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.TYLKO SŁUŻBA.

Wyszkolenie strzeleckie
Strzelanie inaczej – KWP w Bydgoszczy ma najciekawszy
i najbardziej wszechstronny obiekt strzelniczy wśród innych
jednostek

.PAMIĘĆ.

65. rocznica Obławy Augustowskiej
Mechanizm zbrodni; Odwrócić myślenie; Przekazać pałeczkę;
Ale czy o tym można mówić?

.90 LAT POLSKIEJ POLICJI.

Policja drogowa – formalnie powołano ją do życia dopiero
w lipcu 1937 roku...

.SPORT.

Maratony pływackie
Tata, daj czadu! – st. sierż. Daniel Osik i jego pasja

.KRAJ.

Rozmaitości
SpongeBob w nowej roli; O bezpieczne drogi; Punkty karne po
nowemu; Co może człowiek

.ŚWIAT.

Prewencja po amerykańsku
Nie tylko o pączkach i kawie – o wizycie w jednostce
amerykańskiej policji opowiada Zbigniew Bartosiak
z gostynińskiej komendy powiatowej

.KRAJ.

Rozmaitości
Testują segwaye; Nie daj się sprzedać

.ROZRYWKA.

Profiler na kozetce
Wszyscy nie mogą być mordercami – mówi Mariusz Czubaj,
autor powieści kryminalnych
Policjant i lekarze od czubków – fragment niepublikowanej książki
Mariusza Czubaja „Kołysanka dla mordercy”

Okiem satyryka
Artur Andrus – Odrobina czułości

.TYLKO ŻYCIE.

Poszukiwania
Gdy ginie człowiek – do Policji wpływa rocznie ponad 15 000
zgłoszeń o zaginięciu naszych obywateli w kraju i za granicą
Rodziny cierpią zawsze – rozmowa z Aleksandrą Andruszczak,
zastępcą dyrektora Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Centrum
Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA

.TYLKO SŁUŻBA.

Logistyka
e-Posterunek – elektroniczny moduł procesowy dla policjantów

www.antyterroryzm.gov.pl
Przygotowujemy się na każdy scenariusz – rozmowa z Adamem
Rapackim, podsekretarzem stanu w MSWiA, kierującym
Komitetem ds. Bezpieczeństwa Euro 2012

Bank Dobrych Praktyk Prewencyjnych
Zasada ograniczonego zaufania – nią trzeba się kierować nie tylko
na drodze, ale i w życiu. Aby przestrzegać seniorów
przed naciągaczami i złodziejami, powstały m.in. lubelska
kampania społeczna Oszustom Stop! i szczecińska Bezpieczny
Senior

Ruch drogowy
Prosto z drogi – DRUID w Polsce; Zmiany w przepisach
drogowych; Stacja na kołach

.TYLKO ŻYCIE.

Powódź 2010
Dlaczego nikt nam nie powiedział; Dwukrotnie zalani – historie
poszkodowanych przez powódź dwóch policyjnych rodzin

.KRAJ.

Rozmaitości
Czterech nowych nadinspektorów; Pamięci kolegów

.POLICYJNY PITAWAL.

„Rewolucja grodziska”
Lincz przed kościołem – rozwścieczony tłum fanatycznych
obrońców wiary nie zna litości...

.TYLKO SŁUŻBA.

Jeden dzień z życia pary patrolowej zdjęcie na okładce: Andrzej Mitura 
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– Naj czę ściej gi ną męż czyź ni mię dzy 26. a 40. oraz ko bie ty po mię -

dzy 14. a 17. ro kiem ży cia – mó wi kom. Grze gorz Pru sak, na czel nik

Wy dzia łu Po szu ki wań i Iden ty fi ka cji Osób Biu ra Kry mi nal ne go KGP.

– Naj mniej szą gru pę sta no wią, na szczę ście, dzie ci – np. w 2009 r.

zgło szo no 125 za gi nięć osób w wie ku 0–6 lat i 442 za gi nię cia mię -

dzy 7. a 13. ro kiem ży cia. W pierw szym pół ro czu br. zgło szo no 55 za -

gi nięć osób w wie ku do 6 lat i 220 w wie ku 7–13 lat.

KAŻDY PRZYPADEK JEST INNY
Przy czy ny są róż ne. Kil ku let nie dzie ci gi ną głów nie z bra ku od po -

wied niej opie ki do ro słych. Cza sa mi są też ofia ra mi upro wa dzeń, pe -

do fi lii, mor derstw. Je śli cho dzi o dzie ci star sze i na sto lat ków, to

naj częst szym po wo dem za gi nięć są uciecz ki z do mu. Ucie ka ją, bo

ma ją pro ble my w szko le, są nie ak cep to wa ni przez ró wie śni ków, nie

do ga du ją się z ro dzi ca mi nie ma ją cy mi dla nich cza su i cier pli wo ści.

Nie któ rzy chcą prze żyć przy go dę. Mło de dziew czy ny czę sto da ją się

sku sić męż czy znom de kla ru ją cym im mi łość i obie cu ją cym wspa nia -

łe ży cie, ale rze czy wi stość oka zu je się in na. Nie kie dy, za chę co ne

ofer ta mi atrak cyj nej pra cy, wy jeż dża ją za gra ni cę, a tam oka zu je się,

że to nie one de cy du ją o so bie, ale in ni. Zda rza się, że mło dzi uciecz -

ko wi cze po peł nia ją prze stęp stwa – kra dzie że, po bi cia, na pa dy.

Przy czy ną znik nięć osób do ro słych czę sto są cho ro by (np. Al zhe ime -

ra, de pre sja, schi zo fre nia, pa dacz ka), wy pad ki, ura zy, po wo du ją ce za -

nik pa mię ci. Al bo chęć ze rwa nia kon tak tów z bli ski mi. Od cho dzą,

kie dy pro ble my ich prze ra sta ją, np. nie ma ją pra cy, pie nię dzy, po pa dli

w dłu gi. Nie któ rym uda je się uło żyć ży cie – znaj du ją pra cę, no wych

part ne rów. In ni wcho dzą w bez dom ność – tu ła ją się po dwor cach, noc -

le gow niach, schro ni skach. By wa, że nie wi dząc wyj ścia z ta kiej sy tu acji,

po peł nia ją sa mo bój stwa. Sta ją się też ofia ra mi prze stępstw.

An drzej Min ko, au tor i pro du cent emi to wa ne go od 1996 r. w TVP

pro gra mu „Kto kol wiek wi dział, kto kol wiek wie...”, pod kre śla, że czę -

sto w ro dzi nach, w któ rych do szło do za gi nię cia, nie by ło szcze rych,

ser decz nych kon tak tów.

– Bra ku je wię zi, roz mów, za in te re so wa nia dru gim czło wie kiem –

mó wi. – Lu dzie ży ją pod jed nym da chem, ale od dziel nie. Czę sto nie

wie dzą, czym ta dru ga oso ba się zaj mu je – czy uczy się, pra cu je, do -

kąd wy cho dzi, z kim się spo ty ka. I gdy ktoś z do mow ni ków za gi nie,

po zo sta li nie są w sta nie po dać o nim żad nych in for ma cji.

