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Misja w Kosowie
Pół roku, dziewięć miesięcy czy rok? – cały czas trwają
rozważania, ile powinien trwać pobyt naszych „misjonarzy”
Finanse
Polskie projekty – wsparcie z Funduszu Granic Zewnętrznych

.ŚWIAT.
Europol
ELEMENTarne zasady współpracy – seminarium dla redaktorów
gazet europejskich służb mundurowych
Już za rok – 1 lipca 2011 r. Polska obejmie przewodnictwo
w Radzie UE

.POLICYJNY PITAWAL.
Kryminalista poliglota
Kaliski „Al Capone” – po powrocie do kraju postanowił zaszczepić
amerykańskie wzory na polskim gruncie

.PAMIĘĆ.
Dęby w Lubuskiem
Katyń ze Wschowy – grupa patriotyczno-historyczna „Katyń”
działa w szkole we Wschowie od dwóch lat...

.PRAWO.
Zmiana art. 275 k.p.k.
Dozór Policji w nowej postaci – według znowelizowanego
kodeksu postępowania karnego

.SPORT.
Rozmaitości
Kolarstwo szosowe; Biathlon; Półmaraton; Judo; Regaty po raz
szósty; Siatkówka plażowa; Świąteczny mecz dla powodzian;
Mundial inaczej

.PASJE.
Strzelectwo
Strzelec co się zowie – podinsp. Adam Morawski z CSP
w Legionowie

.ROZRYWKA.
O kryminałach
Lubię takich bohaterów – rozmowa z Markiem Krajewskim,
autorem powieści kryminalnych
Kryminał lwowski
Na pohybel Herodowi! – fragment powieści Marka Krajewskiego
„Erynie”
Okiem satyryka
Artur Andrus życzy wszystkiego najlepszego policjantom

.TYLKO SŁUŻBA.
Komendant główny Policji
Policja 20 lat temu i dziś – gen. insp. Andrzej Matejuk policjantom
i pracownikom Policji dziękuje i składa życzenia z okazji 
Święta Policji
Powódź 2010
W czasie powodzi każdy ma jakąś historię do opowiedzenia, także
dotknięci nią policjanci...
Zmiany nie tylko w KGP
Jak poprawiamy efektywność – uwolnienie 868 etatów z KGP
pozwala obsadzić dużą komendę miejską lub rejonową Policji

.TYLKO ŻYCIE.
Foteliki samochodowe
Życie dziecka w twoich rękach – szkolenia dla policjantów ruchu
drogowego

.KRAJ.
Rozmaitości
Drugi Turniej Klas Policyjnych; 11. raz w Katowicach; Bohaterowie
na Wykusie; Wróbel uniewinniony; 

.DOSTĘP DO BRONI.
Pozwolenia na broń
To nie widzimisię Policji – rozmowa z mł. insp. Lucyną Pietrzyk,
naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych BP KGP

.TYLKO SŁUŻBA.
65 lat Szkoły Policji w Słupsku
Tu uczą prewencji – to najstarsza Szkoła Policji w Polsce
Logistyka
Kto da mniej – aukcje internetowe w Policji

.KRAJ.
Rozmaitości
Większość Polaków dobrze ocenia pracę Policji; 
W Rzymie o ochronie zabytków sakralnych

.TYLKO SŁUŻBA.
Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – czas służby

.HISTORIA.
20 lat Policji
I tak to się zaczęło – milicyjny rokosz w Piekarach Śląskich
20 lat minęło – zmiany, jakie zaszły od powstania Policji

.TYLKO ŻYCIE.
Dobre praktyki prewencyjne 
Osiedla znane w świecie – łódzka kampania „Wspólne osiedla”
została wyróżniona w Londynie jako najbardziej innowacyjna
inicjatywa profilaktyczna spośród wniosków z 20 państw świata

.TYLKO SŁUŻBA.
Ruch drogowy
Prosto z drogi – Wodzisław nie tylko dla pieszych; 
Pierwsza pomoc zamiast mandatu

na zdjęciu: Ewelina Sinkiewicz i Piotr Kijowski 
z KRP II Warszawa-Mokotów oraz funkcjonariusz MO

zdjęcie na okładce: Andrzej Mitura, archiwum

Z okazji Święta Policji 
Funkcjonariuszom, Pracownikom
oraz ich rodzinom życzymy 
wszystkiego, czego potrzebują.

Redakcja
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Policja
20 lat temu i dziś

20 lat temu Policja nie miała jeszcze swojego święta. Dla
każdego z nas był to czas przełomu i dużych oczekiwań.
Przede wszystkim, że będziemy szli w kierunku społeczeństwa
obywatelskiego. 

W 1990 r. już 12. rok służyłem w niebieskim mundurze.
Powołanie Policji nie zmieniło mojej pracy, jedyna zmiana to

awans na naczelnika Wydziału Operacyjnego (kryminalny i przestępczości gospodarczej) w KRP
Wrocław-Psie Pole. Zajmowałem się tym, czym zajmowałem się wcześniej. 

Początek był bardzo trudny, bo nie wypracowano jeszcze metod współpracy z samorządami. Taki
prawdziwy przełom, otwarcie Policji na ludzi, nastąpił w 1999 roku. Dziś praca dla społeczeństwa
to dla nas priorytet.

Tegoroczne Święto Policji obchodzimy w trudnym czasie. Za nami smoleńska katastrofa –
nieporównywalna z żadną inną. Powódź z maja i czerwca długo jeszcze będziemy pamiętać. Policja
– jak zwykle – stanęła na wysokości zadania.

Dziękuję wszystkim policjantom i pracownikom Policji, którzy w ostatnich miesiącach pracowali
na najwyższych obrotach – nie tylko uczestnicząc w zabezpieczeniach tych nadzwyczajnych sytuacji,
ale i każdego dnia, dając Polakom poczucie bezpieczeństwa. 

Ludzie w Polsce czują się bezpiecznie, co widać w wynikach badań społecznych. To dzięki Wam,
Funkcjonariusze i Pracownicy Policji. 

Mimo powszechnego kryzysu polska Policja radzi sobie dobrze: wpływają zasilenia budżetowe,
realizujemy plan finansowy. Racjonalizujemy wydatki, ale priorytety finansowe, w tym płace i inne
świadczenia, są realizowane na bieżąco. 

Święto Policji 2010 odbędzie się bez parad i fanfar, bo niedawne wydarzenia nie sprzyjają hucznemu
świętowaniu. Wszystkim ludziom Policji życzę, by czuli satysfakcję z dobrze wypełnianych
obowiązków. By przełożeni Was docenili, a bliscy dali oparcie i wytchnienie. 

Kilkuset policjantów i pracowników Policji zostało poszkodowanych w powodzi. Zbadamy
dokładnie ich sytuację finansową i w miarę możliwości im pomożemy.

gen. insp. Andrzej Matejuk
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743 – gminy dotknęła powódź w 14 województwach
42 200 – osób ucierpiało na skutek powodzi
657 mln zł – wydatki z rezerwy celowej przeznaczone na walkę z powodzią i usuwanie jej skutków

dane MSWiA (z 22 czerwca 2010 r.)
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–J e stem już w Pu ła wach, nie dam ra dy – asp.

Zbi gniew Dzier żak z KPP w Opo lu Lu bel -

skim naj wy raź niej nie ma ocho ty na roz mo -

wy z dzien ni ka rza mi. Nic dziw ne go, to je go pierw sze

wol ne po ośmiu dniach służ by spę dzo nych na łód ce

na za la nych te re nach. Po trze bu je tro chę cza su dla sie bie

i ro dzi ny – tym bar dziej że rów nież od ośmiu dni ich go -

spo dar stwo we wsi Machów tak że stoi pod wo dą. Schro -

nie nia udzie lił im ko le ga z po przed niej jed nost ki.

DO BRZY KÓW KO ŁO PŁOC KA
Dzień po prze rwa niu wa łów w po bli skich Świ nia rach.

Wo da za czy na opa dać, ucho dząc z po wro tem do Wi sły

przez ko lej ną wy rwę ce lo wo utwo rzo ną przez sa pe rów.

– Dzi siaj spo kój, mo że ja kieś prze siąk nię cia, ale wczo -

raj, jak pro boszcz po pro sił, że by po móc ko ściół ra to wać,

to się dzia ło – mó wi post. Łu kasz Bu dziń ski z Sa mo -

dziel ne go Pod od dzia łu Pre wen cji Po li cji w Płoc ku. –

Miej sco wi, stra ża cy, po li cjan ci, wszy scy przez calutką

noc tar ga li wor ki z pia skiem. Uda ło się.

Do oko ła za byt ko we go, nie mal oto czo ne go przez

wodę, ko ściół ka i w obie stro ny od nie go, aż do nad wi -

ślań skich wa łów, cią gnie się wał pro wi zo rycz ny – z wor -

ków. Każ dy wo rek to pięć ło pat pia chu, bo zbyt lek ki

wo da ła twiej wy rwie, ale za cięż ki, póź niej jesz cze na -

siąk nię ty, ła two mo że się prze drzeć. Ta kich wor ków po -

ło ży li tam tej no cy co naj mniej kil ka na ście ty się cy.

– Kto by tam do kład nie li czył, nie by ło na ta kie rze -

czy cza su – mówi post. Bu dziń ski.

Wał z wor ków od gra dza od za le wi ska tak że czę ścio wo

pod to pio ny cmen tarz, przed któ rym służ bę peł ni post.

Grze gorz Ka szu ba, rów nież z płoc kie go SPPP.

– Służ ba, jak służ ba, po 12 go dzin, choć li cząc z cza -

sem na pod mia ny, wy cho dzi po 14 – mó wi. – Tro chę mo -

no ton na, bo co tu ro bić? Lu dzie przy cho dzą po pa trzeć,

na ile wo da za gra ża gro bom; cza sem mo że ktoś pró bu je

zaj rzeć na wał, ale to wszyst ko. Jest po rzą dek. Na szczę -

ście pod to pio na zo sta ła tyl ko część mo gił i w nie wiel -

kim stop niu. Po dob no dzi siaj ma ją po ja wić się

in spek to rzy z sa ne pi du i oce niać, czy ist nie je za gro że nie

epi de mio lo gicz ne.

Po li cjan tów z te re nu po wia tu płoc kie go wspie ra ją ko -

le dzy z: Ostro łę ki, Cie cha no wa, So cha cze wa, Płoń ska,

Go sty ni na, Żu ro mi na, Sierp ca, a tak że z KSP (po dusz -

ko wiec).

– Kie ro wa ni są za rów no do bez po śred niej po mo cy po -

wo dzia nom, jak i do mo ni to ro wa nia wa łów, pil no wa nia

po rząd ku w punk tach, z któ rych od pły wa ją ło dzie, lub

w któ rych roz da wa ne jest za opa trze nie dla po wo dzian;

na blo ka dy za la nych dróg, któ re trze ba by ło za mknąć –

mó wi mł. insp. Jacek Olej nik, za stęp ca ko men dan ta

miej skie go Po li cji w Płoc ku, do wód ca po do pe ra cji

„Płock” (ca ło ścią ope ra cji na Ma zow szu do wo dzi I za -

stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go po li cji ma zo wiec -

kiej pod insp. Ra fał Bat kow ski). 

– Są to służ by, w któ rych nie ko niecz nie trze ba do brze

znać uwa run ko wa nia lo kal ne. Nie chce my „od sła niać”

te re nu, więc tam, gdzie trze ba wy ka zać się je go zna jo -

mo ścią, kie ro wa ni są miej sco wi po li cjan ci. Przy kła do wo

tu, w Gą bi nie, na jed nej zmia nie w mia sto szły 1–3 pa -

tro le, za leż nie od stop nia za gro że nia. Tak jest i pod czas

po wo dzi. Są one wy ko ny wa ne przez po li cjan tów z Ko mi -

sa ria tu Po li cji w Gą bi nie. Iden tycz nie w in nych miej -

sco wo ściach.
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W czasie powodzi każdy ma jakąś historię do opowiedzenia. O czekaniu na dachu, który okazał się jedyną
drogą ucieczki; o utopionej krowie, co wypłynęła na podwórze z obórki; o pamiątkach po babci uniesionych
przez nurt; o rodzinnym grobie, który trzeba będzie wybudować od nowa, zaraz po domu, który też spłynął;
o oszalałych szczurach, atakujących ludzi na wałach. Policjanci również – choć nieco inne – o obowiązku.

Nawet ci, których domy też zostały zalane.

St. sierż Dariusz Wziątek
i sierż. Marcin Dziorek 
na patrolu

Na pokładzie śmigłowca
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BOR KI KO ŁO PŁOC KA
Z KP w Gą bi nie do Bo rek, skąd ru sza ją łód ki z za opa -

trze niem dla tych, któ rzy nie opu ści li swo ich do mostw,

ja dą dwie za ło gi „wod nia ków” z KMP w Ostro łę ce: 

post. Mi chał An to szew ski, sierż. To masz Chrza now ski, 

st. sierż. Mar cin Szczu be łek, mł. asp. Woj ciech Cza plic ki. 

Do tar li pod Płock trzy dni te mu, wie czo rem. Na za jutrz

o 4.00 roz po czę li pły wa nie, skoń czy li po 21.00. W dwie

mo to rów ki, wo żąc sa me mu lub cią gnąc pła sko den ne py -

chów ki, prze wieź li z za to pio nych do mów 16 osób z pod -

ręcz nym do byt kiem i zwie rzę ta mi. Dziś ra czej ni ko go

już nie ewa ku ują; bę dą po pro stu pa tro le, do wo że nie to -

wa rów oraz lu dzi chcą cych rzu cić okiem na to, co po zo -

sta ło w ich do mach po wiel kiej fa li. W na stęp ne dni

pew no też, ale ile i gdzie – trud no prze wi dzieć.

– To bę dzie za le ża ło od po trzeb tu taj al bo w in nej

miej sco wo ści – mó wi post. An to szew ski.

W Bor kach tym co na łód kach rzą dzą stra ża cy; tym co

na lą dzie – mł. asp. Ro man Piąt kow ski z SPPP w Płoc ku.

Je go pod wład ni pil nu ją po rząd ku i – od mien nie niż ko -

le dzy w Do brzy ko wie – ma ją przy tym spo ro ro bo ty.

– Każ dy wal czy o swo je, są kłót nie o ko lej ność na li stach

do ewa ku acji, za rzu ty, że ktoś do stał wię cej za opa trze nia

niż in ni, a wca le mu się nie na le ża ło itp. – mó wi mł. asp.

Piąt kow ski. – Ner wy lu dziom pusz cza ją. Tro chę nie ma

się co dzi wić, ale in ter we nio wać, uspo ka jać trze ba.

Lu dzie bo ją się, że to, co wo da zo sta wi ła, za bio rą zło -

dzie je. Nie ma zgło szeń o kon kret nych przy pad kach sza -

bru, ale...

– Pa nie ofi ce rze, niech pan po wie tym na ło dziach,

że by nie bra li ze so bą Ch. – zwra ca się do po li cjan ta

jakaś ko bie ta. – On tyl ko uda je, że po ma ga, a tak na -

praw dę pa trzy, co lu dzie ma ją w do mach.

SAN DO MIERZ
Ty dzień po tym, jak po wódź po raz pierw szy za la ła nie -

mal ca łą prawo brzeż ną część mia sta. Ko lej ny dzień

na łód ce dy żu ru ją st. sierż. Da riusz Wzią tek i sierż. Mar -

cin Dzio rek. Nie są w sta nie oce nić, ilu lu dzi i ile zwie -

rząt ewa ku owa li przez ten czas.

– Ktoś po dob no li czył na po cząt ku, ale szyb ko sta ło

się ja sne, że to nie ma więk sze go sen su – mó wi st. sierż.

Wzią tek. – Trze ba by ło szyb ko dzia łać, a nie ba wić się

w ra chun ko wość. Mie li śmy tu saj gon. Lu dzie nie by li

przy go to wa ni na tak wy so ką wo dę. Jed ni rzu ca li się

do łó dek, nie ba cząc, czy ich nie wy wró cą, in nych nie

moż na by ło upro sić, by się ra to wa li. Pod ję li śmy ro dzi -

nę, któ ra do koń ca nie chcia ła opu ścić do mu. Wo da za -

la ła wresz cie ca ły bu dy nek. Nie mie li już gdzie ucie kać,

a na spa dzi sty dach nie zdo ła li się wdra pać. Dwie go dzi -

ny cze ka li ucze pie ni ryn ny, nim na de szła po moc.

Po ty go dniu wo da już znacz nie opa dła, od sła nia jąc nie

tyl ko roz mia ry strat ma te rial nych, ale i to, że nie każ dy

miał szczę ście.

– Wczo raj wy ło wi li śmy z te go do mu to piel ca – sierż.

Dzio rek po ka zu je na je den z bu dyn ków, ko ło któ re go

prze pły wa my.
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Mariusz z lubelskiego
SPAP na patrolu 
w rejonie Wilkowa

Jedyna droga
zaopatrzenia dla tych,
którzy zostali
w domach

Kolejny rejs z powodzianami,
którzy chcą sprawdzić, 
co pozostało po wielkiej wodzie

St. sierż. Dariusz Wziątek i sierż. Marcin Dziorek 
nie liczyli nawet, ilu ludzi i ile zwierząt uratowali �
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Dzio rek i Wzią tek to ostat nia pły wa ją ca

w San do mie rzu po li cyj na za ło ga.

– Wcze śniej po ma ga li nam chło pa ki z:

Koń skich, No we go Mia sta Lu baw skie go,

Kielc i Olsz ty na, łącz nie by ło sześć po li cyj -

nych mo to ró wek – mó wi st. sierż. Wzią tek.

– Pły wa li śmy w mie sza nych skła dach, gdyż

na wet tu tej szym trud no zo rien to wać się,

gdzie uli ca, po któ rej moż na pły nąć w mia -

rę spo koj nie, a gdzie na przy kład płot lub 

ja kieś prze szko dy, na któ rych moż na uszko -

dzić sprzęt. Szcze gól nie w no cy, bo łód ki

nie ma ją wła sne go oświe tle nia. Je den mu si

stać na dzio bie z la tar ką i wy tę żać wzrok,

dru gi pro wa dzić. Z tym że chło pa ki szyb ko

się na uczy li, gdzie, co i za raz za czę li pły wać

sa mi. Na praw dę bar dzo nam po mo gli, dzię -

ki. Te raz już nie mo gą, bo ich ło dzie ma ją

na pęd śru bo wy, któ ry nie po zwa la na pły wa -

nie przy tak ni skim sta nie wo dy w wie lu

miej scach. Za raz urwa li by śru bę tam, gdzie

my jesz cze się prze śli zgu je my, bo ma my na -

pęd stru go wod ny i dy szę po wy żej li nii za -

nu rze nia.

Fak tycz nie, mo to rów ka co pe wien czas

szo ru je dnem po pod ło żu, ale więk szość za -

la ne go te re nu po kry wa jesz cze co naj mniej

metr wody. I tu nie bra ku je nie spo dzia nek –

trzy krot nie „prze jeż dża my” po czymś, co

mo gło być da chem za to pio ne go au ta.

Pró bu je my do trzeć do dwóch dziel ni co -

wych, któ rzy pa dli ofia rą po wo dzi. Bez sku -

tecz nie. Miej sca mi jest za płyt ko na wet dla

ich ło dzi, miej sca mi zaś za głę bo ko dla sa mo -

cho du. Do trze tam tyl ko woj sko wa am fi bia.

WIE LO WIEŚ KO ŁO TAR NO BRZE GA
Za la ne zo sta ły do my kil ku po li cjan tów

z san do mier skiej po wia tów ki, mię dzy in ny -

mi sierż. sztab. Da nie la Chmie lew skie go,

prze wod ni ka psa z Ogni wa Pa tro lo wo -In ter -

wen cyj ne go i jed no cze śnie ster ni ka mo to -

ro wod ne go. 

– We zwa nie do służ by przy szło o 3.00,

dało się jesz cze prze je chać, więc szyb ko by -

łem w ko men dzie – mó wi. – Ostrze ga li śmy

lu dzi przez me ga fon, wzy wa jąc do ewa ku -

acji. Póź niej już tyl ko za my ka li śmy ko lej ne

skrzy żo wa nia, by wkrót ce wy co fy wać się

na na stęp ne. I tak jed no po dru gim za le -

wa ła wo da, aż żal by ło pa trzeć, jak prze gry -

wa my.

Sierż. sztab. Chmie lew ski do my ślał się, że

i je go dom zo stał pod to pio ny. Wcze śniej

poczynił od po wied nie przy go to wa nia do

obro ny przed nad cią ga ją cym ży wio łem. Żonę

Agniesz kę wraz z sy na mi: 13-let nim Pio trem

i 10-mie sięcz nym Kac prem wy wiózł do te -

ściów do Tar no brze ga; Et nę, służ bo we go

owczar ka al zac kie go, wy pro wa dził do swo jej

ro dzi ny, w wyż szą oko li cę. W do mu po zo sta -

ła te ścio wa, pil nu ją ca do byt ku.

– Do pó ki nie pę kły wa ły, wy da wa ło się, że

ja koś to bę dzie, ale póź niej... – ury wa smut no.

– Naj star si lu dzie nie pa mię ta ją tu ta kiej wody.

Za ku pio ny 6 lat te mu, od re mon to wa ny

wiel kim na kła dem sił całej ro dzi ny, dom

na szczę ście stoi na po nadme tro wej pod mu -

rów ce, dzię ki cze mu wo da znisz czy ła tyl ko

pod ło gi i uszko dzi ła dol ne par tie ścian, czy -

niąc też spu sto sze nie wśród me bli i do mo -

wych sprzę tów.

– Ni by za la ło tyl ko nie co po nad kon tak ty,

ale wi dać, że wil goć idzie wy żej, nie wia do -

mo, ile te go trze ba bę dzie skuć, tak jak pod -

ło gi – po ka zu je na pla my, któ re nie gdyś by ły

far bą na ścia nach. – Wszyst kie drzwi też

do wy mia ny, bo się po wy pa cza ły, nie moż -

na żad nych do mknąć.

To jed nak tyl ko po czą tek na li ście strat.

Nie mia ły ta kiej pod mu rów ki daw ne po -

miesz cze nia go spo dar cze, któ re prze ro bi li

na – wy po sa żo ny we wszyst kie me dia, me -

ble, sprzę ty – do mek let ni. Wo da się gnę ła

tam nie mal po dach, cał ko wi cie nisz cząc

wnę trza. Nic już nie bę dzie też z drze wek
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orze cha la sko we go, zaj mu ją cych 2,5 ha, 

po dob nie jak i z za sa dzo nych w mar cu cze -

re śni.

Sierż. sztab. Chmie lew ski mógł tyl ko przy -

glą dać się te mu, do pły wa jąc z pro wian tem

dla te ścio wej oraz cze ka jąc na opad nię cie

wo dy.

– Kie row nik chciał mi dać wol ne, ale po -

wie dzia łem: „Po co? Tam nic nie wskó ram,

pó ki stoi wo da, tu się przy dam” – mó wi.

Przez sie dem dni, od 6.00 do 18.00,

Chmie lew ski pły wał mo to rów ką – naj pierw

ewa ku ując po wo dzian, póź niej za opa tru jąc

ich. Ósme go dnia wo da opa dła na ty le, że

mógł wejść na wła sne po dwór ko. Do stał

urlop.

– Nie wiem, w co rę ce wło żyć – przy zna je,

pa ku jąc do śmie ci po nisz czo ne rze czy

z ogrom ne go sto su przed wej ściem do do mu.

– Ale ja i tak nie mam naj go rzej. Je den z chło -

pa ków (dziel ni co wy, do któ re go nie moż na było

do trzeć – przyp. aut.) ku pił nie daw no dom do

re mon tu, wy kań czał go i miał się wpro wa dzić

chy ba w sierp niu. Za la ło go po dach.

Ju tro do Chmie lew skie go przy ja dą Wzią tek

i Dzio rek z pię cio ma in ny mi ko le ga mi – po -

ma gać mu w po rząd kach. To bę dzie ich pierw -

szy wol ny dzień po ty go dniu na po wo dzi.

NA WA ŁACH, 
GDZIEŚ POD WIL KO WEM
Wil ków to bo daj naj bar dziej za la na gmi -

na w Pol sce – pod wo dą zna la zło się 95 proc.

jej po wierzch ni. Wójt już po pierw szej fa li

sza co wał stra ty na po nad 100 mln zło tych,

przy rocz nym bu dże cie gmi ny – 17 mln.

W re jo nie pra cu ją psy cho lo go wie z lu bel -

skiej KWP, m.in. ze spół w skła dzie: kie row -

nik kom. Te re sa Wą si kow ska, kom. Wal de mar

Łukowski i sierż. Mał go rza ta Go du la. Nie tyl -

ko słu cha ją lu dzi i roz ma wia ją z ni mi, lecz, jak

trze ba, do wo żą za opa trze nie, wo żą na szcze -

pie nia.

– Wie my kto, gdzie, cze go po trze bu je,

mamy swo ich „sta łych klien tów” – mó wią. –

Po cząt ko wo po wo dzia nie mo gli tyl ko roz pa -

mię ty wać swo je prze ży cia z ka ta kli zmu,

uwal niać się od nich przez wy ga dy wa nie się.

Te raz jest już in na fa za, za czy na ją mó wić

o tym, co trze ba bę dzie na pra wić, za czy na ją

snuć pla ny na przy szłość.

Przy zna ją, że jest coś dobrego w lu dziach,

iż w ta kich sy tu acjach otwie ra ją się na sie bie,

po tra fią być em pa tycz ni.

– Stra ża cy, któ rzy są tu od po cząt ku: jak oni

re agu ją na to, w czym przy cho dzi im uczest -

ni czyć, na przy kład na spo tka nie zwie rzę cia

z pa nem – mó wią. – Mie li łzy w oczach, pa -

trząc, jak pies przy tu la się do od na le zio ne go

wła ści cie la.

MACHÓW K. OPOLA LUBELSKIEGO
– DRUGA ODSŁONA
– Pa nie Zbysz ku, jak tam po po now nej fa li? –

py tam przez te le fon asp. Dzier ża ka, z któ -

rym nie da ne by ło mi spo tkać się w ma ju. 

– Wte dy mia łem wo dy w do mu tak nie co

pod gór ną kra wędź okien, te raz, mi mo że na -

stęp na fa la mia ła być niż sza, mam do su fi tu;

po dob nie Ra fał Fit tler, dru gi za la ny po li cjant

z na szej jed nost ki – pa da od po wiedź. – Ja dę

aku rat do Le gio no wa zda wać eg za mi ny

wstęp ne do WSPol., bo do sta łem zgo dę na

Szczyt no i wy pa da ją wy ko rzy stać. A ju tro

o 8.00 z po wro tem na służ bę.

On rów nież pły wał przez sie dem dni mo -

to rów ką, nim do stał pierw szy dzień wol ne -

go. Ty le że do do mu nie za bar dzo by ło po co

wra cać. Wo lał ten czas spę dzić z ewa ku owa -

ną ro dzi ną: żo ną Gra ży ną, sy nem Mi cha łem

(18 lat) i cór ką Iza bel lą (13 lat).

– Po trze bo wa li śmy te go – mó wi. – Pły wa -

łem przez 8 dni, na pa trzy łem się na za to pio -

ne do my. Wła sny też. Pierw sze 30 go dzin

powodzi by łem ca ły czas na no gach, póź niej

po ło ży łem się w ra dio wo zie, że by trosz kę się
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prze spać, jed nak zwlo kłem się, bo ba łem się,

że zo ba czy to któ ryś z dzien ni ka rzy i jesz cze

zro bi zdję cie i bę dzie, że Po li cja śpi na służ -

bie – mó wi. – Za miast te go, reszt ką sił, po -

je cha łem do Pu ław, gdzie ko le ga udo stęp nił

nam swo je miesz ka nie. Zda je się, że jesz cze

trosz kę w nim po bę dzie my. Je stem wdzięcz -

ny ko le gom i z by łej, i z obec nej jed nost ki

za to, że gdy tyl ko do wie dzie li się, co mnie

do tknę ło, za dzwo ni li i za ofe ro wa li wszel ką

po moc. Nie każ dy ma ta ką moż li wość i może

li czyć na kum pli.

Pod wo dą zna la zło się ca łe, prze ję te pięć

lat te mu po oj cu, go spo dar stwo – za bu do wa -

nia i sad, na któ re  miał kup ca, ale nie chciał

sprze da wać, „bo to oj co wi zna, za dba ne,

wiadomo żal”. Prze ciw nie, do ku pił jesz cze

drze wek owo co wych. Wszyst ko po szło na

zmar no wa nie.

– Miał być dla Mi cha ła, ale te raz to „łódź

pod wod na” – po ka zu je na sto ją ce go na po -

dwó rzu ma lu cha, któ re go dach za czy na się

wy ła niać z opa da ją cej wo dy. – Ura to wa ły się

dwa świniodzi ki. Mia ły być na kieł ba sy,

na mo je go ma gi stra, ale te raz tro chę mi ich

żal. Los im sprzy jał, uda ło mi się wy wieźć je

na wa ły ko ło domu. By ło tro chę za mie sza nia,

bo za czę ły je pod gry zać kun dle, ale ode zwa -

ła się w nich dzi ka część krwi i roz pę dzi ły

całą wa ta hę. Oba wia łem się, że za czną ata -

ko wać lu dzi. Te raz cze ka ją w klat kach na

lep sze cza sy.

Asp. Dzier żak przy zna je, że po cząt ko wo

był za ła ma ny, jed nak teraz wy glą da na w peł -

ni opa no wa ne go. Uśmie cha się, żar tu je.

– Czło wiek za czy na się przy zwy cza jać,

my śli, że mo gło stać się coś gor sze go – mówi.

– Trze ba ja koś się trzy mać. Po gra nicz ni cy,

z któ ry mi też pły wa łem, za żar to wa li: „Nie

każ dy mo że się po chwa lić, że ma do mo stwo,

na po dwó rze któ re go wpły wa jach tem
(piesz czo tli we okre śle nie służ bo wej mo to -

rów ki – przyp. aut.)”. Zu peł nie mnie tym

roz bro ili. Ta kie sy tu acje po zwa la ją się wy lu -

zo wać. Poza tym jest praca, nie sie dzi się,

więc i nie my śli tyl ko o za la nym do mu.
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Sierż. sztab. Daniel Chmielewski wyrzuca rzeczy poniszczone przez powódźAsp. Zbigniew Dzierżak i jego gospodarstwo

Policja w powodzi: 17 maja – 22 czerwca 2010 r.
90 055 – służb policjantów na rzecz powodzian 
4000 – policjantów było zaangażowanych w walkę z powodzią każdego dnia

(średnio)
31 162 – służb policyjnych radiowozów

455 – służb policyjnych łodzi
323 – godziny lotów 14 policyjnych śmigłowców
116 – osób ewakuowały policyjne śmigłowce

8 – zdarzeń kryminalnych odnotowali policjanci
22 – ofiary śmiertelne; najmłodsza – 6 lat, najstarsza – 88 lat

130 900 zł – wstępne straty w sprzęcie Policji; największe – 60 tys. zł – KWP 
w Kielcach; szacowanie jeszcze trwa

489 – policjantów i pracowników Policji zostało poszkodowanych przez
powódź (dane na 18 czerwca)

1 443 000 – wstępna wartość strat zgłoszona przez policjantów i pracowników
Policji; szacowanie strat trwa

Jak można pomóc:
Polski Czerwony Krzyż
Bank Millennium SA

93 1160 2202 0000 0001 6233 5614 
z dopiskiem „Powódź 2010”.

Pieniądze na pomoc powodzianom można wpłacać na powyższe konto do 31 grudnia 2010 r.

Caritas Polska
Bank PKO BP S.A. 

70 1020 1013 0000 0102 0002 6526

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Rzeszowie
Bank Spółdzielczy w Lubeni 

Subkonto nr: 91 9161 0001 0004 1250 2000 0040
z dopiskiem „Dla powodzian 2010”

Przed zimą ra czej do nie go nie wró ci my, ale

jesz cze od bi je my się od dna.

Kie dy pły nie my do je go do mu, do asp.

Dzier ża ka dzwo ni ko le ga – zda li do Szczyt -

na. W tym ro ku Mi chał zdał prób ną ma tu rę

z mat my (do praw dzi wej pod cho dzi w na -

stęp nej kla sie). Kot, któ ry znik nął na po cząt -

ku po wo dzi, od na lazł się – znu dzo ny sa mot -

nym po by tem na pod da szu obo ry, ale ca ły.

Wo da szyb ko opa da.

– Sa me do bre wie ści – żar tu je my. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor, Krzysz tof Chrza now ski (1)

�
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Zmiany przeprowadzone dotąd
w Policji usprawniły funkcjonowanie
struktur oraz pozwoliły
na przekazanie w dół 868 etatów.
Można nimi obsadzić dużą komendę
rejonową.

Mo der ni za cji ule gła Ko men da Głów -

na Po li cji oraz pod le głe jej jed nost ki

or ga ni za cyj ne.

CEN TRAL NE STRUK TU RY PO LI CJI
Roz po czę ło się w 2008 ro ku od zmian

w funk cjo no wa niu od dzia łów pre wen cji –

struk tur pod po rząd ko wa nych bez po śred nio

ko men dan to wi głów ne mu Po li cji. Ra cjo na-

li za cja ich roz miesz cze nia to głów ny cel 

ów cze snych zmian. Był to pierw szy etap mo -

dy fi ka cji.

W 2009 roku w Ko men dzie Głów nej Policji

i w szko łach prze pro wa dzo no au dyt i analizę

struk tur, by ocenić ich funk cjo nal no ść. Do -

ko na no przeglądu za dań re ali zo wa nych przez

po szcze gól ne ko mór ki or ga ni za cyj ne, a jej

wy ni ki po zwo li ły na pod ję cie dzia łań uspraw -

nia ją cych funk cjo no wa nie struk tu ry. Wy go -

spo da ro wa ne dzię ki te mu wa ka ty zo sta ły

prze ka za ne w dół, do wy ko naw czych jed no -

stek Po li cji.

Mo dy fi ka cja struk tur szkół Po li cji po zwo -

li ła na prze ka za nie do jed no stek pod sta wo -

wych 337 eta tów po li cyj nych oraz 226

cy wil nych.

PO AU DY CIE W KGP
W Ko men dzie Głów nej Po li cji zli kwi do wa no

55 ko mó rek or ga ni za cyj nych (wy dzia łów,

sek cji). Li kwi da cji ule gło 75 sta no wisk kie -

row ni czych (m.in. 6 za stęp ców dy rek to ra

biu ra, 10 na czel ni ków wy dzia łu, 11 za stęp -

ców na czel ni ka wy dzia łu, 46 kie row ni ków

sek cji). Spłasz cze nie struk tu ry ma pod nieść

spraw ność za rzą dza nia.

Uwol nio ne eta ty zo sta ły prze ka za ne

do ko men dy sto łecz nej oraz ko mend po wia -

to wych woj. ma zo wiec kie go i in nych jed no -

stek Po li cji w ca łym kra ju. Zmia ny by ły

ro bio ne po to, by za si lić jed nost ki ro bo cze,

wspo móc po li cjan tów na pod sta wo wych sta -

no wi skach.

Re ali za cja przy ję te go przez ko men dan ta

głów ne go Po li cji pro gra mu mo dy fi ka cji cen -

tral nych struk tur Po li cji, ra cjo na li zu ją ce go

za rów no wy dat ki oso bo we, jak i rze czo we,

a tak że wy ko na nie za le ceń au dy tu skut ku je

zmniej sze niem za trud nie nia po li cjan tów

i pra cow ni ków w KGP.