RUTYNA BYWA ZGUBNA
An drzej Min ko twier dzi, że po li cjan ci czę sto bez pod staw nie kwa li -

fi ku ją za gi nię cie ja ko uciecz kę z do mu, do ty czy to szcze gól nie mło -

dych lu dzi. Póź niej oka zu je się, że by ło ono wy ni kiem tra ge dii.

Ja ko przy kład po da je hi sto rię na sto lat ka z No wej So li w woj. lu bu -

skim. W grud niu 2009 r. w pu bie spo tkał zna jo mych (trzech chło pa ków

i dziew czy nę). Ca łą gru pą po szli nad Od rę, wy pi li ja kiś al ko hol. Na -

stęp nie każ dy ru szył w swo ją stro nę – tak przy naj mniej ze zna ła po zo -

sta ła czwór ka, chło pak bo wiem nie wró cił do do mu. Po li cjan ci uzna li

je go za gi nię cie za uciecz kę z do mu, mi mo że miał bar dzo do bre re la -

cje z oj cem, dziad kiem, nie by ło żad nych prze sła nek, że chce opu ścić

ro dzi nę. Po pew nym cza sie węd karz zna lazł je go cia ło w Od rze.

By wa jed nak, że oso ba za pa da się jak ka mień w wo dę. Tak jak dzie -

więt na sto lat ka z miej sco wo ści Cze cho wi ce -Dzie dzi ce. Spo koj na, kul -

tu ral na, do bra uczen ni ca. Świet nie do ga dy wa ła się z ro dzi ca mi,

w wie czór po prze dza ją cy za gi nię cie opo wia da ła mat ce o swo ich pla -

nach ży cio wych. Ra no wy szła z do mu, mia ła gdzieś je chać, ślad

po niej za gi nął. Ro dzi ce za wia do mi li po li cję, któ ra uzna ła, że dziew -

czy na jest na gi gan cie. Nie po mo gły tłu ma cze nia, że to nie w jej sty -

lu, że być mo że pa dła ofia rą prze stęp stwa. Do pie ro po dwóch

ty go dniach funk cjo na riu sze za ję li się spra wą. Od za gi nię cia mi nę ły

czte ry la ta – po dziew czy nie do dziś nie ma śla du.

– Ru ty na czę sto gu bi po li cjan tów, my ślę, że gdy by nie ona, wię cej

spraw uda ło by się wy ja śnić – mó wi red. Min ko. – Oczy wi ście, jest bar -

dzo wie lu funk cjo na riu szy, któ rzy wręcz fan ta stycz nie pod cho dzą

do zgło szeń o za gi nię ciach. Nie daw no np. re ali zo wa łem ma te riał

w wo je wódz twie wiel ko pol skim – trzy dzie sto la tek po szedł nad je zio -

ro spraw dzić, czy w sie ci są ry by i już nie wró cił. Po li cjan ci na tych -

miast pod ję li wszech stron ne po szu ki wa nia. Peł ny pro fe sjo na lizm.

PRZYJĄĆ BEZZWŁOCZNIE
Ro dzi ny cza sa mi ża lą się, że po li cjan ci nie chcą przy jąć od nich zgło -

sze nia o za gi nię ciu, po nie waż od mo men tu stwier dze nia nie obec no -

ści oso by nie mi nę ły 24 go dzi ny. Cza sem wy ma ga ją na wet 48 go dzin.
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Gdy ginie człowiek
Rocznie do Policji wpływa ponad 15 000 zgłoszeń o zaginięciu naszych obywateli w kraju i za granicą.

W większości sami wracają do domów, bądź odnajduje ich policja. Zdarza się, że znalezione zostają ich
zwłoki – padli ofiarą przestępstwa, nieszczęśliwego wypadku, popełnili samobójstwo. Ale niektórzy jakby się

rozpłynęli – nie ma po nich żadnych śladów.

�

ZAGINIENI WG GRUP WIEKOWYCH – ZGŁOSZENIA W 2009 R. 

3496 – 26–40 lat

2281 – 41–50 lat

3054 – 14–17 lat
2263 – 18–25 lat

1875 – 51–60 lat

1540 – 60 lat

442 – w wieku 7–13 lat
125 – w wieku 0–6 lat

Źródło: dane KGP za rok 2009
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– Ta kie po stę po wa nie jest ab so lut nie nie zgod ne z prze pi sa mi –

mó wi kom. Grze gorz Pru sak. – Nie ma żad nych ogra ni czeń w przyj mo -

wa niu zgło szeń. Po li cja wy ko nu je czyn no ści, opie ra jąc się na Za rzą dze -

niu 352 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 16 lip ca 2003 r. w spra wie
pro wa dze nia przez Po li cję po szu ki wa nia osób za gi nio nych oraz po stę po -
wa nia w przy pad ku ujaw nie nia oso by o nie usta lo nej toż sa mo ści lub zna le -
zie nia nie zna nych zwłok. W in struk cji, za łącz ni ku do te go za rzą dze nia,

dział II, roz dział 1, par. 2, wy raź nie jest na pi sa ne, że za wia do mie nie

o za gi nię ciu obo wią za ny jest przy jąć każ dy peł nią cy służ bę po li cjant,

do któ re go zgło si się oso ba upraw nio na, a na stęp nie nie zwłocz nie za -

wia do mić o tym dy żur ne go naj bliż szej jed nost ki. Je że li z tre ści przy ję -

te go za wia do mie nia wy ni ka, iż ist nie je re al na moż li wość szyb kie go

od na le zie nia oso by za gi nio nej, zwłasz cza ma ło let niej lub wy ma ga ją cej

opie ki, lub za cho dzi oba wa za gro że nia ży cia, zdro wia lub wol no ści, dy -

żur ny jed nost ki Po li cji za rzą dza i nad zo ru je po szu ki wa nia.

Nad kom. Grze gorz Mie rze jew ski z Wy dzia łu Po szu ki wań i Iden ty fi -

ka cji Osób Biu ra Kry mi nal ne go KGP do da je, że nie ma rów nież gra nic

cza so wych, je śli cho dzi o zgła sza nie za gi nięć sprzed lat. Do Po li cji tra -

fia ją więc tak że sta re spra wy. Uda ło się m.in. od na leźć ko bie tę, któ rej

po szu ki wa ła sio stra. Hi sto ria mia ła swój po czą tek w cza sie woj ny, we

Lwo wie – ko bie ta, Ży dów ka, by oca lić przed za gła dą swo je có recz ki,

od da ła każ dą z nich in nej ro dzi nie. Po woj nie mat ka od na la zła jed ną

z dziew czy nek, po dru giej oraz jej opie ku nach słuch za gi nął. Szu ka ła jej

aż do swo jej śmier ci. Po la tach jej cór ka skon tak to wa ła się z An drze jem

Min ko, któ ry do ra dził, aby za wia do mi ła po li cję o za gi nię ciu sio stry. To

był strzał w dzie siąt kę – ko bie ta przez wszyst kie po wo jen ne la ta miesz -

ka ła na Ślą sku, gdzie tra fi li jej opie ku no wie, ucie ka jąc przed ar mią ra -

dziec ką. Po po nad 60 la tach sio stry spo tka ły się. 

POSZUKIWANIA WEDŁUG KATEGORII
In struk cja (dział I, par. 1, pkt 2 i 3) do za rzą dze nia 352 wy mie nia

dwie ka te go rie za gi nio nych. Prio ry tet ma ją oso by, któ re na gle opu ści -

ły ostat nie miej sce po by tu w oko licz no ściach uza sad nia ją cych po dej -

rze nie po peł nie nia wo bec nich prze stęp stwa za gra ża ją ce go ich ży ciu,

zdro wiu i wol no ści. A tak że ci za gi nie ni, w sto sun ku do któ rych ist -

nie je re al ne po dej rze nie, że tar gną się na swo je ży cie. Do ka te go rii

pierw szej za li cza ni są rów nież ma ło let ni do 15. ro ku ży cia, je śli ich

za gi nię cie zgło szo no po raz pierw szy. Wresz cie ci, któ rzy z po wo du

wie ku, cho ro by, upo śle dze nia wy ma ga ją opie ki in nych osób. 

Do dru giej ka te go rii kwa li fi ko wa ni są za gi nie ni, któ rzy opu ści li

ostat nie miej sce za miesz ka nia w oko licz no ściach nie uza sad nia ją cych

pod ję cia nie zwłocz nych dzia łań w ce lu ochro ny ich ży cia i zdro wia,

wcze śniej oka zy wa li nie za do wo le nie ze swo jej sy tu acji ży cio wej oraz
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Sio stro, gdzie je steś...
51-let nia Jo an na Ki jas -Pa ra fiń ska za gi nę ła 1 mar ca 2010 ro ku.

Ostat ni raz wi dzia no ją na przy stan ku au to bu so wym w Bo gat kach,

nie da le ko Pia secz na (woj. ma zo wiec kie). Stoi tam ma ły do mek,

w któ rym lu bi ła prze by wać, na wet bar dziej niż w swo im war szaw -

skim miesz ka niu.

– Te go dnia oko ło 12.00 sio stra te le fo no wa ła do swo jej cór ki – opo wia da Kry sty na (imię

zmie nio ne  – red.), sio stra Jo an ny. – Mó wi ła, że wy bie ra się do zna jo mej, z któ rą jest umó -

wio na. Już po jej za gi nię ciu oka za ło się, że żad ne go spo tka nia nie pla no wa ły. 

Pa ni Jo an na od lat cho ro wa ła na de pre sję, mia ła dwie pró by sa mo bój cze, ostat ni raz

w li sto pa dzie 2009 r. Kry sty na co dzien nie do niej te le fo no wa ła, roz ma wia ły po dwie, trzy

go dzi ny. Tego fe ral nego dnia też mia ła za dzwo nić, ale do pie ro wie czo rem. Wcze śniej jed -

nak za dzwo ni ła ko le żan ka Jo an ny, by ła za nie po ko jo na, bo nie za sta ła jej w do mu. Drzwi

by ły otwar te.

– Za wia do mi li śmy KPP w Pia secz nie, funk cjo na riu sze przy je cha li z psem – mó wi Kry -

sty na. – Ra zem z ni mi i ze zna jo my mi, oko ło 40 osób, prze szu ka li śmy oko li cę. Te ren jest

bar dzo trud ny – roz le głe la sy, łą ki, ba jor ka, w do dat ku 1 mar ca pa dał deszcz, zie mia by ła

roz mo kła.

Do dziś nie wia do mo, co sta ło się z Jo an ną Ki jas -Pa ra fiń ską. W do mu zo stał jej te le fon,

do wód, klu cze. Nie by ło na to miast no te su i port fe la, w któ rym mia ła kar ty kre dy to we.

5 lip ca br. z rze ki Pe reł ki wy ło wio no ka wa łek kor pu su i czasz kę, naj praw do po dob niej

na le żą ce do ko bie ty. Od có rek pa ni Jo an ny po bra no ma te riał do ba dań ge ne tycz nych. Wy -

ni ki DNA zna ne bę dą w li sto pa dzie br.

– Od dnia za gi nię cia sio stry bez u stan nie o niej my ślę – opo wia da pa ni Kry sty na. – I za -

da ję so bie py ta nia: co się z nią sta ło, gdzie prze by wa, kie dy do nas wró ci? Oczy wi ście do -

pusz czam myśl, że mo gło jej przy tra fić się coś złe go, mo że tym ra zem sku tecz nie tar gnę ła

się na ży cie, a mo że ją ktoś skrzyw dził. Gdy bym tamtego dnia wcze śniej do niej za dzwo -

ni ła, mo że dziś by ła by ra zem z na mi... A mo że za chwi lę ona do mnie za te le fo nu je... Naj -

gor sza jest nie pew ność. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. www.zaginieni.pl

opu ści li miej sce za miesz ka nia z wła snej wo li.

PIĘĆ, DZIESIĘĆ,
PIĘTNAŚCIE I WIĘCEJ LAT
Zgod nie z in struk cją (dział II, roz dział V,

par. 15) za rzą dze nia 352 Po li cja koń czy po -

szu ki wa nia oso by za gi nio nej, je że li zna le zio -

ne zo sta ły jej zwło ki, usta lo no, gdzie

prze by wa, po wró ci ła do miej sca za miesz ka -

nia, sąd stwier dził jej zgon lub uznał

za zmar łą. A tak że, gdy zo sta ła od na le zio na,

ale nie chce mieć żad nych kon tak tów ze

swo imi naj bliż szy mi.

– W ta kiej sy tu acji mu si ona, pod wa run -

kiem że jest peł no let nia i nie ube zw ła sno -

wol nio na, oso bi ście zło żyć po li cjan to wi

pi sem ne oświad cze nie, że nic złe go jej się

nie dzie je i że nie wy ra ża zgo dy na po da nie

swo je go ad re su – mó wi nad kom. Grze gorz

Mie rze jew ski. – Tę in for ma cję prze ka zu je -

my oso bie po szu ku ją cej. 

Aby za mknąć spra wę za gi nię cia, od dnia

za koń cze nia czyn no ści po szu ki waw czych

(czy li wszyst kich, któ re po li cja wy ko nu je

po przy ję ciu zgło sze nia o za gi nię ciu) mu si

jed nak upły nąć 15 lat.

– Czas pro wa dze nia czyn no ści po szu ki -

waw czych za le ży od te go, w ja kim wie ku by -

ła oso ba w mo men cie za gi nię cia, tak sta no wi

par. 16, dział II, roz dział V in struk cji do za -

Zaginieni wg płci
8969 – mężczyźni

6107 – kobiety

Najczęstsze przyczyny zaginięć 
1349 – uciecz ki nie let nich 

816 – nie po ro zu mie nia ro dzin ne 
445 – cho ro ba psy chicz na 

441 – świa do me ze rwa nie ze śro do wi skiem

�
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rzą dze nia 352 – mó wi Grze gorz Pru sak. – W przy pad ku ma ło let nie go

czyn no ści te mu szą trwać co naj mniej dzie sięć lat od mo men tu zgło -

sze nia za gi nię cia do mo men tu ukoń cze nia przez za gi nio ne go 23 lat.