Mo dy fi ka cja struk tur ko men dy głów nej,

prze pro wa dzo na w okre sie od 1 stycz -

nia 2009 r. do 31 ma ja 2010 r., po zwo li ła

na prze ka za nie do KSP i jej jed no stek wy ko -

naw czych 274 eta tów po li cyj nych (w tym 60

funk cjo na riu szy wró ci ło do Od dzia łu Pre -

wen cji Po li cji KSP) oraz 92 cy wil nych, ra -

zem 376 eta tów.

ZA TRUD NIE NIE GWA RAN TO WA NE
Wszyst kim oso bom, któ re zaj mo wa ły zli kwi -

do wa ne sta no wi ska za gwa ran to wa no dal sze

za trud nie nie. 

Na le ży pod kre ślić, że w pro ce sie prze ka -

zy wa nia za dań wraz z eta ta mi bar dzo waż ny

był czyn nik ludz ki. Kie row nic two KGP do ło -

ży ło wszel kich sta rań, że by po li cjan ci i pra -

cow ni cy nie po zo sta li bez pra cy. Choć nie

wszyst kie ocze ki wa nia moż na by ło i uda ło się

speł nić, to nikt nie zo stał bez po mo cy.

Z wszyst ki mi po li cjan ta mi i pra cow ni ka mi

ob ję ty mi zmia ną wa run ków za trud nie nia

prze pro wa dzo no roz mo wy, w trak cie któ rych

wska zy wa li oni ko mór ki i jed nost ki or ga ni za -

cyj ne Po li cji, w któ rych chcie li by pra co wać.

Po uzy ska niu od ko men dan ta sto łecz ne go

Po li cji po twier dze nia moż li wo ści za trud nie -

nia we wska za nej przez pra cow ni ka jed no st -

ce i prze wi dy wa ne go no we go za kre su za dań

pra cow ni ka prze pro wa dza no z nim ko lej ną

roz mo wę. Uczest ni czył w niej dy rek tor lub

za stęp ca dy rek to ra da ne go biu ra (prze ło że ni

pra cow ni ka) oraz dy rek tor lub za stęp ca dy -

rek to ra Biu ra Kadr i Szko le nia KGP,

a w więk szo ści roz mów rów nież przed sta wi -

ciel Wy dzia łu Kadr KSP.

Pra cow ni kom przed sta wia no po wo dy

wpro wa dza nych zmian wy ni ka ją cych z au dy -

tu struk tu ry or ga ni za cyj nej Ko men dy

Głównej Po li cji, pro po no wa ne wa run ki

zatrudnienia w in nej jed no st ce Po li cji (toż sa -

me pod wzglę dem fi nan so wym z do tych cza -

so wy mi w KGP) i prze wi dy wa ny za kres

obo wiąz ków. Nie zwłocz nie przy go to wy wa no

sto sow ną do ku men ta cję ka dro wą (po ro zu -

mie nia stron w spra wie roz wią za nia umo wy

o pra cę, wy po wie dze nie umo wy o pra cę,

zmia ny umów o pra cę, wy stą pie nia do ko -

men dan ta sto łecz ne go Po li cji, ko men dan tów

re jo no wych lub po wia to wych Po li cji, świa -

dec twa pra cy, pro to ko ły prze ka za nia akt oso -

bo wych).

PO RA NA GAR NI ZO NY
W wy ni ku zmian prze pro wa dzo nych

w komendzie głów nej i szko łach Po li cji wy -

go spo da ro wa no eta ty, któ re po zwo li ły by na

utwo rze nie du żej ko men dy miej skiej/re jo no -

wej Po li cji. Uwol nio no 551 eta tów po li cyj -

nych oraz 317 cy wil nych, co da je łącz nie 868

eta tów. Do dat ko wo do służ by w OPP KSP

po wró ci ło 60 funk cjo na riu szy, któ rzy w 2009

ro ku re ali zo wa li za da nia ochron ne w KGP.

Cen tral ne struk tu ry Po li cji zmniej szy ły się

więc o oko ło 19 pro cent.

Te raz pro ces mo dy fi ka cji struk tur trwa

w gar ni zo nach wo je wódz kich. Ce lem zmian

jest wzmoc nie nie po li cjan tów pra cu ją cych

na pierw szej li nii. Na po czą tek w dół prze -

ka za no wa ka ty. Wkrót ce zo sta ną one za ję te

przez funk cjo na riu szy, któ rzy koń czą prze -

szko le nie pod sta wo we. W kwiet niu do służ -

by wstą pi ło oko ło 1000 po li cjan tów, w lip cu

bę dą ko lej ne przy ję cia. �

SŁA WO MIR WE RE MIUK
na podstawie informacji 

Biura Kadr i Szkolenia KGP
zdj. A. Mitura i KWP w Lublinie
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Jak poprawiamy efektywność

�Uwolnienie 868 etatów pozwala obsadzić dużą
komendę miejską lub rejonową Policji
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Rocznie w wypadkach ginie około 40 małoletnich
pasażerów samochodów, natomiast około 3000 zostaje
rannych. Do wielu tragedii nie doszłoby, gdyby dzieci
podczas jazdy były właściwie zabezpieczone.

– Cho ciaż prze pi sy ko dek su dro go we go na ka zu ją, aby dzie ci

prze wo żo ne by ły wy łącz nie w fo te li kach, to w ub.r. po li cjan ci

na ło ży li na kie row ców pra wie 6000 man da tów za zła ma nie te go

pra wa – mó wi mł. insp. Woj ciech Pa siecz ny z Wy dzia łu Ru chu

Dro go we go Ko men dy Sto łecz nej Po li cji. – Ale sa ma obec ność

fotelika w sa mo cho dzie nie gwa ran tu je jesz cze peł ne go bez pie -

czeń stwa. Po wi nien on przejść od po wied nie te sty wy trzy ma ło -

ścio we, być pra wi dło wo umo co wa ny. Nie ukry wam, że po dob nie

jak ko le dzy, zda łem so bie z te go spra wę do pie ro pod czas szko -

le nia, któ re dla po li cjan tów ru chu dro go we go zor ga ni zo wał ser -

wis in ter ne to wy fo te lik.in fo. Oczy wi ście my, funk cjo na riu sze,

mu si my dzia łać we dług pra wa, a ono nie prze wi du je np. man da -

tów za nie pra wi dło wo za mon to wa ny

fo te lik. Wni kli wiej na to miast bę dzie -

my przy pa try wać się fo te li kom sa mo -

cho do wym oraz in for mo wać kie row-

ców, gdzie trze ba szu kać wia do mo ści

o tym, jak pra wi dło wo za bez pie czyć

dziec ko pod czas jaz dy. 

NAJ WIĘK SZY ZA BÓJ CA
Obec nie na na szym ryn ku znaj du je się

po nad 700 mo de li fo te li ków po nad 40

ma rek. Mi mo po sia da nych ate stów nie

wszyst kie jed nak za bez pie cza ją dziec -

ko, np. w sprze da ży są fo te li ki wy ko -

na ne ze sty ro pia nu, któ re ku pić moż na

w su per mar ke cie za pa rę zło tych. Ale

czę sto tak że te dro gie, za kil ka set,

a na wet po nad ty siąc zło tych, nie gwa -

ran tu ją dzie ciom bez pie czeń stwa.

– W Eu ro pie prze pi sy do ty czą ce ate stu fo te li ków, czy li do -

pusz cze nia ich do sprze da ży, sto ją na bar dzo ni skim, ar cha icz -

nym po zio mie – mó wi Pa weł Kur piew ski, eks pert w za kre sie

bio me cha ni ki zde rzeń, czy li te go, co dzie je się z cia łem czło wie -

ka pod czas wy pad ku sa mo cho do we go. – Nie mu szą np. prze cho -

dzić ba dań na tzw. zde rze nia bocz ne, któ re są naj więk szym

za bój cą wśród użyt kow ni ków sa mo cho do wych za rów no dzie ci,

jak i do ro słych. W tej chwi li pro du cen ci sa mo cho dów kła dą ol -

brzy mi na cisk na in sta lo wa nie bocz nych po du szek po wietrz nych

i kur tyn po wietrz nych. Nie ste ty, nie są one do sto so wa ne

do ochro ny dzie ci. Do bór wła ści we go – od po wied nio roz bu do -

wa ne go fo te li ka – jest więc nie sa mo wi cie waż ny.

SPÓJRZ W INTERNET
Pa weł Kur piew ski jest tak że twór cą ser wi su in ter ne to we go

http://fo te lik.in fo, gdzie pu bli ko wa ne są – pro wa dzo ne przez

nie za leż ne in sty tu cje na Za cho dzie, m.in. w Niem czech i Szwe -

cji – te sty fo te li ków pro du ko wa nych w Eu ro pie. Oce nia ne jest

ich bez pie czeń stwo (wy ni ki uzy ska ne w cra sh te stach, sta bil ność

mo co wa nia), ła twość ob słu gi (czy tel ność in struk cji, ła twość

mon ta żu), kom fort jaz dy dziec ka.

– Nie uży waj my fo te li ków, któ re uzy ska ły 1 lub 2 gwiazd ki –

mó wi Pa weł Kur piew ski. – One za gra ża ją ży ciu na szych dzie ci.

Przed za ku pem sprawdź my na stro nie in ter ne to wej, ja ką oce nę

otrzy mał da ny pro dukt.

PRZE STRZE GAJ GRUP WA GO WYCH
Zły mon taż fo te li ków sa mo cho do wych jest naj częst szą przy czy -

ną cięż kich ob ra żeń i wy pad ków śmier tel nych. Z pro wa dzo nych

w USA sta ty styk wy ni ka, że z dzie się -

ciu fo te li ków aż dzie więć jest źle umo -

co wa nych.

– Fo te li ki, zwłasz cza te prze zna -

czone dla dzie ci w gru pie wa go wej 

0–13 kg i 9–18 kg, po win ny po sia dać

wła sną uprząż – pod kre śla Pa weł 

Kur piew ski. – Jej brak po wo du je tzw.

nur ko wa nie – dziec ko pod czas zde rze -

nia czo ło we go wsu wa się pod pas bio -

dro wy.

Istot ne jest rów nież, aby fo te lik do -

pa so wa ny był do wa gi dziec ka. I tak

gło wa dziec ka z gru py od 0 do 13 kg

nie mo że wy sta wać po nad gór ną kra -

wędź fo te li ka, na to miast li nia oczu

dziec ka o wa dze po nad 13 kg nie 

może wy sta wać po nad gór ną kra wędź

fo te li ka.

– Pa mię taj my, że na ryn ku nie ma bez piecz ne go fo te li ka, któ -

ry wy star czy dziec ku od okre su nie mow lę ce go do 12. ro ku ży ciu

– do da je Pa weł Kur piew ski.

POD PUP NI KI TYL KO Z WY SO KIM OPAR CIEM
Wpraw dzie na sze pra wo nie za bra nia uży wa nia tzw. pod pup ni -

ków, czy li pod wyż szeń, jed nak eks per ci ich nie po le ca ją.

– Bar dzo do brej ja ko ści pod wyż sze nia z pra wi dło wo wy pro fi lo -

wa nym pod ło kiet ni kiem za bez pie cza ją przed skut ka mi nur ko -

wa nia, ale nie są w sta nie ochro nić przed zde rze niem bocz nym,

TYLKO ŻYCIE Foteliki samochodowe POLICJA 997       lipiec 2010 r.12

Ży cie dziec ka 
w two ich rę kach

Elementarz policjanta ruchu drogowego

– zwróć uwagę, czy fotelik jest stabilnie
zamocowany,

– zwróć uwagę, czy fotelik jest dopasowany
do grupy wagowej dziecka,

– zwróć uwagę, czy podpupniki mają
wysokie oparcie i rozbudowany zagłówek,

– zwróć uwagę na miejsce zamontowania
fotelika, najbezpieczniejsze jest tylne
siedzenie, najlepiej pośrodku pasażerów,
ewentualnie miejsce za pasażerem,

– poleć rodzicom stronę internetową
http://fotelik.info – znajdą na niej testy
wytrzymałościowe 536 fotelików.

�
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Dzieci do 13. miesiąca życia
przewozimy w foteliku zamontowanym
tyłem do kierunku jazdy 

�
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na wet je śli w sa mo cho dzie są za in sta lo wa ne kur ty ny

po wietrz ne – mó wi Kur piew ski. – Aby ochro nić dziec -

ko, na le ży sto so wać pod pup ni ki, któ re są wy po sa żo -

ne w wy so kie opar cie i roz bu do wa ny za głó wek.

NAJ BEZ PIECZ NIEJ PO ŚROD KU
Naj bez piecz niej sze miej sce w sa mo cho dzie, je śli

cho dzi o mon taż fo te li ka dla dziec ka, znaj du je się

po środ ku tyl nej ka na py, o ile jest ona wy po sa żo na

w 3-punk to wy pas bez pie czeń stwa. Za pew nia naj -

lep szą ochro nę dziec ka pod czas zde rze nia bocz ne -

go po przez od da le nie od stre fy ude rze nia. A pod czas

awa ryj ne go za trzy my wa nia sa mo cho du na ru chli wej

uli cy umoż li wia dziec ku bez piecz ne wsia da nie i wy -

sia da nie, na to miast do ro słym bez piecz ne wyj mo wa -

nie fo te li ka z nie mow lę ciem.

Je śli jed nak miej sce środ ko we nie po sia da 3-punk -

to we go pa sa, fo te lik na le ży umie ścić na tyl nej ka na -

pie za pa sa że rem. 

– To, że naj bez piecz niej sie dzieć za kie row cą, jest

mi tem – pod kre śla Pa weł Kur piew ski. – Waż ne, aby

fo te lik był sta bil nie i sztyw no umo co wa ny. Je śli

na środ ko wym miej scu tyl nej ka na py nie jest to

moż li we, wte dy le piej za mo co wać go na sie dze niu

za pasażerem. �

GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. Robert Krzyżewski (1), Waldemar Wróbel (1),

fotelik.info (2)
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Fo te lik.in fo w dniach 23–24 sierp nia 2010 r. or ga ni zu je
kolejne szko le nia dla po li cjan tów ru chu dro go we go.
Zgło sze nia przyj mu je Mag da le na Gi zie wicz, 
tel. 22-203-53-19 
e -ma il: mag da le na.gi zie wicz@fo te lik.in fo

Brak fo te li ka ka ra ny jest przez po li cję
man da tem w wy so ko ści 150 zło tych 
oraz 3 punk ta mi kar ny mi.

PRAWO O RU CHU DRO GO WYM

Roz dział 5 – Po rzą dek i bez pie czeń stwo na dro gach
Art. 39
(...)
3. W po jeź dzie sa mo cho do wym wy po sa żo nym w pa sy bez pie czeń stwa
dziec ko do 12 lat, nie prze kra cza ją ce 150 cm wzro stu, prze wo zi się w fo -
te li ku ochron nym lub in nym urzą dze niu do prze wo że nia dzie ci, od po -
wia da ją cym wa dze i wzro sto wi dziec ka oraz wła ści wym wa run kom
tech nicz nym.
4. Prze pis ust. 3 nie do ty czy prze wo zu dziec ka tak sów ką oso bo wą, po -
jaz dem po go to wia ra tun ko we go lub Po li cji.

Art. 45
(...)
2. Kie ru ją ce mu po jaz dem za bra nia się:
(...)
4) prze wo że nia w fo te li ku ochron nym dziec ka sie dzą ce go ty łem do kie -
run ku jaz dy na przed nim sie dze niu po jaz du sa mo cho do we go wy po sa -
żo ne go w po dusz kę po wietrz ną dla pa sa że ra;
5) prze wo że nia, po za spe cjal nym fo te li kiem ochron nym, dziec ka w wie -
ku do 12 lat na przed nim sie dze niu po jaz du sa mo cho do we go.

Prawidłowo
zabezpieczone

dziecko w foteliku
samochodowym

UWAGA! Fotelik 
NIE ZOSTAŁ
prawidłowo dobrany
do wzrostu i wagi
dziecka. Głowa
wystaje ponad górną
krawędź fotelika

�
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Dru gi Tur niej Klas Po li cyj nych
Na prze ło mie ma ja i czerw ca w SP w Pile

od był się dru gi tur niej dla klas o pro fi lu po li -
cyj nym. Wzię ło w nim udział 20 pię cio oso -
bo wych dru żyn z ca łej Pol ski. Zwy cię ży ła
re pre zen ta cja Ze spo łu Szkół we Wro niu.

Po dob nie jak w ubie głym ro ku za wod ni cy bra li udział w te ście

spraw no ści fi zycz nej i w spraw dzia nie wie dzy o Po li cji. No wo ścią była

kon ku ren cja o na zwie „ra tow nic two me dycz ne” – ucznio wie mu sie li

wy ka zać się wie dzą z za kre su udzie la nia pierw szej po mo cy przed me -

dycz nej. Uczest ni cy tur nie ju przy go to wa li rów nież spek ta kle pro fi lak -

tycz ne (nie by ły one wli cza ne do ogól nej punk ta cji). Pod czas wie czo ru

ar ty stycz ne go za pre zen to wa no trzy naj lep sze przed sta wie nia, wy bra -

ne wcze śniej przez ju ry pod prze wod nic twem insp. Grze go rza Ja cha,

sze fa pro gra mu PaT. Pierw sze miej sce i sta tu et kę PaT otrzy ma li

ucznio wie klas po li cyj nych z Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych 

i Za wo do wych w Grom ni ku. Po kon cer cie insp. Jach po pro wa dził

warsz ta ty te atral ne dla mło dzie ży. 

Kla sy fi ka cja w po szcze gól nych kon ku ren cjach wy glą da ła na stę pu ją -

co: na po li cyj nym to rze prze szkód dru ży no wo pierw sze miej sce zajął

Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych w Ko mor ni cy (woj. ma zo wiec kie),

a w ra tow nic twie me dycz nym i w te ście wie dzy naj lep sza oka za ła się

re pre zen ta cja Ze spo łu Szkół we Wro niu (woj. ku jaw sko -po mor skie).

Osta tecz nie ty tuł „Kla sy Po li cyj nej Ro ku 2010” przy padł rów nież tej

dru ży nie – zo sta ła ona uho no ro wa na pu cha rem ufun do wa nym przez

ko men dan ta głów ne go Po li cji gen. insp. An drze ja Ma te ju ka, na gro da -

mi rze czo wy mi i pa miąt ko wy mi dy plo ma mi. �

AW 

Wró bel unie win nio ny
Po 10 la tach pro ce su Piotr Wró bel, by ły ofi cer CBŚ, zo stał unie win -

nio ny. W 2000 ro ku pro ku ra tu ra po sta wi ła Pio tro wi Wró blo wi za rzut

żą da nia ko rzy ści ma jąt ko wej od Ja ro sła wa S. ps. Ma sa w za mian za

prze ka za nie in for ma cji ze śledz twa. 35-let ni wów czas po li cjant, pod -

in spek tor, by ły na czel nik wy dzia łu w Biu rze dw. z Prze stęp czo ścią

Zor ga ni zo wa ną KGP, a póź niej ofi cer Cen tral ne go Biu ra Śled cze go,

zwol nił się z Po li cji pod na ci skiem prze ło żo nych. W stycz niu 2001 r.

zo stał aresz to wa ny. W aresz cie prze sie dział 6 mie się cy. Spra wa tra fi ła

do są du w grud niu 2004 ro ku. Ze wzglę du na spe cy fi kę – udział świad -

ka ko ron ne go – pro wa dzo na by ła przy drzwiach za mknię tych. Po 5 la -

tach i kil ku dzie się ciu roz pra wach sąd dał wia rę by łe mu po li cjan to wi,

a nie po ma wia ją ce mu go prze stęp cy. 23 czerw ca 2010 ro ku Sąd Re jo -

no wy dla War sza wy-Żo li borz unie win nił Pio tra Wró bla. Wy rok nie jest

pra wo moc ny. Do spra wy wró ci my. �

ELŻ BIE TA SI TEK

11. raz w Ka to wi cach
Nie mal 4 ty sią ce – ty le osób, głów nie mło dych, choć by ły i wielo -

po ko le nio we ro dzi ny, od wie dzi ło Szko łę Po li cji w Ka to wi cach
pod czas zor ga ni zo wa ne go już po raz je de na sty Dnia Otwar te go.

Jak zwy kle naj licz niej re pre zen to wa ni by li miesz kań cy Ślą ska, choć nie

za bra kło też przy jezd nych z od le głych za kąt ków kra ju. Szko ła za pre zen -

to wa ła nie tyl ko swój za kres dzia ła nia, ale – dzię ki wspar ciu jed no stek te -

re no wych – rów nież spe cy fi kę i róż no rod ność po li cyj nej służ by. By li:

po li cjan ci na ko niach, prze wod ni cy ze swo imi psa mi, an ty ter ro ry ści oraz

go ścin nie, ze spe cjal nym po ka zem, funk cjo na riu sze Żan dar me rii Woj sko -

wej. Wszyst ko przy dźwię kach mu zy ki w wy ko na niu or kie stry po li cyj nej

KWP w Ka to wi cach i ze spo łu mu zycz ne go szko ły – „The Cops”. �

JA CEK KO SMA TY

Bo ha te ro wie na Wy ku sie
12 czerw ca br., na po ło żo nej w Pusz czy Jo dło wej po la nie

Wy kus, po li cjan ci gar ni zo nu świę to krzy skie go, przed sta wi -
cie le władz rzą do wych, wo je wódz kich i sa mo rzą do wych,
żoł nie rze, mło dzież aka de mic ka i har ce rze uczci li pa mięć
mjr. Ja na Piw ni ka, ps. Po nu ry.

Le gen dar ny par ty zant, szef naj więk sze go zgru po wa nia Ke dy wu

– Okrę gu Ra dom sko -Kie lec kie go Ar mii Kra jo wej – jest od 1991 r.

pa tro nem po li cji świę to krzy skiej. Piw nik od 1935 do 1939 r. był

funk cjo na riu szem Po li cji Pań stwo wej, a w woj nie obron nej 1939 r.

do wo dził Zmo to ry zo wa nym Ba ta lio nem Po li cji.

W trak cie uro czy sto ści wrę czo no Ho no ro wą Od zna kę „Po nu re -

go”, przy zna wa ną po li cjan tom, któ rzy wy ka za li się szcze gól nym po -

świę ce niem. W tym ro ku otrzy mał ją mł. asp. Piotr Fur man z KPP

w San do mie rzu, któ ry trzy krot nie, z na ra że niem ży cia, ura to wał

od śmier ci miesz kań ców po wia tu san do mier skie go. Od zna kę 

wrę czył mł. insp. Mi ro sław Schos sler, świę to krzy ski ko men dant

wo je wódz ki Po li cji, któ re mu to wa rzy szył Zdzi sław Rach tan, 

ps. Hal ny – żoł nierz „Po nu re go”, obec nie szef Zgru po wań Par ty -

zanc kich Armii Kra jo wej „Po nu ry -Nurt”. Po śmiert nie Ho no ro wą

Od zna kę „Po nu re go” przy zna no pod kom. An drze jo wi Stru jo wi, 

za mor do wa ne mu 10 lu te go br. w War sza wie. �

GB
zdj. KWP w Kiel cach

Trwa re kru ta cja na stu dia 
ma gi ster skie w WSPol.

Wyż sza Szko ła Po li cji w Szczyt nie pro wa dzi re kru ta cję na stu dia

ma gi ster skie (II stop nia) na kie run ku „Bez pie czeń stwo we -

wnętrz ne”. Stu dia kie ro wa ne są za rów no do po li cjan tów, jak i osób

cy wil nych. Po li cjan ci po ukoń cze niu trwa ją cej czte ry se me stry na -

uki oraz po zło że niu eg za mi nu ofi cer skie go są pro mo wa ni

na pierw szy sto pień ofi cer ski. Stu dia są pro wa dzo ne w sys te mie

sta cjo nar nym – nauka w ra mach ty go dnio wych zjaz dów, oko ło 

6–7 zjaz dów w se me strze oraz w try bie nie sta cjo nar nym – na uka

w week en dy, około 10–11 zjaz dów. O przy ję cie na stu dia mo że się

ubie gać oso ba, któ ra po sia da dy plom ukoń cze nia stu diów pierw -

sze go stop nia (za wo do wych/li cen cjac kich) lub in nych jed no li tych

stu diów ma gi ster skich. Stu dia dzien ne są nie od płat ne. Na uka nie -

sta cjo nar na jest od płat na – z wy jąt kiem po li cjan tów, któ rzy zo sta -

li skie ro wa ni na stu dia. Do ku men ty moż na skła dać do 26 lip ca

oraz na le ży się za re je stro wać w sys te mie elek tro nicz nej re kru ta cji

WSPol. Szczegó ły www.wspol.edu.pl � MP
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Z mł. insp. Lucyną Pietrzyk, naczelnik
Wydziału Postępowań Administracyjnych
Biura Prawnego KGP, 
rozmawia Przemysław Kacak.

Pani wydział jest drugą instancją policyjną,
rozpatrującą odwołania od decyzji WPA w komendach
wojewódzkich w sprawach o pozwolenia
na posiadanie broni. Dużo osób się odwołuje? 
Jaki to mniej więcej procent wszystkich 
ubiegających się o pozwolenia?

– Mój wy dział nie pro wa dzi re je stra cji osób ubie ga ją -

cych się o po zwo le nia na po sia da nie bro ni, zaj mu je się

tym Wy dział Nad zo ru nad Spe cja li stycz ny mi Uzbro jo -

ny mi For ma cja mi Ochron ny mi Biu ra Pre wen cji KGP

(WNnSUFOBP KGP), więc nie je stem w sta nie okre -

ślić, ja ki pro cent sta no wią od wo łu ją cy się. Rocz nie ma -

my oko ło 2,5 tys. spraw, przy czym z ro ku na rok

od wo łań jest wię cej. Więk szość do ty czy de cy zji o cof -

nię ciu po zwo le nia na po sia da nie broni. Od wo ła nia od

de cy zji od mow nych, nieprzy zna ją cych ta kich po zwo leń,

to za le d wie ja kieś 10 proc.

Czym ubiegający się o pozwolenie motywują zasadność
swoich odwołań?

– To za le ży głów nie od te go, kto o ja ki ro dzaj bro ni się

ubie ga. My śli wi po wo łu ją się na swo je hob by, zda ne eg za -

mi ny, przy na leż ność do Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go;

ana lo gicz nie strzel cy spor to wi pi szą o star tach w za wo -

dach, tre nin gach itd. Oso by, któ re ubie ga ją się o broń

do ochro ny oso bi stej, wska zu ją prze słan ki, któ re ich zda -

niem de cy du ją o re al nym za gro że niu ich ży cia, zdro wia.

Jaka część odwołań jest zasadna?
– Nie ukry wam, że po po now nym roz pa trze niu ma -

te ria łu do wo do we go cza sa mi ma my od mien ne zda nie

niż or gan I in stan cji i uchy la my wy da ną przez nie go de -

cy zję, orze ka jąc za cho wa nie po zwo le nia lub – je śli spra -

wa do ty czy od mo wy wy da nia po zwo le nia i speł nio ne są

wszyst kie wy mo gi okre ślo ne usta wą o bro ni i amu ni cji –

wy da nie po zwo le nia. Do ty czy to wszel kich ro dza jów

bro ni, a tak że try bów po stę po wa nia. Na sze de cy zje za -

pa da ją bo wiem nie tyl ko w try bie zwy kłym (od wo ław -

czym), ale rów nież nad zwy czaj nym, tj. na pod sta wie

art. 154 k.p.a. (do ty czy de cy zji osta tecz nej, na pod sta -

wie której stro na nie na by ła pra wa). Uchy la my rów nież

de cy zje or ga nu I in stan cji al bo zmie nia my wła sne de cy -

zje, roz sze rza jąc pra wo do po sia da nia bro ni na więk szą

licz bę bro ni w in nym try bie nad zwy czaj nym, tj. na pod -

sta wie art. 155 k.p.a. (do ty czy de cy zji osta tecz nej,

na mo cy któ rej stro na na by ła pra wo i wy ra ża zgo dę na

inne ukształ to wa nie jej praw niż w de cy zji pier wot nej).

Do kład nej sta ty sty ki jed nak nie pro wa dzi my, więc nie

po wiem, jak to przed sta wia się w licz bach. Na pew no

nie jest rzad ko ścią.

Jak Pani ocenia sytuację, gdy policjant ubiega się
o broń osobistą i nie dostaje na nią pozwolenia?
W trakcie służby traktowany jest jako osoba
odpowiedzialna i godna zaufania, której można
powierzyć broń, a po służbie już nie? 
Czy to nie hipokryzja?

– W mo jej oce nie, je śli po li cjant speł nia kry te ria usta -

wo we, po wi nien otrzy mać po zwo le nie. Pro blem po le ga

na tym, że usta wa o bro ni i amu ni cji nie uprzy wi le jo wu -

je po li cjan tów w sto sun ku do in nych oby wa te li, zwal nia

ich tyl ko z obo wiąz ku przed ło że nia le kar skie go orze cze -

nia psy cho lo gicz ne go o zdol no ści do po sia da nia bro ni

i ze zda nia eg za mi nu, pod wa run kiem, że są czyn ny mi

po li cjan ta mi i ma ją przy dzie lo ną broń służ bo wą. Funk -

cjo na riu sze, po dob nie jak in ne osoby, mu szą wska zać

oko licz no ści uza sad nia ją ce wy da nie im po zwo leń na

broń oso bi stą. Przez dłu gi czas WPA w ko men dach wo -

je wódz kich sto so wa ły naj róż niej sze kry te ria przy oce nie

za sad no ści ubie ga nia się przez po li cjan ta o broń po za -

służ bo wą. W jed nych bra no pod uwa gę staż służ by,

w innych zbli ża ją ce się przej ście na eme ry tu rę itd., na -

to miast rzad ko kie dy kwe stię, czy ist nie je re al ne za gro -

że nie ży cia i zdro wia funk cjo na riu sza po za służ bą.

Do pie ro bo daj że w 2005 r. w KGP stwo rzo no wy tycz ne,

któ re pre cy zo wa ły, że na le ży sto so wać tak że i to kry te -

rium. Obec nie, we dług zmie nio ne go za rzą dze nia KGP,

po li cjant mo że mieć przy so bie broń służ bo wą prak tycz -

nie przez ca ły czas, tak że pod czas urlo pów i zwol nień

le kar skich. Pro blem bra ku ochro ny wła ści wie prze sta je

ist nieć. Po ja wia się on na to miast w mo men cie przej ścia

na eme ry tu rę. Nie mam szcze gó ło wej wie dzy od no śnie

do prak tyk wo je wódz kich WPA w ta kich spra wach, ale

z te go, co się orien tu ję, po zwo le nia są po li cjan tom wy -

da wa ne.

Poza kwestią ochrony osobistej wydawanie 
policjantom pozwoleń na broń osobistą jest też
pożyteczne z innego względu. Funkcjonariusz może bez
przeszkód doskonalić swoje umiejętności strzeleckie
po służbie, co jest szczególnie korzystne w sytuacji,
gdy w jednostkach policjanci strzelają bardzo rzadko.
Dawniej można było przynajmniej kupować prywatną
amunicję do broni służbowej w celu potrenowania
na strzelnicy, teraz nie jest to możliwe.

– Tak, pro blem do ty czy zresz tą chy ba wszyst kich

służb mun du ro wych, bo wszyst kie ma ją kwe stie dys po -

no wa nia bro nią służ bo wą ure gu lo wa ne roz po rzą dze nia -

mi wy ko naw czy mi do ustaw prag ma tycz nych. Być

mo że, ale to tyl ko luź no rzu co na myśl, trze ba by ło by

zmie nić treść roz po rzą dzeń i dać po li cjan tom oraz in -
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To nie wi dzi mi się Po li cji
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nym funk cjo na riu szom moż li wość za ku pu w ce lach tre -

nin go wych pry wat nej amu ni cji do bro ni służ bo wej.

W opiniach o tzw. obywatelskim projekcie nowej
ustawy o broni i amunicji nadsyłanych do redakcji
przez czytelników najczęściej powtarzało się
stwierdzenie, że obecna ustawa nie jest taka zła, 
ale trzeba zmienić sposób postępowania WPA
w komendach wojewódzkich. Skarżono się na brak
przejrzystych reguł, wręcz na policyjne widzimisię
przy rozstrzyganiu o udzieleniu lub odmowie
pozwolenia na broń. Na przykład, na jakiej podstawie
WPA decydują, który sportowiec osiąga
ponadprzeciętne wyniki w strzelectwie i pozwolenie 
mu się należy, a który jest średniakiem i trenować
może jednie z użyciem broni obiektowej ze strzelnicy?

– To nie wy ni ka z wi dzi mi się Po li cji. Art. 10 ust. 1

usta wy o bro ni i amu ni cji okre śla, że: „wła ści wy or gan

Po li cji wy da je po zwo le nie na broń, je że li oko licz no ści,

na któ re po wo łu je się oso ba ubie ga ją ca się o po zwo le -

nie, uza sad nia ją je go wy da nie”. Na tym usta wo daw ca

po prze stał. Nie ma choć by przy kła do we go ka ta lo gu tych

oko licz no ści. Ma my na to miast pre cy zyj nie okre ślo ne

prze słan ki unie moż li wia ją ce wy da nie po zwo le nia

na broń. Wo bec te go w WPA wy kształ ci ła się prak ty ka

wy da wa nia de cy zji w opar ciu o orzecz nic two, wte dy

jesz cze tyl ko Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go.

Wska zał on m.in., że oko licz no ścia mi uza sad nia ją cy mi

wy da nie po zwo le nia na broń do ochro ny oso bi stej jest

„sta łe, re al ne i po nad prze cięt ne na tle in nych oby wa te -

li za gro że nie ży cia i zdro wia”, a w przy pad ku broni do

ce lów spor to wych – by cie wy bit nym spor tow cem lub

po sia da nie upraw nień in struk to ra strze lec twa spor to -

we go. Or ga ny Po li cji nie mo gły i nie mo gą igno ro wać

orzecz nic twa są du, tym bar dziej gdy usta wo daw ca sam

nie usta no wił żad nych kry te riów. Z te go, co wi dzi my

i do cze go sta ra my się do sto so wy wać na szą prak ty kę,

ostat nio – choć nie jest to jesz cze ten den cja utrwa lo -

na – li nia orzecz nic twa zmie nia się. Obec nie funk cjo -

nu ją ce wo je wódz kie są dy ad mi ni stra cyj ne za czy na ją

ne go wać wcze śniej sze orzecz nic two NSA. Mi mo to po -

dzie la ją po gląd, że po zwo le nie na broń spor to wą mo że

otrzy mać oso ba, któ ra udo wod ni, że ak tyw nie upra wia

strze lec two. Dla te go wo je wódz kie WPA zwra ca ją się

do stro ny o przed sta wie nie po twier dza ją cych to do ku -

men tów. Oso ba, któ ra upra wia strze lec two re kre acyj nie,

bę dąc na strzel ni cy rap tem pa rę ra zy w ro ku, nie mu si

otrzy mać po zwo le nia na broń. Mo że ko rzy stać z bro ni

na le żą cej do strzel ni cy, a z wy da wa niem po zwo leń dla

pod mio tów pro wa dzą cych dzia łal ność z za kre su strze -

lec twa spor to we go nie ma naj mniej szych pro ble mów.

Tu ma my fa kul ta tyw ność roz strzy gnię cia, gdyż usta wa

okre śla, że or gan Po li cji „mo że” wy dać po zwo le nie pod -

mio to wi go spo dar cze mu, ale przez 9 lat mo jej służ by

w WPA BP KGP nie przy po mi nam so bie ani jed nej spra -

wy od wo ław czej do ty czą cej de cy zji od ma wia ją cej po -

zwo le nia na broń wła ści cie lo wi strzel ni cy.

„Spełnia pan kryteria ustawowe, ale istotny interes
społeczny nie uzasadnia wydania panu pozwolenia
na posiadanie broni” – to fragment uzasadnienia
odmowy wydania pozwolenia, zacytowany przez

czytelnika, który ma już kilka egzemplarzy broni, 
ale ubiegał się o kolejny. Co Pani o tym sądzi?

– Brzmi wręcz nie wia ry god nie, choć nie znam kon -

tek stu spra wy. Nie przy po mi nam so bie, abym spo tka ła

się z ta kim uza sad nie niem od mo wy, dlatego na praw dę

aż trud no mi uwie rzyć w praw dzi wość tych słów. Je że li

oso ba speł nia usta wo we kry te ria wy da nia po zwo le nia

na broń, to in te res spo łecz ny ma zna cze nie dru go pla no -

we, bo nie ma dla nie go żad ne go za gro że nia z ty tu łu

przy zna nia pra wa do bro ni. Gdy by od wo ła nie od tej de -

cy zji tra fi ło do mo je go wy dzia łu, ab so lut nie nie zo sta ła -

by ona utrzy ma na w mo cy.

Co można, powinno się zrobić, by orzecznictwo WPA
było jednolite w całym kraju i nie było traktowane
przez interesantów jako widzimisię? Określić
wewnętrzne, przejrzyste zasady? A może czasami też
lepiej tłumaczyć ludziom, z czego wynikają decyzje
odmawiające pozwolenia lub je cofające?

– Za cy to wa ny przy kład mo że świad czyć o tym, że uza -

sad nie nia de cy zji są nie kie dy błęd nie lub nie pre cy zyj nie

for mu ło wa ne, choć my ślę, że w ostat nich la tach zna czą -

co pod niósł się po ziom me ry to rycz ny roz strzy gnięć,

w tym uza sad nień. Jak mó wi łam, pro blem po le ga

na kon struk cji usta wy, któ rej tyl ko je den ar ty kuł okre -

śla po zy tyw nie, i to nie pre cy zyj nie, kie dy moż na wy dać

po zwo le nie, a po zo sta łe przy wo łu ją już tyl ko prze słan -

ki ne ga tyw ne. Uspra wie dli wie niem ewen tu al nych błę -

dów mo gą być kło po ty, z ja ki mi bo ry ka ją się WPA

w ko men dach wo je wódz kich. Zaj mu ją się nie tyl ko po -

zwo le nia mi na broń, rów nież: cu dzo ziem ca mi, nad zo -

rem nad spe cja li stycz ny mi uzbro jo ny mi for ma cja mi

ochron ny mi oraz pod mio ta mi han dlu ją cy mi bro nią,

amu ni cją i ma te ria ła mi wy bu cho wy mi, a tak że – w imie -

niu wo je wo dów – spra wu ją nad zór na stra ża mi gmin ny -

mi i miej ski mi, są więc na praw dę bar dzo ob cią żo ne.
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�

Liczba wniosków o wydanie pozwolenia na broń oraz sposób ich
rozstrzygnięcia na podst. art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji 

(1 stycznia 2010 r. – 31 maja 2010 r.)

1583 – wnioski 
o wydanie pozwolenia 
na broń

1484 – decyzje
pozytywne (art. 10 ust. 1)

Dane z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji udostępnione przez Wydział
Nadzoru nad Specjalistycznymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji KGP

91 – decyzje odmowne 8 – bez rozpatrzenia
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A prze szły du żą fluk tu ację kadr, zmie nio no sta no wi ska po li cyj ne

na cy wil ne, w związ ku z czym przyj mo wa no no we oso by, któ re do pie -

ro mu szą się wdra żać do pra cy. Sta ra my się wspól nie z WNn SU FO

BP KGP wska zy wać or ga nom I in stan cji na ko niecz ność przej rzy sto -

ści, że by roz strzy ga jąc spra wę, wy raź nie tłu ma czy ły, dla cze go pod ję -

to ta ką a nie in ną de cy zję. Sta ra my się też za pew niać jed no li tość

sto so wa nia pra wa, aby wszę dzie obo wią zy wa ły te sa me kry te ria. Je -

że li w nad zo rze in stan cyj nym wi dzi my, że w któ rymś wo je wódz twie

po wta rza ją się ja kieś błę dy, ro bię ana li zę tych spraw i wy sy łam pi smo

do na czel ni ka WPA, wska zu jąc mu, gdzie są nie pra wi dło wo ści.

Do nas jed nak tra fia ją je dy nie od wo ła nia, uła mek spraw, któ ry mi zaj -

mu ją się wo je wódz kie WPA. Istot nym pro ble mem jest fakt, że od bli -

sko dwóch lat nie spo ty kam się z na czel ni ka mi wo je wódz kich WPA,

a od kil ku WPA Biu ra Praw ne go nie pro wa dzi dla nich szko leń ze

wzglę du na brak pie nię dzy. My ślę jed nak, że gdy by nie na sza do bra

współ pra ca z WNn SU FO BP KGP i wspól ny nad zór (in stan cyj ny Biu -

ra Praw ne go i me ry to rycz ny Biu ra Pre wen cji) nad or ga na mi I in stan -

cji, róż ni ce w orzecz nic twie wo je wódz kich WPA mo gły by być jesz cze

wy raź niej sze. Waż ne tym cza sem, by by ło ono moż li wie spój ne, choć

oczy wi ście ni gdy nie ma my do czy nie nia z dwo ma iden tycz ny mi sta -

na mi fak tycz ny mi. Rzecz pod sta wo wa przy roz strzy ga niu – or gan mu -

si prze pro wa dzić peł ne po stę po wa nie do wo do we i usta lić wszyst kie

oko licz no ści zwią za ne z wy da wa niem po zwo le nia, nie mo że po prze -

stać na jed nym do ku men cie. Póź niej, zgod nie z prak ty ką wy pra co wa -

ną w opar ciu o orzecz nic two są do we, za de cy do wać, czy oso ba speł nia

usta wo we kry te ria. Je śli tak, otrzy mu je po zwo le nie; je śli nie speł nia,

nie do sta je. Zda rza się, że sąd ad mi ni stra cyj ny, czy to wo je wódz ki,

czy NSA, ma od mien ne zda nie, ale wte dy uza sad nia je, for mu łu je

wy tycz ne, a my, ba zu jąc na nich – pod wa run kiem, że da na li nia

orzecz nic twa utrwa li się – mo że my wy pra co wy wać no we kry te -

ria. I sta ra my się tak wła śnie ro bić. 

Dzię ku ję za roz mo wę. �

zdj. An drzej Mi tu ra
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Z ostat niej chwi li 
Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny w War sza wie po sta no wie niem
z dnia 20 maja 2010 r. sygn. akt II OSP 6/10 od mó wił pod ję -
cia z wnio sku Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich uchwa ły ma ją -
cej na ce lu wy ja śnie nie: „Czy oko licz no ścią uza sad nia ją cą
w myśl art. 10 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 3 pkt 3 usta wy
z dnia 21 ma ja 1999 r. o bro ni i amu ni cji (Dz.U. z 2004 r. nr 52,
poz. 525 ze zm.) wy da nie po zwo le nia na broń jest upra wia -
nie spor tu strze lec kie go, czy też upra wia nie te go spor tu z wy -
róż nia ją co wy so kim po zio mem wy ni ków?”.
Sąd stwier dził, m.in., że: „Pra wi dło we za sto so wa nie art. 10
ust. 1 usta wy o bro ni i amu ni cji wy ma ga nada nia za war te mu
w tym prze pi sie zwro to wi ocen ne mu kon kret nej tre ści, przez
co au to ry ta tyw ne stwier dze nie te go, ja kie przy czy ny uspra -
wie dli wia ją wy da nie po zwo le nia na broń spor to wą, a ja kie mu -
szą być uzna ne za nie wy star cza ją ce, mo że na stą pić je dy nie
a ca su ad ca sum.” Sąd, oce nia jąc prze pi sy pra wa, wska zał
więc, że or ga ny Po li cji ma ją obo wią zek ba dać w da nej spra -
wie wszel kie oko licz no ści, a za tem są zmu szo ne do nada nia
za war te mu w art. 10 ust. 1 usta wy o bro ni i amunicji zwro to wi
ocen ne mu tre ści nor ma tyw nej po przez do ko na nie war to ścio -
wa nia kon kret ne go sta nu fak tycz ne go. Nie za ne go wał przy tym
sto so wa nych obec nie przez or ga ny Po li cji kry te riów, w tym kry -
te rium wy róż nia ją co wy so kie go po zio mu wy ni ków, jak i po sia -
da nia upraw nień in struk to ra strze lec twa spor to we go.
Za uwa ża jąc na to miast roz bież no ści w orzecz nic twie są do wym
w spra wach po zwo leń na broń spor to wą, stwier dził, że ma ją
one źró dło w kon struk cji wska za ne go prze pi su usta wy, jed nak -
że „cha rak ter tej re gu la cji nie upo waż nia do nada wa nia oce -
nom sy tu acyj nym wy po wia da nym przez są dy, na wet je śli w tym
za kre sie zwią za ne są z wy kład nią art. 10 ust. 1 usta wy o bro ni
i amu ni cji, cha rak te ru in ne go jak tyl ko jed nost ko wy”. 

L.P.

�

Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!

Więcej na nowej stronie: www.pat.policja.pl

24 lipca, 
godz. 14.00
FINAŁ 
V Przystanku PaT
(Pałac Kultury 
i Nauki, 
od strony 
Al. Jerozolimskich)

KONCERT
OTWARTY!

Zapraszamy!
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Wdniu 65-le cia Szko ły Po li cji w Słup sku, któ re go ob cho dy za -

po wie dzia no na 10 lip ca br., w swo jej struk tu rze szko ła po -

sia da sześć za kła dów dy dak tycz nych. No wo cze sna ba za

dy dak tycz na i wy kwa li fi ko wa na ka dra przy czy nia ją się do szko le nia

słu cha czy, któ rzy zdo by tą wie dzę i umie jęt no ści wy ko rzy stu ją pod -

czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych. 

KUR SY
Tyl ko w 2009 ro ku mu ry szko ły opu ści ło 1763 słu cha czy: Szko le nia

Za wo do we go Pod sta wo we go (SZP), Szko le nia Za wo do we go Pod sta -

wo we go dla Po li cjan tów po Służ bie Kan dy dac kiej (SZPPK), Kur su

Spe cja li stycz ne go dla Służ by Dy żur nej Jed no stek Or ga ni za cyj nych

Po li cji (KSDyż), Kur su Spe cja li stycz ne go dla Dziel ni co wych (Dz),

Kur su Spe cja li stycz ne go dla Po li cjan tów Służ by Kry mi nal nej z Za -

kre su Tak ty ki i Tech nik Prze słu chań (FBI), Kur su Spe cja li stycz ne -

go dla Opie ku nów Re ali zu ją cych Za da nia Zwią za ne z Ada pta cją

Za wo do wą Po li cjan tów w Okre sie Służ by Przy go to waw czej (ONP),

Kur su Spe cja li stycz ne go w Za kre sie Tak ty ki i Tech nik In ter wen cji

(TITS), Kur su Spe cja li stycz ne go dla Po li cjan tów – In struk to rów

Strze lań Po li cyj nych (ISP), Kur su Spe cja li stycz ne go dla Po li cjan tów

Peł nią cych Funk cję Oskar ży cie la Pu blicz ne go (Osk.P), Kur su Spe -

cja li stycz ne go dla Rzecz ni ków Dys cy pli nar nych (D), Kur su Spe cja -

li stycz ne go dla Po li cjan tów Peł nią cych Służ bę w Jed nost kach Po li cji

w Ra mach Kon tyn gen tów Po li cyj nych (DJPKP), Kur su Spe cja li stycz -

ne go dla In struk to rów Tech nicz nych Środ ków Wzmoc nie nia

(ITSW), Kur su Spe cja li stycz ne go dla Ka dry Do wód czej Kon tyn gen -

tów Po li cyj nych (KDKP). 

JAK STRZE LAĆ, 
TO TYL KO W SŁUP SKU
Więk szość, bo aż 1151 słu cha czy z kur sów:

SZP, SZPPK, ISP, DJPKP prze szło przez Za -

kład Wy szko le nia Strze lec kie go Szko ły Po li -

cji w Słup sku. Spo śród wy mie nio nych na

szcze gól ną uwa gę za słu gu je Kurs Spe cja li -

stycz ny dla Po li cjan tów – In struk to rów

Strze lań Po li cyj nych (ISP). Jest to je dy ny

taki kurs w szkol nic twie po li cyj nym, re ali zo -

wa ny tyl ko w SP w Słup sku. Obej mu je 165

go dzin lek cyj nych, a na je go ab sol wen tach

spo czy wa od po wie dzial ność za pro wa dze nie

szko leń z wy szko le nia strze lec kie go w jed -

nost kach te re no wych Po li cji. 

Ca łe szko le nie strze lec kie, któ re pro wa -

dzo ne jest w SP w Słup sku, od by wa się na

dwóch no wo cze snych obiek tach, z któ rych

je den zo stał od da ny do użyt ku w grud niu

2007 ro ku, a dru gi w stycz niu 2010 ro ku.

Obec nie obiek ty, na któ re skła da ją się osie strze lec kie z za ple czem

oraz sa la mi wy kła do wy mi, są naj no wo cze śniej szy mi w Pol sce, a może

na wet w Eu ro pie. Jed nak na nic zda ła by się no wo cze sna strzel ni ca,

wszyst kie po mo ce dy dak tycz ne i wie le in nych rze czy wspo ma ga ją -

cych pro ces szko le nia, gdy by nie ka dra Za kła du Wy szko le nia Strze -

lec kie go. Sta no wią ją po li cjan ci, któ rzy mają nie zbęd ne kwa li fi ka cje,

uak tu al nia ją je i pod wyż sza ją, or ga ni zu ją kur sy spe cja li stycz ne, szko -

le nia i warsz ta ty, za pra sza jąc do współ pra cy przed sta wi cie li in nych

służb mun du ro wych, pla có wek szko le nio wych i ośrod ków na uko wo -

-ba daw czych. 

BA DA NIA
W 2009 ro ku prze pro wa dzo no ba da nia wśród słu cha czy kur su Szko le -

nia Za wo do we go Pod sta wo we go (SZP) nt. „Ro la Za kła du Wy szko le nia

Strze lec kie go Szko ły Po li cji w Słup sku w przy go to wa niu po li cjan tów

do służ by”. Ba da nia po twier dzi ły słu żeb ną ro lę, ja ką od gry wa ZWS

w pro fe sjo nal nym przy go to wa niu po li cjan tów do służ by. Wła ści wa dzia -

łal ność za kła du przy wy ko rzy sta niu wa run ków lo ka lo wych, po mo cy dy -

dak tycz nych, za ple cza ma te ria ło wo -tech nicz ne go i wy kwa li fi ko wa nej

ka dry przy czy nia się do fi nal ne go wy szko le nia słu cha czy z za kre su bez -

piecz ne go i wpraw ne go po słu gi wa nia się bro nią pal ną. �

SYL WE STER SIEM BRZUCH
au tor jest in struk to rem Za kła du Wy szko le nia Strze lec kie go Szko ły Po li cji

w Słup sku i au to rem ba dań pt.: „Ro la Za kła du Wy szko le nia Strze lec kie go
Szko ły Po li cji w Słup sku w przy go to wa niu po li cjan tów do służ by”

zdj. SP w Słup sku

Mimo że rodowód obecnej Szkoły Policji w Słupsku sięga lat przedwojennych, to jako datę jej
utworzenia oficjalnie przyjmuje się 1 czerwca 1945 roku. Wtedy to został podpisany rozkaz
o utworzeniu Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku. Jest to najstarsza Szkoła Policji
w Polsce specjalizująca się w szkoleniu policjantów prewencji, czyli tych, których służba ma
bezpośredni wpływ na stan porządku publicznego oraz poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie.

Tu uczą prewencji
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Kto da mniej?
1,7 mln zł oszczędności w ub.r. przy 15 aukcjach
i ponad 8 mln zł do lipca br., dziesiątki przetargów
w nowej formie, wykonawcy przebĳający czasem nawet
swoje własne oferty. To efekty zastosowania aukcji
elektronicznych w zamówieniach publicznych Policji.

W 2007 r. do prze pi sów Pra wa za mó wień pu blicz nych do da no

moż li wość za sto so wa nia au kcji in ter ne to wych. Ale wów czas

nie by ło jesz cze po trzeb nej in fra struk tu ry. Cho dzi m.in.

o od po wied nią plat for mę prze tar go wą. Pierw szy ta ki pi lo ta żo wy pro -

gram po wstał rok póź niej. W ub.r. KGP za sto so wa ła tę tech ni kę

w kil ku wy bra nych po stę po wa niach prze tar go wych. Uzy ska no

1,7 mln zł oszczęd no ści. Od stycz nia br. pra wie każ de po stę po wa -

nie prze tar go we w KGP koń czy się au kcją in ter ne to wą. Efek tem jest

za osz czę dze nie po nad 8 mln zł przez 6 mie się cy.

JAK TO DZIA ŁA?
Naj pierw wszyst ko od by wa się zgod nie z tra dy cyj ną pro ce du rą. Pa -

pie ro we ofer ty oce nia ko mi sja prze tar go wa. Od rzu ca te, któ re nie

speł nia ją wa run ków udzia łu w po stę po wa niu lub są nie zgod ne z wy -

ma ga nia mi SIWZ (spe cy fi ka cja istot nych wa run ków za mó wie nia). 

Kie dy już wy ło nie ni są ofe ren ci speł nia ją cy wszyst kie wy mo gi,

o wy bo rze te go naj lep sze go de cy du je bi lans pa ra me trów, któ re ofe -

ru je, oraz ce na. I wów czas na stę pu je do gryw ka, czy li au kcja in ter ne -

to wa, na któ rą za pra sza się ofe ren tów. Naj pierw sys tem do kład nie

ich in stru uje, jak to dzia ła, do sta ją swój lo gin i mo gą spraw dzić

na tzw. au kcji prób nej, jak w prak ty ce po ru szać się w tym pro gra mie. 

Na stęp nie do cho dzi do au kcji. Ofe ren ci wi dzą ce ny za pro po no wa -

ne przez kon ku ren tów (nie wi dzą tyl ko nazw firm). Ma ją 30 mi nut

na ob ni że nie ofe ro wa nej ce ny. Je śli nikt nie wy ko na żad ne go ru chu,

au kcja koń czy się wła śnie po tym cza sie. Że by nie ob ni żać cen np.

o zło tów kę, sys tem (od po wied nio wcze śniej za pro gra mo wa ny przez

pra cow ni ków Wydziału Zamówień Publicznych BF KGP) usta la, że

mo że to być kwo ta wy no szą ca zwy kle 1 proc. ofe ro wa nej wcze śniej

ce ny za mó wie nia. 

Kie dy któ ryś z ofe ren tów zde cy du je się na ta ki ruch, wi dzą to po -

zo sta li uczest ni cy au kcji. Je śli nie za re agu ją, na ekra nie po upły wie

pół go dzi ny po ja wia się sym bo licz ny mło tek i au kcja zo sta je za koń -

czo na. Je śli po „prze li cy to wa niu” (oczy wi ście w dół), in ny ofe rent

doj dzie do wnio sku, że i on mo że ob ni żyć swo ją ce nę o wy ma ga ny

pro cent, au kcja trwa. Mo że zo stać prze dłu żo na mak sy mal nie o na -

stęp ne 30 mi nut. Pod wa run kiem, że ostat nie po stą pie nie (ten ter -

min ozna cza po da nie na au kcji niż szej ce ny przez jed ne go

z ofe ren tów) na stą pi mniej niż na 3 mi nu ty przed za koń cze niem au -

kcji. Dla te go też zda rza się, że w ostat nich se kun dach au kcji

(przed upły wem 60 mi nut, któ ry to czas de fi ni tyw nie koń czy au -

kcję) ofe rent, któ ry po dał jak do tąd naj niż szą ce nę, prze bi ja sam sie -

bie, by nie zro bił te go ktoś in ny.

I w ta ki oto spo sób mi lio ny zło tych zo sta ją w bu dże cie Po li cji.

AR MIA FA CHOW CÓW 
Pra cow nik WZP BF KGP w ogó le nie in ge ru je w au kcję pod czas jej

trwa nia, po nie waż wszyst kim kie ru je pro gram kom pu te ro wy. Nikt

nie mo że mieć więc żad nych pre ten sji, że coś od by ło się nie tak, że

ktoś in ny był uprzy wi le jo wa ny itd. Każ de mu przy słu gu je 10 dni

na od wo ła nie. Od stycz nia te go ro ku wy ko naw cy nie wy gra li z KGP

żad ne go z tych od wo łań w ra mach za mó wień pu blicz nych. 

– Sto pień skom pli ko wa nia za mó wień w KGP jest znacz ny w po -

rów na niu z za mó wie nia mi, z któ ry mi się do tej po ry ze tkną łem –

mówi Ja ro sław Wy żgow ski, na czel nik Wy dzia łu Za mó wień Pu blicz -

nych w Biu rze Fi nan sów KGP, wcze śniej za trud nio ny w De par ta -

men cie Kon tro li Urzę du Za mó wień Pu blicz nych. – Ina czej prze cież

ku pu je się np. kom pu te ry do biu ra, a ina czej dla KSIP. Po nad to, jak

na licz bę za mó wień (w tej chwi li ma my ich po nad 90 „na bie gu”

i znacz nie po nad 200 rocz nie), wy dział jest bar dzo skrom ny eta to wo.

W KGP po sta wio no na ja kość, bo pra cow ni cy WZP BF KGP są

w mojej oce nie fa chow ca mi naj wyż szej kla sy. Sto pień skom pli ko wa -

nia spe cy fi ka cji jest ogrom ny zwłasz cza w po rów na niu z in ny mi in -

sty tu cja mi, z któ ry mi mia łem do tąd do czy nie nia, a jed nak uda je się

je opra co wać w sto sun ko wo krót kim cza sie i bez nie ści sło ści, któ re

mo gli by póź niej wy ko rzy stać wy ko naw cy. 

– Zresz tą tu nie cho dzi o wal kę z ni mi – do da je na czel nik Wy żgow -

ski. – Do brze na pi sa na SIWZ uła twia ży cie obu stro nom, skra ca pro -

ce du rę, eli mi nu je wszel kie nie po ro zu mie nia. Ale to wy ma ga cza su

i ogrom nej pre cy zji.

AU KCJE DLA WSZYST KICH
Już w lip cu br. wszyst kie KWP i szko ły Po li cji bę dą mo gły sa me prze -

pro wa dzać au kcje in ter ne to we, ko rzy sta jąc z plat for my Pań stwo wej

Wy twór ni Pa pie rów War to ścio wych. Nie bę dą mu sia ły w tym ce lu

czy nić żad nych in we sty cji. Wszyst kim, włącz nie z prze szko le niem

pra cow ni ków, zaj mie się KGP. �

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

Mundury zimowe
Jak in for mu je Biu ro Lo gi sty ki Po li cji KGP – za koń czo no pro ce du -

ry prze tar go we na za kup 30 tys. kom ple tów umun du ro wa nia zi mo -

we go, tj. kur tek służ bo wych zi mo wych z pod pin ką i ocie pla czem

z po la ru oraz spodni służ bo wych zi mo wych. Do ko na no wy bo ru naj -

ko rzyst niej szej ofer ty. Trwa ją przy go to wa nia do pod pi sa nia umo wy

z fir mą „Ar len”. Re ali za cja do staw, zgod nie ze spe cy fi ka cją istot nych

wa run ków za mó wie nia, zo sta ła okre ślo na na 7 mie się cy od dnia pod -

pi sa nia umo wy, jed nak że nie póź niej niż do 15 grud nia br. Po nad to

w SIWZ umiesz czo no za pis zo bo wią zu ją cy pro du cen ta do do star -

cze nia do 15 paź dzier ni ka br. par tii w licz bie 15 000 kom ple tów

umun du ro wa nia zi mo we go. Opi sa ne wa run ki, w oce nie BLP KGP,

eli mi nu ją ry zy ko nie wy ko rzy sta nia środ ków fi nan so wych prze zna -

czo nych na za kup mun du rów zi mo wych. �
TN
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Julita Choińska, główny specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
BF KGP, przygląda się kolejnym postąpieniom oferentów
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W Rzymie o ochronie
zabytków sakralnych

„Po li cja w ochro nie za byt ków sa kral nych”

– kon fe ren cja na uko wa i wy sta wa pod tym

ty tu łem od by ły się 25 ma ja br. w pol skiej am -

ba sa dzie w Wa ty ka nie. Ich ini cja to rem by ła

Ko men da Głów na Po li cji, a ho no ro wy pa tro -

nat ob ję ło Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz -

nych i Ad mi ni stra cji oraz Mi ni ster stwo

Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Ce lem kon fe ren cji by ła wza jem na wy mia -

na do świad czeń z za kre su pro ble ma ty ki wal ki

z prze stęp czo ścią prze ciw ko za byt kom sa kral -

nym w Pol sce i we Wło szech. Pol ską de le ga cję

re pre zen to wa li: nad insp. Wal de mar Jar czew -

ski, za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji;

prof. Zbi gniew Ju dyc ki, głów ny spe cja li sta

w Ga bi ne cie Ko men dan ta Głów ne go Policji;

pod insp. Jan Mi ko łaj czak, na czel nik Biu ra

Kry mi nal ne go KGP oraz mł. insp. Mi ro sław

Kar po wicz, rad ca w Biu rze Kry mi nal nym KGP.

Uczest ni ków sym po zjum po wi ta ła am ba sa dor

RP Han na Su choc ka; na stęp nie głos za brał

nad insp. Wal de mar Jar czew ski. Kon fe ren cję

pro wa dził ks. prof. Wła dy sław Za ręb czan z Pa -

pie skiej Kon gre ga cji ds. Ewan ge li za cji Na ro -

dów. Re fe ra ty wy gło si li: mł. insp. Mi ro sław

Kar po wicz; ge ne rał B. Gio van ni Ni stri, ko -

men dant Nuc leo Tu te la Pa tri mo nio Ar ti sti co

(Od dzia łu ds. Ochro ny Dzie dzic twa Kul tu ro -

we go) – for ma cji ka ra bi nie rów zaj mu ją cej się

zwal cza niem prze stęp czo ści prze ciw ko do -

brom kul tu ry, oraz o. John Zie liń ski, wi ce pre -

zy dent Pa pie skiej Ko mi sji ds. Dóbr Kul tu ry

Ko ścio ła. 

Po za koń cze niu kon fe ren cji uczest ni cy zwie -

dzi li wy sta wę pre zen tu ją cą róż ne aspek ty prze -

stęp czo ści prze ciw ko dzie dzic twu na ro do we -

mu, przy go to wa ną przez Biu ro Kry mi nal ne

KGP i Ga bi net KGP przy współ pra cy z Fun da -

cją Wil la Po lo nia. Na 12 wie lo barw nych plan -

szach po ka za no m.in.: zdję cia od zy ska nych

przez Po li cję za byt ków sa kral nych, naj bar dziej

obec nie po szu ki wa ne obiek ty, dzia łal ność pre -

wen cyj ną. Za pre zen to wa no tak że tech ni ki 

fo to gra ficz ne, umoż li wia ją ce wi zu ali za cję fał -

szerstw dzieł sztu ki. Śla dem po rzym skim spo -

tka niu jest biu le tyn w ję zy ku wło skim wy da ny

przez KGP dotyczący praw nych, kry mi no lo -

gicz nych i kry mi nal nych aspek tów za bo ru dóbr

kul tu ry oraz dzia łal no ści pre wen cyj nej pol skiej

Po li cji.

Pod czas po by tu we Wło szech pol scy po li -

cjanci spo tka li się z kar dy na łem Ze no nem

Gro cho lew skim, pre fek tem Kon gre ga cji Wy -

cho wa nia Ka to lic kie go i Wiel kim Kanc le rzem

Uni wer sy te tu Gre go riań skie go oraz – na za -

pro sze nie gen. Ni stri – zło ży li wi zy tę w sie -

dzi bie Nuc leo Tu te la Pa tri mo nio Ar ti sti co. �

EWA LUD KIE WICZ, PK 
zdj. ar chi wum

Więk szość Po la ków 
do brze oce nia 
pra cę Po li cji

Wy ni ka tak z ko lej nej edy cji ba da nia
do ty czą ce go oce ny in sty tu cji pu blicz -
nych, prze pro wa dzo ne go w czerw -
cu 2010 roku przez Cen trum Ba da nia
Opi nii Spo łecz nej na re pre zen ta tyw nej
pró bie lo so wej 977 do ro słych Po la ków.
Po li cja jest jed ną z naj le piej oce nia nych
in sty tu cji w Pol sce. 

No to wa nia Po li cji od po nad trzech lat są

sta bil ne i wy so kie. Po zy tyw nie oce nia ją nie -

mal trzy czwar te Po la ków (72 proc.). Prze ciw -

ne zda nie wy ra ża co pią ta oso ba (19 proc.),

na to miast 9 proc. nie po tra fi wy po wie dzieć

się na ten te mat. (wy kres nr 1).

W tej edy cji ba da nia re spon den ci oce nia li

rów nież dzia łal ność par la men tu, władz sa mo -

rzą do wych, Ko ścio ła, związ ków za wo do wych,

woj ska i Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

W czerw cu 2010 r. wyż sze od Po li cji no ty uzy -

ska ły straż po żar na i woj sko. Po zo sta łe in sty -

tu cje oce nio no niżej. (wy kres nr 2). �

AGNIESZ KA BRZEŹ NIAK
AN NA CHMIE LEW SKA

opra co wa no na pod sta wie ko mu ni ka tu CBOS 
w Wy dzia le Ana liz Ga bi ne tu KGP
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De le ga cja pol skich po li cjan tów 
w Am ba sa dzie RP w Wa ty ka nie

Wykres nr 1. Jak by Pan(i) oceniła działalność Policji (oceny od V 1996 do VI 2010)

Wykres nr 2. Jak Pan(i) oceniła działalność ...? (dobre oceny w czerwcu 2010)
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Par. 4 ust. l Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 18 października 2001 r. w sprawie
rozkładu czasu służby policjantów stanowi: „Policjant
w zmianowym rozkładzie czasu służby pełni służby
na zmiany trwające po 8 godzin”. Czy zmiany mogą być
w każdy dzień w innych godzinach, czy powinny zmieniać
się cyklicznie co kilka dni?

– Cy to wa ny prze pis nie pre cy zu je, w ja kich go dzi nach

po win ny być pla no wa ne służ by w zmia no wym roz kła dzie

cza su. Par. 3 ust. 1 pkt 1 ze zwa la na wpro wa dze nie zmia -

no we go roz kła du służ by je dy nie na sta no wi skach służ bo -

wych, na któ rych wy ma ga ne jest peł nie nie służ by

w sys te mie zmia no wym lub w spo sób cią gły. Par. 4 ust. 1

pkt 3 wska zu je, że go dzi ny roz po czę cia i za koń cze nia
służb w zmia no wym roz kła dzie cza su służb usta la
prze ło żo ny wła ści wy w spra wach oso bo wych, któ ry,
pla nu jąc służ bę, po wi nien kie ro wać się za pew nie -
niem wła ści wej re ali za cji za dań służ bo wych w pod -
le głej ko mór ce or ga ni za cyj nej. Na le ży przy tym

pa mię tać, że w myśl art. 33 ust. 2 usta wy z 6 kwiet nia

1990 r. o Po li cji za da nia służ bo we po li cjan ta po win ny być

usta la ne w spo sób po zwa la ją cy na ich wy ko na nie w ra mach

40-go dzin ne go ty go dnia służ by, w 3-mie sięcz nym okre sie

roz li cze nio wym, z uwzględ nie niem pra wa do wy po czyn ku.

Na jaki czas powinien być ustalony grafik służb
(tygodniowy, dwutygodniowy, miesięczny)?

– Obo wią zu ją ce prze pi sy nie nor mu ją cza su,
na ja ki ma być spo rzą dzo ny gra fik (har mo no gram)
peł nie nia służ by. Mo wa jest je dy nie o tym, kto w da nej

ko mór ce or ga ni za cyj nej od po wie dzial ny jest za opra co wa -

nie gra fi ku służ by, np.:

* par. 5 ust. 4 Za rzą dze nia nr 768 Ko men dan ta Głów ne go

Po li cji z 14 sierp nia 2007 r. w spra wie form i me tod wy ko ny -
wa nia za dań przez po li cjan tów peł nią cych służ bę pa tro lo wą
oraz ko or dy na cji dzia łań o cha rak te rze pre wen cyj nym,

* par. 19 ust. 6 Za rzą dze nia nr 528 Ko men dan ta Głów ne -

go Po li cji z 6 czerw ca 2007 r. w spra wie form i me tod wy ko -
ny wa nia za dań przez dziel ni co we go i kie row ni ka re wi ru
dziel ni co wych,

* par. 9 Za rzą dze nia nr 609 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

z 25 czerw ca 2007 r. w spra wie spo so bu peł nie nia służ by
na dro gach przez po li cjan tów.

Przy pla no wa niu gra fi ku mo że my po sił ko wać się prze pi -

sa mi wy ni ka ją cy mi z Za rzą dze nia nr 768 Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji z 14 sierp nia 2007 r. w spra wie form i me -
tod wy ko ny wa nia za dań przez po li cjan tów peł nią cych służ -
bę pa tro lo wą oraz ko or dy na cji dzia łań o cha rak te rze
pre wen cyj nym, gdzie w par. 15 mo wa jest o spo rzą dza niu

ana li zy sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku na po trze by dys -

lo ka cji służ by pa tro lo wej, któ rą na le ży spo rzą dzić nie rza -
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dziej niż raz w mie sią cu. Ana lo gicz nie moż na przy jąć, że

na ta ki sam czas moż na opra co wać gra fik służb.

Jakie przepisy mają zastosowanie, gdy w okresie
rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym) policjant
przepracował więcej niż jedną czwartą wszystkich godzin
(30–45 proc.) w porze nocnej?

– W obo wią zu ją cych prze pi sach brakuje jed no -
znacz nych re gu la cji praw nych, do ty czą cych licz by
służb od by tych w po rze noc nej. Z prze pi sów wy ni ka

jedynie, że ze służ by w po rze noc nej (22.00–6.00) zwal nia

się po li cjant kę/po li cjan ta: ko bie tę w cią ży oraz oso bę bę dą -

cą je dy nym opie ku nem dziec ka w wie ku do lat ośmiu lub

oso by wy ma ga ją cej sta łej opie ki. Po wo ła ny De cy zją nr 610

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 30 wrze śnia 2008 r. ze spół

do opra co wa nia pro jek tu no wych roz wią zań w za kre sie cza -

su służ by po li cjan tów oraz upo sa że nia i re kom pen sa ty z tym

zwią za nych w kwe stii tej za wnio sko wał okre śle nie li mi tu

służb w po rze noc nej: mak sy mal nie 8 służb 12-go dzin nych

al bo 10 służb 8-go dzin nych w mie sią cu. Waż ne też jest zde -

fi nio wa nie po ję cia „służ ba w po rze noc nej”  przez wska za -

nie, że za służ bę w po rze noc nej uwa ża się służ bę peł nio ną

przez co naj mniej 4 go dzi ny w go dzi nach od 22.00 do 6.00.

Par. 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 18 paź dzier ni ka 2001 r. w sprawie rozkładu czasu
służby policjantów określa, że: „Po pięciu kolejnych
służbach pełnionych w porze nocnej policjantowi udziela
się 48 godzin czasu wolnego”. A co, jeśli cztery kolejne
służby wypadają w godzinach 22.00–6.00 i 20.00–4.00
i po czterech takich służbach następują kolejne trzy
służby w godz. 14.00–22.00, po którym to ciągu pracy
dopiero przypada wolne? Czy to znaczy, że policjanta
prewencji nie obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy?