Czyn no ści po szu ki waw cze oso by do ro słej pro wa dzo ne są przez dzie sięć

lat od mo men tu przy ję cia za wia do mie nia o jej za gi nię ciu. I pięć lat, je -

że li oso ba w dniu zgło sze nia za gi nię cia mia ła 70 lat.

Po tym czasie po li cjant mo że wy dać de cy zję o za koń cze niu czyn no -

ści po szu ki waw czych, mu si ją jed nak za twier dzić na czel nik wy dzia łu

kry mi nal ne go da nej ko men dy wo je wódz kiej Po li cji. Do pie ro wte dy

spra wa tra fia do ar chi wum, ale nie po wo du je to usu nię cia da nych oso -

by za gi nio nej z ewi den cji po li cyj nej. Po szu ki wa nia są za koń czo ne do -

pie ro po 15 la tach od zło że nia spra wy do ar chi wum.

W BAZIE INTERPOLU I W SYSTEMIE INFORMACYJNYM
SCHENGEN
Każ de zgło szo ne za gi nię cie jest au to ma tycz nie re je stro wa ne w kom -

pu te ro wej ba zie da nych SIS (Sys tem In for ma cyj ny Schen gen), do któ -

rej do stęp ma ją po li cje państw człon kow skich Unii Eu ro pej skiej

na le żą ce do gru py Schen gen.

– W przy pad ku gdy do sta je my do dat ko we in for ma cje o oso bie za gi -

nio nej, np. jed nost ka te re no wa usta li kraj, w któ rym ona prze by wa lub

mo że prze by wać, wte dy rów nież wpro wa dza my je kanałem SIS do

kraju bądź krajów strefy Schengen – mó wi nad kom. Tomasz Kwiat kow -

ski, za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Ko or dy na cji Po szu ki wań Mię dzy na -

ro do wych Biu ra Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji KGP.

Od 2008 r. do 10 sierp nia 2010 r. dzię ki SIS od na le zio no 574 oby wa -

te li pol skich (m.in. 240 w Niem czech, 106 we Fran cji, 76 w Hisz pa -

nii, 34 w Ho lan dii, 32 w Cze chach, 21 w Au strii, 13 w Szwaj ca rii, 10 we

Wło szech). Na si po li cjan ci od na leź li w Pol sce 227 za gi nio nych cu dzo -

ziem ców za miesz ka łych w pań stwach stre fy Schen gen.

– Wy dział Ko or dy na cji Po szu ki wań Mię dzy na ro do wych Biu ra Mię dzy -

na ro do wej Współ pra cy Po li cji KGP pro wa dzi wy mia nę in for ma cji mię dzy

jed nost ka mi pro wa dzą cy mi po szu ki wa nia oraz pod mio ta mi za gra nicz ny -

mi za an ga żo wa ny mi w spra wę po szu ki waw czą – do da je nad kom. To masz

Kwiat kow ski. – Pro wa dze nie po szu ki wań jed no cze śnie dwo ma ka na ła mi

(SIS, In ter pol) przez je den wy dział spo tka ło się z uzna niem po li cji in -

nych państw, m.in. Wiel ka Bry ta nia chce wziąć z nas przy kład.

Je śli ist nie ją prze słan ki, że oso ba prze by wa po za stre fą Schen gen,

po li cjant pro wa dzą cy spra wę wy stę pu je do Biu ra Mię dzy na ro do wej

Współ pra cy Po li cji KGP, za po śred nic twem wła ści wej ko men dy wo je -

wódz kiej Po li cji, z wnio skiem o roz sze rze nie po szu ki wań na kra je in ne

niż przy na leż ne do stre fy Schen gen. Po szu ki wa nia ta kie pro wa dzo ne są

ogól no świa to wym ka na łem In ter po lu.

wrzesień 2010 r.       POLICJA 997O SŁUŻBA

�

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZAGINIĘĆ

1349 – ucieczki nieletnich

816 – nieporozumienia rodzinne

445 – choroba psychiczna

441 – świadome zerwanie ze środowiskiem

Źródło: dane KGP za rok 2009
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Co po win ni zro bić bli scy oso by za gi nio nej,
aby ITA KA za ję ła się jej po szu ki wa nia mi?

– Pod sta wo wym wa run kiem jest zgło sze -

nie za gi nię cia po li cji. Ro dzi na po win na rów -

nież do star czyć nam zdję cie za gi nio ne go

oraz wy peł nio ny i pod pi sa ny for mu larz, po -

trzeb ny nam do prze twa rza nia je go da nych

oso bo wych. Druk moż na po brać z na szej

stro ny in ter ne to wej www.za gi nie ni.pl. Je -

śli ktoś nie ma do niej do stę pu, wy sy ła my

go fak sem lub dro gą pocz to wą. Zgła szać

moż na no we spra wy, jak i te, któ re zda rzy ły

się przed la ty.

W ja ki spo sób ITA KA zbie ra, w kra ju
i za gra ni cą, in for ma cje o za gi nio nych?

– Po szu ku jąc za gi nio nych na te re nie Pol -

ski, kon tak tu je my się z ich ro dzi na mi, czę -

sto rów nież z funk cjo na riu sza mi

pro wa dzą cy mi spra wę. Współ pra cu je my ze

stra żą miej ską, służ ba mi po szu ki waw czo -ra -

tow ni czy mi. Po za tym da ny przy pa dek na gła -

śnia my me dial nie – w te le wi zji, pra sie, ra diu,

in ter ne cie. In for ma cje o oso bach za gi nio nych

za miesz cza my sta le na por ta lach in ter ne to -

wych – www.po li cyj ni.pl., www.na sy gna -

TYLKO ŻYCIE Poszukiwania POLICJA 997       wrzesień 2010 r.8

Na le ży też pod kre ślić, że w po szu ki wa niach

za gi nio nych po za gra ni ca mi Pol ski bar dzo po ma -

ga ją na si ofi ce ro wie łącz ni ko wi.

W POL SCE, CZY LI W UNII
– Je śli cho dzi o po szu ki wa nia za gi nio nych, to po -

za Wiel ką Bry ta nią, któ ra nie jest w stre fie Schen -

gen, wszyst kie pań stwa na le żą ce do Unii

Eu ro pej skiej ma ją pro ce du ry zbieżne z naszymi –

mó wi Agniesz ka Go dlew ska z Wy dzia łu Ko or dy na -

cji Po szu ki wań Mię dzy na ro do wych BMWP KGP.

– Po li cja bry tyj ska zaj mu je się wy łącz nie po szu ki -

wa nia mi ma ło let nich oraz osób, któ re ze wzglę du

na stan fi zycz ny bądź psy chicz ny mo gą sta no wić

za gro że nie dla sie bie i in nych, bądź mo gły paść

ofia rą prze stęp stwa. Po szu ki wa nia mi in nych za gi -

nio nych zaj mu ją się or ga ni za cje po za rzą do we.

Czy w Pol sce ta kie roz wią za nie jest moż li we?

An drzej Min ko uwa ża, że jak naj bar dziej.