– W myśl art. 33 ust. 2 usta wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Po -

li cji za da nia służ bo we po li cjan ta po win ny być usta la ne

w spo sób po zwa la ją cy na ich wy ko na nie w ra mach 40-go -

dzin ne go ty go dnia służ by, w 3-mie sięcz nym okre sie roz li -

cze nio wym z uwzględ nie niem pra wa do wy po czyn ku.

Opi sa na sy tu acja jest więc do pusz czal na, bio rąc
pod uwa gę po trze bę za pew nie nia cią gło ści służ by,
przy za kła da nej ab sen cji w da nej ko mór ce or ga ni -
za cyj nej. Nie po win na być jed nak re gu łą przy pla no -
wa niu służ by i powin na być roz li czo na w da nym
okre sie roz li cze nio wym.

Czy wolne za ustawowe dni wolne od pracy (święta,
niedziele, soboty) mogą też przypadać po służbie nocnej?

– W sys te mie zmia no wym dni wol ne od pra cy mo gą

przy pa dać po służ bie noc nej. W sy tu acji ta kiej ma ją za sto -

Pytania i odpowiedzi (7) 

– czas służby
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so wa nie prze pi sy za war te w cy to wa nym par. 4 Roz-

porzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra -

cji z 18 paź dzier ni ka 2001 r. w spra wie roz kła du cza su 

służ by po li cjan tów.

Ile wolnych weekendów przysługuje policjantowi
w miesiącu?

– Ak tu al nie obo wią zu ją ce prze pi sy nie gwa ran tu -
ją po li cjan tom wol nych so bót i nie dziel. Ze spół po wo -

ła ny De cy zją nr 610 Komendanta Głów ne go Po li cji

z 30 wrze śnia 2008 r. do opra co wa nia pro jek tu no wych roz -

wią zań w za kre sie cza su służby po li cjan tów oraz upo sa że -

nia i re kom pen sa ty z tym zwią za nych za pro po no wał

za gwa ran to wa nie po li cjan tom w mie sią cu co naj mniej jed -

nej wol nej so bo ty i nie dzie li łącz nie.

Czy weekend przed planowanym urlopem
rozpoczynającym się w poniedziałek powinien być wolny,
czy zależy to od dobrej woli przełożonego?

– Par. 9 ust. 3 i 4 Roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We -

wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 18 paź dzier ni ka 200l r.

w spra wie roz kła du cza su służ by po li cjan tów wska zu je,

że w za mian za służ bę peł nio ną w dniu wol nym od służ -

by po li cjant otrzy mu je dzień wol ny w in nym dniu ty go -

dnia. Na wnio sek po li cjan ta czas wol ny mo że być

udzie lo ny w okre sie bez po śred nio po prze dza ją cym urlop

wy po czyn ko wy lub po je go za koń cze niu. Po nad to zgod nie

z par. 4 Roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych
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R E K L A M A

i Ad mi ni stra cji z 7 czerw ca 2002 r. w spra wie urlo pów po -

li cjan tów przy ję to re gu łę, że urlop wy po czyn ko wy nie

mo że roz po czy nać się ani koń czyć w dniu wol nym

od służ by. Nie do ty czy ona jed nak po li cjan tów peł nią cych

służ bę w zmia no wym roz kła dzie cza su służ by, o któ rym

mo wa w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych

i Ad mi ni stra cji z 18 paź dzier ni ka 2001 r. w spra wie roz -

kła du cza su służ by po li cjan tów. W ta kim przy pad ku ter -

mi nem roz po czę cia urlo pu wy po czyn ko we go jest

naj bliż szy dzień pla no wa nej służ by. Re asu mu jąc, na le ży

stwier dzić, że do pusz czal ne jest za pla no wa nie służ by
w week end po prze dza ją cy dzień urlo pu, jed nak de cy -

zja po win na za paść, uwzględ nia jąc po trze bę służ by, a nie

do brą czy złą wo lę prze ło żo ne go.

Od po wiedź na py ta nie jest je dy nie in ter pre ta cją prze -

pi sów i nie mo że być trak to wa na ja ko po wszech nie obo -

wią zu ją ca wy kład nia prawa. �

opra c. podinsp. PIOTR MI KO SZA (Po li cyj ne Cen trum 
In for ma cyj ne WSPol. w Szczyt nie); PK

Uwagi do zamieszczanych w tym cyklu porad
o praktykę służby prosimy kierować
pod adresem: p.kacak@policja.gov.pl
lub dzwonić 22 60 131 43
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zy cjo ni sty. Do tych cza so we wła dze nie skła -

da ły jed nak bro ni, za trzy mu jąc w swo ich rę -

kach urząd pre zy den ta pań stwa oraz tzw.

re sor ty si ło we: MON, MSW, łącz no ści

i trans por tu. Mo gły więc jesz cze wie le. 

Ów cze sny mi ni ster spraw we wnętrz nych

ge ne rał Cze sław Kisz czak nie jed no krot nie

pod kre ślał pu blicz nie, że kie ru je bar dzo

zdy scy pli no wa nym re sor tem, da jąc tym sa -

mym nie dwu znacz nie opo zy cji do zro zu -

mie nia, że wszel kie pro ce sy prze mian

spo łecz nych w kra ju bę dą mu sia ły prze bie -

gać z uwzględ nie niem sce na riu sza przy go -

to wa ne go w KC PZPR. Mi mo to za ło ga

Miej skie go Urzę du Spraw We wnętrz nych

w Pie ka rach Ślą skich (ta kie wów czas obo -

wią zy wa ło na zew nic two mi li cyj nych ko -

mend) nie da ła się za stra szyć. 7 wrze śnia

1989 r. wy sto so wa ła na rę ce pre mie ra Ta de -

usza Ma zo wiec kie go 

LIST OTWAR TY
za wie ra ją cy nie tyl ko „peł ne po par cie i lo -

jal ność” dla oso by pre mie ra i je go przy szłe -

go rzą du, ale rów nież 14 po stu la tów, wśród

któ rych kil ka za brzmia ło zde cy do wa nie wy -

wro to wo: cał ko wi te od dzie le nie Mi li cji

Oby wa tel skiej od Służ by Bez pie czeń stwa,

li kwi da cja w for ma cji pio nu po li tycz ne go, li -

kwi da cja Wo je wódz kich Urzę dów Spraw

We wnętrz nych i utwo rze nie – na wzór

przed wo jen nej Po li cji Pań stwo wej – 17 ko -

mend okrę go wych, umoż li wie nie po wro tu

do służ by funk cjo na riu szom wy rzu co nym

za prze ko na nia po li tycz ne oraz utwo rze nie

w MO nie za leż ne go związ ku za wo do we go.

Do ku ment koń czył się wręcz re wo lu cyj ną –

jak na tam te cza sy – de kla ra cją: Pra gnie my
być stró ża mi pra wa obo wią zu ją ce go wszyst -
kich Po la ków, bez wzglę du na przy na leż ność
or ga ni za cyj ną i wy zna nie. Chce my być nie

Bez więk sze go echa prze szły rów nież lo -

kal ne uro czy sto ści rocz ni co we. Ta kie

jak cho ciaż by ta w Ko men dzie Miej -

skiej Po li cji w Pie ka rach Ślą skich, gdzie

w ho lu jed nost ki od sło nię to ta bli cę upa mięt -

nia ją cą 

MI LI CYJ NY RO KOSZ 
sprzed 20 lat. Kto pa mię ta ów cze sne pol skie

re alia, zwłasz cza te re sor to we (cał ko wi te

pod po rząd ko wa nie mi li cyj nej for ma cji par tii

„je dy nie słusz nej”), ten z pew no ścią ma

świa do mość, czym ry zy ko wa li pie kar scy

funk cjo na riu sze, de cy du jąc się na czyn bez

pre ce den su. Czyn, któ ry nie mie ścił się

w gło wach ani par tyj nych de cy den tów, ani

tym bar dziej służ bo wych prze ło żo nych z uli -

cy Ra ko wiec kiej. Od da nie le gi ty ma cji par -

tyj nych, od mo wa słu że nia w for ma cji, któ rą

po wszech nie okre śla no ja ko „zbroj ne ra mię

par tii”, wy da wa ły się ir ra cjo nal ne, by ły ak -

tem de spe rac kim, gro żą cym pew nym za wo -

do wym sa mo bój stwem. Na szczę ście dzia ło

się to już w ro ku 1989. Po ob ra dach okrą głe -

go sto łu i co raz licz niej szych ry sach w struk -

tu rze ko mu ni stycz ne go sys te mu, któ rych

zwień cze niem by ły wol ne wy bo ry i pierw szy

rząd pod kie row nic twem nie daw ne go opo -
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I tak to się
zaczęło...

„Buntownicy” z Piekar Śl. po oddaniu partyjnych legitymacji

Prezydium KKK NSZZF MO wybrane na zjeździe delegatów w Kiekrzu
koło Poznania w styczniu 1990 r. W pierwszym rzędzie od prawej: 

Jan Jabłoński – zastępca przewodniczącego, Roman Hula –
przewodniczący, Ryszard Bernacki – I zastępca, Kazimierz Janiak –

zastępca, Mirosław Rozbicki (WUSW Poznań)

11 maja br. minęła 20. rocznica powstania Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.
W pełni suwerennego i apolitycznego, broniącego
interesów każdego funkcjonariusza. Świętowano ją
skromnie, w cieniu smoleńskiej katastrofy
i powodziowych tragedii, które dotknęły Polskę.
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par tyj ną, lecz pań stwo wą Mi li cją Oby wa tel -
ską i dla te go dzi siaj skła da my le gi ty ma cje par -
tyj ne PZPR.

Ini cja to rem pro te stu był kpt. Ro man 

Hu la, wów czas za stęp ca sze fa MUSW ds.

mi li cji. 

– List na pi sa li śmy wspól nie z kpt. Ja nu -

szem Strzycz kow skim, in spek to rem pre -

wen cji, w pra cy, pod czas czwart ko we go

po po łu dnio we go dy żu ru – wspo mi na Ro man

Hu la. – Na stęp ne go dnia, w peł nej kon spi -

ra cji, prze pi sa ła go na ma szy nie Ma ry sia Ta -

ber ska, wdo wa po tra gicz nie zmar łym

funk cjo na riu szu mi li cji. Na stęp nie roz po -

czę li śmy ak cję zbie ra nia pod pi sów. By ły

z tym pew ne pro ble my, bo nie do wszyst kich

mie li śmy peł ne za ufa nie, a nie któ rych ko le -

gów nie by ło w pra cy. Po za tym ba li śmy się

wsy py. Wia do mo prze cież, ja kie zwy cza je

i za leż no ści pa no wa ły wów czas w MSW. 

W pią tek, 8 wrze śnia, do po łu dnia list

pod pi sa ło 34 funk cjo na riu szy. Póź niej z każ -

dą go dzi ną na zwisk przy by wa ło. W su mie

po stu la ty pie kar skich mi li cjan tów po par -

ło 85 mun du ro wych (pod ofi ce rów i ofi ce -

rów), czy li po nad 90 proc. sta nu eta to we go

MUSW. Sy gna ta riu sze li stu zwró ci li też swo -

je le gi ty ma cje PZPR se kre ta rzo wi POP

w jed no st ce.

– W no cy z piąt ku na so bo tę – mó wi

Roman Hu la – ru szy li śmy we czwór kę sa mo -

cho dem sierż. sztab. Heń ka Ko len dra do

War sza wy. To zna czy ja, por. Krzysz tof

Załuski oraz dwaj opo zy cjo ni ści „z mia sta”:

Eu ge niusz Po lmań ski i An drzej So ko łow ski.

Nie uda ło nam się do trzeć do Jac ka Ku ro nia,

więc list wrę czy li śmy uczest ni ko wi okrą głe -

go sto łu, po sło wi Ja no wi Li tyń skie mu,

którego wy rwa li śmy ze snu. Kie dy go prze -

czy tał, moc no, bez zbęd nych słów, uści snął

mi rę kę. Wte dy już wie dzia łem, że do brze

tra fi li śmy i że list do trze do wła ści we go

adresata. 

NO I SIĘ ZA CZĘ ŁO
List mi li cjan tów z Pie kar Ślą skich tra fił

do ga zet, w kra ju zro bi ło się gło śno o „bun -

cie w ślą skiej mi li cji”, za wrza ło rów nież w re -

sor cie i KG MO. Roz po czę ły się we zwa nia

ofi ce rów na upo ka rza ją ce roz mo wy wy cho -

waw cze do WUSW w Ka to wi cach, nie któ -

rych funk cjo na riu szy pod da no in wi gi la cji.

Jed nost kę wręcz „od cię to od świa ta”: te le -

fo no gra my wy sy ła ne np. z War sza wy czy Ka -

to wic do jed no stek te re no wych mia ły

do pi sek: „z wy jąt kiem MUSW – Pie ka ry Ślą -

skie”. Za bro nio no tak że kon tak tów z za ło gą

ko men dy w Pie ka rach, jak by tam tej si funk -

cjo na riu sze by li do tknię ci ja kąś epi de mią.

– Na nic się jed nak zda ły te re stryk cje –

kon ty nu uje Ro man Hu la. – Mle ko zo sta ło

już roz la ne. Za na mi po szli in ni, ma so wo za -

czę to mno żyć pe ty cje for mu ło wa ne w jed -

nost kach mi li cyj nych róż ne go szcze bla,

gre mial nie od da wa no le gi ty ma cje par tyj ne,

spon ta nicz nie przy stę po wa no do za kła da nia

ini cja tyw nych grup związ ko wych, mi mo że

obo wią zu ją ce pra wo nie ze zwa la ło na ta kie

dzia ła nia. 

Lu bli niec, Byd goszcz, To ruń, Kiel ce,

Gdańsk, Biel sko -Bia ła, War sza wa – to by ły

na stęp ne po Pie ka rach miej sca „ru chu od -

dol nej od no wy” w sze re gach MO. Kie row -

nic two re sor tu nie by ło już w sta nie

za trzy mać tej la wi ny. Ge ne rał Kisz czak

wresz cie uległ. 27 li sto pa da 1989 r. pod pi sał

zgo dę na two rze nie w jed nost kach ini cja -

tyw nych grup związ ko wych oraz wy pra co wa -

nie przez nie kon cep cji i form dzia ła nia.

Jed no cze śnie za po wie dział, że wy stą pi

do rzą du, aby ten pod jął ini cja ty wę usta wo -

daw czą ze zwa la ją cą na or ga ni zo wa nie związ -

ków za wo do wych w MSW. 

Znie sie nie ba rier for mal nych w two rze niu ru -
chu związ ko we go spo wo do wa ło, że gru py ini -
cja tyw ne za wią zy wa ły się do słow nie nie mal
we wszyst kich jed nost kach kra ju – twier dzi

prof. Piotr Ma jer z WSPol. w Szczyt nie

w swo im szki cu o ge ne zie NSZZ Po li cjan -

tów („Ga ze ta Po li cyj na”, nr 20 z 28 maja

2000 r.). – To z ko lei wy zwo li ło na tu ral ny 
pro ces ich łą cze nia się w struk tu ry wo je wódz -
kie, a tak że po szu ki wa nie spo so bów re pre zen-
ta cji na szcze blu ogól no pol skim.

W grud niu 1989 r. w sie dzi bie „So li dar -

no ści” w Ur su sie do szło do pierw sze go

ogól no kra jo we go spo tka nia przed sta wi cie li

wo je wódz kich Ko mi te tów Za ło ży ciel skich

NSZZ Funk cjo na riu szy MO. Je go ini cja to -

ra mi by li st. sierż. rez. Jan Ja błoń ski, je den

z li de rów mi li cyj ne go ru chu związ ko we go

z 1981 r., oraz kpt. Ro man Hu la z Pie kar

Ślą skich. W efek cie burz li wych ob rad po -

wo ła no Kra jo wy Ko mi tet Za ło ży ciel ski

NSZZ Funk cjo na riu szy MO. Od po wie dzią

kie row nic twa re sor tu na tę „sa mo wo lę”

było zwo ła nie do Kie krza k. Po zna nia (9–10

stycz nia 1990 r.) przed sta wi cie li grup ini -

cja tyw nych NSZZF MO z ca łe go kra ju.

– Sze fo stwo MSW wi dać mia ło jesz cze

iskier kę na dziei, że mo że uda się za pa no wać

nad tym od dol nym ży wio łem, wpro wa dza jąc

do władz związ ku swo ich lu dzi – mó wi

Roman Hu la. – Nic jed nak z te go nie wy szło.

Wśród de le ga tów zwy cię żył an ty ko mu ni -

stycz ny ruch re for ma tor ski. Po wo ła no tam

Kra jo wą Ko mi sję Ko or dy na cyj ną NSZZ

Funk cjo na riu szy MO, a ja zo sta łem wy bra ny

na jej prze wod ni czą ce go. Wy bór ten po trak -

to wa łem ja ko do wód uzna nia dla wszyst kich

pie kar skich stró żów po rząd ku, z któ ry mi

wspól nie od wa ży li śmy się wy stą pić prze ciw -

ko par tyj ne mu wszech władz twu w sze re -

gach MO i trak to wa niu nas ja ko „żoł nie rzy”

par tii.

Uchwa lo na kil ka mie się cy póź niej przez

Sejm usta wa o Po li cji usank cjo no wa ła pra wo

funk cjo na riu szy do przy na leż no ści w wol -

nym związ ku za wo do wym, a pią tek, 11 maja

1990 r. (da ta re je stra cji w Są dzie Wo je wódz -

kim w War sza wie), prze szedł do hi sto rii ja ko

dzień na ro dzin Nie za leż ne go Sa mo rząd ne -

go Związ ku Za wo do we go Po li cjan tów. Tym

spo so bem dłu go let nia ba ta lia kpt. Ro ma -

na Hu li i je go ko le gów opo zy cjo ni stów o od -

po li tycz nie nie re sor tu spraw wewnętrz nych

i wpro wa dze nie de mo kra tycz nych za sad jego

funk cjo no wa nia za koń czy ła się wresz cie suk -

ce sem. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. ar chi wum
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Spotkanie milicyjnych jeszcze związkowców
z Lechem Wałęsą. Od prawej: kpt. Roman
Hula, przewodniczący KKK NSZZF MO, oraz
kpt. Lucjan Kaliszewski (KG MO).

W uroczystości odsłonięcia w siedzibie KMP
pamiątkowej tablicy wziął udział m.in.
Krzysztof Kozłowski, pierwszy
niekomunistyczny minister spraw
wewnętrznych (w rządzie premiera 
Tadeusza Mazowieckiego)
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20 lat mi
W 20. roku istnienia Policji,
przy okazji jej święta, policyjny
miesięcznik przypomina, co się
przez te lata w formacji zmieniło.

Dzi siej si po ste run ko wi nie mo gą pa mię -

tać, w ja kich wa run kach słu ży li ich 

po przed ni cy i ja kim sprzę tem dys po -

no wa li. Mo gą to zo ba czyć tyl ko na zdję -

ciach. 

Sa mo cho dy, mo to cy kle, mun du ry czy wy -

po sa że nie jed no stek Po li cji – to oglą da my

na co dzień. A prze cież przez 20 lat zmie ni -

ło się du żo wię cej.

Za czę ło się od usta wy o Po li cji, uchwa lo -

nej 6 kwiet nia, a obo wią zu ją cej od 10 ma ja

1990 ro ku. Wte dy prze sta ła ist nieć Mi li cja

Oby wa tel ska, a jej miej sce za ję ła Po li cja –

for ma cja z mo cy usta wy apo li tycz na. 

OR GA NI ZA CJA
Nie by ło w niej sze re go wych ani ge ne ra łów,

tyl ko po ste run ko wi i nad in spek to rzy. Z po -

wo jen nych stop ni zo stali sier żanci. W wy ni -

ku we ry fi ka cji ze służ by ode szło po nad

3 ty sią ce funk cjo na riu szy. 

Z po cząt ko wych 49 ko men dan tów wo je -

wódz kich 1 stycz nia 1999 ro ku, po re for mie

ad mi ni stra cyj nej pań stwa, zo sta ło 17 (16

plus ko men dant sto łecz ny). Po li cja za czę ła

ści ślej współ pra co wać z sa mo rzą da mi – to

one do sta ły upraw nie nie do sta wia nia za dań

po li cyj nej pre wen cji i moż li wość fi nan so wa -

nia eta tów po li cyj nych. Dziś umie jęt ność

współ pra cy z wła dzą lo kal ną jest jed nym

z wy znacz ni ków sku tecz no ści kie row nic twa

jed nost ki Po li cji. 

PIE NIĄ DZE 
Tych za wsze jest za ma ło. Dla te go usta wa

mo der ni za cyj na z 12 stycz nia 2007 ro ku nie

mia ła pre ce den su – w cią gu trzech lat Po li cja

do sta ła do wy ko rzy sta nia pra wie 4,5 mld zło -

tych. Wresz cie for ma cję stać by ło na pod wyż -

ki, wy mia nę sa mo cho dów (od 2008 ro ku

w no wych bar wach), na re mon ty, a na wet

na no we mun du ry.

Koń ców ka mo der ni za cyj nych fun du szy

zbie gła się ze świa to wym kry zy sem i w Po li -

cji mo der ni za cję za czę ła uzu peł niać ra cjo na -

li za cja wy dat ków, któ ra wciąż trwa. 

WSPÓŁ PRA CA 
MIĘ DZY NA RO DO WA
W 1991 ro ku – po 38 la tach pol ska Po li cja

wró ci ła do In ter po lu. Przed sta wi cie le Po li cji

Pań stwo wej uczest ni czy li w je go kon gre sie

za ło ży ciel skim w 1923 ro ku, w 1952 r. Pol -

ska ze rwa ła z In ter po lem kon tak ty. Te raz 

je ste śmy jed nym ze 187 człon ków tej or ga -

ni za cji. 

W 1992 ro ku po wsta ła pol ska sek cja IPA –

Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Po li cji

(po nad 300 ty się cy po -

li cjan tów z 60 kra jów).

IPA po ma ga pol skim 

po li cjan tom, np. tym,

po szko do wa nym przez

po wódź.

W 2002 ro ku pol ska

Po li cja za czę ła współ -

pra co wać z Eu ro po lem

– Eu ro pej skim Biurem

Po li cji, a w 2004 r. sta ła

się je go peł no praw nym

człon kiem.

Funk cjo na riu sze i eks per ci Po li cji uczest ni -

czą w mi sjach po ko jo wych od mar ca 1992 r.,

kie dy wy je cha li do roz pa da ją cej się Ju go -

sła wii. Obec nie słu żą pod au spi cja mi ONZ

(3 eks per tów w Li be rii) oraz Unii Eu ro pej -

skiej (w Bo śni i Her ce go wi nie – 3 eks per -

tów, w Afga ni sta nie – 3 ofi ce rów, w Gru zji

– 8 po li cjan tów, a w Ko so wie – 115 po li cjan -

tów i 7 eks per tów).

TE GO WCZE ŚNIEJ NIE BY ŁO
W 2000 r. po wsta ło Cen tral ne Biu ro Śled cze,

któ re do dziś zaj mu je się zwal cza niem naj -

po waż niej szej prze stęp czo ści. 

W mia rę przy by wa nia moż li wo ści tech -

nicz nych roz wi ja ją się po li cyj ne ba zy da nych.

Od 2000 r. ist nie je AFIS – ba za śla dów dak -

ty lo sko pĳ nych, a od 2007 r. po li cyj ni kry mi -

na li sty cy two rzą ba zę DNA.

Od 2003 r. dzia ła KSIP – cen tral ny 

zbiór in for ma cji o oso bach po szu ki wa nych

i po dej rza nych o po peł nie nie prze stępstw,

o tych że prze stęp stwach i wy kro cze niach

oraz o rze czach zwią za nych z prze stęp-

stwa mi. 

PO SZU KI WA NIE KO RZE NI
Już 13 ma ja 1990 ro ku de le ga cja pol skich

po li cjan tów po je cha ła do Ka ty nia, by od dać

hołd funk cjo na riu szom Po li cji Pań stwo -

wej po mor do wa nym na Wscho dzie wio sną 

1940 ro ku. Po pra wie 10 la tach od ko py wa -

nia i od kry wa nia hi sto rii 2 wrze śnia 2000 r.

uro czy ście otwar to Pol ski Cmen tarz 
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mi nę ło
Wo jen ny w Mied -

no je, gdzie le ży 

po nad 6 ty się cy po -

li cjan tów II RP. 

Od tąd wrze śnio we

wy jaz dy do Ro sji

sta ły się w Po li cji

tra dy cją. 

Od po wsta nia

Po li cji de ba to wa no,

kie dy for ma cja po -

win na ob cho dzić

swo je świę to.

W lip cu 1995 ro ku w zno we li zo wa nej

usta wie o Po li cji za pi sa no, że świę to for -

ma cji ob cho dzo ne jest 24 lip ca – w rocz ni -

cę po wo ła nia Po li cji Pań stwo wej w 1919 r. 

Na prze ło mie ty siąc le ci uro czy ście 

re ak ty wo wa no pa tro nat św. Mi cha ła

nad po li cjan ta mi. Pa pież Jan Pa weł II po -

świę cił ob raz pa tro na, a od 2001 ro ku

w nie dzie lę na stę pu ją cą po 29 wrze śnia

od by wa się piel grzym ka po li cjan tów

na Ja sną Gó rę. 

DLA LU DZI
W no wym stu le ciu Po li cja otwo rzy ła się

na spo łe czeń stwo. W 2001 ro ku za czę to

wdra żać w Po li cji za sa dy za rzą dza nia ja ko -

ścią. W 2004 r. w KGP, ko men dach wo je -

wódz kich i szko łach Po li cji za czę to two rzyć

sieć peł no moc ni ków ds. ochro ny praw czło -

wie ka. 

Po li cja jest po waż nym part ne rem dla 

or ga ni za cji po za rzą do wych, szcze gól nie

w za kre sie pre -

wen cji. Wiel ka

Or kie stra Świą -

tecz nej Po mo cy,

„Nie bie ska Li -

nia”, Dzie ci Ni -

czy je, Kra jo we

Cen trum Kom pe -

ten cji – to tyl ko

nie któ re i naj -

więk sze z or ga ni za cji, któ rych po czy na niom

Po li cja pa tro nu je lub w nich uczest ni czy. 

W 2006 ro ku ru szył pro gram PaT – „Pro -

fi lak ty ka a Te atr” (po tem roz sze rzo ny o pro -

gram „Pro fi lak ty ka a Ty”). Pro gram ma

na ce lu ini cjo wa nie przez ze spo ły spe cja li -

stów (w tym po li cyj nych) dzia łań skie ro wa -

nych prze ciw ko zja wi skom pa to lo gii

spo łecz nej. 

Po li cja słu ży spo łe czeń stwu. Z więk szo -

ści ko mi sa ria tów i ko mend znik nę ły kra ty

w okien ku dy żur ne go, a w wie lu nie ma

żad nych okie nek, tyl ko re cep cyj ne kon-

tu ary.

Od biór spo łecz ny jest jed nym z kry te riów

oce ny pra cy Po li cji, a wy ni ki ba dań spo łecz - �
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nad insp. Ma rek Pa pa ła po wo łał Fun da cję Po -

mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych Po -

li cjan tach. Te raz fun da cja ma

pod opie ką po nad 200 ro dzin,

w któ rych wy cho wu je się po -

nad 300 dzie ci. 

Od dol ną ini cja ty wą po li cjan tów

jest In ter ne to we Fo rum Po li cyj ne, któ -

re dzia ła od 2001 ro ku. Dziś IFP jest jed nym

z waż nych ka na łów ko mu ni ko wa nia się po li -

cjan tów. Wspie ra też ko le gów w po trze bie. 

CO DA LEJ?
Przed na mi ko lej na no we li za cja al bo zu peł -

nie no wa usta wa o Po li cji, nad któ rą pra ce

trwa ją od mie się cy. Z pew no ścią wró ci tak że

te mat zmian w prze pi sach eme ry tal nych

służb mun du ro wych. Na pew no trze ba szli -

fo wać zna jo mość ję zy ków ob cych przed przy -

szło rocz ną pre zy den cją w Ra dzie Unii

Eu ro pej skiej i przed EU RO 2012. W cza sie

pił kar skich mi strzostw Eu ro py, któ rych 

bę dzie my współ go spo da rzem, z pew no ścią 

bę dzie obo wią zy wa ła za sa da „wszyst kie rę ce

na po kład”. �

IF, AW, P.O.
zdj. archiwum, Tomasz Maciejewski (1), 

Andrzej Mitura (7), Paweł Ostaszewski (1) 

nych uważ nie stu dio wa ne. Pol skie Ba da nie

Prze stęp czo ści, któ re na zle ce nie Po li cji

prze pro wa dzo no trzy krot nie w la tach 2007–

2009, pod wzglę dem za się gu nie mia ło pre -

ce den su wśród in nych służb. An kie te rzy

kon sor cjum trzech naj więk szych firm ba -

daw czych prze py ta li 17 ty się cy miesz kań -

ców Pol ski. 

PO LI CJANT TEŻ CZŁO WIEK
Na stęp ne go dnia po wej ściu w ży cie usta wy

o Po li cji, 11 ma ja 1990 r., zo stał za re je stro -

wa ny Nie za leż ny Sa mo rząd ny Zwią zek Za -

wo do wy Po li cjan tów – je dy ny, do któ re go

mo gą na le żeć po li cjan ci. 

Po li cjant ślu bu je słu żyć z na ra że niem ży -

cia. I nie któ rzy ro tę przy się gi wy peł ni li

do koń ca. Że by ulżyć osie ro co nym ro dzi -

nom, w 1997 ro ku, po śmier ci an ty ter ro ry sty

Pio tra Mo la ka, ko men dant głów ny Po li cji

POLICJA 997       lipiec 2010 r.28

Policjanci w Polsce

103 733 

14 964

31.12.1990 r.

Etaty i wakaty Zatrudnienie, w tym liczba kobiet

01.05.2010 r. 31.12.1990 r. 01.05.2010 r.

Etaty Wakaty Ogółem Kobiety

5 061

102 309 88 769

8 951* 12 732*

97 248

* na podstawie systemu elektronicznej ewidencji policjantów i pracowników KADRA

Dane na podstawie Meldunku o stanie kadr Policji udostępnione przez Wydział Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia KGP

KOMENDANCI GŁÓWNI
POLICJI OD 1990 ROKU

nadinspektor Leszek Lamparski
(od 20 maja 1990 r. do 18 czerwca 1991 r.)

podinspektor Roman Hula
(od 17 lipca 1991 r. do 14 stycznia 1992 r.)

nadinspektor Zenon Smolarek
(od 25 lutego 1992 r. do 8 lutego 1995 r. )

nadinspektor Jerzy Stańczyk
(od 7 marca 1995 r. do 3 stycznia 1997 r.)

nadinspektor Marek Papała
(od 3 stycznia 1997 r. do 29 stycznia 1998 r.)

generalny inspektor Jan Michna
(od 29 stycznia 1998 r. do 25 października 2001 r.)

generalny inspektor Antoni Kowalczyk
(od 26 października 2001 r. do 29 października 2003 r.)

generalny inspektor Leszek Szreder
(od 29 października 2003 r. do 3 listopada 2005 r.)

Marek Bieńkowski
(od 3 listopada 2005 r. do 12 lutego 2007 r.)

Konrad Kornatowski
(od 12 lutego 2007 r. do 8 sierpnia 2007 r.)

nadinspektor Tadeusz Budzik
(od 13 sierpnia 2007 r. do 6 marca 2008 r.)

generalny inspektor Andrzej Matejuk
(od 6 marca 2008 r.)

�
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Wmar cu br., dzię ki Eu ro pej skiej Sie ci Za po bie -

ga nia Prze stęp czo ści (EUCPN), łódz ka kam -

pa nia zo sta ła za pre zen to wa na na kon fe ren cji

w Lon dy nie i wy róż nio na ja ko naj bar dziej in no wa cyj na

ini cja ty wa pro fi lak tycz na spo śród wnio sków na de sła -

nych z 20 państw z ca łe go świa ta. Z rzą do we go pro gra -

mu „Ra zem bez piecz niej” łódz ki pro jekt do stał w tym

ro ku 100 tys. zł do fi nan so wa nia, rów nież za in no wa cyj -

ność. 

– Uświa da mia my lu dziom, że mo gą dzia łać ra zem,

zawią zy wać ko ali cje – tłu ma czy pod insp. Ja nusz Swat

z Wy dzia łu Pre wen cji łódz kiej KWP, gdzie trzy la ta te -

mu wy my ślo no pro gram. – Że ogra ni cza nie prze stęp -

czo ści to nie tyl ko pra ca Po li cji. Że tak sa mo waż ne jest

bez piecz ne oto cze nie miesz kań ców i war to w to in we -

sto wać. Pro jekt się roz ra sta, po sy pa ły się w wo je wódz -

twie ini cja ty wy. Nie tyl ko w Ło dzi. Ostat nio

opi nio wa li śmy pro jek ty z Ra dom ska i Piotr ko wa Try -

bu nal skie go, któ re ma ją du że szan se na wspar cie. 

Na prze ło mie ma ja i czerw ca łódz ka KWP zor ga ni zo -

wa ła mię dzy na ro do we se mi na rium, pod czas któ re go

go ście z kra ju (po li cyj ni spe cja li ści ds. pre wen cji kry -

mi nal nej z ko mend wo je wódz kich, eks per ci z KGP)

oraz po li cjan ci i przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą -

do wych z An glii i Fran cji po zna li szcze gó ły kam pa nii

„Wspól ne osie dla” i wy mie ni li do świad cze nia na te mat

pre wen cji. W Mię dzy na ro do wej Po li cyj nej Aka de mii

Bez pie czeń stwa uczest ni czy li też ko or dy na to rzy i li -

de rzy kam pa nii „Wspól ne osie dla” z wo je wódz twa

łódz kie go.

Szef łódz kie go gar ni zo nu insp. Ma rek Dzia ło szyń -

ski, na czel nik wo je wódz kiej pre wen cji pod insp. Ma -

riusz Szyl ler i ich pod wład ni mie li mnó stwo ro bo ty.

Na za koń cze nie se mi na rium, 1 czerw ca, od był się

V wo je wódz ki fi nał Kon kur su Spraw no ści Fi zycz nej

oraz Wie dzy o Bez pie czeń stwie Po li cyj nej Aka de mii

Bez pie czeń stwa, w któ rym uczest ni czą ucznio wie

szkół pod sta wo wych. Pierw sze miej sce za ję ła re pre zen -

ta cja Szko ły Pod sta wo wej nr 173 w Ło dzi, dru gie –

ucznio wie SP nr 2 w Ło wi czu, a na gro dy za trze cie

miej sce ode bra ła re pre zen ta cja SP nr 2 w Wie ru-

szo wie. �

IF

Sta no wi sko Biu ra Pre wen cji KGP
Chwa li się bez wąt pie nia wie lo kie run ko wość po dej -

mo wa nych w ra mach pro jek tu „Wspól ne osie dla” dzia -

łań, któ re ad re so wa ne są do wszyst kich grup

wie ko wych, po cząw szy od dzie ci po se nio rów z uni -

wer sy te tu trze cie go wie ku. Rów nie im po nu ją ca jest li -

sta part ne rów współ pra cu ją cych na rzecz re ali za cji

pro jek tu. Po za in sty tu cja mi ad mi ni stra cji rzą do wej

i sa mo rzą do wej, służ ba mi od po wie dzial ny mi usta wo -

wo za bez pie czeń stwo, pręż nie dzia ła ją ra dy osie dli,

spół dziel nie i wspól no ty miesz ka nio we, pla ców ki han -

dlo we, lo kal ne przed się bior stwa, szko ły, przed szko la,

uczel nie wyż sze, aka de mi ki, bur sy, pal ców ki opie kuń -

czo -wy cho waw cze, do my po mo cy spo łecz nej, świe tli -

ce śro do wi sko we, ko ścio ły, bi blio te ki, klu by spor to we,

do my kul tu ry, Zwią zek Har cer stwa Pol skie go, ho te le,

noc le gow nie, sta cje pa liw, urzę dy pocz to we, urzę dy

skar bo we, od dzia ły ban ków, urzę dy pra cy oraz lo kal ne

me dia itd. Na uwa gę za słu gu ją tak że in no wa cyj ne
for my i na rzę dzia za sto so wa ne w pro jek cie, m.in.:

dzia ła nia pro fi lak tycz ne opar te na wo lon ta ria cie, ru -

cho me punk ty kon sul ta cyj ne, „tram wa je bez pie czeń -

stwa”, wo je wódz ka ma pa za gro żeń, fo ra dys ku syj ne

ja ko je den z wie lu ele men tów za war tych na stro nie

pro jek tu www.wspól ne osie dla.pl, po nad to spo ty

na te mat za sad bez pie czeń stwa emi to wa ne w środ -

kach ko mu ni ka cji pu blicz nej oraz w me diach, bil l bo ar -

dy, in ne ma te ria ły edu ka cyj ne dys try bu owa ne

na te re nie wo je wódz twa, ale rów nież do stęp ne na ww.

stro nie w „Bi blio te ce bez pie czeń stwa”. Do dat ko wo

ta kie ele men ty, jak: szko le nia, kon fe ren cje, współ pra -

ca z uczel nia mi wyż szy mi, w ra mach któ rej re ali zo wa -

ne są ba da nia, an kie ty, szko le nia li de rów pro gra mu

służb mun du ro wych. War to za uwa żyć, że w ra mach

pro jek tu re ali zo wa ne są m.in. ta kie ini cja ty wy, jak:

„Eu ro pej ski dzień są sia da”, „Wi dzę, re agu ję 2010” –

dzia ła nie za pla no wa ne do re ali za cji w ra mach pro jek -

tu na rzecz bez pie czeń stwa w szko łach, ana lo gicz nie:

„Mia stecz ko ru chu dro go we go”, „Mię dzy na ro do wa

Po li cyj na Aka de mia Bez pie czeń stwa”, de ba ty spo łecz -

ne na te mat bez pie czeń stwa lo kal ne go, a po nad to

kam pa nie pro mu ją ce za sa dy bez piecz nych prze strze -

ni czy za go spo da ro wa nia wol ne go cza su dzie ciom

i mło dzie ży.

Tak skon stru owa ne dzia ła nia re ali zo wa ne w ra mach

pro jek tu łódz kie go „Wspól ne osie dla” bez wąt pie nia

wy peł nia ją mo de lo wą stra te gię bez pie czeń stwa lo kal -

ne go opar te go na idei wspól nej dba ło ści o to, co naj -
waż niej sze – BEZ PIE CZEŃ STWO!

lipiec 2010 r.       POLICJA 997 29

Osiedla znane w świecie
Kampania społeczna pod nazwą „Wspólne osiedla” trwa w woj.
łódzkim już trzeci rok. Zaangażowane w nią są wszystkie grupy
społeczne i włączają się kolejni partnerzy. Zdążyła już zdobyć
uznanie w kraju i za granicą.
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Wodzisław nie tylko dla
pieszych

„Rok pie sze go – ko lej ny krok” – to ha sło kam pa nii spo łecz -
nej, któ rą pro wa dzi Ko men da Po wia to wa Po li cji w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim. 

Dru gi już pik nik, któ ry pro mo wał bez pie czeń stwo na dro dze, od -

był się 23 ma ja na Pla cu Glad beck. Im pre zę po wa dził Ma ciej Wi sław -

ski, raj do wy mistrz Eu ro py.

Wiel bi cie li mo to ry za cji ucie szył z pew no ścią po kaz za byt ko wych

sa mo cho dów, spe cjal nych pojazdów stra ży po żar nej oraz po li cji, pre -

zen ta cja tu nin go wa nych sa mo cho dów cię ża ro wych oraz go kar tów.

Były po śli zgi kon tro lo wa ne na tzw. tro le jach i po kaz ra tow nic twa dro -

go we go wraz z uwal nia niem po szko do wa ne go z uszko dzo ne go sa mo -

cho du. Do dys po zy cji pu blicz no ści był sy mu la tor da cho wa nia

i imi ta tor zde rze nia z prze szko dą z pręd ko ścią 8 km/godz. Dla tych,

któ rzy nie wie rzą w dzia ła nie al ko ho lu, by ły al ko go gle, w któ rych

moż na by ło wy ko nać pro ste czyn no ści i prze ko nać się, że to nie takie

pro ste. 

Młod si uczest ni cy za ba wy mo gli zdać eg za min na kar tę ro we ro wą

i mo to ro we ro wą, a w kon kur sach zwią za nych z bez pie czeń stwem

w ru chu dro go wym cze ka ły licz ne na gro dy.

Te go rocz ną wo dzi sław ską kam pa nię or ga ni zu ją Urząd Mia sta i Ko -

men da Po wia to wa Po li cji, a part ne ra mi są: Pol ski Zwią zek Mo to ro wy,

Au to mo bilklub Ślą ski, Wo je wódz ki Ośro dek Ru chu Dro go we go oraz

Ośro dek Szko le nia Kie row ców „Jaz da” z Wo dzi sła wia Ślą skie go. �

MA RIUSZ ZIE LIŃ SKI, KPP w Wo dzi sła wiu Ślą skim
zdj. Ja cek Urba niec

Pierw sza po moc 
za miast man da tu

Do koń ca wa ka cji w każ dy czwar tek spraw cy wy kro czeń
dro go wych mo gą za mie nić man dat na krót ki in struk taż pierw -
szej po mo cy. Nie ste ty – tyl ko w po wie cie bę dziń skim w woj.
ślą skim. Na ta ką za mia nę nie mo gą oczy wi ście li czyć spraw -
cy po waż nych wy kro czeń dro go wych. 

Ini cja to rzy ak cji to Wy dział Ru chu Dro go we go KPP w Bę dzi nie

i Wo je wódz ki Szpi tal Spe cja li stycz ny nr 5 im. św. Bar ba ry w So snow -

cu. Z do świad czeń po li cjan tów i ra tow ni ków me dycz nych wy ni ka, że

znacz na licz ba uczest ni ków ru chu dro go we go nie zna pod sta wo wych

za sad pierw szej po mo cy – nie wie, jak za cho wać się na miej scu wy -

pad ku dro go we go i jak po móc ran ne mu.

Po li cjan ci bę dziń skiej dro gów ki wraz z ra tow ni ka mi me dycz ny mi

peł nią służ bę na głów nych dro gach po wia tu. Kie row cy za trzy ma ni

za po peł nie nie wy kro cze nia (a zwłasz cza za prze kro cze nie pręd ko ści)

za miast man da tu kar ne go mo gą sko rzy stać z krót kie go in struk ta żu

ra tow ni ków. Szko le nie obej mu je m.in. pod sta wo we za sa dy pra wi dło -

we go ma sa żu ser ca, a chęt ni mo gą prze pro wa dzić sztucz ne od dy cha -

nie na spe cjal nym fan to mie. Kie row cy otrzy mu ją też ulot ki na te mat

pierw szej po mo cy. 

Od cza su wy na le zie nia sa mo cho du po nad 100 lat te mu w wy pad -

kach dro go wych na świe cie zgi nę ło pra wie 30 mi lio nów lu dzi.

Do pierw sze go śmier tel ne go wy pad ku dro go we go do szło 17 sierp -

nia 1896 r. 44-let nia miesz kan ka Lon dy nu zo sta ła po trą co na przez

sa mo chód, gdy z na sto let nią cór ką prze cho dzi ła przez Cri stal Pa la ce.

Ko ro ner, po wy da niu ak tu zgo nu, wy ra ził na dzie ję, że po dob na rzecz
nie wy da rzy się już ni gdy. W Pol sce pierw szy wy pa dek sa mo cho do wy

od no to wa no 1 mar ca 1926 r. Sa mo chód wje chał na chod nik, któ rym

szedł 81-let ni miesz ka niec wsi Ko nop ki. Męż czy zna, w wy ni ku od -

nie sio nych ob ra żeń, zmarł w szpi ta lu. 

We dług Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia do 2020 r. wy pad ki dro go -

we sta ną się naj częst szą przy czy ną przed wcze snej śmier ci. W cią gu

ostat nich 17 lat w Pol sce do szło do pra wie mi lio na wy pad ków dro go -

wych, w któ rych zgi nę ło po nad 110 tys. osób, a wię cej niż mi lion zo -

sta ło ran nych. Co pią ty Po lak za kie row ni cą nie za pi na pa sów, a co

dzie sią ty wy pa dek spo wo do wa ny jest przez pi ja ne go kie row cę. �

AN DRZEJ GĄ SKA
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W Ko so wie są na si po li cyj ni eks per ci,

i ci od za wsze wy jeż dża ją na rok,

ale w Ko so wie jest też Jed nost ka

Spe cjal na Pol skiej Po li cji, z któ rą róż nie by -

wa ło. 

PRI ZREN – MI TRO WI CA –
PRISZ TI NA 
Po li cjan ci z pierw szej ro ta cji, któ rzy sta cjo -

no wa li w Pri zren, słu ży li dwa na ście mie się -

cy. Po tem jed nak po li cyj ni de cy den ci orze kli,

że to zbyt dłu gi okres jak dla sko sza ro wa nej

jed nost ki, gdzie stu lu dzi spę dza ze so bą 24

go dzi ny na do bę. Ko lej ne ro ta cje skró co no

więc do pół ro ku. W uzna niu pro fe sjo na li zmu

Po la ków na szą jed nost kę spe cjal ną prze nie -

sio no do Ko sow skiej Mi tro wi cy. Mi tro wi ca to

mia sto za pal ne, gdzie prze dzie le ni rze ką Ibar

miesz ka ją zwa śnie ni Al bań czy cy i Ser bo wie.

Do cho dzi ło tu do de mon stra cji, któ re prze ra -

dza ły się w roz ru chy lub koń czy ły ata kiem

na si ły po ko jo we. 

W 2008 r. zwierzch nic two nad ope ra cją

w Ko so wie prze ję ła od ONZ Unia Eu ro pej -

ska. Po la cy z Mi tro wi cy prze nie śli się do sto -

li cy Ko so wa Prisz ti ny. Sta cjo nu ją w ba zie

z wło ski mi ka ra bi nie ra mi, two rząc je den

zwią zek tak tycz ny. 

POD LU PĄ 
Zmia na zwierzch nic twa mi sji po cią gnę ła

za so bą ko niecz ność po kry wa nia przez Pol -

skę wszyst kich jej kosz tów. Za czę to więc

szu kać oszczęd no ści. Zmniej szo no stan jed -

nost ki, okro jo no licz bę eks per tów, a przede

wszyst kim za czę to wy dłu żać czas trwa nia

mi sji. Etat psy cho lo ga już wcześniej po łą -

czo no z in ny mi funk cja mi.

Po wy da rze niach z lu te go i mar ca 2008 r.,

kie dy to za ata ko wa no na szych funk cjo na -

riu szy, a w wy ni ku obro ny są du 17 mar ca

wie lu od nio sło ob ra że nia, w KGP po sta no -

wio no przyj rzeć się wa run kom peł nie nia

służ by. By ło to też swo iste ro ze zna nie

przed prze ję ciem od po wie dzial no ści przez

Unię Eu ro pej ską i ewen tu al ną zmia ną or -

ga ni za cji na szej obec no ści. 

Wy dział Opra co wań Sys te mo wych i In -

for ma cji Pu blicz nej Ga bi ne tu Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji przy go to wał an kie tę, któ -

rą prze słał do Ko so wa. Po li cjan ci od po wia -

da li na py ta nia o do bór do mi sji, mo ty wa cję

wy jaz du, oce nę szko le nia oraz wa run ki peł -

nie nia służ by w Mi tro wi cy. 

„Mi sjo na rze”, co dla ni ko go nie by ło chy -

ba za sko cze niem, dość zgod nie orze kli, że

do wy jaz du głów nie mo ty wu ją ich pie nią -

dze i moż li wość zdo by cia do świad cze nia za -

wo do we go. Oce na prze szko le nia w ska li

od 1 do 5 wy pa dła na 3,54 w przy pad ku za -

jęć teo re tycz nych i 3,99, je że li cho dzi

o ćwi cze nia prak tycz ne. Po li cjan ci do brze

oce ni li wy po sa że nie w broń i sprzęt uży wa -

ny w szy kach zwar tych, ale zgło si li, pod no -

szo ne zresz tą od lat, uwa gi na te mat

nie funk cjo nal no ści nie któ rych ele men tów

umun du ro wa nia, a szcze gól nie je go nie do -

sto so wa nia do tem pe ra tur pa nu ją cych

w Ko so wie la tem. 

Ba da nia po wtó rzo no na ko lej nych –

XV i XVI ro ta cji. Ro bio no je już jed nak

w dwóch eta pach – przed wy jaz dem, jesz -

cze pod czas przy go to wa nia w Szko le Po li cji

w Słup sku, a po tem wy sy ła no an kie tę

do wy peł nie nia w Ko so wie. Wy ni ki ba dań

w za sa dzie ca ły czas po twier dza ły wcze -

śniej sze re zul ta ty. XVI ro ta cja by ła pierw -

szą, któ ra słu ży ła w Prisz ti nie pod

au spi cja mi UE. 

W trakcie XVII ro ta cji do Kosowa po je -

cha li spe cja li ści z Wy dzia łu Psy cho lo gów

Po li cyj nych Biu ra Kadr i Szko le nia KGP.
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Pół
roku,
dziewięć
miesięcy
czy rok?

W Kosowie jest już XVII rotacja polskiego kontyngentu policyjnego. Cały
czas toczą się rozważania, ile powinien trwać pobyt naszych „misjonarzy”.
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że obecna dyskusja to efekt zaciskania, także
policyjnego, ekonomicznego pasa.

W Kosowie jest już XVII rotacja polskich policjantów. Jako „Black Men Team” 
wzięli udział w „Bataan Memorial Death March” i... wygrali
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Psy cho lo go wie uda li się do Prisz ti ny i na

miej scu roz ma wia li z po li cjan ta mi. 

JAK DŁU GO?
XVI ro ta cja peł ni ła służ bę nie mal rok. Prze -

dłu że nie by ło spo dzie wa ne, choć nie do

koń ca za po wie dzia ne. 

Psy cho lo go wie po swo ich roz mo wach

w Prisz ti nie, po prze ana li zo wa niu wy ni ków

ba dań opra co wa nych przez WO SiIP Ga bi -

ne tu KGP i re zu l ta tów wy wia dów prze pro -

wa dzo nych z po li cjan ta mi XVI ro ta cji, po

po wro cie do kra ju przy go to wa li wnio ski na

te mat peł nie nia służ by w Ko so wie. 

W skró cie moż na po wie dzieć, że funk cjo -

na riu sze do brze oce nia ją wa run ki w ba zie

w Prisz ti nie. W każ dym po miesz cze niu jest

do stęp do in ter ne tu i moż li wość ko rzy sta -

nia z ko mu ni ka to rów, co po zwa la na sta ły

kon takt z naj bliż szy mi. Po li cjan ci plu to nów

bo jo wych jak zwy kle ma ją też uwa gi do pio -

nu lo gi stycz ne go mi sji, że za ma ło ob cią żo -

ny jest obo wiąz ka mi. I jak zwy kle wie le

za le ży tu od do wód cy, któ ry po tra fi roz wią -

zy wać na miej scu ta kie pro ble my, lub nie.

Na le ży więc bacz niej szą uwa gę zwró cić

na do bór ka dry kie row ni czej, bo to w głów -

nej mie rze od jej pre dys po zy cji za le ży do -

bra at mos fe ra w jed no st ce. 

Po li cjan ci zgła sza li tak że po trze bę włą -

cze nia do szko le nia na uki ję zy ka an giel skie -

go oraz zor ga ni zo wa nia po po wro cie

do kra ju tur nu sów ada pta cyj nych. 

Mi sjo na rze sy gna li zo wa li, że wy dłu że nie

cza su mi sji po nad pół ro ku po win no być

wcze śniej za po wie dzia ne al bo od po cząt ku

usta lo ne, a prze dłu ża ne tyl ko w sy tu acjach

nad zwy czaj nych. Ina czej bę dzie to skut ko -

wać, tak jak pod czas XVI ro ta cji, wnio ska mi

o skró ce nie po by tu. W pierw szym pół ro czu

był je den ta ki wnio sek, w dru gim by ło ich

sześć. 

Prze dłu że nie mi sji za ska ku je nie tyl ko

po li cjan ta, ale tak że je go ro dzi nę. Pół ro ku,

kie dy w do mu cze ka ma łe dziec ko, to ka -

wał cza su. W każ dej za mknię tej spo łecz no -

ści po ja wia ją się po pew nym cza sie

kon flik ty, wzra sta na pię cie, nu ży mo no to -

nia służ by, a tę sk no ta za ro dzi ną sta je się

co raz więk sza. Stwo rze nie odrębnego eta -

tu psy cho lo ga w JSPP wy da je się ko niecz -

no ścią. Z dru giej stro ny po pierw szym

pół ro czu wszyst kie pro ce du ry są już „w ma -

łym pal cu”, lep sze jest zgra nie na służ bie,

a ci, któ rzy do brze się po zna li, na bie ra ją

jesz cze więk sze go za ufa nia. 

Psy cho lo dzy pi szą we wnio skach, że przy -

naj mniej dwa mie sią ce przed za koń cze -

niem mi sji po li cjan ci po win ni o tym

wie dzieć. Nie po win no się rów nież prze -

dłu żać mi sji wię cej niż o trzy mie sią ce. 

Le piej jed nak pra cu je się w sy tu acji peł -

nej ja sno ści, więc, mi mo że po li cjan ci do -

my śla ją się, że z przy czyn eko no micz nych

Po li cja prze dłu ży im po byt, ko rzyst niej

jest ich o tym uczci wie za wia do mić. Al bo

z góry usta lić rocz ny po byt. Wte dy ak ces

zgło szą ci, któ rzy do kład nie wie dzą, co ich

cze ka. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. z ar chi wum „Black Men Te am”
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Fun dusz Gra nic Ze wnętrz nych zo stał
usta no wio ny de cy zją Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy Eu ro pej skiej
z 2007 ro ku. 

Wspar cie Fun du szu Gra nic Ze wnętrz -

nych ma przy czy nić się mię dzy in ny mi

do osią gnię cia na stę pu ją cych ce lów:

– utrzy ma nia wy so kie go stan dar du kon tro -

li i sku tecz nej ochro ny ze wnętrz nej gra ni cy

UE oraz za pew nie nia bez pie czeń stwa stre fy

Schen gen;

– wspar cia two rze nia sys te mów te le in for -

ma tycz nych ko niecz nych do peł ne go wdro -

że nia in stru men tów praw nych wspól no ty

w za kre sie bez pie czeń stwa ze wnętrz nej gra -

ni cy;

– pod nie sie nia kwa li fi ka cji służb wy ko nu -

ją cych za da nia zwią za ne z ochro ną gra ni cy

i stre fy Schen gen.

Pro jek ty w ra mach Fun du szu Gra nic Ze -

wnętrz nych fi nan so wa ne są w 75 proc. ze

środ ków Unii Eu ro pej skiej, na to miast wkład

wła sny wy no si 25 proc. Ko men da Głów na Po -

li cji w ra mach ww. fun du szu re ali zu je na stę -

pu ją ce pro jek ty: 

Przeszkolenie policjantów,
w szczególności w zakresie
wykonywania przepisów dorobku
prawnego Schengen oraz
wymiany informacji
i wykorzystania Systemu
Informacyjnego Schengen
Jest to pro jekt szko le nio wy, skła da ją cy się

z sze ściu szko leń skie ro wa nych do funk cjo -

na riu szy i ka dry kie row ni czej jed no stek or -

ga ni za cyj nych Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, jak

rów nież przed sta wi cie li służb po za po li cyj -

nych wy ko nu ją cych dzia ła nia o cha rak te rze

an ty ter ro ry stycz nym.

Głów nym ce lem pro jek tu jest pod nie sie -

nie kom pe ten cji za wo do wych funk cjo na riu -

szy, za an ga żo wa nych w pro wa dze nie dzia łań

w stre fie przy gra nicz nej. Pro jekt ma tak że

na ce lu wy pra co wa nie za sad współ dzia ła nia

służb w za kre sie roz po zna wa nia i zwal cza nia

prze stęp czo ści trans gra nicz nej, ob ser wa cji

i po ści gów trans gra nicz nych.

Upgra de sys te mu AFIS
Dzię ki środ kom unĳ nym bę dzie moż li wa in -

sta la cja no wej wer sji apli ka cji ob słu gu ją cej

AFIS w jed no st ce cen tral nej sys te mu, zlo ka -

li zo wa nej w Wy dzia le Dak ty lo sko pii Cen tral -

ne go La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go KGP

wraz z mo der ni za cją sprzę tu kom pu te ro we -

go ob słu gu ją ce go jed nost kę cen tral ną oraz

mo der ni za cję sprzę to wą sys te mu AFIS (wy -

mia nę sta no wisk peł no funk cyj nych oraz te -

re no wych work flow). W ra mach te go

pro jek tu zo sta ną rów nież prze pro wa dzo ne

szko le nia dla użyt kow ni ków sys te mu.

Sys tem AFIS funk cjo nu ją cy w Pol sce jest

struk tu ral nie umiej sco wio ny w Po li cji, a wy -

ko rzy sty wa ny rów nież przez in ne pod mio ty

upo waż nio ne do gro ma dze nia i prze twa rza -

nia da nych dak ty lo sko pĳ nych.

Za sad ni czym ce lem pro jek tu jest za gwa ran -

to wa nie wła ści we go tem pa prze sy ła nia i udo -

stęp nia nia da nych re je stro wa nych w sys te mie.

Wdro że nie do eks plo ata cji 
sko ro wi dza DAK TYL III
Pro jekt obej mu je za kup ser we rów do ba z da -

nych oraz prze pro wa dze nie szko leń z za kre -

su ad mi ni stro wa nia i eks plo ata cji sys te mu. 

Za sad ni czym ce lem pro jek tu jest bu do wa

i wdro że nie do eks plo ata cji jed ne go uni wer -

sal ne go sko ro wi dza (DAK TYL III) dla Cen -

tral nej Re gi stra tu ry Dak ty lo sko pĳ nej

w Wy dzia le Dak ty lo sko pii CLK KGP. W sko -

ro wi dzu bę dą gro ma dzo ne i udo stęp nia ne

da ne oso bo we osób dak ty lo sko po wa nych

na te re nie Pol ski przez Po li cję, Straż Gra -

nicz ną, Żan dar me rię Woj sko wą oraz in ne

upraw nio ne pod mio ty. 

Re ali za cja pro jek tu umoż li wi utwo rze nie

peł nej, ujed no li co nej bazy da nych oso bo -

wych spój nej z sys te mem AFIS, po zwa la ją -

cej na szyb ką i jed no znacz ną we ry fi ka cję

toż sa mo ści osób.

W związ ku z tym pro jekt zna czą co przy -

czy ni się do uspraw nie nia re ali za cji pod sta -

wo wych za dań Po li cji, Stra ży Gra nicz nej,

Żan dar me rii Woj sko wej oraz in nych upo waż -

nio nych do te go pod mio tów (pro ku ra tu ry, są -

dów, Służ by Wię zien nej, ABW, CBA, Urzę du

ds. Cu dzo ziem ców).

Łącz na war tość pro jek tów re ali zo wa nych

przez Ko men dę Głów ną Po li cji wy no si

3 751 264 eu ro, w tym do fi nan so wa nie

z Fun du szu Gra nic Ze wnętrz nych 2 813 448
eu ro. �

Wy dział Fun du szy Po mo co wych 
Biu ra Fi nan sów KGP
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Polskie projekty Kryzys dotarł też do Europolu –
na seminarium dla redaktorów
gazet europejskich służb
mundurowych przybyło
niespełna 20 osób. Mimo to
trzecie spotkanie członków sieci
ELEMENT (Europol Law
Enforcement Magazine Editors’
Networking Tool) należy zaliczyć
do bardzo udanych. 

Se mi na rium od by ło się 27 i 28 ma ja

w sie dzi bie Eu ro po lu w Ha dze.

Uczest ni cy z Au strii, Nie miec, Włoch,

Hisz pa nii, Por tu ga lii, Fin lan dii, Sło wa cji,

Czech, Luk sem bur ga, Fran cji i Pol ski (czy -

li ni żej pod pi sa na) re prezen to wa li głów nie

po li cję i służ bę cel ną. Cho ciaż ich pe rio dy -

ki są bar dzo róż ne, to więk szość re dak to -

rów bo ry ka się z po dob ny mi kło po ta mi,

prze waż nie fi nan so wy mi. Choć zda rza się,

że ga ze tę dru ko wa ną wy pie ra wer sja w for -

ma cie pdf, roz sy ła na do czy tel ni ków dro gą

e -ma ilo wą, to więk szość uczest ni ków se mi -

na rium – łącz nie z Ge ral dem Hesz te rą,

szefem biura ko mu ni ka cji Eu ro po lu – przy -

zna ła, że nie ma to jak sze lest pa pie ru

przy prze wra ca niu ko lej nych stron...

EU RO PO LI TAN I FA BRY KI 
GU ZI KÓW
Pierw sze go dnia se mi na rium go spo da rze

za pre zen to wa li swój ma ga zyn – Eu ro po li -
tan uka zu je się co trzy mie sią ce i jest

wewnętrznym biu le ty nem Eu ro po lu. 

Po nie waż w za ło że niu ga ze ta ma być roz -

sy ła na e -ma ilo wo, obec ny na kład jest nie -

wiel ki. Przed sta wio ny nam nu mer ma jo wy

za wie rał m.in. syl wet ki sze fów po szcze gól -

nych wy dzia łów i in for ma cje o no wym bu -

dyn ku Eu ro po lu, któ ry nie dłu go zo sta nie

od da ny do użyt ku. Uczest ni cy se mi na rium

wy mie ni li do świad cze nia z wła snej prak ty -

ki wy daw ni czej.

Pro gram se mi na rium nie do ty czył wy -

łącz nie pra sy: pra cow ni cy róż nych biur

Eu ro po lu przy go to wa li dla nas pre zen ta -

cje, m.in. o ochro nie da nych oso bo wych,

cy ber prze stęp czo ści i zwal cza niu pi rac twa

mor skie go (któ re czę sto wią że się z han -

dlem ludź mi oraz prze my tem nar ko ty ków

i bro ni).

In te re su ją ce by ło wy stą pie nie Con su eli

Ca pri z Eu ro pej skie go Ban ku Cen tral ne go

do ty czą ce fał szerstw bank no tów eu ro.

W 2009 r. w ca łej Eu ro pie zi den ty fi ko wa no

po nad 860 tys. pod ro bio nych bank no tów,

prze waż nie o no mi na łach 20 i 50 eu ro. Oczy -

wi ście to tyl ko czu bek gó ry lo do wej, bo, jak
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pod kre śli ła Capri, to nie bank no ty są czę ściej

fał szo wa ne, lecz mo ne ty – spe cja li zu ją się

w tym zwłasz cza fa bry ki me ta lo wych gu zi ków

(bar dzo ła two prze sta wić ma szy nę wy bi ja ją cą

je na „pro duk cję men ni czą”). Dla te go de par -

ta ment Con su eli m.in. dru ku je ulot ki i pla-

ka ty in for mu ją ce o spo so bach od róż nia nia

praw dzi wych eu ro od pod ro bio nych oraz przy -

go to wu je ar ty ku ły in for ma cyj ne do ga zet.

PRZE STĘP CY NA MO TO CY KLACH
Jed nak naj więk sze za in te re so wa nie se mi na -

rzy stów wzbu dził te mat gan gów mo to cy klo -

wych – to po waż ny pro blem wie lu państw

Eu ro py Za chod niej (w Pol sce do pie ro –

i na szczę ście – racz ku ją cy). W po li cyj nym

żar go nie to OMCGs (Outlaw Mo tor cyc le

Gangs, czy li mo to cy klo we gan gi po za pra -

wem – sa mi mó wią o so bie po pro stu MCs).

Kil ka zna nych grup, ta kich jak Hells An -

gels MC, Ban di dos MC czy Outlaws MC, ma

struk tu rę ty po wo ma fij ną, two rzy za mknię -

te kla ny i wal czy mię dzy so bą o wpły wy.

Obec nym te re nem eks pan sji tych gan gów

jest po łu dnio wo -wschod nia Eu ro pa.

Jak zwal czać tę prze stęp czość? Za po bie gać

przez mo ni to ro wa nie śro do wi ska, nę kać na -

wet za naj drob niej sze wy kro cze nia i nie bać

się re ago wać – zwłasz cza to ostat nie mo że ro -

bić każ dy z nas. Je dy ne pań stwo, w któ rym

Hells An gels MC są uzna ni za or ga ni za cję

prze stęp czą, to Ka na da. 

NO WY DY REK TOR
Oprócz pre zen ta cji by ły też spo tka nia z waż -

ny mi oso ba mi, m.in. dy rek to rem Eu ro po lu

Ro bem Wa inw ri gh tem oraz Je anem Nol le -

tem, sze fem Biura Wie dzy i Ana liz (dosł.

Unit of Ana ly sis and Know led ge). Dy rek tor

Wa inwr i ght opo wie dział o za da niach, ja kie

w naj bliż szym cza sie sto ją przed eu ro pej ską

po li cją: po nie waż peł ni tę funk cję do pie ro

od ro ku, jest dla nie go waż ne, by zdo być za -

ufa nie pu blicz ne i wyjść z cie nia. 

Dla służb ochro ny po rząd ku pu blicz ne go

ca łej unii głów ne pro ble my to wciąż nar ko -

ty ki i dzia łal ność grup prze stęp czych. Rów -

nież cy ber prze stęp czość ro śnie w si łę

– dla te go nie dłu go ma po wstać w Eu ro po lu

od dziel ny wy dział zaj mu ją cy się zwal cza niem

tej prze stęp czo ści. Naj pierw jed nak po trze -

ba spo rej wie dzy ope ra cyj nej – jej gro ma dze -

niem i ana li zo wa niem zaj mu je się wła śnie

biuro dy rek to ra Nol le ta.

W 2004 r. Eu ro pol pod pi sał umo wę z Eu -

ro ju stem – agen cją Unii Eu ro pej skiej o cha -

rak te rze pro ku ra tor skim. Od wie dzi li śmy jej

sie dzi bę: rzecz nik pra so wy opo wie dział nam

o funk cjach tej in sty tu cji i na przy kła dach kil -

ku roz wią za nych spraw po ka zał, jak wy glą da

współ pra ca Eu ro po lu i po li cji na ro do wych

z tym ko le gium 27 pro ku ra to rów (po jed nym

z każ de go pań stwa człon kow skie go). Po nie -

waż, jak wi dać, dwa se mi na ryj ne dni by ły

dość wy peł nio ne, z atrak cji kul tu ral nych była

tyl ko wi zy ta w Mau rit shu is – ho len der skim

Mu zeum Na ro do wym w Ha dze, gdzie znaj -

du je się m.in. Dziew czy na z per łą Ver me era

i Lek cja ana to mii dok to ra Tul pa pędz la Rem -

brand ta. Szko da tyl ko, że na po dzi wia nie

dzieł sztu ki mie li śmy nie ca łą go dzi nę… �

ALEK SAN DRA WI CIK
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Już za rok…
1 lip ca 2011 r. Pol ska obej mie prze wod nic two w Ra dzie Unii Eu ro -

pej skiej. Zo stał nam więc nie ca ły rok, by się do brze do te go przy go -

to wać – rów nież na płasz czyź nie po li cyj nej. Pod czas wi zy ty w Ha dze

od wie dzi łam biu ro łącz ni ko we przy Eu ro po lu. PBL (Pol skie Biu ro

Łącz ni ko we) sta no wi dwóch ofi ce rów Po li cji – pod insp. Mi ro sław

Kacz ma rek oraz pod kom. Ry szard Rol biec ki, któ re mu pół rocz na de -

le ga cja koń czy się w sierp niu br. Kolejna osoba zajmie jego miejsce

od września, ponieważ to stanowisko jest obsadzane w systemie

rotacyjnym na okres sześciu miesięcy. Mimo to, z dwu oso bo wą ob sa -

dą na sze biu ro za li cza się do naj mniej szych w Eu ro po lu. 

Na py ta nie, któ re za da łam obu pa nom tuż po przy jeź dzie do

Hagi, czy li „ilu jest Po la ków w Eu ro po lu?”, trud no od po wie dzieć

pre cy zyj nie – po wie dzie li mi, że po za biu rem łącz ni ko wym fak -

tycz nie w Eu ro po lu pra cu je po nad 20 Po la ków (w tym kil ku na stu

funk cjo na riu szy Po li cji), któ rzy są za trud nie ni na kon trak tach

przez sam Eu ro pol. Na to miast ofi ce ro wie łącz ni ko wi re pre zen tu -

ją pol ską Po li cję w tej in sty tu cji i pod le ga ją bez po śred nio je dy nie

KGP – jed nak nie ma od dziel nej pod sta wy praw nej, któ ra re gu lo -

wa ła by ich pra cę. Dla te go sto su je się „za stęp czo” art. 36 usta wy

o Po li cji, któ ry mó wi o po li cjan tach de le go wa nych do pra cy po za

Po li cją – a prze cież ca ły czas po zo sta ją oni do dys po zy cji stro ny

pol skiej i są wy łącz nie przez nią utrzy my wa ni. Ten skom pli ko wa -

ny sta tus praw ny nie ste ty prze kła da się rów nież na wa run ki fi nan -

so we de le go wa nia, a prze cież kosz ty ży cia w Ha dze są o wie le

więk sze niż w Pol sce. 

Po za tym w PBL tem po pra cy jest na praw dę szyb kie i dzie je się

wie le rze czy na raz: kie dy sta ra łam się za dać na szym ofi ce rom kil -

ka py tań, za czę ły jed no cze śnie dzwo nić dwa te le fo ny, na ekra nie

kom pu te ra po ja wia ły się ko lej ne e -ma ile, a w drzwiach zja wił się

ko le ga z in ne go biu ra, któ ry chciał za py tać o szcze gó ły jed nej ze

spraw… Do te go ofi cer łącz ni ko wy mu si po zo sta wać do dys po zy cji

in nych LO (czy li biur łącz ni ko wych) w tzw. sys te mie on call – 24/7

(24 go dzi ny na do bę, 7 dni w ty go dniu). Na szczę ście biu ro łącz ni -

ko we dys po nu je bar dzo no wo cze snym na rzę dziem – eu ro po low -

skim sys te mem wy mia ny in for ma cji SIE NA, któ ry po zwa la

na spraw ną ob słu gę ko re spon den cji. Rocz nie biu ro łącz ni ko we po -

śred ni czy w wy mia nie in for ma cji w po nad 1500 nie kie dy bar dzo

zło żo nych spraw.

Zwy kle na oko ło rok przed pre zy den cją da ne go kra ju do je go biu -

ra łącz ni ko we go przy sy ła się wspar cie i zwięk sza skład – tak przy -

naj mniej wy glą da ło to w biu rach in nych państw człon kow skich

Eu ro po lu. 