– Uwa żam, że na le ża ło by stwo rzyć na ba zie

ITA KI, któ ra ma du że do świad cze nie, struk tu rę,

któ ra zaj mo wa ła by się po szu ki wa niem tych za gi -

nio nych, któ rzy świa do mie opu ści li miej sce za -

miesz ka nia. �

GRAŻYNA BARTUSZEK

Ro dzi ny
cier pią
za wsze
Rozmowa z Aleksandrą
Andruszczak, zastępcą dyrektora
Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji
Centrum Poszukiwań Ludzi
Zaginionych ITAKA

�
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le.pl., w „Ga ze cie Wy bor czej”, w „Dzien ni ku

Za chod nim”. Wy sy ła my pla ka ty z wi ze run ka -

mi za gi nio nych m.in. do noc le gow ni. 

Za gra ni cą współ pra cu je my z pra są, rów -

nież po lo nĳ ną, por ta la mi in ter ne to wy mi,

Czer wo nym Krzy żem, kon su la ta mi pol ski mi,

au to ra mi pro gra mów TV ty pu na sze go „Kto -

kol wiek wi dział, kto kol wiek wie...”, a tak że

z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi. W więk -

szości kra jów eu ro pej skich są or ga ni za cje 

po za rzą do we, któ re zaj mu ją się tyl ko po szu -

ki wa nia mi nie let nich: Fran cja, Bel gia, 

Niem cy, ale w Wiel kiej Bry ta nii ist nie je or ga -

ni za cja iden tycz na jak ITA KA – Mis sing

People, a w Ho lan dii za gi nię cia mi zaj mu je

się Czer wo ny Krzyż. 

ITA KA po szu ku je za rów no do ro słych, jak
i nie let nich.

– Je śli cho dzi o kra je od le głe, w któ rych

nie za wsze są pol skie kon su la ty, współ pra cu -

je my z mi sjo na rza mi i or ga ni za cją „Le ka rze

bez Gra nic” oraz wy szu ku je my por ta le i ga -

ze ty, z któ ry mi się kon tak tu je my.

Szcze gól nie cen ne są in for ma cje – te le fo -

nicz ne, e-ma ilo we – od osób, któ re zna la zły

zdję cie i da ne za gi nio ne go na na szej stro nie

in ter ne to wej www.za gi nie ni.pl.

Czy w związ ku z otwar ciem na szych gra nic
wzro sła licz ba Po la ków za gi nio nych 
za gra ni cą? 

– Od kil ku lat wpły wa do nas wię cej ta kich

zgło szeń. Jed ni świa do mie za cie ra ją za so bą

śla dy – chcą od ciąć się od ro dzi ny, pro ble mów,

obo wiąz ków, za cząć no we ży cie. In ni wy je cha -

li, aby po pra wić swój byt, nie ste ty nie za wsze

im się to uda je. Nie ma ją pra cy, po pa da ją

w nę dzę, bez dom ność, lą du ją w schro ni skach,

noc le gow niach. Wsty dzą się naj bliż szych,

więc nie da ją zna ku ży cia. 

Wśród za gi nio nych są też mło de ko bie ty,

któ re wy jeż dża ją ze swo imi uko cha ny mi.

A na miej scu oka zu je się, że ten je dy ny to

han dlarz ludź mi, a one tra fia ją m.in. do agen -

cji to wa rzy skich, gdzie są bi te i wię zio ne.

Mo że ta kie przy pad ki są za ma ło na gła śnia ne.
– ITA KA pro wa dzi kam pa nię pro fi lak tycz -

ną „Bez piecz na pra ca”, któ rej ce lem jest za po -

bie ga nie za gi nię ciom osób wy jeż dża ją cych za

gra ni cę. W jej ra mach uru cho mi li śmy serwis

in ter ne to wy www.bezpiecznapraca.eu
skie ro wa ny wła śnie do osób po szu ku ją cych

pra cy za gra ni cą. Za war te są tam in for ma cje

o tym, jak bez piecz nie wy je chać za gra ni cę,

jak ustrzec się przed zo sta niem ofia rą han -

dlu ludź mi, jak za pew nić so bie bez pie czeń -

stwo po do tar ciu na miej sce, wresz cie, co

zro bić, gdy zo sta ło się oszu ka nym.

Do dzie ci, na sto lat ków, ro dzi ców, opie ku -

nów i na uczy cie li kie ru je my na to miast 

pro gram edu ka cyj no -in for ma cyj ny „Nie

ucie kaj”. Je go ha sło brzmi: „Uciecz ka to nie

jest roz wią za nie. Po czą tek roz mo wy to ko -

niec uciecz ki”.

Pro wa dzi my też ak cję „Lecz de pre sję”.

Nie wszy scy wie dzą, że nie le czo na de pre sja

pro wa dzi do sa mo bój stwa, bę dą ce go jed ną

z przy czyn za gi nięć.

Jeżeli odnajdziecie osobę zaginioną, ale
ona nie chce wrócić do domu,
do najbliższych, czy staracie się wpłynąć
na zmianę jej stanowiska? 

– My ni ko go nie oce nia my. Każ dy peł no -

let ni, nie ube zw ła sno wol nio ny czło wiek ma

pra wo sam do ko ny wać wy bo rów. Je śli jed nak

zgło si się do nas oso ba za gi nio na i pro si,

żebyśmy po mo gli jej na wią zać kon takt z ro -

dzi ną, to ni gdy nie od ma wia my. Tak by ło

m.in. w przy pad ku pew ne go trzy dzie sto lat ka

z woj. ma zo wiec kie go, któ ry za gi nął, bo miał

kło po ty ze zna le zie niem pra cy. Na gło śni li -

śmy me dial nie spra wę i czło wiek skon tak to -

wał się z na mi. Chciał wró cić do do mu, ale

by ło mu wstyd przed żo ną. W efek cie mał -

żon ko wie do ga da li się.

Czy rodzina zaginionego może, w jego
imieniu, podjąć decyzje prawnie skuteczne?
Na przykład żona chce sprzedać samochód,
który był zarejestrowany na męża… 

TYLKO ŻYCIE 9

– Przez dzie sięć lat, bo ty le mu si mi nąć,

aby moż na by ło wy stą pić do są du o uzna -

nie za gi nio ne go za zmar łe go, ro dzi na nie

mo że wy ko nać żad nych ru chów. Nie mo że

roz po rzą dzać ani ma jąt kiem oso bi stym za -

gi nio ne go, ani wspól nym. Nie mo że też

zre zy gno wać z usług te le fo nicz nych, wy ro -

bić dziec ku pasz por tu. Je że li za gi nio ny po -

bie rał ren tę lub eme ry tu rę, któ re wy pła cał

ZUS, to zo sta ją one za wie szo ne. Przy kła dy

moż na mno żyć.

Ro dzi na za gi nio ne go ma jed nak pra wo wy -

stą pić do są du o wy da nie zgo dy np. na wy na -

ję cie miesz ka nia, sprze daż sa mo cho du,

dział ki, do mu, ko rzy sta nie z kon ta, wy jazd

nie peł no let nie go dziec ka za gra ni cę,

Współ mał żo nek oso by za gi nio nej ma pra -

wo wy stą pić do są du o roz wód, a tak że

o przy zna nie dzie ciom ali men tów. Wy pła ca

je Fun dusz Ali men ta cyj ny, na le ży jed nak li -

czyć się z tym, że na stęp nie zo sta ną one

ścią gnię te przez ko mor ni ka z ma jąt ku

wspól ne go mał żon ków.