Trwa ją wła śnie po szu ki wa nia kan dy da ta, któ ry pod czas Eu ro 2012

wes prze pol skie go ofi ce ra łącz ni ko we go na Ukra inie. O or ga ni zo wa -

niu wspar cia dla na szej pla ców ki w Eu ro po lu na ra zie nie sły chać. �

AW

ELE MEN Tar ne za sa dy współ pra cy
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K a lisz z po cząt ków lat trzy dzie stych ubie głe go wie -

ku nie na le żał do miast szcze gól nie za gro żo nych

prze stęp czo ścią, ale nie był też oa zą szczę śli wo -

ści. Po I woj nie za czął się szyb ko od bu do wy wać i dziś wy -
róż nia się wśród in nych miast pol skich: jest ca ły bia ły.
Wszę dzie bia łe mu ry, czy ste, schlud ne i ja kieś po god ne –
pisał w swym prze wod ni ku z 1936 r. prof. Jan Ki lar ski. 

– Czy ste uli ce, czy tel ne nu me ry na każ dym do mu, rynsz to -
ki obo wiąz ko wo wy sy py wa ne wap nem. W 1931 r. (we dług

spi su po wszech ne go) Ka lisz li czył oko ło 50 tys. miesz -

kań ców, z cze go oko ło 70 proc. sta no wi li Po la cy, 25 proc.

– lud ność ży dow ska, po zo sta li to Niem cy, Ukra iń cy, Ro -

sja nie i Bia ło ru si ni. Wszy scy ży li w sym bio zie, pa mię ta -

jąc jesz cze dra mat wo jen nej po żo gi. Wspól ny mi si ła mi

dźwi gnę li znisz czo ną go spo dar kę, od bu do wu jąc m.in.

zna ną na ca łym świe cie fa bry kę for te pia nów A. Fi bi ge -

ra, Ka li ską Ma nu fak tu rę Plu szu i Ak sa mi tu, czy li po pu -

lar ną Plu szow nię, oraz wie le za kła dów rze mieśl ni czych. 

FIL MO WY ŻY CIO RYS
Był jed nak i dru gi Ka lisz. Ten ukry ty za fa sa da mi od bu -

do wa nych ka mie ni czek, gnież dżą cy się w su te re nach

i pod miej skich slum sach. Tam wła śnie roz po czął swo ją

ban dyc ką edu ka cję Jó zef Pa cho łek. Uro dzo ny w 1890 r.

od wcze sne go dzie ciń stwa zdra dzał pier wot ne, okrut ne in -
stynk ty – pi sa ła o nim przed wo jen na pra sa. – Ry chło jed -
nak zy skał so bie wśród ró wie śni ków „sza cu nek” i uzna nie
ze wzglę du na wiel ką od wa gę przy drob nych kra dzie żach.

Po li cja do syć szyb ko wcią gnę ła go do kar to te ki nie let -

nich prze stęp ców, ale na sto let ni Jó zek był na ty le prze -

bie gły, że ni gdy nie dał się zła pać na go rą cym uczyn ku.

Wy czu wa jąc in stynk tow nie wzrost za in te re so wa nia po -

li cji swo ją oso bą, ucie kał za wsze za nie miec ką gra ni cę.

W oko li cach Wro cła wia naj mo wał się do se zo no wej pra -

cy. Z cza sem jed nak uczci we za rob ko wa nie prze sta ło go

ba wić, zor ga ni zo wał więc ban dyc ką szaj kę.

W 1912 r., ma jąc 22 la ta, Jó zef Pa cho łek po peł nił

w Niem czech gwałt. W oba wie przed ka rą zbiegł do Bel -

gii. Tam za cią gnął się na sta tek han dlo wy ja ko po moc -

nik pa la cza. Przez kil ka lat pły wał po ca łym świe cie,

na ląd wy siadł do pie ro w Ame ry ce Pół noc nej z moc nym

po sta no wie niem roz po czę cia no we go, zgod ne go z pra -

wem ży cia. Pod zmie nio nym na zwi skiem, ja ko John

Gura, za za osz czę dzo ne na mo rzu pie nią dze otwo rzył

w Chi ca go nie wiel ki za kład fry zjer ski. In te res szedł

jed nak kiep sko, więc Jó zek vel John wy je chał do Ka na -

dy. Na wią zał tam kon tak ty z miej sco wym świa tem

prze stęp czym, ści ślej – z ban dą han dla rzy ży wym to -

wa rem oraz prze myt ni ka mi al ko ho lu. Nie miał przy

tym naj mniej szych pro ble mów z do ga da niem się z ob -

co kra jow ca mi, bo w trak cie kil ku let niej tu łacz ki po

świe cie opa no wał sześć ję zy ków. Po dob no bie gle wła -

dał fran cu skim, ro syj skim, cze skim, nie miec kim, an -

giel skim i nawet serb skim. To chy ba je dy ny ta ki

kry mi na li sta  po li glo ta z pol skim ro do wo dem w okre -

sie mię dzy woj nia.

Ka li ski „Al Ca po ne”
Terminował w gangu samego Ala Capone. Po powrocie do kraju postanowił zaszczepić amerykańskie wzory
na polskim gruncie. Nie docenił jednak profesjonalizmu rodzimej Policji Państwowej. Wpadł, stanął przed sądem,
otrzymał karę śmierci. Wyrok wykonano w 1932 r. Mowa o Józefie Pachołku, niespełnionym gangsterze z Kalisza.

Kon wój ban dy tów
do są du

36-37.07:Layout 6  6/23/10  9:47 AM  Page 36



lipiec 2010 r.       POLICJA 997 Kryminalista poliglota POLICYJNY PITAWAL 37

NA USŁU GACH ALA CA PO NE
W ja kich oko licz no ściach Jó zef Pa cho łek ze tknął się

z „oj cem” ame ry kań skiej ma fii – nie wia do mo. Moż na

się tyl ko do my ślać, że po łą czył ich al ko ho lo wy biz nes.

Prze myt spi ry tu aliów z Ka na dy do po grą żo nej w pro hi -

bi cji Ame ry ki to by ła wów czas praw dzi wa ży ła zło ta. Ale

też bar dzo nie bez piecz ne za ję cie. Za gro że nie bo wiem

by ło po dwój ne: za rów no ze stro ny sil nej kon ku ren cji,

jak i dep czą cej cią gle po pię tach po li cji. Kil ka krot nie Pa -

choł ko wi uda ło się unik nąć wpad ki, ale wio sną 1930 r.

na do bre zna lazł się za krat ka mi. Gdy by nie zdo by ta

na szmu glu go tów ka i so wi te ła pów ki, 35-let ni wów czas

Jó zef za pew ne nie pręd ko od zy skał by wol ność.

Opu ściw szy areszt, Jó zef Pa cho łek w po śpie chu wy je -

chał z USA. Wo lał nie ry zy ko wać po now ne go kon tak tu

z ame ry kań ską Te mi dą i wró cił do ro dzin ne go Ka li sza.

Za resz tę odło żo nych do la rów otwo rzył nie du ży sklep

spo żyw czy przy ul. Po znań skiej 8. Szyb ko jed nak splaj -

to wał. Nie ma jąc środ ków do ży cia – tłu ma czył póź niej

przed są dem – był zmu szo ny wró cić na dro gę prze stęp -

stwa. W tym ce lu stwo rzył ban dyc ką szaj kę, w któ rej

zna leź li się: je go młod szy brat Ka zi mierz oraz ko le ga

z dzie ciń stwa Fran ci szek Mać kow ski. Ban da wy spe cja -

li zo wa ła się w na pa dach na ka li skie skle py i miej sco -

wych kup ców, któ rych prze stęp cy za stra sza li bro nią. 

Pierw sze go na pa du do ko na li w grud niu 1931 r. na

sklep ko lo nial ny przy ul. Sta wi szyń skiej. Zra bo wa li nie -

wie le, wła ści ciel ka bo wiem pod nio sła alarm. Na past ni -

cy zbie gli, ale przed tem po strze li li ko bie tę w rę kę.

Wsz czę te przez po li cję śledz two nie da ło żad nych re -

zul ta tów. Ban dy ci znik nę li w za pa da ją cym zmro ku. 

NA CE LOW NI KU PO LI CJANT
Dwa mie sią ce póź niej ca ły Ka lisz lo tem bły ska wi cy obie -

gła wia do mość o krwa wym na pa dzie na po ste run ko we go

Łu czyń skie go z miej sco wej ko men dy PP. Oko ło godz. 5

nad ra nem na ul. Cia snej, pod czas pró by wy le gi ty mo wa -

nia dwóch po dej rza nych osob ni ków, zo stał przez nich

po strze lo ny. Atak był tak nie spo dzie wa ny, że post. Łu -

czyń ski nie zdą żył na wet się gnąć po broń. Kie dy nie przy -

tom ny upadł na chod nik, ban dy ci za bra li mu służ bo wy

pi sto let. I tym ra zem spraw ców nie usta lo no.

Na czel nik ka li skie go Urzę du Śled cze go nad kom. Ka -

bul ski, nie bę dąc jesz cze prze ko na ny, czy oba na pa dy są

dzie łem tych sa mych spraw ców, wsz czął dwa nie za leż -

ne śledz twa. Pó ki co nie miał żad ne go punk tu za cze pie -

nia ani pod staw do twier dze nia, że w Ka li szu dzia ła ja kaś

zor ga ni zo wa na gru pa prze stęp cza. Skła niał się jed nak

ku te zie, że ban dy tów na le ży szu kać w miej sco wym śro -

do wi sku prze stęp czym. Nikt bo wiem ob cy, bez do brej

zna jo mo ści to po gra fii mia sta, nie był by w sta nie tak

szyb ko znik nąć z miej sca zda rze nia i za paść się bez śla -

du pod zie mię. Stąd wnio sek: prze stęp cy mu szą mieć

ja kąś za kon spi ro wa ną kry jów kę i ko goś, kto im po ma gał. 

Ka bul ski po sta wił na no gi wszyst kich ka li skich po li -

cjan tów, mun du ro wych i cy wil nych, po le ca jąc im prze -

pro wa dze nie do kład nej pe ne tra cji te re nu i spraw dze nie

ali bi po dej rza nych. Zak ty wi zo wał agen tu rę, obie cu jąc

in for ma to rom pre mie eks tra. Miał przy tym peł ne po -

par cie prze ło żo nych z kie row nic twa II Okrę gu Po li cji

Pań stwo wej w Ło dzi, któ rzy skie ro wa li do Ka li sza do -

dat ko wych funk cjo na riu szy śled czych. 

Tym cza sem ban dy ci, roz zu chwa le ni bez kar no ścią, łu -

pią ko lej nych kup ców. Za wsze we dług te go sa me go

sche ma tu: wie czo ro wa po ra, poń czo sza na ma ska na twa -

rzy, pi sto let w rę ku. W mar cu 1932 r. ogra bi li ży dow skie -

go skle pi ka rza Chil la Top cza przy ul. No wej 19.

Kil ka na ście dni póź niej ich ofia rą pa da Jaś kie wi czo wa,

wła ści ciel ka skle pu przy ul. No wej 20. Na stęp nie Szy -

mań ski, ku piec z Pi wo nic pod Ka li szem. W tym sa mym

cza sie zgło szo no za bój stwo księ dza Żu raw skie go, pro -

bosz cza w pod ka li skich Gi ży cach. Du chow ny zgi nął

od pi sto le to wej ku li. Po li cja nie ma jed nak do wo dów, że

spraw ca mi są ci sa mi ban dy ci. Choć te go nie wy klu cza.

OB ŁA WA
W koń cu ma ja 1932 r. w ka li skim śledz twie na stą pił nie -

spo dzie wa ny prze łom. Ban dy tów opu ści ło wresz cie

szczę ście. Na dro dze z Rasz ko wa do Ostro wa na pa dli na

po wra ca ją cych z jar mar ku ży dow skich kup ców. Przy pa -

dek zrzą dził, że kil ka mi nut póź niej w tym sa mym miej -

scu zna leź li się ja dą cy ro we ra mi dwaj funk cjo na riu sze

Stra ży Gra nicz nej. Na wi dok trzech za ma sko wa nych

ban dy tów się gnę li po broń. W kil ku mi nu to wej wy mia -

nie ognia pa dło oko ło 30 strza łów. Na miej scu zgi nął

straż nik Gra bow ski, cięż ko ran ny zo stał też je den

z kupców.

Ban dy ci wsko czy li na jed ną z fur ma nek, zni ka jąc

w po bli skim le sie. Kil ka dni trwa ła ob ła wa za zbie ga mi.

Śla dy do pro wa dzi ły po li cjan tów do Ka li sza, do nie wiel -

kiej par te ro wej przy bu dów ki przy ul. Ogro dy 4. Ban dy -

ci zo sta li oto cze ni. Pod da li się.

12 czerw ca 1932 r. przed są dem do raź nym w Ka li szu

sta nę li bra cia Jó zef i Ka zi mierz Pa choł ko wie oraz ich

kom pan Fran ci szek Mać kow ski. Wszy scy przy zna li się

do wi ny, ze łza mi w oczach pro sząc o ła god ny wy miar

ka ry. Sąd nie był jed nak li to ści wy. Herszt ban dy, 42-let -

ni Jó zef Pa cho łek, zo stał ska za ny na ka rę śmier ci przez

po wie sze nie. Pre zy dent RP nie sko rzy stał z pra wa ła ski.

Wy rok wy ko na no 14 czerw ca o godz. 0:54 w ka li skim za -

kła dzie kar nym. Ka zi mie rzo wi Pa choł ko wi oraz Fran -

cisz ko wi Ma kow skie mu da ro wa no ży cie, ale mie li je

spę dzić za kra ta mi. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Taj ny De tek tyw”

Po spotkaniu z bandą
Pachołka post.
Łuczyński musiał
odbyć długą
rehabilitację

Józef Pachołek
(od lewej), jego brat
Kazimierz oraz
Franciszek Maćkowski
na tle zakładu karnego
w Kaliszu
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Te raz więk szość z nich od cho dzi do gim -

na zjum. Opie kun ka grupy, ka te chet ka

Agniesz ka Ma ła od wrze śnia bę dzie sta -

ra ła się przy cią gnąć no we dzie ci, aby i one

po zna ły hi sto rię. Hi sto rię, któ ra – jak się oka -

zu je – jest na wy cią gnię cie rę ki, wy star czy

do brze po szu kać. 

PO MNIK KRE SO WIAN 
Wscho wa to mia sto z prze szło ścią. Utra co ne

pod czas roz bio rów wró ci ło do Pol ski do pie ro

po II woj nie świa to wej. Nie mal w ca ło ści zo -

sta ło za sie dlo ne przez re pa trian tów ze

Wscho du. 

– By ło nas spo ro, ale nie wie le o so bie wie -

dzie li śmy – mó wi Sta ni sła wa Ko ło dyń ska,

pre zes Ko mi te tu Kre so wian we Wscho wie. –

Przez wie le lat nie moż na by ło o tym mó wić.

Cią gle mnie drę czy ło, że za chwi lę po wie my

„Amen” i nic po nas nie zo sta nie. Gdy na ro -

dzi ła się idea po mni ka, po szłam do bur mi -

strza Krzysz to fa Grab ki z map ką Wo ły nia.

Oka za ło się, że wieś, w któ rej z ukra iń skie go

po gro mu oca lał tyl ko mój przy szły mąż, le ża -

ła w są siedz twie osa dy, z któ rej po cho dzi ro -

dzi na bur mi strza. 

Mia sto za an ga żo wa ło się w upa mięt nie nie

ko rze ni swo ich miesz kań ców. 15 li sto pa -

da 2008 r. od sło nię to we Wscho wie Po mnik

Kre so wian. Je go głów na bry ła ma kształt pło -

mie ni. Wo kół umiesz czo no na zwy 161 miej -

sco wo ści, z któ rych po cho dzą miesz kań cy

Wscho wy. 

Po uro czy sto ści do pa ni Sta ni sła wy zwró -

ci ły się dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2

im. Bo ha te rów We ster plat te. Zgło si ły chęć

roz to cze nia nad tym miej scem opie ki. Ty le

i aż ty le. Ta ki był po czą tek mię dzy po ko le -

nio wej współ pra cy, któ ra dzi siaj prze ro dzi ła

się w ser decz ną przy jaźń. 

Dzie cia ki z gru py pa trio tycz no -hi sto rycz -

nej „Ka tyń” przy cho dzą pod po mnik z po bli -

skiej „Dwój ki” przy naj mniej raz na dwa

ty go dnie. Dba ją o po rzą dek, spo ty ka ją się

z Kre so wia na mi, mo dlą się, słu cha ją opo wie -

ści o świe cie, któ re go już nie ma. 

PA TRIO TYZM –
Z PO KO LE NIA NA PO KO LE NIE 
Pod ta ką na zwą Sto wa rzy sze nie „Pa ra fia da”

pro pa gu je ak cję in spi ro wa nia mło de go po -

ko le nia, re ali zo wa ną w ra mach pro gra mu

„Mo ja ma ła oj czy zna”. Dzie ci od naj du ją

w swo im oto cze niu świad ków hi sto rii któ -

rzy, opo wia da jąc im swo je dzie je, po ka zu ją

hi sto rię z punk tu wi dze nia jed nost ki. Oka -

zu je się, że we Wscho wie jest wie lu cie ka -

wych lu dzi, z któ ry mi mło dzież mo że się

spo tkać. 

W „Pa ra fia dzie” na ro dził się też po mysł

uczcze nia 70. rocz ni cy zbrod ni ka tyń skiej

sa dze niem dę bów pa mię ci. Jed no drzew ko

– jed na ofia ra. Po nad 21 tys. dę bów w ca łej

Pol sce. Szko ła ze Wscho wy pod chwy ci ła i tę

ini cja ty wę. 

– Na sa mym po cząt ku nie wie dzia łam, jak

od szu kać ro dzi ny ofiar Ka ty nia, nie wie dzia -

łam, czy w ogó le ktoś ta ki we Wscho wie się

znaj dzie – mó wi Agniesz ka Ma ła. – Apel

ogło si łam z am bo ny. Uda ło się. Pierw szą

oso bą, do któ rej do tar li śmy, by ła An na Pa -

sek, cór ka za mor do wa ne go w Ka li ni nie

(Twe rze) post. Wła dy sła wa Pa ska. Ona pod -

po wie dzia ła nam, jak szu kać da lej. Oka za ło

się, że na na szym te re nie są po tom ko wie

przed wo jen nych po li cjan tów po grze ba nych

w Mied no je. 

By ły więc spo tka nia z Eu ge niu szem Sza -

rzyń skim – bra tem Ta de usza Sza rzyń skie -

go, też jeń ca Ostasz ko wa, i z Do ro tą

Chrusz czew ską – wnucz ką post. An to nie go

Wo łu nia, któ re go cia ło rów nież wrzu co no

do do łów śmier ci w Mied no je. 

Ucznio wie do ku men tu ją te ży we lek cje

hi sto rii, na gry wa ją wy wia dy, ko piu ją zdję cia,

pi szą pra ce na te mat dzie jów ofiar zbrod ni

ka tyń skiej. Przy go to wu ją też przed sta wie -

nia i eks po zy cje na ten te mat. Ich „wę dru -

ją ca wy sta wa” krą ży po szko łach w re gio nie

i po wo li sta je się in spi ra cją do po dob nych

dzia łań w in nych pla ców kach. 

PAMIĘĆ Dęby w Lubuskiem POLICJA 997       lipiec 2010 r.38

Katyń ze Wschowy

Trzon grupy „Katyń” ze Wschowy. Pierwsza z lewej Agnieszka Mała. Wśród dzieci stoją także
(od lewej): dyrektor Ryszard Ratajczak, komendant Tomasz Kłosowski, Piotr Gromadziński
i komendant Przemysław Gliński

Grupa patriotyczno-historyczna „Katyń” działa w szkole podstawowej we
Wschowie od dwóch lat. Przewinęło się przez nią ponad pięćdziesięcioro
dzieci. Wszystkie wiedzą, co to była Policja Państwowa i co kryje się
za nazwami Ostaszków, Twer, Miednoje.

We Wschowie pani
Agnieszka Mała
powoli wprowadza
modę na patriotyzm
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DĘ BY DLA PO LI CJAN TÓW 
Pierw sze trzy dę by, i to wła śnie ku czci wy -

mie nio nych funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo -

wej, ucznio wie „Dwój ki” po sa dzi li rok te mu. 

– Ra zem z pa nią Agniesz ką za sta na wia li -

śmy się, jak to zro bić – wspo mi na Ry szard

Ra taj czak, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej

nr 2 we Wscho wie. – Te ren szko ły nie nada -

wał się, gdyż za pa rę lat bę dzie tu grun tow -

ny re mont. Ra zem z bur mi strzem wy-

bra li śmy nie da le ki skwer obok Po mni ka

Kre so wian. Każ dy, do ko go zwró ci li śmy się

o po moc, wy cho dził na prze ciw na szym

proś bom.

– W trak cie ro ku bu dże to we go trud no

szko le wy su płać do dat ko we pie nią dze – do -

rzu ca Prze my sław Gliń ski, prze wod ni czą cy

Pre zy dium Ra dy Ro dzi ców przy SP nr 2 we

Wscho wie, a na co dzień ko men dant po wia -

to wy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej we Wscho -

wie w stop niu bry ga die ra. – Ra da wspie ra

cen ne ini cja ty wy. Po mo gli śmy w za ku pie

drze wek i ta bli czek. 

– W ak cję włą czy li śmy się z wiel ką ocho tą

– mó wi pod insp. To masz Kło sow ski, ko men -

dant po wia to wy Po li cji we Wscho wie. – Bar -

dzo po ma ga li na si ka pe la ni, o. Ar nold,

a w tym ro ku o. Ma ciej. Te raz ma my już

miej sce, gdzie przy oka zji róż nych rocz nic

mo że my od dać hołd na szym po przed ni kom. 

W tym ro ku we Wscho wie po sa dzo no czte -

ry na stęp ne dę by – dwa ku czci po li cjan tów:

Igna ce go Gro ma dziń skie go (pi sa li śmy o nim

w li sto pa dzie 2008 r. w ar ty ku le „Głos oj ca”)

i Fe lik sa Grab ki (da le kie go krew ne go obec ne -

go bur mi strza Wscho wy) oraz funk cjo na riu sza

Stra ży Wię zien nej Ste fa na Try bu szew skie go

i żoł nie rza Ba onu Kor pu su Ochro ny Po gra ni -

cza „Stołp ce” Sta ni sła wa Len czew skie go -Sa -

mo ty ji. 

Tym ra zem sfi nan so wa nie przed się wzię cia

wzię ło na sie bie mia sto. Uro czy stość zor ga ni -

zo wa ła wi ce dy rek tor szko ły Ju sty na Krzy żań -

ska. Oj co wie fran cisz ka nie za pew ni li opra wę

du cho wą. Po li cja w peł nej ga li, ra zem z kom -

pa nią ho no ro wą, bu dzi ła po dziw i sza cu nek. 

PA MIĘĆ TRWA 
Ucznio wie z gru py „Ka tyń” bio rą udział

w kon kur sach. W fi na le ubie gło rocz nej edy -

cji kon kur su „Ka tyń… oca lić od za po mnie -

nia” za ję li czwarte miej sce. 

12 kwiet nia de le ga cja gru py za pro szo -

na by ła do Pa ła cu Pre zy denc kie go, gdzie

wspól nie z ani ma to rem „Pa ra fia dy” o. Jó ze -

fem Joń cem miała uczest ni czyć w sa dze niu

pre zy denc kie go dę bu pa mię ci. Lech Ka czyń -

ski ob jął ho no ro wym pa tro na tem pro gram

„Ka tyń… oca lić od za po mnie nia”. 10 kwiet -

nia za rów no pre zy dent Ka czyń ski, jak i oj ciec

Jo niec zgi nę li w ka ta stro fie pod Smo leń -

skiem. 

Przed sta wi cie le gru py przy je cha li 14

kwiet nia, aby po że gnać pre zy den ta i o. Joń -

ca. Mie siąc póź niej mia sto po mo gło zor ga ni -

zo wać wy jazd więk szej gru py do War sza wy.

Dzie ci spo tka ły się m.in. z Eu ge nią Flo rek,

cór ką Igna ce go Gro ma dziń skie go. Wcze śniej

do tar ły do miesz ka ją ce go we Wscho wie je go

wnu ka Pio tra Gro ma dziń skie go. To syn Ro -

ma na Gro ma dziń skie go, tak że po li cjan ta,

któ re mu w cza sie woj ny uda ło się prze do stać

do Fran cji, a po tem do An glii i wal czył za Pol -

skę na ob czyź nie. 

– Wszyst ko za czę ło się po pa na ar ty ku le –

po wie dział mi Piotr Gro ma dziń ski na spo tka -

niu we Wscho wie. – Na po cząt ku nic nie wie -

dzia łem o ak cji sa dze nia dę bów. Gdy

w „Po li cji 997” uka zał się ar ty kuł o mo im

dziad ku i oj cu (li sto pad 2008 – przyp. aut.)

za pro szo no mnie do ko men dy. Po ka za łem

zdję cia, do ku men ty. Ma tam być ga blo ta

o przed wo jen nych po li cjan tach, więc słu żę

ma te ria ła mi. 

Piotr Gro ma dziń ski obec ny był na spo tka -

niu w sta ro stwie po od sło nię ciu Po mni ka

Kre so wian. Tam spo tkał Agniesz kę Ma łą,

któ ra do wie dzia ła się, że je go dzia dek le ży

w Mied no je. 

– Spo tka nia z dzieć mi by ły bar dzo wzru -

sza ją ce – wy zna je wnuk za mor do wa ne go po -

li cjan ta. – By łem mi le za sko czo ny ich re ak -

cją. Ja też cho dzi łem do tej szko ły, ale to były

in ne cza sy. Dzie ci za da wa ły te raz wie le py -

tań. Oj ciec zmarł w 2003 r., bar dzo by się cie -

szył, gdy by do żył tych chwil. 

– Dla cze go to ro bię? – Agniesz ka Ma ła po -

wta rza na głos mo je py ta nie. – Mo że dla te go,

że je stem z po ko le nia, któ re w szko le nie sły -

sza ło o Ka ty niu. Te raz hi sto ria sta ła się mo ją

pa sją. Dla mnie au to ry te tem był i jest Jan Pa -

weł II, któ ry wy raź nie mó wił, że by nie od ry -

wać się od ko rze ni, że by pa mię tać. Na ród

bez hi sto rii gi nie i nie jest na ro dem. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. Krzysz tof Chrza now ski 
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DĘ BY PA MIĘ CI 

Ak cja Sto wa rzy sze nia „Pa ra fia da” trwa na dal. W 2010 ro ku, 70. ro ku od zbrod ni ka -
tyń skiej, ma być po sa dzo nych 21 857 dę bów. Ty le dzi siaj zna my z imie nia i na zwi -
ska ofiar za mor do wa nych na mo cy de cy zji ra dziec kich apa rat czy ków z 5 mar ca
1940 r. 
Jed ną z więk szych uro czy sto ści ku czci po li cjan tów (i or ga ni zo wa nych przez po li -
cjan tów współ cze snych) bę dzie ce re mo nia sa dze nia dę bów przy go to wy wa na przez
KWP w Bia łym sto ku we wrze śniu br. 
Wię cej in for ma cji o ak cji „Ka tyń… oca lić od za po mnie nia” moż na zna leźć na stro nie
www.pa ra fia da.pl

P. Ost. 

13 kwietnia 2010 r. Piotr Gromadziński sadzi
dąb ku czci swojego dziadka Ignacego
Gromadzińskiego

Dzieci z zaangażowaniem dbają o porządek
wokół Pomnika Kresowian 

„Wędrująca wystawa”
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DE FI NI CJA DO ZO RU PO LI CJI
Do zór Po li cji to wol no ścio wy (nie izo la cyj ny) śro dek za po bie gaw czy, któ -

ry po le ga na tym, że po dej rza ny (oskar żo ny) po zo sta ją cy na wol no ści, zo -

bo wią za ny jest do sto so wa nia się do wy ma gań za war tych w po sta no wie niu

(są du lub pro ku ra to ra) o za sto so wa niu do zo ru Po li cji. Do zór Po li cji jest

in sty tu cją pra wa pro ce so we go, któ ra ma na ce lu za bez pie cze nie pra wi dło -

we go to ku po stę po wa nia kar ne go. Wy ko ny wa nie do zo ru na le ży do wy łącz -

nych upraw nień Po li cji; je dy nie w spra wach kar nych pod le ga ją cych

orzecz nic twu są dów woj sko wych oskar żo ne go, któ ry jest żoł nie rzem, moż -

na pod dać pod do zór prze ło żo ne go woj sko we go (art. 275 par. 1 k.p.k.). 

Za kres oraz ro dzaj wy ma gań sta wia nych oskar żo ne mu (po dej rza ne mu)

w ra mach do zo ru wy zna cza się ade kwat nie do po trzeb kon kret ne go przy -

pad ku. Obo wiąz ki od da ne go pod do zór Po li cji, a tak że spo sób ich wy ko -

ny wa nia okre śla po sta no wie nie o za sto so wa niu do zo ru Po li cji wy da ne

przez sąd lub pro ku ra to ra, któ re go od pis otrzy mu je jed nost ka or ga ni za cyj -

na Po li cji, w prak ty ce – wła ści wa dla miej sca za miesz ka nia/po by tu od da -

ne go pod do zór Po li cji.

DOZÓR WEDŁUG ZNOWELIZOWANEGO KODEKSU
POSTĘPOWANIA KARNEGO 
8 czerw ca 2010 r. we szła w ży cie usta wa z dnia 5 li sto pa da 2009 r. o zmia -
nie usta wy Ko deks kar ny, usta wy Ko deks po stę po wa nia kar ne go, usta wy Ko -
deks kar ny wy ko naw czy, usta wy Ko deks kar ny skar bo wy oraz nie któ rych
in nych ustaw (Dz.U. nr 206, poz. 1589), któ ra m.in. wpro wa dza zmia ny

w prze pi sach okre śla ją cych śro dek za po bie gaw czy, ja kim jest do zór Po li cji. 

In sty tu cję do zo ru Po li cji okre śla art. 275 k.p.k. w na stę pu ją cym

brzmie niu: 

„§ 1. Ty tu łem środ ka za po bie gaw cze go moż na od dać oskar żo ne go

pod do zór Po li cji, a oskar żo ne go żoł nie rza – pod do zór prze ło żo ne go woj -

sko we go.

§ 2. Od da ny pod do zór ma obo wią zek sto so wa nia się do wy ma gań za -

war tych w po sta no wie niu są du lub pro ku ra to ra. Obo wią zek ten mo że po -

le gać na za ka zie opusz cza nia okre ślo ne go miej sca po by tu, zgła sza niu się

do or ga nu do zo ru ją ce go w okre ślo nych od stę pach cza su, za wia da mia niu

go o za mie rzo nym wy jeź dzie oraz o ter mi nie po wro tu, za ka zie kon tak to -

wa nia się z po krzyw dzo nym lub in ny mi oso ba mi, za ka zie prze by wa nia

w okre ślo nych miej scach, a tak że na in nych ogra ni cze niach swo bo dy

oskar żo ne go, nie zbęd nych do wy ko ny wa nia do zo ru.

§ 3. Je że li za cho dzą prze słan ki za sto so wa nia tym cza so we go aresz to wa -

nia wo bec oskar żo ne go o prze stęp stwo po peł nio ne z uży ciem prze mo cy

lub groź by bez praw nej na szko dę oso by naj bliż szej al bo in nej oso by za -

miesz ku ją cej wspól nie ze spraw cą, za miast tym cza so we go aresz to wa nia

moż na za sto so wać do zór, pod wa run kiem że oskar żo ny w wy zna czo nym

ter mi nie opu ści lo kal zaj mo wa ny wspól nie z po krzyw dzo nym oraz okre -

śli miej sce swo je go po by tu.

§ 4. Od da ny pod do zór Po li cji ma obo wią zek sta wia nia się we wska za -

nej jed no st ce or ga ni za cyj nej Po li cji z do ku men tem stwier dza ją cym toż -

sa mość, wy ko ny wa nia po le ceń ma ją cych na ce lu do ku men to wa nie

prze bie gu do zo ru oraz udzie la nia in for ma cji ko niecz nych dla usta le nia,

czy sto su je się on do wy ma gań na ło żo nych w po sta no wie niu są du lub pro -

ku ra to ra. W ce lu uzy ska nia ta kich in for ma cji moż na wzy wać oskar żo ne -

go do sta wien nic twa w wy zna czo nym ter mi nie.

§ 5. W wy pad ku nie sto so wa nia się przez od da ne go pod do zór do wy ma -

gań okre ślo nych w po sta no wie niu, or gan do zo ru ją cy nie zwłocz nie za wia -

da mia o tym sąd lub pro ku ra to ra, któ ry wy dał po sta no wie nie”.

OBO WIĄZ KI OD DA NE GO POD DO ZÓR2

Zgod nie z brzmie niem zno we li zo wa ne go prze pi su art. 275 par. 2 k.p.k. –

od da ny pod do zór ma obo wią zek sto so wa nia się do wy ma gań za war tych

w po sta no wie niu o za sto so wa niu do zo ru Po li cji wy da nym przez sąd lub

pro ku ra tu ra. Obo wią zek ten mo że po le gać w szcze gól no ści na:

� za ka zie opusz cza nia okre ślo ne go miej sca po by tu
Za kaz opusz cza nia ozna cza, że po dej rza ny (oskar żo ny) nie mo że opu -

ścić miej sca wy mie nio ne go przez sąd lub pro ku ra to ra w po sta no wie niu

o za sto so wa niu do zo ru Po li cji, któ rym zwy kle jest miej sco wość, gdzie po -

dej rza ny (oskar żo ny) miesz ka lub sta le prze by wa. W wy pad ku gdy nie

jest moż li we usta le nie ta kiej miej sco wo ści, co do za sady nie po win no się

się gać po ten śro dek (Po li cja nie po win na wy stę po wać do pro ku ra to ra

o je go za sto so wa nie). Za kaz ten nie do ty czy opusz cza nia tej miej sco wo -

ści, wy ni ka ją ce go z nor mal ne go try bu ży cia po dej rza ne go (oskar żo ne go),

np. zwią za ne go z do jaz da mi do pra cy do in nej miej sco wo ści lub wy ko ny -

wa nia prac rol ni czych w in nej są sia du ją cej wsi. Jak się wy da je, je że li po -

dej rza ny (oskar żo ny) wy ko nu je za wód wy ma ga ją cy cią głych wy jaz dów,

np. kie row cy, ko le ja rza, ma ry na rza, to nie po win no się w ogó le usta na -

wiać te go za ka zu, chy ba że or gan sto su ją cy wy ra zi zgo dę na wy da la nie się

z miej sca za miesz ka nia w gra ni cach po trze by wy ko ny wa nia pra cy; za kaz

nie mo że po wo do wać re zy gna cji z pra cy lub jej zmia ny. Za kaz ten po wi -

nien po le gać na re al nym za pew nie niu moż li wo ści na wią za nia przez or -

gan pro ce so wy kon tak tów z po dej rza nym (oskar żo nym) tak, aby w każ dej

chwi li mógł się on sta wić na we zwa nie.

� zgła sza niu się do or ga nu do zo ru ją ce go w okre ślo nych od stę -
pach cza su

Obo wią zek zgła sza nia się do or ga nu do zo ru ją ce go w okre ślo nych od stę -

pach cza su ozna cza, że ma on zgła szać się do jed nost ki Po li cji z czę sto tli -

wo ścią okre ślo ną w po sta no wie niu, np. raz lub dwa ra zy na ty dzień, gdzie

w Re je strze Do zo rów Po li cji od no to wy wa ne są je go wi zy ty. Jest to szcze -

gól na for ma kon tro li po dej rza ne go (oskar żo ne go). W ten spo sób po twier -

dza on, że po zo sta je do dys po zy cji or ga nu pro ce so we go. Usta wa nie

okre śla czę sto tli wo ści zgła sza nia się w jed no st ce Po li cji, po zo sta wia jąc to

są do wi lub pro ku ra to ro wi, któ ry usta la jąc ją, po wi nien mieć na uwa dze

kon kret ne oko licz no ści spra wy. Obo wią zek ten po wi nien być usta la ny

z uwzględ nie niem wa run ków ży cia po dej rza ne go (oskar żo ne go), i to

w taki spo sób, by nie unie moż li wiał mu lub w istot ny spo sób nie utrud -

niał nor mal ne go ży cia. 