Wszyst kie te spra wy są bar dzo trud ne.

Praw ni cy ITA KI ra dzą ro dzi nom, jak na le ży

się po ru szać w gąsz czu wszyst kich tych za -

wi ło ści.

Rodziny również psychicznie bardzo
przeżywają zaginięcie bliskich. W jaki
sposób im pomagacie?

– Każ de za gi nię cie oso by bli skiej to ol -

brzy mie cier pie nie dla ro dzi ny. Naj gor sza

jest nie pew ność. Przez ca łe la ta, na wet je śli

sąd uznał za gi nio ne go za zmar łe go, bli scy

wie rzą, że ży je, że się ode zwie. Udzie la my

tym ro dzi nom wspar cia. Za wsze mo gą za -

dzwo nić do ITA KI, na si psy cho lo go wie

przez ca łą do bę peł nią dy żu ry. W War sza wie,

Ka to wi cach, Lu bli nie i Kra ko wie dzia ła ją

nasze gru py wspar cia, raz w mie sią cu psy -

cho lo go wie spo ty ka ją się z ro dzi na mi za gi -

nio nych.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra

I TAKA
Tel. całodobowy: 22 654 70 70
zgłoszenia i informacje
o zaginionych dorosłych

Tel. całodobowy: 116 000
zgłoszenia i informacje
o zaginionych dzieciach 

Infolinia: 801 654 70 70
(można dzwonić tylko z telefonów TP)
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Po tocz nie zwa ny „e -Po ste runkiem” jest apli ka cją jed no sta-

no wi sko wą, po zwa la ją cą two rzyć po trzeb ne pro to ko ły, za świad -

cze nia, po sta no wie nia oraz in ne pi sma pro ce so we i prze -

ka zy wać in for ma cje po trzeb ne do re je stra cji w po stę po wa niu przy go -

to waw czym. 

– Prze targ na wy ko na nie i do star cze nie spe cja li stycz nej apli ka cji

in for ma tycz nej za pew nia ją cej elek tro nicz ną ob słu gę do ku men ta cji

pro ce so wej w ra mach usłu gi e -Po ste ru nek za koń czył się za war ciem

umo wy z fir mą Ne tLi ne Gro up sp. z o.o. 5 czerw ca 2009 r. – in for -

mu je Ja cek Soń ta, na czel nik Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Pro mo cji

MSWiA. – Firma za pro po no wa ła naj ko rzyst niej szą ce nę (a ta kie 

by ło kry te rium wy bo ru ofer ty). Cał ko wi ty koszt re ali za cji umo wy

wy niósł 298 900 zł.

Fir ma Ne tLi ne Gro up sp. z o.o. udzie li ła 24-mie sięcz nej gwa ran -

cji na tę apli ka cję (ter min gwa ran cji koń czy się 1 ma ja 2012 r.) i zo -

bo wią za ła się, że w tym cza sie bę dzie bez płat nie usu wa ła, w ciągu

czter na stu dni, wszel kie zgło szo ne błę dy lub wa dy opro gra mo wa nia.

Cen trum Pro jek tów In for ma tycz nych MSWiA, prze pro wa dziw szy

te sty, odebrało apli ka cję 30 kwiet nia 2010 r. Zo sta ła ona prze ka -

za na do eks plo ata cji jed nost kom Po li cji 6 ma ja br.

JED NO KLIK NIĘ CIE
Jej naj waż niej szą ce chą, co pod kre śla li wszy scy moi roz mów cy (za -

rów no zwo len ni cy, jak i scep tycz nie pod cho dzą cy do te go po my słu),

jest moż li wość wie lo krot ne go wy ko rzy sta nia raz wpro wa dzo nych da -

nych w wie lu do ku men tach pro ce so wych. Wy peł nia jąc for mu la rze

ręcz nie, po li cjan ci te sa me da ne wpi su ją np. w pro to ko le ust ne go za -

wia do mie nia o prze stęp stwie, te le gra mie, dru ku zgło sze nio wym,

dru ku re je stru ją cym utra co ne przed mio ty, do KSIP itp. Sto su jąc apli -

ka cję, wy star czy jed no klik nię cie, by da ne te po wie lić. 

MNIEJ PA PIE RU
Na obec nym eta pie dzia ła nia apli ka cji, prze ka zu jąc da ne do KSIP,

trze ba je jed nak wy dru ko wać i prze słać pra cow ni ko wi, któ ry je wpro -

wa dzi. Ale jest moż li wość, że w przy szło ści pro wa dzą cy po stę po wa -

nie (lub je go prze ło żo ny – za le ży to od roz wią zań for mal nych) sam

bę dzie mógł te da ne w for mie elek tro nicz nej prze słać do KSIP. 

Skró ci to czas i ogra ni czy zu ży cie pa pie ru.

Sko ro już mo wa o pa pie rze – czę sto ak ta pro wa dzo nej spra wy trze -

ba z róż nych po wo dów prze słać do pro ku ra tu ry lub są du. Wów czas się

je ko piu je. Przy za sto so wa niu elek tro nicz ne go mo du łu nie bę dzie to

ko niecz ne, bo na dal po zo sta ną w apli ka cji.

Da ne z po stę po wań przy go to waw czych, któ re nie zna la zły się

w KSIP, nie są gro ma dzo ne w osob nej ba zie. By ło by to sprzecz ne

z za sa da mi gro ma dze nia da nych przez Po li cję (k.p.k. oraz art. 20

ust. 2a i 2b usta wy o Po li cji). Da ne z po stę po wa nia przy go to waw -

cze go moż na tyl ko prze no sić z kom pu te ra na kom pu ter, je śli zmie -

nia się np. pro wa dzą cy po stę po wa nie lub spra wa za ta cza co raz szer -

sze krę gi.

SŁOW NI KI I IN NE UŁA TWIE NIA
Mo duł e -Po ste ru nek zo stał wy po sa żo ny m.in. w ka ta log me ry to rycz -

nie po praw nych okre śleń z róż nych dzie dzin: tech ni ki, na uki, sztu -

ki, me dy cy ny, bu dow nic twa, mo to ry za cji, wy po sa że nia wnętrz itp.

na pod sta wie opra co wa nych wcze śniej w Pol skim To wa rzy stwie Kry -

mi na li stycz nym ter mi nów, tzw. mia now nic twa. Wy peł nia jąc go, 

po li cjan ci dys po nu ją pod ręcz nym „słow ni kiem pod po wie dzi”, co

znacz nie ujed no li ca two rzo ne przez nich tek sty, cał ko wi cie li kwi du -

jąc ele men ty tzw. ra do snej twór czo ści.

Jest wiel kim uła twie niem dla po li cjan tów pro wa dzą cych wie le

spraw na raz. Między innymi dla te go, że wy świe tla na czer wo no

wszyst kie te, któ rym koń czy się ter min re ali za cji. Trud no więc za po -

mnieć o je go prze dłu że niu. 

WA DY I ZA LE TY
– Jak wszyst kie pro gra my in for ma tycz ne, e -Po ste ru nek ma swo je 

wa dy i za le ty – mó wi insp. Ro man Woj tu szek, na czel nik Wy dzia łu

Do cho dze nio wo -Śled cze go Biu ra Kry mi nal ne go KGP. – Nie wszyst -

ko jesz cze funk cjo nu je opty mal nie. Być mo że nie zbęd ne bę dą pew -

ne mo dy fi ka cje, tak sa mo jak dzia ło się to np. przy bu do wie KSIP.

Pro gram trze ba do brze po znać i umieć z nie go ko rzy stać. Dla 

jed nych bę dzie to utra pie nie, dla in nych do bro dziej stwo. Trze ba 

do kład nie wsłu chać się w gło sy po li cjan tów z te re nu. Są po chwa ły,

ale też i ża le – jak za wsze, gdy wpro wa dza się coś no we go.

TE STU JĄ CY PO WIE DZIE LI
St. sierż. Mi chał Ja giel ski, KRP War sza wa -Śród mie ście:

– Po mysł cie ka wy, dla do cho dze niow ców du że uła twie nie pra cy.

Naj bar dziej po do ba mi się to, że da ne oso by prze słu chi wa nej 

sa mo ist nie ko piu ją się na każ dym ko lej nym dru ku. Na wet nie trze -

ba ro bić „ko piuj, wklej”. Po za tym wszyst kie dru ki są w jed nym

miej scu. Z te go, co sły sza łem od po li cjan tów wy ko nu ją cych oglę dzi -

ny, przy da je się też słow nik ter mi nów. Po za tym już na miej scu

moż na ro bić ta bli ce po glą do we. Nam to uła twia pra cę, bo nie mu -

si my cze kać na ich wy dru ko wa nie.

Je śli cho dzi o man ka men ty, na le ży wspo mnieć o tym, że sys tem

po kil ku dniach cią głej pra cy za wie szał się, no i przez to wszyst kie

nie za pi sa ne wcze śniej da ne prze pa da ły. Po za tym trze ba uwa żać,

aby przez po mył kę nie klik nąć na za kład kę „za kończ”. Wów czas

wszyst kie da ne zo sta ją za pi sa ne, ale nie moż na ich już mo dy fi ko -

TYLKO SŁUŻBA Logistyka POLICJA 997       wrzesień 2010 r.10

e -Po ste ru nek
Uproszczenie procedury dokumentowania czynności procesowych i rejestracyjnych, skrócenie czasu
wykonywania tych czynności, możliwość wielokrotnego wykorzystywania tych samych danych, szybki dostęp
do informacji w ramach prowadzonych postępowań, poprawa jakości wytwarzanych przez policjantów
dokumentów, podniesienie komfortu pracy policjantów (i nie tylko ich) oraz nowe możliwości nadzoru
nad postępowaniem – to wszystko ma zapewnić wprowadzany obecnie w Policji elektroniczny moduł procesowy. 
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wać, do łą czyć no wych itp. Ge ne ral nie jed nak uwa żam, że to do bry

po mysł i że na pew no uła twi i przy spie szy na szą pra cę. 

St. sierż. Ka ta rzy na Żar nic ka, Ko mi sa riat Po li cji War sza wa-
-Wi la nów:

– Na po cząt ku wszy scy tro chę się ba li śmy tej apli ka cji. Wie le 

by ło nie do cią gnięć. Ale spo tka nia z pro du cen ta mi spo wo do wa ły, że

je usu nię to. Przede wszyst kim cho dzi ło o to, że apli ka cja za kła da -

ła, iż wszyst kie czyn no ści po przy ję ciu za wia do mie nia o zda rze niu

wy ko nu je jed na oso ba. W ko mi sa ria cie nie jest to moż li we. Wszy -

scy jeź dzi my na zda rze nia, a po tem prze ka zu je my spra wy do cho -

dze niow com. Te raz nie ma już z tym pro ble mu. Dzię ki na szym

spo tka niom wy eli mi no wa li śmy jesz cze wie le in nych man ka men -

tów, ale nie mo że my z cał ko wi tą pew no ścią stwier dzić, że wszyst -

kie. Wie le też za le ży od sa mych po li cjan tów. Czy bę dą chcie li

„za przy jaź nić się” z tą apli ka cją. Ona wy ma ga, że by po niej tro chę

po cho dzić, po pró bo wać, do wie lu roz wią zań trze ba dojść sa me mu.

A jak wszę dzie, są ta cy, któ rzy ma ją swo je utar te ścież ki i nie lu bią

żad nych zmian. A po za tym ni gdy jesz cze nie uda ło się do go dzić

wszyst kim za in te re so wa nym.

Asp. Mar cin Ko peć, Wy dział Wy wia du Kry mi nal ne go KWP
w Kra ko wie:

– Pro gram i kon cep cja na pew no do bre, mo gą ce uspraw nić pra -

cę jed no stek li nio wych, ale oba wiam się, że apli ka cja nie zo sta ła

od po wied nio prze te sto wa na. Te sty do ty czy ły tyl ko pew nych czę ści

pro gra mu. Za bra kło prze pro wa dze nia choć by jed ne go, na wet fik -

cyj ne go po stę po wa nia przy go to waw cze go od po cząt ku do koń ca.

Po dob no nie by ło na to cza su. Bo ję się więc, że pro gram bę dzie do -

pie ro te raz te sto wa ny, ale już na „ży wym or ga ni zmie”.

Mł. asp. Ar ka diusz Bu jal ski, Wy dział Do cho dze nio wo -Śled -
czy KWP w Szcze ci nie:

– Jest to na pew no do bry po mysł, by uspraw nić na szą pra cę.

Szko da tyl ko, że w cza sie te stów nie prze pro wa dzo no w ca ło ści ani

jed ne go po stę po wa nia przy go to waw cze go w tej apli ka cji, bo wów -

czas moż na by wie le po wie dzieć o ewen tu al nych błę dach w pro -

gra mie. Tak więc czas po ka że, jak to bę dzie dzia ła ło w prak ty ce. 

Bar dzo istot na jest tak że ja kość sprzę tu, ja ki do sta nie my. Je śli

po li cjan ci ma ją na nim pra co wać w te re nie, to mu si być od por ny

na skraj ne wa run ki at mos fe rycz ne. Ostat niej zi my pra co wa łem

przy mi nus 20 stop niach Cel sju sza. Sko ro tusz za marzł mi w dłu -

go pi sie, to oba wiam się tro chę o lap to pa w ta kich wa run kach.

CO DA LEJ?
Skoń czyło się już testowanie apli ka cji w pię ciu gar ni zo nach Po li cji

(KSP oraz KWP w: Kra ko wie, Po zna niu, Wro cła wiu i Szcze ci nie).

Obec nie trwa ją pra ce nad wdro że niem jej w ca łym kra ju. Do te go

po trzeb ny jest jed nak sprzęt, czy li od po wied ni no te bo ok, ta blet lub

ter mi nal oraz prze no śna dru kar ka i apa rat cy fro wy. Ko lej ne eta py,

czy li roz bu do wa apli ka cji o dru ki wy ko rzy sty wa ne przez służ by ru chu

dro go we go oraz in te gra cja z cen tral ny mi sys te ma mi in for ma tycz ny -

mi Po li cji (KSIP i SWD) pla no wa ne są na rok na stęp ny.