� za wia do mie niu or ga nu do zo ru ją ce go o za mie rzo nym wy jeź -
dzie oraz o ter mi nie po wro tu

Obo wią zek za wia da mia nia or ga nu do zo ru ją ce go (Po li cji) o za mie rzo -

nym wy jeź dzie oraz o ter mi nie po wro tu nie do ty czy wy jaz du wy ni ka ją ce -

go z bie żą ce go za ła twia nia spraw ży cio wych, np. nie obej mu je uda nia się

PRAWO Zmiana art. 275 k.p.k. POLICJA 997       lipiec 2010 r.40

Dozór Policji w nowej postaci
Instytucja dozoru (pod różnymi nazwami) funkcjonuje
w systemie polskiego procesu karnego od ponad 80 lat
(dozór Policji Państwowej, wójta, sołtysa albo innej
władzy, która się tego podejmie1, dozór MO w k.p.k.
z 1969 r. i dozór Policji w k.p.k. od 1997 r.).
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do naj bliż sze go mia sta po za ku py, a ma za sto so wa nie do wy jaz du nie prze -

wi dy wa ne go w nor mal nych wa run kach, np. do wy jaz du do od le głej miej -

sco wo ści na kil ka dni w ce lach tu ry stycz nych czy re kre acyj nych3. 

� in nych ogra ni cze niach swo bo dy oskar żo ne go, nie zbęd nych
do wy ko ny wa nia do zo ru

Ogól ne okre śle nie ogra ni czeń da je są do wi lub pro ku ra to ro wi sze ro kie

moż li wo ści ich kształ to wa nia; wa run kiem na ło że nia jest ich nie zbęd ność

do wy ko ny wa nia do zo ru Po li cji. Po win ny to być obo wiąz ki, któ re uła twia -

ją do zór, a więc ta kie, któ re uła twią pie czę nad po dej rza nym (oskar żo -

nym). Jak się wy da je, ogra ni cze nia te mo gą po le gać np. na za ka zie

wy cho dze nia z miesz ka nia no cą lub okre śle niu obo wiąz ku po wstrzy my -

wa nia się od nad uży wa nia al ko ho lu. Z uwa gi na to, że do zór Po li cji jest

swo istym in stru men tem, któ ry dys cy pli nu je po dej rza ne go (oskar żo ne -

go), po win ny one (in ne ogra ni cze nia) wy twa rzać w nim prze ko na nie, że

je go za cho wa nie jest pod da ne kon tro li, a ogra ni cze nie swo bo dy zmie rza

do za po bie że nia uciecz ce lub ukry wa niu się, a tak że utrud nia niu w in ny

bez praw ny spo sób po stę po wa nia kar ne go. 

Po za wcze śniej okre ślo ny mi obo wiąz ka mi, do któ rych prze strze ga nia

na pod sta wie wy da ne go przez sąd lub pro ku ra to ra po sta no wie nia obo wią -

za ny jest od da ny pod do zór, zno we li zo wa ny art. 275 par. 2 k.p.k. wpro wa -

dza moż li wość na ło że nia na oskar żo ne go (po dej rza ne go) in nych

obo wiąz ków po le ga ją cych na:

� za ka zie kon tak to wa nia się z po krzyw dzo nym lub in ny mi oso -
ba mi (w szcze gól no ści świad ka mi lub współ o skar żo ny mi). Obo wią zek

po wstrzy my wa nia się od kon tak tu z po krzyw dzo nym lub in ny mi oso ba -

mi w okre ślo ny spo sób nie ozna cza wy łącz nie za ka zu oso bi stych kon tak -

tów, ale mo że po le gać rów nież na za ka zie wy sy ła nia li stów lub wia do mo ści

SMS oraz te le fo no wa nia,

� za ka zie prze by wa nia w okre ślo nych miej scach (przy czym

miej sca te mo gą zo stać okre ślo ne za rów no ro dza jo wo, jak i w spo sób kon -

kret ny, np. w okre ślo nym re jo nie mia sta, w dziel ni cy, w któ rej za miesz -

ku je po krzyw dzo ny, w kon kret nym lo ka lu ga stro no micz nym, w któ rym

pra cu je oso ba, pod ad re sem któ rej kie ro wa no groź by ka ral ne).

IN STY TU CJA WA RUN KO WE GO DO ZO RU 
Zu peł ną no wo ścią jest wpro wa dze nie do ko dek su po stę po wa nia karnego

in sty tu cji tzw. wa run ko we go do zo ru, do tych czas funk cjo nu ją cej

w opar ciu o art. 14 usta wy z 29 lip ca 2005 r. o prze ciw dzia ła niu prze mo -

cy w ro dzi nie. Roz wią za nie to okre ślo ne w art. 275 par. 3 k.p.k. po le ga

na moż li wo ści za sto so wa nia do zo ru Po li cji w miej sce tym cza so we go aresz -

to wa nia, pod wa run kiem opusz cze nia przez po dej rza ne go (oskar żo ne go)

zaj mo wa ne go wspól nie z po krzyw dzo nym lo ka lu i okre śle niem przez nie -

go no we go miej sca po by tu. 

In sty tu cja ta znaj do wać bę dzie za sto so wa nie wy łącz nie w spra wach

o prze stęp stwa po peł nio ne z uży ciem prze mo cy lub groź by bez praw nej

na szko dę oso by naj bliż szej al bo in nej oso by za miesz ku ją cej wspól nie ze

spraw cą, w tych wy pad kach, gdy szcze gól ną prze słan ką uza sad nia ją cą za -

sto so wa nie tym cza so we go aresz to wa nia bę dzie oba wa ma tac twa (art. 258

par. 1 pkt 2 k.p.k.), a tak że w nie któ rych wy pad kach za ist nie nie prze -

słan ki okre ślo nej w art. 258 par. 3 k.p.k. (oba wa do pusz cze nia się przez

oskar żo ne go ko lej ne go prze stęp stwa prze ciw ko ży ciu lub zdro wiu,

na szko dę po krzyw dzo ne go). Jej pra wi dło we sto so wa nie mo że skut ko -

wać re ali za cją ce lu za po bie gaw cze go przy rów no cze snym zmniej sze niu

licz by sto so wa nych tym cza so wych aresz to wań.

SPO SÓB WY KO NY WA NIA DO ZO RU PO LI CJI 
W zno we li zo wa nym art. 275 k.p.k. do da nie par. 4 i par. 5 skut ko wać bę -

dzie ujed no li ce niem pro ce du ry po stę po wa nia jed no stek Po li cji wy ko nu -

ją cych do zór Po li cji, a tak że spo so bu wy ko ny wa nia do zo ru Po li cji, a tym

sa mym zwięk szy sku tecz ność je go wy ko ny wa nia i efek tyw no ści nad zo ru

nad je go wy ko ny wa niem przez or gan pro ce so wy, któ ry go za sto so wał. War -

to za uwa żyć, że prze pi sy par. 4 i par. 5 wpro wa dzo ne zo sta ły

na wnio sek Po li cji, zło żo ny w to ku prac le gi sla cyj nych, a po trze -
ba ich wpro wa dze nia uza sad nia na była po trze ba mi prak ty ki.

Zgod nie z brzmie niem par. 4, od da ny pod do zór Po li cji ma obo wią zek

sta wia nia się we wska za nej jed no st ce or ga ni za cyj nej Po li cji w wy zna czo -

nym ter mi nie. Od da ny pod do zór, sta wia jąc się w jed no st ce or ga ni za cyj -

nej Po li cji, obo wią za ny jest do:

a) po sia da nia do ku men tu stwier dza ją ce go toż sa mość,

b) wy ko ny wa nia po le ceń ma ją cych na ce lu do ku men to wa nie prze bie -

gu do zo ru,

c) udzie la nia in for ma cji ko niecz nych do usta le nia, czy sto su je się on

do wy ma gań na ło żo nych w po sta no wie niu są du lub pro ku ra to ra.

Do dać na le ży, że wpro wa dze nie unor mo wa nia w par. 4 ma tak że istot -

ne zna cze nie w od nie sie niu do tych przy pad ków za sto so wa nia do zo ru Po -

li cji, któ re nie obej mu ją obo wiąz ku sta wia nia się do or ga nu do zo ru ją ce go

w okre ślo nych od stę pach cza su, lecz in ne spo śród obo wiąz ków okre ślo -

nych w art. 275 par. 2 k.p.k.

Zno we li zo wa ny prze pis art. 275 k.p.k. w do da nym par. 5 wpro wa dza

wy móg nie zwłocz ne go za wia da mia nia przez or gan do zo ru ją cy są du lub

pro ku ra to ra, któ ry wy dał po sta no wie nie o za sto so wa niu do zo ru Po li cji,

o nie sto so wa niu się od da ne go pod do zór do wy ma gań za war tych w po -

sta no wie niu. 

Re ali za cja te go obo wiąz ku po zwo li na szyb kie re ago wa nie przez or gan

bę dą cy dys po nen tem po stę po wa nia (pro ku ra to ra, sąd) na mo gą cą go dzić

w pra wi dło wy je go bieg sy tu ację nie efek tyw no ści sto so wa ne go do zo ru.

Obo wią zek nie zwłocz ne go po wia do mie nia or ga nu sto su ją ce go do zór

(pro ku ra to ra, są du) o nie sto so wa niu się od da ne go pod do zór spo czy wa

przede wszyst kim na kie row ni ku jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji wy ko nu -

ją cej do zór Po li cji. 

DO KU MEN TO WA NIE PRZE BIE GU DO ZO RU 
Jak wska zu je do tych cza so wa prak ty ka, w jed nost kach or ga ni za cyj nych

Po li cji wy ko nu ją cych do zór Po li cji do ku men to wa nie prze bie gu do zo ru

od by wa się po przez do ko ny wa nie za pi sów w: 

1) Elek tro nicz nej Książ ce Służ by Dy żur ne go – w apli ka cji „Do -

zo ry” – (w for mie elek tro nicz nej), ure gu lo wa nej, w więk szo ści jed no stek

Po li cji, de cy zją wła ści we go ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji,

2) Re je strze Do zo ru Po li cji – w for mie pa pie ro wej.

No we li za cja art. 275 k.p.k. po zo sta nie – co do za sa dy – bez wpły wu

na spo sób ewi den cjo no wa nia i do ku men to wa nia prze bie gu do zo ru Po li -

cji. Na dal bę dzie on ewi den cjo no wa ny i do ku men to wa ny w obu wska za -

nych for mach. 

Za in te re so wa nym Czy tel ni kom po le camy lek tu rę pierw szej w pol skiej

li te ra tu rze praw ni czej kom plek so wej ana li zy in sty tu cji do zo ru Po li cji

w pol skim pro ce sie kar nym (mo no gra fii) pt. Do zór Po li cji ja ko śro dek 
za po bie gaw czy w pol skim pro ce sie kar nym, któ rej au to rem jest dr Ja cek 

Ko so no ga. �

oprac. w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym BK KGP

1 Z roz po rzą dze nia Pre zy den ta Rze czy po spo li tej z 19 mar ca 1928 r. – Ko deks po stę po wa -

nia kar ne go: 

Art. 187. § 1. Uzna jąc po trze bę za sto so wa nia środ ka za po bie gaw cze go, sąd mo że za ka zać

oskar żo ne mu wy da la nia się ze sta łe go miej sca za miesz ka nia, al bo od dać go pod do zór po -

li cji pań stwo wej, wój ta lub soł ty sa al bo pod do zór in nej wła dzy, któ ra te go się po dej mie,

je że li środ ki te są w da nym wy pad ku wy star cza ją ce.

§ 2. W ra zie za ka zu wy da la nia się, nie wol no oskar żo ne mu opusz czać sta łe go miej sca za -

miesz ka nia bez ze zwo le nia są du, a w to ku do cho dze nia – bez ze zwo le nia pro ku ra to ra.

§ 3. Od da ny pod do zór ma nad to obo wią zek zgła sza nia się do wła dzy do zo ru ją cej w od stę -

pach cza su, okre ślo nych w po sta no wie niu są du, któ ry prócz te go zo bo wią zać mo że oskar -

żo ne go do in nych ogra ni czeń je go swo bo dy, uła twia ją cych wy ko ny wa nie do zo ru.

§ 4. Je że li oskar żo ny nie sto su je się do za rzą dzeń wy da nych na za sa dzie ni niej sze go ar ty -

ku łu, sąd wład ny jest za sto so wać sku tecz niej szy śro dek za po bie gaw czy.
2 J. Gra jew ski, L.K. Pa przyc ki, S. Ste in born, Ko deks po stę po wa nia kar ne go. Ko men tarz,

tom I (art. 1–424). Za ka my cze, 2006 i przy wo ła na tam li te ra tu ra
3 Ja cek Ko so no ga, Obo wią zek za wia da mia nia or ga nu do zo ru ją ce go o za mie rzo nym wy jeź dzie
oraz o ter mi nie po wro tu (art. 275 § 2 k.p.k.), „Woj sko wy Prze gląd Praw ni czy” nr 2 z 2006 r.
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Bia th lon 
W dniach 22–23 ma ja br. w Wyż szej Szko le Po li cji w Szczyt nie

prze pro wa dzo no Otwar te Mi strzo stwa Pol ski Po li cji w Bia th lo nie

Let nim. 

Ze wzglę du na służ bę na te re nach do tknię tych po wo dzią nie 

do je cha ło wie lu zgło szo nych wcze śniej za wod ni ków z po łu dnia

Pol ski. O Pu char Ko men dan ta Głów ne go Po li cji wal czy ło osta -

tecz nie 19 mun du ro wych spor tow ców, re pre zen tu ją cych: Woj sko

Pol skie, Straż Gra nicz ną, Pań stwo wą Straż Po żar ną i oczy wi ście

Po li cję. 

W ry wa li za cji pań wzię ły udział tyl ko dwie za wod nicz ki. Pierw -

sze miej sce za ję ła szer. Ali cja Smyr ska z Cen trum Szko le nia SG

w Kę trzy nie, któ ra po ko na ła mł. asp. Ane tę Tro ja now ską z KWP

w Lu bli nie. 

In dy wi du al nie w ka te go rii OPEN trium fo wał pod insp. Ma ciej

Woj cie chow ski z WSPol. w Szczyt nie (je go syl wet kę przed sta wi li -

śmy w mar cu br. w ma te ria le „Do bry wiek na bie ga nie”). Dru gie

miej sce za jął płk Mi ro sław Szyn kow ski z CS SG w Kę trzy nie, a trze -

cie st. kpr. pchor. Piotr Mar chew ka z Woj sko wej Aka de mii Tech -

nicz nej z War sza wy. 

W kla sy fi ka cji męż czyzn po wy żej 40. ro ku ży cia pierw sze miej sce

wy wal czył płk Mi ro sław Szyn kow ski (CS SG w Kę trzy nie). Dru gie

za jął mł. asp. Ja nusz Mi ke ta (SPPP w Czę sto cho wie), a trze cie ppłk

Ja cek Guź ni czak (CS SG w Kę trzy nie). 

Dru ży no wo zwy cię ży ła re pre zen ta cja WSPol. w Szczyt nie w skła -

dzie: pod insp. Ma ciej Woj cie chow ski i pod kom. Adam Pi wo war ski,

któ ra po ko na ła ze spół CS SG w Kę trzy nie (płk Mi ro sław Szyn kow -

ski i chor. Grze gorz Man dy wel) oraz te am WAT (st. kpr. pchor. Piotr

Mar chew ka i sierż. pchor. Da wid Druszcz). �

P.O.

Ko lar stwo szo so we 
Po li cjant z Po lko wic mł. asp. Grze gorz Py tlak zo stał wi ce mi strzem

Pol ski w ko lar stwie szo so wym w ka te go rii MA STERS. 

W ostat ni week end ma ja w Słu że wie ko ło To ru nia ro ze gra no 

Mi strzo stwa Pol ski Ma sters w ko lar stwie szo so wym. Po nad 180 za -

wod ni ków ry wa li zo wa ło w dwóch kon ku ren cjach: w jeź dzie in dy wi -

du al nej i pa ra mi na czas. 

W pierw szej, na dy stan sie 20 km Grze gorz Py tlak za jął czwar te

miej sce w ka te go rii MA STERS I (30–39 lat). Do dru giej kon ku ren -

cji wy star to wał w du ecie z Da riu szem Woź nia kiem, ubie gło rocz nym

mi strzem Eu ro py MA STERS. Dy stans 25 km po ko na li ze śred nią

pręd ko ścią 45 km/h. Wy wal czy li sre bro, a do zwy cię stwa za bra kło

im 22 se kund. 

Mł. asp. Grze gorz Py tlak ma 35 lat. Pra cu je w Wy dzia le Do cho -

dze nio wo -Śled czym KPP w Po lko wi cach. W wy ści gach star tu je

od kil ku lat. W ubie głym ro ku po raz pierw szy prze biegł pół ma ra ton

w cza sie 1 godz. 33 minut. 

Gra tu lu je my i ży czy my dal szych suk ce sów. �

P. Ost.
zdj. z ar chi wum Grze go rza Py tla ka 

Pół ma ra ton
Re pre zen tan ci Szko ły Po li cji w Słup sku upla so wa li się na czo ło -

wych miej scach XIV Mię dzy na ro do we go Pół ma ra to nu Po li cyj ne go. 

28 ma ja br. na star cie pół ma ra to nu sta nę ło po nad 60 bie ga czy, re -

pre zen tu ją cych służ by mun du ro we MSWiA. W ry wa li za cji bra li też

udział funk cjo na riu sze z Bran -

den bur gii, w tym wy kła dow cy

szko ły po li cji z Ora nien bur ga.

Bar dzo ma ło by ło stra ża ków, bo

w tym czasie zma ga li się z po -

wo dzią na po łu dniu kra ju. 

W tym ro ku bieg od by wał się

z Ust ki do Słup ska, by ło wię -

cej pod bie gów, więc re kord 

tra sy nie zo stał po bi ty. Zwy -

cięz ca Pa weł Pio tra sch ke z SP

w Słup sku po ko nał 21 km 

w 1 godz. 10 min i 12 s. Dru gi

był Ja cek Mi sie wicz z KWP

w Olsz ty nie (1.12.14), a trze ci

To masz Ko wal ski ze Stra ży

Gra nicz nej z Bra nie wa (1.12.27). Naj szyb sza wśród pań by ła Alek -

san dra Sa ra ceń z KSP (1.43.32), któ ra po ko na ła Ka ta rzy nę Żu rek

z BOR (1.51.18) i Ewę Ra taj czyk z KWP w Po zna niu (2.01.03).

W kla sy fi ka cji po wy żej 40. ro ku ży cia trium fo wał Ja cek Mi sie wicz

z KWP w Olsz ty nie (1.12.14), któ ry wy prze dził re pre zen tan tów

słup skiej szko ły: Da riu sza Gu zow skie go (1.14.37) i Wal de ma ra Hin -

ca (1.19.30). 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej pierw sze miej sce za jął ze spół SP

w Słup sku, dru gie re pre zen ta cja KWP w Olsz ty nie, a trze cie po li -

cjan ci z Pocz da mu. 

Za rok ju bi le uszo wy 15. pół ma ra ton. Do kład ny ter min nie jest

na ra zie zna ny. �

P. Ost. 
zdj. Piotr Ko złow ski 
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Re ga ty po raz szó sty 
Pod ko niec ma ja w Sła wie od by ły się VI Re ga ty Że glar skie w Kla sie OME -

GA o Pu char Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji i prze wod ni czą ce go

NSZZP we Wro cła wiu. Ogó łem ro ze gra no dzie więć wy ści gów. 

Re ga ty wo je wódz twa dol no ślą skie go wy gra ła za ło ga z KMP w Wał brzy chu

ze ster ni kiem Mar kiem Pa ły ską. Dru gie miej sce za ję ła za ło ga KPP w Świd -

ni cy ze ster ni kiem An drze jem Za par tem, a trze cie ze spół z wro cław skie go

OPP ze ster ni kiem Bog da nem Krze miń skim. 

Ta ostat nia za ło ga otrzy ma ła rów nież Pu char Fa ir Play, ufun do wa ny przez

ko men dan ta po wia to we go Po li cji ze Świd ni cy mł. insp. Krzysz to fa Ni zioł ka. 

Or ga ni za to rami im pre zy byli Klub Że glar ski „Wod nik” i Za rząd Te re no wy

NSZZ Po li cjan tów w Świd ni cy. �

P.O.
zdj. KWP we Wrocławiu

Ju do
Mł. asp. Mi chał Dy mer ski zdo był brą zo wy me dal na Mi strzo stwach

Świa ta Ma sters w Ju do, któ re od by ły się pod ko niec ma ja w sto li cy Wę -

gier. W za wo dach wzię ło udział oko ło 1000 za wod ni ków z pra wie 50

państw. 

O Mi cha le Dy me r skim i je go oj cu Ta de uszu z WSPol. w Szczyt nie pi -

sa li śmy w grud niu ub.r. w ar ty ku le „Oj ciec i syn”. Ta de usz Dy mer ski

prze szedł już na eme ry tu rę, ale nie wło żył cie płych bam bo szy. W Bu da -

pesz cie rów nież sta nął na ta ta mi. Ry wa li zo wał w ka te go rii M7 (60–64 la -

ta) w wa dze 100 kg. 

– Nie by łem w peł ni sił – mó wił Ta de usz Dy mer ski dzień po za wo -

dach. – Tra pi ły mnie kon tu zje, ale po je cha łem i za ją łem siód me miej sce.

Czu wa łem też przy Mi cha le, bo on cią gle nie wie rzy w swo je moż li wo ści.

Na wy jazd mu sia łem go na ma wiać. To był je go pierw szy start w mi strzo -

stwach świa ta i od ra zu brą zo wy me dal. 

– Nie by ło lek ko, ale trzy wal ki wy gra łem przed cza sem – Mi chał Dy -

mer ski nie krył sa tys fak cji. – Jed ną prze gra łem, za bra kło tro chę do świad -

cze nia. 

Mi chał Dy mer ski zdo był brąz w ka te go rii M1 (30–34 la ta) w tej sa mej

wa dze, co oj ciec. 

Ogó łem dwu na sto oso bo wa pol ska re pre zen ta cja zdo by ła trzy me da le

brą zo we, dwa srebr ne i je den zło ty. 

Obaj pa no wie Dy mer scy za mie rza ją we wrze śniu wy star to wać w mi -

strzo stwach Pol ski. �

19 czerw ca br. w By to miu od by ły się Mi strzo stwa Pol ski Po li cji w Ju do. W za -

wo dach zor ga ni zo wa nych przez Wy dział Kadr i Szko le nia KWP w Ka to wi cach,

PFS „Gwar dia” i KS „Czar ni” z By to mia wzię ło udział 54 za wod ni ków.

Wśród pań w ka te go rii 63 kg wy gra ła Syl wia Pa nek z KWP w Gdań sku,

w wa dze + 63 kg zaś Iza be la Lub czyń ska -Ka miń ska z KWP we Wro cła wiu. 

Wśród pa nów zdo byw ca mi zło ta w po szcze gól nych ka te go riach zo sta -

li: 66 kg – Da niel Szczy giel ski (KWP w Byd gosz czy), 73 kg – Ju liusz Ada mek

(KWP w Gdań sku), 81 kg – Do mi nik Fol tyn (KWP w Ka to wi cach), 90 kg –

Ja cek Kuź miń ski (CSP w Le gio no wie), 100 kg – Woj ciech Gór nik (SP w Ka -

to wi cach), + 100 kg – Mi chał Dy mer ski (WSPol. w Szczyt nie). �

P.Ost. 

Siatkówka
plażowa

W dniach 16–18 lip ca 2010 r.

w Tur ku od bę dą się Mi strzo stwa Po -

li cji w Pił ce Siat ko wej Pla żo wej TU -

REK -2010, or ga ni zo wa ne przez

Ko men dę Po wia to wą Po li cji w Tur ku

oraz Za rząd Te re no wy NSZZ Po li -

cjan tów po wiatu tu rec kie go, pod ho no ro wym pa tro na tem ko -

men dan ta głów ne go Po li cji. Zmie rzą się re pre zen ta cje

ko mend wo je wódz kich i szkół Po li cji z ca łe go kra ju. Or ga ni za -

to rzy za po wia da ją wie le cie ka wych im prez to wa rzy szą cych. �

IF

Mun dial ina czej
Mi strzo stwa Świa ta w Pił ce Noż nej to wiel kie świę to dla

mi lio nów lu dzi na ca łym świe cie. Dla po łu dnio wo afry kań -

skiej po li cji okres mię dzy 10 czerw ca a 11 lip ca br. to przede

wszyst kim wiel kie wy zwa nie.

Mi mo że prze stęp czość w RPA znacz nie spa dła w ostat -

nich 15 latach (np. licz ba za bójstw o 30 proc.), jej wskaź nik

w tym kra ju jest naj więk szy na świe cie – 38,3 prze stęp cy

na 1000 miesz kań ców. Śred nia świa to wa to 7,6. Co dzien nie

ofia rą mor der ców pa da 50 osób, a gwał ci cie li – trzy ra zy ty le;

do ko ny wa nych jest 200 kra dzie ży i 700 wła mań; gi nie 230

sa mo cho dów oraz do cho dzi do jed ne go ata ku na kon wój

z pie niędz mi.

Nic dziw ne go, że w sa mym tyl ko Jo han nes bur gu – mie ście

otwar cia Mun dia lu i me czu fi na ło we go – bez pie czeń stwa

i po rząd ku strze że 3200 po li cjan tów (licz ba po rów ny wal na

ze śred nią dzien ną licz bą pol skich po li cjan tów za an ga żo wa -

nych do dzia łań prze ciw po wo dzio wych w ca łym kra ju).

Ko lej ny pro blem – zwłasz cza przy ma so wo ści za ka żeń HIV

– to pro sty tu cja. Jesz cze przed mi strzo stwa mi do miast,

w któ rych roz gry wa ne są me cze, or ga ni zo wa ne by ły ca łe

trans por ty mło dych dziew cząt, ma ją cych świad czyć usłu gi

sek su al ne tu ry stom i pił ka rzom.

Rzecz nik pra so wy po li cji jo han nes bur skiej Way ne Min na -

ar uspo ka ja jed nak: 

– Bar dziej na le ża ło by uwa żać na lwy! Ostat nio zo sta ło zje -

dzo nych trzech chiń skich tu ry stów! �

na podst. „Le Figaro”/„Angora” oprac. PK
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Świą tecz ny mecz 
dla po wo dzian

25 lip ca br., w nie dzie lę, o 17.00 na sta dio nie przy

ul. Ka wę czyń skiej, w ra mach cen tral nych ob cho dów 

Świę ta Po li cji, pił kar ska re pre zen ta cja Po li cji zmie rzy się

z re pre zen ta cją gwiazd. To już trze ci ta ki mecz. Tym 

ra zem do chód z im pre zy bę dzie prze zna czo ny na rzecz

po wo dzian. �

IF
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„Z CSP” – to nie co zbyt krót kie sfor mu -

ło wa nie, by okre ślić tę po stać, jed ną z kil ku

naj bar dziej zna nych w śro do wi sku (nie tyl -

ko) po li cyj nych strzel ców. Na co dzień star -

szy wy kła dow ca w le gio now skiej szko le jest

tak że: tre ne rem strze lec twa spor to we go,

sędzią kla sy pań stwo wej strze lec twa spor to -

we go oraz sę dzią strze lec twa prak tycz ne go,

in struk to rem i sę dzią strze lec twa my śliw -

skie go, kie row ni kiem i tre ne rem sek cji

strzeleckiej – współ pra cu ją ce go z CSP –

Le gio now skie go To wa rzy stwa Spor to we go,

dobrym du chem Ogól no pol skich Za wo dów

Strze lec kich „O Pu char Ko men dan ta Cen -

trum Szko le nia Po li cji w Le gio no wie” i po -

my sło daw cą za wo dów Zi mo wy Spa ring,

w któ rych udział bio rą służ by mun du ro we

i fir my ochro niar skie; za pa lo nym my śli wym,

ko lek cjo ne rem bro ni pal nej, pa mią tek po li -

cyj nych i mi li cyj nych, po cząw szy od mię dzy -

woj nia po cza sy dzi siej sze oraz... lamp

gór ni czych i ko le jo wych. Uff! 

Na do da tek po tra fi mieć wła sne zda nie

i twar do go bro nić – czy to w pra cy, czy

w domu. Mo że to spra wiać wra że nie trud ne -

go cha rak te ru, ale po pro stu Ada mo wi Mo -

raw skie mu z pew no ścią ob ce są za cho wa nia

opor tu ni sty.

Z TA TĄ ZA RĄCZ KĘ, Z GI WE RĄ
NA RA MIE NIU
– Więk szość chłop ców w ja kimś stop niu in te -

re su je się woj sko wo ścią, bro nią, mun du rem

– wspo mi na pod insp. Mo raw ski. – I u więk -

szo ści po ja kimś cza sie to za in te re so wa nie

słab nie. A ja od po cząt ku wie dzia łem, że

będę raz: strzel cem, dwa: po li cjan tem.

Pierw szy raz strze li łem, ma jąc trzy na ście lat

i póź niej zmu sza łem oj ca, by cho dził ze mną

na tre nin gi.

Za czy nał w WKS Gwar dia War sza wa –

do mo men tu wstą pie nia w 1984 ro ku w sze -

re gi MO. Tu po znał ne sto ra war szaw skie go

strze lec twa re sor to we go kpt. w st. spocz. Je -

rze go „Dziad ka” Ma sze ra.

– Wspa nia ły czło wiek i in struk tor, któ ry

nie tyl ko uczył, ale wręcz za ra żał pa sją strze -

lec ko -tre ner ską – mó wi. – Du żo na uczy łem

się od nie go i to pod je go skrzy dła mi za -

czą łem strze lec ką ry wa li za cję re sor to wą. To

była nie wąt pli wa przy jem ność znaj do wać się

w jego ekipie.

W „FIR MIE”
Pierw sze dwa la ta w mun du rze spę dził, szli -

fu jąc sto łecz ne chod ni ki. Póź niej był pion

tech ni ki ope ra cyj nej i ze spół wy wia dow czy

w KRP War sza wa -Żo li borz, a na stęp nie

blisko 10-let nia pra ca w Wo je wódz kim Sta -

no wi sku Kie ro wa nia KSP – głów nie przy za -

bez pie cza niu im prez ma so wych i ope ra cjach

po li cyj nych.

– Po dro dze ukoń czy łem WSPol.

w Szczyt nie, a tak że zro bi łem stu dia ma gi -

ster skie w Wyż szej Szko le Pe da go gicz nej

w Kra ko wie, póź niej zaś po dy plo mo we

w Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go we

Wro cła wiu na wy ma rzo nym kie run ku tre -

ner skim strze lec twa spor to we go – mó wi

podi nsp. Mo raw ski.

Od 12 lat pra cu je w le gio now skim CSP, za -

ra ża jąc pa sją strze lec ką ko lej ne rocz ni ki po -

li cyj ne go na ryb ku.

– To jest naj więk szą fraj dą; nie ukry wam,

że dla mnie to sens funk cjo no wa nia – tłu ma -

czy z pa sją. 

Fraj da ze strze la nia sta ła się przy czyn kiem

do zor ga ni zo wa nia Zi mo we go Spa rin gu – za -

wo dów dla for ma cji mun du ro wych i ochro -

niar skich, któ rych pią ta już edy cja od by ła się

w tym ro ku na strzel ni cy w CSP. To jed no

z ostat nich, je śli nie ostat nie te go ro dza ju

przed się wzię cie w Po li cji. Strzel ni cy uży cza

ko men dant CSP. Pod insp. Mo raw ski jest or -

ga ni za to rem i głów nym sę dzią, po zo sta li sę -

dzio wie oraz wszy scy za wod ni cy przy jeż dża ją

w wol nym cza sie, na wła sny koszt, z wła sną

bro nią i amu ni cją.

– Po dob nych za wo dów by ło do nie daw -

na wię cej, ale współ za wod nic two prze sta ło

być pro mo wa ne przez stro nę służ bo wą –

smu ci się podi nsp. Mo raw ski. – Szko da,

prze cież umie jęt ność uży cia bro ni przez

funk cjo na riu sza jest jed ną z pod staw peł nie -

nia służ by.

W DO MU
Za ra ża nie za mi ło wa niem do strze la nia nie

ogra ni cza się je dy nie do pra cy – na co trosz -

kę, choć z uśmiechem, na rze ka je go żo na

Mag da.

– Po świę ca strze lec twu, ło wiec twu ca ły

swój wol ny czas, ener gię i fun du sze – mó wi. 

Na szczę ście, ja ko po li cjant ka (rów nież

CSP), ma spo ro wy ro zu mia ło ści. I trze ba ta -

ko wą mieć, by za ak cep to wać w do mu ma łą

zbro jow nię (ką tem w ko tłow ni – iro ni zu je

bo ha ter re por ta żu), w któ rej moż na zna leźć

nie ty ko my śliw skie sztu ce ry, ale i Brow nin -

ga z 1906 ro ku lub 100-let nią wa liz kę

na strzel bę, tu dzież moż na w ma łym warsz -

ta ci ku wła snym sump tem wy ra biać na bo je.

– To mo je je dy ne miej sce w do mu, gdzie

mo gę trzy mać ku pę swo je go sprzę tu, bo my -

śli we mu za wsze ma ło miej sca – mó wi Mo -

raw ski. – A to no wa kurt ka, a to no we bu ty,

a to no wa ka bu ra, a to no wy osprzęt. Naj faj -

niej szy jest ten, któ ry ma po 50, 60 lat.

To wa rzy szem w za ję ciach w ko tłow ni -

-zbro jow ni czę sto jest 12-let ni Ma ciek, któ -

ry po ma ga oj cu przy ro bie niu na bo jów do

bro ni my śliw skiej. Wy ko nu ją je zgod nie

z tech no lo gią sprzed 100 lat.

– Moż na by ło by ku pić w skle pie i pew nie

by ły by na wet tań sze, ale gdzie ta przy jem -

ność, gdy ra zem z Mać kiem so bie „po dłu bie -

my” – uśmie cha się Mo raw ski.

14-let nia có rka Pau li na nie po dzie la za mi -

ło wa nia pa nów do „dłu ba nia”. Jesz cze nie?
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Strzelec 
co się zowie

O takim człowieku, jak podinsp. Adam Morawski z CSP w Legionowie, trudno
się pisze, bo tekst wychodzi zbyt laurkowo. Ale to nie jego wina, że od
młodych lat wiedział, czego chce i z czasem osiągnął w tym mistrzostwo.
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W każ dym ra zie, wzo rem ma my, nie sprze ci -

wia się.

– Mo ja ro dzi na to dar od Bo ga, bez wspar -

cia mał żon ki pew no wie le mo ich po czy nań

nie uda ło by się; z ko lei oce ny, ja kie przy no -

szą mo je dzie ci, to wiel kie po wo dy do du my,

któ rej mi do star cza ją... no, to są ta kie mo -

men ty, dla któ rych war to żyć – pan Adam

pro mie nie je.

Do peł nie niem ro dzi ny Mo raw skich jest su -

nia No ra – nie gdyś szcze niak przy nie sio ny ja -

ko upo mi nek dla zwy cięz cy za wo dów

strze lec kich or ga ni zo wa nych przez Je rze go

„Dziad ka” i Wojt ka Ma sze rów.

W LE SIE
O ko lej nej pa sji – ło wiec twie – Mo raw ski

mó wi, że nie jest w sta nie jej zro zu mieć ktoś,

kto sam nie po łknął te go bak cy la.

– U mnie w 50 proc. pa sja ło wiec ka bie rze

się z za mi ło wa nia do bro ni, w 40 z chę ci ob -

co wa nia ze wspa nia ły mi ludź mi oraz śro do -

wi skiem i chro nie nia te go ostat nie go, a tyl ko

w 10 z chę ci ustrze le nia zwie rzy ny – sta ra się

wy tłu ma czyć. – Mam sen ty ment do sta re go,

tra dy cyj ne go po lo wa nia, kie dy to strzel ba po -

win na mieć dwie lu fy, dwa spu sty. Nie któ re

no wo cze sne roz wią za nia nie po cią ga ją mnie.

SUK CE SY I KO LEK CJE
Wziąw szy pod uwa gę, jak moc no pod insp.

Mo raw ski zwią zał swo je ży cie ze strze lec -

twem, nie po win na dzi wić licz ba tro fe ów

z tej dzie dzi ny spor tu, ja kie zdą żył do tej

po ry zdo być. A jed nak ro bi wra że nie. Wy -

eks po no wa na jest tyl ko część, in na spo czy -

wa po cho wa na w szaf kach i pu dłach, a resz -

ta, na któ rą zabra kło miej sca, wy je cha ła

do CSP.

– Wśród osią gnięć, któ re naj bar dziej so bie

ce nię, wy mie nił bym III miej sce zdo by te

w 2007 r. na tzw. Eu ro pej skim Par ku rze Po -

li cyj nym, czy li or ga ni zo wa nych przez MSW

Re pu bli ki Cze skiej Mi strzo stwach Eu ro py

Służb Po li cyj nych w ka te go rii po li cyj ne go

strze la nia bo jo we go z pi sto le tu, ale przede

wszyst kim I miej sce zdo by te rok póź niej

na tych sa mych za wo dach w ka te go rii: pi sto -

let cen tral ne go za pło nu – mó wi Mo raw ski.

– Wy gra łem przy bar dzo sil nej ob sa dzie zna -

ko mi tych Ro sjan i Cze chów. To, że im „do -

ło ży łem”, trak tu ję ja ko swój naj więk szy suk -

ces po li cyj no -strze lec ki w ży ciu. Nie ma

bar dziej wzru sza ją cych prze żyć niż ra dość

i du ma, gdy stoi się na naj wyż szym stop niu

po dium moc nych mię dzy na ro do wych za wo -

dów w mun du rze ofi ce ra pol skiej Po li cji.

Nie ste ty, w ro ku 2009 nie mo głem bro nić ty -

tu łu ze wzglę dów zdro wot nych i... fi nan so -

wych. Suk ce sy na po lu kra jo wym też cie szą,

ale po nie waż wie lo krot nie wy gry wa łem za -

wo dy i sta wa łem na po dium Mi strzostw Pol -

ski Po li cji w Strze la niu trosz kę jak by

spo wsze dnia ły.

Z czę ścią tro fe ów wią żą się dwie ko lej ne

ko lek cje – lamp gór ni czych i ko le jo wych oraz

pa mią tek po li cyj nych i mi li cyj nych. Z któ -

rychś ko lej nych za wo dów or ga ni zo wa nych

przez Ślą ski Zwią zek Strze lec ki przy wiózł

kar bi do wą lam pę gór ni czą z cza sów I woj ny

świa to wej. Za nią przy szły na stęp ne, i na -

stęp ne, a że przy oka zji po szu ki wań na tra fił

na pierw szy typ kaj da nek uży wa nych przez

Po li cję Pań stwo wą w okre sie mię dzy wo jen -

nym, tzw. ame ry ka ny, i do sko na le za cho wa ną

pał kę służ bo wą z okre su mię dzy wo jen ne go,

ry chło po łknął ko lej ne go bak cy la. Dziś ma

na praw dę cie ka we zbio ry, o któ rych mógł by

dłu go opo wia dać.

– Wszyst ko pięk nie, tyl ko ile te go trze ba

się na od ku rzać – uśmie cha się pa ni Mag da. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor,

do mo we ar chi wum Adama Mo raw skie go
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Ochrzanić też potrafi – bo z bronią 
nie ma żartów

Cząstka kolekcji trofeów
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Zacznę od końca: na ostatnich stronach Głowy
Minotaura i Erynii pojawiły się podziękowania dla
Marcina Wrońskiego – autora książek o komisarzu
Maciejewskim, funkcjonariuszu Policji Państwowej
z Lublina. Korzystał Pan przy pisaniu tych dwóch
książek z jego wskazówek?

– Mar cin Wroń ski jest ko pal nią wie dzy na te mat

przed wo jen nej po li cji, czę sto py ta łem go o róż ne

szcze gó ły z nią zwią za ne. Poza tym ko rzy sta łem

z pra cy Ro ber ta Li twiń skie go, pro fe so ra UMCS,

Policja pań stwo wa w wo je wódz twie lu bel skim w la tach
1919–1939, któ ra za wie ra spo ro in for ma cji oby cza jo -

wych. Za nim za cznę pi sać, sta ram się do wie dzieć jak

naj wię cej o miej scu, w któ rym umiesz czam mo je go

bo ha te ra – przed na pi sa niem Ery nii zro bi łem szcze -

gó ło wą kwe ren dę to po gra ficz ną Lwo wa, gdzie roz gry -

wa się ak cja tej po wie ści. Po dob nie zresz tą by ło

przed po wsta niem cy klu o daw nym Wro cła wiu

i Eber har dzie Moc ku.

Jednak na spotkaniu promującym Erynie czytelnik
zwrócił Panu uwagę na drobne potknięcia – chodziło
o detale topograficzne.

– By ła to istot na kwe stia na zew ni cza. Oka za ło się,

że pan po cho dzi ze Lwo wa i zna go do sko na le. Na to -

miast ja by łem tam po raz pierw szy do pie ro w 2007 r.

na tar gach książ ki. Za chwy ci łem się tym mia stem

i obie ca łem so bie, że ak cję na stęp nej po wie ści

umiesz czę wła śnie tam. Jest jesz cze je den po wód,

dla któ re go da rzę to miej sce tak wiel ką sym pa tią:

mo ja ma ma po cho dzi spod Lwo wa, gdzie miesz ka ła

do 1957 r. Ja na to miast wy cho wy wa łem się na opo -

wie ściach jej wuj ka o tym mie ście. 

A dzięki merowi Lwowa mógł Pan poznać lepiej 
to miasto.

– Tak, pan An drij Sa do wy, mer Lwo wa, bar dzo się

ucie szył, że pol ski au tor chce na pi sać książ kę o je go

mie ście, i za pro sił mnie do sie bie. Rów nież dzię ki po -

mo cy tam tej szych hi sto ry ków mo głem zo ba czyć

wszyst kie za ka mar ki; gdy na przy kład po trze bo wa -

łem cha rak te ry stycz nej piw ni cy, by opi sać spe lun kę,

w któ rej spo ty ka ją się lu dzie z pół świat ka, życz li wy

znaw ca hi sto rii Lwo wa po mógł mi zna leźć ta kie miej -

sce. Na wła sne oczy je zo ba czy łem, a po tem wier nie

opi sa łem. 

Jednak oprócz miasta, w którym rozgrywają się Erynie,
ważny jest też bohater – komisarz Edward Popielski.
Pojawił się już w Głowie Minotaura, a właściwie był
tam znacznie ważniejszy niż sam Mock.

– Gło wa Mi no tau ra by ła po wie ścią przej ścio wą –

chcia łem w ten spo sób za sy gna li zo wać czy tel ni kom

ko niec cy klu o Moc ku i wpro wa dzić jed no cze śnie

na sce nę no we go bo ha te ra i no wy cykl. Po piel ski to

nie zu peł nie ory gi nal na po stać, jest on bar dzo po dob -

ny do Moc ka, co za rzu ca ją mi nie któ rzy kry ty cy. Jed -

nak ja lu bię ta kich wła śnie bo ha te rów i był bym

na praw dę nie roz waż nym pi sa rzem, gdy bym chciał

cał ko wi cie zmie niać coś, co czy tel ni kom przy pa dło

do gu stu i co się świet nie spraw dzi ło.

Obaj panowie – Mock i Popielski – jak sami o sobie
mówią, są miłośnikami kobiet i starożytności. 
Co jeszcze ich łączy?

– Przede wszyst kim obaj są funk cjo na riu sza mi

policji i, co rów nież jest bar dzo zna czą ce, dan dy sa mi

– ele gan ta mi aż do prze sa dy dba ją cy mi o swój wy -

gląd. To naj waż niej sze po do bień stwa. Róż nic jest

znacz nie wię cej: Po piel ski ma cór kę Ri tę i wnucz ka

Je rzy ka, nie ma za to żo ny, któ ra zmar ła przy po ro -

dzie. Mock ma zaś żo nę, lecz jest bez dziet ny. I naj -

waż niej sza spra wa, któ ra ich róż ni: sto su nek do

ko biet. Eber hard trak tu je je ra czej przed mio to wo,

Edward na to miast sza nu je płeć pięk ną i ko rzy sta

w swej pra cy śled czej z cel nych rad pew nej jej przed -

sta wi ciel ki – swo jej ku zyn ki, praw dzi wej sa want ki

o by strym i prze ni kli wym umy śle. 
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Lu bię 
ta kich 
bo ha te rów
Roz mo wa 
z Mar kiem 
Kra jew skim,
autorem powieści
kryminalnych
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Fragment powieści Marka Krajewskiego Erynie

VI

Po piel ski szedł do swo je go ga bi ne tu no ga za no gą. Wca le

nie pra gnął uj rzeć zna jo me go wnę trza: ani żół tych ścian do -

ma ga ją cych się od daw na świe że go ma lo wa nia, ani wiel kiej

trzy drzwio wej bi blio te ki, któ rej pro sto ta zła ma na by ła bie -

gną cym u szczy tu me an drem. Śmier tel nie go nu dził ry tu ał

co dzien nych czyn no ści wy ko ny wa nych w ga bi ne cie: nie -

ustan ne i nie sku tecz ne ru ga nie swo je go współ lo ka to ra i nie -

for mal ne go asy sten ta Ste fa na Cy ga na; gniew ne pięt no wa nie

za tłusz czo nych sto sów je go kar tek, ob sa dek, brud nych szkla -

nek i ta le rzy. Śmier tel nym znu że niem na pa wa ła go myśl o za -

ję ciu miej sca za swo im po tęż nym biur kiem, na któ rym

pa pie ry uło żo ne by ły w pre cy zyj ny wa chlarz, a ob sad ki i na -

ostrzo ne ołów ki le ża ły w od le gło ści pię ciu cen ty me trów

od brze gu me bla. Nie czte rech i pół. Nie pię ciu i dwóch mi -

li me trów. Do kład nie pię ciu, o czym do sko na le wie dział, bo

kil ka krot nie w cią gu dnia mie rzył tę od le głość li nij ką. Po ak -

cie po mia ru za wsze z du mą i ze zło śli wym uśmie chem ko -

mu ni ko wał Cy ga no wi, wska zu jąc na je go za śmie co ne ma łe

biur ko usta wio ne w ciem nej ny ży: „My, po li cjan ci, po rząd -

ku je my świat. Je ste śmy jed nak nie wia ry god ni, je śli nie za -

czy na my od wła sne go ży cia i od wła sne go biur ka. A pan jest

wia ry god ny?”.

Przy sta nął i po pra wił sznu rów kę w ja snym, brą zo wym trze -

wi ku. Nie chciał wcho dzić do swo je go ga bi ne tu, po nie waż

mu siał by w nim ob my ślać plan dzia łań, któ re a prio ri uwa żał

za ab sur dal ne. Cho dze nie z no te sem po lwow skich ka pe lusz -

ni kach i mo dy stach oraz py ta nie ich o ostat nich klien tów nę -

ci ło go w po dob nym stop niu co ru lon sło ni ny w bar ło gu

Ana to la Małeckiego.

Na ci ska jąc klam kę, przy po mniał so bie wła śnie wy my ślo ną

przez sie bie sa me go sen ten cję, któ rą wciąż po wta rzał Cy ga no -

wi. „Or do in men sa scrip to ria, or do in vi ta cot ti dia na”. Tak, my -

ślał, na mo im biur ku za wsze pa nu je wzo ro wy po rzą dek, ści śle

wy zna czo ny z obu stron pu stym mar gi ne sem do kład nie pię -

ciu cen ty me trów. Mo je ży cie jest upo rząd ko wa ną funk cją

okre so wą, któ rej mi ni ma – ob żar stwo, pi jań stwo i roz pu sta –

oraz mak si ma – gło dów ki, abs ty nen cja i ce li bat – na stę pu ją

po so bie z ma te ma tycz ną re gu lar no ścią. Mo że dla te go nie cie -

szę się tym ży cio wym po rząd kiem, bo nie cie szy nas ża den
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Na pohybel
Herodowi!

Popielski ma jednak pewne grzeszki na sumieniu: 
co jakiś czas jeździ salonką do Krakowa w towarzystwie
kurtyzan. I nie spędza z nimi czasu wyłącznie na rozmowach
o Horacym i Cyceronie…

– To praw da. Ta ka sy tu acja wy ni ka jed nak z miej sca,

w któ rym ko mi sarz Po piel ski ży je: miesz kań cy ów cze sne go

Lwo wa są bar dzo pru de ryj ni, a zna ny po li cjant jest w koń -

cu oso bi sto ścią na świecz ni ku. Co nie zmie nia fak tu, że

i tak ca łe mia sto wie o je go ero tycz nych wo ja żach. Co ucho -

dzi w Bre slau Moc ko wi, to nie przy stoi Po piel skie mu we

Lwo wie.

Skoro jesteśmy przy tematach damsko-męskich: lwowian
bulwersuje również fakt, że komisarz mieszka pod jednym
dachem z kuzynką.

– Le oka dia Tchorz nic ka i Edward zna ją się od dzie ciń stwa.

Kie dy zmar ła żo na ko mi sa rza, Le oka dia po ma ga ła mu w opie -

ce nad Ri tą – i po za tym jed nym fak tem ni gdy nic wię cej bli -

żej ich nie łą czy ło. Tak przy naj mniej uwa ża Po piel ski, któ ry

ma dla ku zyn ki wie le sza cun ku: jest ona oso bą wy kształ co ną,

dys tyn go wa ną i bar dzo in te li gent ną. Na to miast Le oka dia da -

rzy ko mi sa rza skry tym, lecz o wie le bar dziej ser decz nym

uczu ciem…

Pracuje Pan właśnie nad kolejną książką – czy w niej
Leokadia odegra większą rolę? Szkoda by było, gdyby taka
postać zniknęła.

– Po wieść, któ rą te raz pi szę, to Licz by Cha ro na – jak wi dać

już po sa mych ty tu łach, cykl o Po piel skim jest bar dziej „mi -

to lo gicz ny” niż ten o Moc ku. Wraz z każ dą ko lej ną książ ką

wy my śla nie fa bu ły za bie ra mi co raz wię cej cza su: Ery nie za -

ję ły mi dwa ty go dnie, a Licz by Cha ro na aż pół to ra mie sią -

ca. I, co gor sza, co ja kiś czas ła pię się na tym, że wszyst ko już

by ło – i to nie tyl ko w mo ich po wie ściach, ale w ogó le w kry -

mi na łach – choć przy znam się, że tych już pra wie nie czy -

tam. Jed nak sam prze ko nu ję się z cza sem, że bar dzo trudno

wy my ślić nie po wta rzal ną fa bu łę. 

Wra ca jąc do py ta nia o Le oka dię: nie chciał bym zdra dzać

wszyst kich szcze gó łów ko lej nej książ ki, czy tel ni cy prze ko -

na ją się sa mi już za rok.

Bardzo Pan tajemniczy. W takim razie ostatnie pytanie:
razem z Mariuszem Czubajem napisali Panowie dwa
kryminały współczesne o gdańskim nadkomisarzu
Jarosławie Paterze. Pojawią się kolejne części?

– Nie po tra fię na ra zie od po wie dzieć na to py ta nie – bar -

dzo do brze nam się pi sa ło na czte ry rę ce, ale na ra zie nie

pla nu je my kon ty nu acji te go cy klu. Jed nak kto wie, nie za -

my ka my jesz cze za so bą tej furt ki.

Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Woj ciech Kar liń ski

�

Za Koniec świata w Breslau, drugą książkę o Eberhardzie
Mocku, w 2004 r. Marek Krajewski otrzymał Nagrodę
Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej,
przyznawaną przez Instytut Książki oraz Stowarzyszenie
Miłośników Kryminału i Powieści Sensacyjnej Trup w szafie.
W 2006 r. za cykl powieściowy o Mocku uhonorowano go
Paszportem Polityki
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nad miar? Mo że dla te go wciąż pra gnę cie -

płe go bru du i po nęt ne go cha osu?

Wszedł w koń cu do ga bi ne tu i spoj rzał

ze zło ścią na za cie nio ne biur ko w ny ży.

By ło ono za wa lo ne se gre ga to ra mi. Na

jed nym z nich stał od wczo raj ta lerz

z nad gry zio nym ser del kiem i reszt ką

musz tar dy. Od ser del ka ode rwa ła się mu -

cha i za to czy ła ko ło cięż kim lo tem.

Znad te go biur ka bu cha ły kłę by dy mu.

Po piel ski po czuł, że ogar nia go wście -

kłość na Cy ga na, dla któ re go brud i nie -

po rzą dek by ły śro do wi skiem na tu ral nym.

Już chciał wziąć gór ne „c”, kie dy do je go

noz drzy do szedł za pach ty to niu. Za biur -

kiem nie sie dział je go mło dy pod wład ny.

On ni gdy nie pa lił cy gar Co ro na.

– Cze kam tu na pa na – Pi dhir ny wy nu -

rzył się z mro ku ny ży – dzię ki uprzej mo -

ści pań skie go asy sten ta. Wpu ścił mnie

tu, po sa dził za swo im biur kiem i po szedł.

– Dla cze go chce pan roz ma wiać ze mną

wła śnie tu taj? – Po piel ski nie ukry wał

zdzi wie nia. – Coś pan so bie przy po -

mniał? O czymś pan nie po wie dział

podczas ze bra nia? Je śli tak, to do pa na

nie po dob ne! Je śli nie, to przy cho dzi pan

do mnie, aby mi coś wy ja wić w ta jem ni cy.

A to już jest nie bez piecz ne. – Uśmiech -

nął się. – I wy glą da na kon spi ra cję prze -

ciw Zu bi ko wi.

– To nie wy glą da – Pi dhir ny ze rwał się

zza biur ka i za czął cho dzić wo kół krze sła

na środ ku ga bi ne tu. – To jest kon spi ra cja.

– Prze ciw Zu bi ko wi?

– Już pan wie, ko mi sa rzu – Pi dhir ny

przy sta nął i spoj rzał Po piel skie mu w oczy

– z ja kich po wo dów za le ży mi na uję ciu

spraw cy. Wie pan, że zro bię wszyst ko,

aby ten zbrod niarz zna lazł się u Bry gi -

dek. Za ry zy ku ję moją re pu ta cję, ale zro -

bię wszyst ko, co trze ba... A czy pan zro bi

wszyst ko, aby go ująć? Czy jest pan w sta -

nie sprze ci wić się Zu bi ko wi, któ re go

pokrętne ro zu mo wa nie pro wa dzi nas na

ma now ce?

– Pro po nu je mi pan so jusz prze ciw He -

ro do wi? Za ple ca mi Zu bi ka?

– Tak – Pi dhir ny nie spusz czał oczu

z Po piel skie go. – Pro po nu ję pa nu so jusz

i współ dzia ła nie. Zła pie my go vi ri bus uni -
tis. Za sta wi my na nie go pu łap kę. Wiem,

jak to zro bić.

– Nie mo gę z pa nem za wrzeć so ju szu,

bo coś nas bar dzo dzie li.

– Co mia no wi cie? Po cho dze nie na ro do -

we? Re li gia?

Po piel ski zdjął ma ry nar kę i usiadł

za swo im biur kiem. Na je go gło wie wciąż

tkwił ka pe lusz. Sie dział w cia snej ka mi -

zel ce, któ rej omal nie roz sa dzi ła je go ma -

syw na pierś. Pod wi nął rę ka wy ko szu li,

uka zu jąc moc ne przed ra mio na po kry te

gę stym wło sem. Pa trzył dłu go na dok to -

ra, krę cąc sy gne tem wo kół ma łe go pal ca.

– Pan chce go wsa dzić do Bry gi dek –

po wie dział ci cho. – A ja... Ja chcę go

wrzu cić pod be ton. Do Peł twi. Do na sze -

go lwow skie go Styk su. To wła śnie nas

róż ni. Fun da men tal nie nas róż ni.

Pi dhir ny usiadł na krze śle i oparł łok -

cie na ko la nach. Przez dłu gą chwi lę pa -

trzył w sła bo już wi docz ny czer wo ny

de seń na sza rym wy tar tym dy wa nie. 

– Prze ję zy czy łem się – dok tor nie

spusz czał oczu z dy wa nu. – Dzi siaj ra no

zmie ni łem zda nie. Już nic nas nie róż ni,

ko mi sa rzu. Lwow ski Tar tar jest od po -

wied nim miej scem dla He ro da.

– Co się dziś sta ło, że zmie nił pan dok -

tor zda nie? – Po piel ski od chy lił się

na krze śle, któ re moc no za trzesz cza ło.

Me dyk mil czał. Mi ja ły wol no mi nu ty.

Pod oknem roz le gły się pi jac kie okrzy ki,

gło śny płacz, ostry dźwięk gwizd ka i szu -

ra nie po de szwa mi po chod ni ku. Pew nie

ja kiś wa ga bun da prze sa dził z po ran nym

le cze niem ka ca i nie chciał przy jąć

do wia do mo ści, że noc już daw no mi nę ła,

a stró że pra wa, któ rzy go cią gną do aresz -

tu, nie po dzie la ją je go We lt sch me rzu.

– Nasz ewen tu al ny so jusz – po wie dział

w koń cu Po piel ski – uwa żał bym za so jusz

rze czy wi sty, nie tak tycz ny. Za pakt

dwóch przy ja ciół, któ rzy w ra zie kło po -

tów bę dą się na wza jem chro nić. Je śli pan

też tak uwa ża, mo że my roz ma wiać da lej.

– Tak wła śnie uwa żam.

– A przy ja cie le, dro gi dok to rze, mu szą

mieć do sie bie peł ne za ufa nie – Po piel -

ski wpa try wał się w ozdo bę sy gne -

tu, onyks, opa trzo ny je mu tyl ko zna nym

ka ba li stycz nym zna kiem. – Przy ja cie le

nie mo gą mieć przed so bą ta jem nic zwią -

za nych ze spra wą, w któ rej współ dzia ła ją.

Zga dza się pan ze mną?

– No, to prze cież oczy wi ste.

– Dla te go, za nim za sta wi my pań ską

pu łap kę na He ro da, pro szę o szcze rą od -

po wiedź na mo je py ta nie lub na kil ka na -

wet py tań.

– Sta wia mi pan wa run ki? – Pi dhir ny

wstał gwał tow nie, jak by szy ko wał się

do wyj ścia.

– Ma ło te go – Po piel ski mó wił bar dzo

po wo li. – Moż li we, że szcze rość, ja kiej

ocze ku ję, zmu si pa na do zła ma nia ta jem -

ni cy le kar skiej. Co pan na to?

Pi dhir ny za mknął oczy. My ślał o swo -

ich nie uda nych sy nach, z któ rych jed ne -

go za ka to wa ło NKWD, dru gi zgi nął,

wal cząc pod Pe tlu rą, a trze ci się wy na ro -

do wił. W swych my ślach prze niósł się

w cza sie i uj rzał ich w la tach chło pię cych:

oto w cza sie wi gi lii świę ta Jor da nu sie dzą

grzecz nie przy sto le, w wil li na uli cy Tar -

now skie go, i wpa tru ją się w wo dę świę -

co ną, w czosn ko we pam pu chy i w ku tię,

a za oknem dziew czyn ki śpie wa ją szcze -

driw ki. Wi zja dok to ra jest nie chro no lo -

gicz na: o dzi wo, obok nich sie dzi je go

czwar ty, dwu let ni dziś syn, któ re go mat -

ka by ła lek ko myśl ną tan cer ką re wio wą

i od da ła dziec ko na wy cho wa nie pew nej

rze mieśl ni czej ro dzi nie. Przy po mniał so -

bie też sce nę swo jej pro mo cji dok tor -

skiej. Po ło żył wte dy pal ce na drzew cach

sztan da ru ce sar sko -kró lew skie go uni wer -

sy te tu w Czer niow cach i po wie dział

po ła ci nie: obie cu ję i przy rze kam. Nie

mógł so bie jed nak te raz przy po mnieć, co

mia no wi cie obie cy wał i co przy rze kał.

Spon deo ac pol li ce or – tyl ko to brzmia ło

w je go uszach.

– Już i tak zła ma łem ta jem ni cę le kar -

ską – po wie dział ci cho.

– Mó wiąc o pi jań stwie Ja ni ny Mar kow -

skiej?

– Tak.

– Pa nie dok to rze – Po piel ski za sło nił

okno, w któ rym nie ocze ki wa nie po ja wi -

ło się tro chę słoń ca – mo je py ta nie

brzmi: co się sta ło z Ja ni ną Mar kow ską

w no cy z po nie dział ku na wto rek? Jest

pod pań ską opie ką, no to mu si pan o niej

wie dzieć coś wię cej niż ten... flej tuch. –

Wska zał gło wą na za ba ła ga nio ne biur ko

aspi ran ta Cy ga na, któ ry prze słu chi wał

dziś Mar kow ską. – O tym świad czy choć -

by pań ska wzmian ka o jej nad mier nej

skłon no ści do al ko ho lu... Z ca łym sza -

cun kiem dla pań skiej sztu ki, mu szę o to

za py tać: dla cze go aku rat pan, me dyk są -

do wy, zaj mu je się pa nią Mar kow ską?

Może to ona pa na wy bra ła? W ta kim

razie wie pan o niej du żo...

– Tak, wiem o niej du żo – mó wił

Pidhirny w za my śle niu. – Za te le fo no wa -

ła do mnie rano i za bra łem ją do szpi ta la,

gdzie dys kret nie prze słu chał ją pan Cy -

gan... Wiem, co się z nią sta ło w no cy

z po nie dział ku na wto rek... Mu szę jed -

nak mieć pew ność, że po zo sta nie to tyl -

ko mię dzy na mi.

– Pac ta sunt se rvan da. – Po piel ski prze -

stał krę cić sy gne tem.

– Spo tka ła ją rzecz strasz na – za czął

Pidhirny.

(…) �

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Ma rek Kra jew ski: Ery nie. 
Wy daw nic two Znak, Kra ków 2010,
s. 271
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Po zio mo: 1 – oj czy zna lu dzi, 6 – po dej rza ny osob nik, 9 – na sze i pań stwa w rę kach Po li cji, 12 – mo rze, część M. Śród ziem ne go, 13 – w kar -
tach: ko lor bi ją cy, 14 – zgra na gru pa, 15 – kró lo wa Elż bie ta I z do mu, 16 – zwy kle na śmie ci, 17 – re pe ra cja, 18 – Cas sius Clay, czy li 
Mu ham mad …, 19 – od głos upad ku, 22 – szla chet ny Ru 44, 23 – imię ksią żąt po mor skich, 26 – po de szczo wy „akwen”, 29 – ży wy or ga -
nizm, 31 – uza leż nia, 33 – do ka wy, też prze sył ka pocz to wa, 36 – akt pra wo daw czy ce sa rza, 39 – grec ki ry nek, 42 – po li cyj na pod przy -
kry ciem, 43 – po tocz nie: za ję cie, po sa da, 45 – koń ma ści czar nej, 46 – do bry – wszyst ko zmie le, 47 – staw ka w grze, 49 – uwa ga, lu bi się
tłuc, 53 – kie row ni ca stat ku, 55 – obo wiąz ko wy skład nik su shi, 56 – grzą skie, 57 – kap, kap, le cą łzy, 58 – si twa, 59 – gor dyj ski, 60 – cia -
sto na szcze gól ne oka zje, 61 – do gryw ka, mecz roz strzy ga ją cy, 62 – pod nio sły prze mó wie nia, 63 – za wia do mie nie o prze sył ce, 64 – sa -
te li ta Jo wi sza, 65 – pszcze le do my, 66 – si ła roz pę du, 67 – tka ni na obi cio wa, 68 – niż szo ści – utrud nia ży cie, 69 – re kin wspak, 70 – głos
je le nia, 71 – stan go to wo ści.
Pio no wo: 1 – w pu deł ku z po tar ką nie jed na, 2 – fla ma ster, 3 – typ ak to ra, 4 – na koń cu zda nia, 5 – du ża, barw na pa pu ga, 6 – po ra sta brze -
gi je zior, 7 – dzia ła nie na zwie dze nie prze ciw ni ka, 8 – prze stęp cy – w ge stii spra wie dli wo ści, 9 – wią zan ka kwia tów, 10 – ucznio wi po trzeb -
ny w krat kę, w li nię, 11 – bez stron ny świa dek, 20 – wa da de ski, 21 – far ba z glin ki, 24 – wir nik, 25 – Dan czow ska lub Pas chal ska,
26 – ro ślin ny w tub ce lub sztyf cie, 27 – zespół, z którym śpiewa Anna Wyszkoni, 28 – z me ta lu lub pla sti ku za miast mo ne ty, 30 – i pies,
i wie lo ryb, 32 – na mu chy, 34 – la tem obu te w san da ły, 35 – daw na mo ne ta hisz pań ska, 37 – król Sy ra kuz, ten od mie cza, 38 – nie je den
spod pió ra Jo an ny Chmie lew skiej, 40 – ktoś ta ki, jak Al Ca po ne, 41 – po mo że spo rzą dzić por tret pa mię cio wy, 42 – szko le nia kie row ców,
spor tów zi mo wych, 44 – ma ry nar ka pra dziad ka, 48 – za kła da ny na lam pę, 50 – tę ży zna fi zycz na, 51 – za prze jazd au to stra dą, 52 – na gły,
nie da ją cy się opa no wać strach, 53 – bu rza na mo rzu, 54 – nasz kon ty nent, 55 – za mie sza nie i ha łas.

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
27 lipca 2010 r. W e -ma ilu pro si my o po da nie imie nia i na zwi ska oraz ad re su za miesz ka nia. Wśród Czy tel ni ków, któ rzy na de ślą pra wi dło -
we roz wią za nia, roz lo su je my na gro dy: książki Wydawnictwa Znak.
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. 
Roz wią za nie krzy żów ki z ha słem nr 6 „Dzisiaj jest uczniem wczoraj”. Na gro dę, książ ki Wy daw nic twa W.A.B, wy lo so wa li: Maria Chudobska
z Bojanowa, Andrzej Matraszek z Radomia, Agnieszka Augustyn z Katowic.

KRZYŻÓWKA
NR 
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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

(Trze ba wyjść od ja kie goś szcze gó łu. A po tem
to już sa mo pój dzie, bo wszyst ko da się pod cią -
gnąć pod za ło żo ny te mat. Ot, na przy kład le ży
przede mną skór ka od ar bu za. Ar buz, ar buz…
Jak czy tać od ty łu, to wy cho dzi „zu bra”. Tyl ko
krop ki nad „z” bra ku je i bę dzie „żu bra”. Nie
mam nic o żu brze, ale…)

W jed nym z re por ta ży Jac ka Hu go -Ba de ra,

za miesz czo nych w książ ce „W raj skiej do li nie

wśród ziel ska”, zna la złem coś o re ni fe rach:

„Lu dy Pół no cy wie rzą, że re ni fe ry ma ją 

du szę. Kie dy ko czow ni ko wi uro dzi się syn,

naj pierw po ka zu je mu się re ni fe ra”. Pięk ny

oby czaj. God ny pro pa go wa nia wśród wszyst -

kich lu dów, nie tyl ko tych z Pół no cy. Zwy czaj,

któ ry mógł by się stać tra dy cją zwią za ną z

za wo dem wy ko ny wa nym przez ro dzi ców 

dziec ka.

(Wy raź ne wią za nie te ma tu roz wa żań z te -
ma ty ką ga ze ty, do któ rej się pi sze…)

Na przy kład ro dzi się syn pol skie mu po li -

cjan to wi. Je śli to funk cjo na riusz zaj mu ją cy

się tre su rą psów al bo słu żą cy w for ma cji kon -

nej – nie ma kło po tu, wia do mo, że sy no wi

po ka zu je się naj pierw psa lub ko nia. A co 

je śli to syn po li cjan ta z dro gów ki al bo funk -

cjo na riu sza z wy dzia łu do spraw wal ki z prze -

stęp czo ścią zor ga ni zo wa ną?

(Nie udol na pró ba uciecz ki od od po wie dzi
na głu pie py ta nie…)

Naj pro ściej po zo stać przy for mach spraw -

dzo nych przez in nych, czy li po ka zać sy no wi

re ni fe ra, al bo

(pró ba udo wod nie nia, że to wszyst ko ma ja -
kiś ślad sen su)

żu bra, bo ten jest w Pol sce ła twiej do stęp -

ny niż re ni fer. 

(I pro szę, do cze goś przy dał się żubr, któ ry się
wziął z ar bu za. Pró ba pu en ty…)

Nie wiem tyl ko, czy nie ucier pia ła by re pu -

ta cja pol skiej po li cji, gdy by me dia opi sa ły

gru py funk cjo na riu szy błą dzą cych po pusz -

czach z nie mow la ka mi i wy py tu ją cych miej -

sco wych le śni czych, gdzie tu moż na dziec ku

żu bra po ka zać. 

(Cza sem ta ki te mat nie udźwi gnie ca łe go tek -
stu, moż na spo koj nie wrzu cić in ny wą tek, ko -
rzy sta jąc ze „zwro tów przej ścia” od lat
wy ko rzy sty wa nych w li te ra tu rze. Ja po słu żę się
cy ta tem z Je re mie go Przy bo ry…)

„To mo że nie na te mat tych spraw, co tu

się to czą…”, ale je den z mo ich ko le gów kil -

ka dni te mu usły szał na ba za rze pły ną ce

z gło śni ka prze pięk ne sło wa dys ko te ko wej

pio sen ki:

„Bo zra ni łaś ser ce mo je,

Pro szę, opuść me po ko je”.

Za chwy co ny po my słem opi sa łem ca łe

wnę trze miesz ka nia:

„W związ ku z tym, że twarz ci puch nie

Pro szę opuść mo ją kuch nię”,

„Bo wiem li mo masz na oku,

Pro szę, opuść mój przed po kój”.

Na pi sa łem też coś bran żo we go dla czy tel -

ni ków mie sięcz ni ka „Po li cja 997”:

„Bo mnie ob ra zi łaś zno wu,

Pro szę, opuść mój ra dio wóz”,

„W związ ku z tym, że je steś wa riat

Pro szę, opuść ko mi sa riat”,

„Ra niąc me uczu cia ludz kie

Wyjdź z ko men dy wo je wódz kiej”.

(Czy tel ni ka przy zwy cza jo ne go do wie lo wąt -
ko wo ści i cha otycz no ści tek stu nie zdzi wi żad ne
za koń cze nie)

Wszyst kie go naj lep sze go z oka zji Świę ta

Po li cji ży czy au tor. Do ży czeń do łą cza ją się

Rząd, Ko ściół i Na -

ród, czy li Oni, My

i Jesz cze Pa ru. �

ARTUR ANDRUS

zdj. Andrzej Mitura

Demaskatorski tekst o tym, 
jak się pisze humoreski
do miesięcznika „Policja 997”
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