– W sa mym prze tar gu na apli ka cję tyl ko po śred ni czy li śmy – mó -

wi nad kom. Mał go rza ta Paw ło wicz, za stęp ca dy rek to ra Biu ra

Łącz no ści i In for ma ty ki KGP. – Do pie ro te raz stoi przed na mi 

za da nie ku pie nia od po wied nie go sprzę tu, któ ry mógł by zo stać

wy ko rzy sta ny do pra cy w te re nie. Spraw dzi li śmy już, że urzą dze -

nia mo bil ne za mon to wa ne w po li cyj nych ra dio wo zach na da ją się

do no wej apli ka cji. Ale ra dio wo zem nie wszę dzie moż na do trzeć.

Te sto wa ne są więc obec nie ta ble ty, co praw da droż sze od lap -

to pów, ale od por ne na ude rze nia, upad ki i skraj ne róż ni ce tem -

pe ra tur.

PO MYSŁ SPRZED LAT
Na po mysł tej apli ka cji wpadł nad insp. An drzej Tre la, kie dy jesz cze

peł nił funk cję dy rek to ra Biu ra Kry mi nal ne go w KGP.

– Ba da nia opi nii spo łecz nej pro wa dzo ne przez nie za leż ne ośrod ki

wska zy wa ły na to, że pra ca do cho dze nio wo -śled cza jest nad mier nie

zbiu ro kra ty zo wa na – mó wi ge ne rał Tre la. – Ba da ni nie zgła sza li drob -

nych prze stępstw prze ciw ko mie niu, by oszczę dzić so bie biu ro kra -

cji i cza su. Po li cjan ci na rze ka li na prze pi sy wa nie w nie skoń czo ność

tych sa mych da nych na wie lu róż nych dru kach. To wszyst ko ra zem

spo wo do wa ło, że w 2005 r. w KGP po wstał trzy oso bo wy zespół

do pra cy nad apli ka cją in for ma tycz ną. Na po czą tek stwo rzy li apli ka -

cję do prze stępstw nie wy kry tych, po tem do wy kry tych. Wte dy za -

pro si li śmy do współ pra cy WSPol. w Szczyt nie oraz 5 wo je wództw, w

któ rych po wsta ły po 2 dwu oso bo we ze spo ły z jed no stek pierw szo li -

nio wych plus je den ko or dy na tor w wy dzia le do cho dze nio wo -śled -

czym KWP, aby ten pro gram prze te sto wać. Po uwa gach ze spo łów

te stu ją cych w 2009 r. CPI ogło si ło prze targ na stwo rze nie pro gra mu

kom pu te ro we go.

Dziś ma my już apli ka cję. Bę dzie na pew no z cza sem mo dy fi ko wa -

na, do sko na lo na. I choć wiem, że dla nie któ rych po li cjan tów na po -

cząt ku mo że sta no wić pro blem – nie wszy scy lu bią no wo ści, to

z cza sem zo sta nie za ak cep to wa na. Przede wszyst kim dla te go, że

skró ci im czas pra cy, zwłasz cza ten po świę ca ny na biu ro kra cję, i tym

sa mym zwięk szy kom fort pra cy. Wpro wa dze nie tej apli ka cji w ca łej

Pol sce, pla no wa ne na wrze sień 2011 r., nie zmniej szy licz by do cho -

dze niow ców, a je dy nie po zwo li im wię cej cza su po świę cać na to, co

sta no wi isto tę ich służby. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. An drzej Mi tu ra
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Zbli ża się Eu ro 2012. Wia do mo, że nie któ re pro jek ty
z dzie dzi ny in fra struk tu ry nie zo sta ną zre ali zo wa ne
na czas. A w dzie dzi nie bez pie czeń stwa bę dzie my 
przy go to wa ni na sto pro cent? Mo że już je ste śmy?

– Gdy by Eu ro od by wa ło się już i mia ło być za bez pie -

cza ne w spo sób tra dy cyj ny, czy li przede wszyst kim

z uży ciem du żych sił po rząd ko wych, pew no mo gli by -

śmy je prze pro wa dzić, ale nie by ło by to po my śli za rów -

no UEFA, jak i stro ny pol skiej. 

Mi strzo stwa ma ją być im pre zą ra do sną, ale

jednocześnie bez piecz ną. Trze ba się tak przy go to wać,

że by uzbro jo ne si ły po li cyj ne nie by ły wi docz ne na pol -

skich uli cach, lecz by za pew nie nie bez pie czeń stwa od -

by wa ło się w spo sób przy ja zny dla sa mych ki bi ców.

Wy ma ga to ca łe go pro ce su zmian, w tym przy go to wa -

nia służb po rząd ku pu blicz ne go, ale też na sze go spo łe -

czeń stwa. Nie któ rzy z go ści bę dą za cho wy wa li się

ina czej, niż jest to przy ję te w na szej kul tu rze, i nie ko -

niecz nie trze ba od ra zu ro bić z te go pro blem, po dej mo -

wać si ło we in ter wen cje, tyl ko po ko jo wo roz wią zać

po ten cjal ny kon flikt. Cza sa mi gest, u nas trak to wa ny

ja ko ob raź li wy, ma zu peł nie od mien ną, po zy tyw ną wy -

mo wę w in nym kra ju. Mam na dzie ję, że ten edu ka cyj -

no -pre wen cyj ny pro ces przy nie sie efek ty. Li czy my

na to, że Eu ro 2012 bę dzie mo men tem, w któ rym zmie -

ni się na lep sze, jak do tąd nie ko rzyst ny, wi ze ru nek na -

szych ki bi ców. Mo że po tych mi strzo stwach nie bę dą

już po trzeb ne wy so kie siat ki od dzie la ją ce pły tę bo iska

od try bun. Nie moż na jed nak za po mi nać o więk szej

kon se kwen cji w eg ze kwo wa niu pra wa w sto sun ku do ki -

bi ców. W tym za kre sie du żo do zro bie nia ma ją służ by

in for ma cyj no -po rząd ko we or ga ni za to ra i pod mio ty pań -

stwo we od po wie dzial ne za za pew nie nie po rząd ku i bez -

pie czeń stwa. 

Przy go to wa nia trwa ją i idą peł ną pa rą. Pre mier po wo -

łał Ko mi tet ds. Bez pie czeń stwa Eu ro 2012, któ re mu

mam za szczyt prze wod ni czyć. Ko mi tet ko or dy nu je ca ły

pro ces przy go to wań w za kre sie bez pie czeń stwa i bę dzie

ko or dy no wał za bez pie cze nia w cza sie mi strzostw. Przy -

go to wu je my się kom plek so wo, uwzględ nia jąc wszel kie,

na wet te naj mniej praw do po dob ne, sce na riu sze.

Au stria cy na czas mi strzostw przy wró ci li kon tro lę 
gra nicz ną mię dzy ich kra jem a pań stwa mi UE. 
Czy my rów nież w trak cie Eu ro 2012 wpro wa dzi my 
spe cjal ne prze pi sy lub ja kieś prze pi sy za wie si my?

– Tak, tro chę prze pi sów spe cjal nych bę dzie my mu -

sie li wpro wa dzić, cho ciaż by zwią za nych z ochro ną praw

au tor skich, zna ków to wa ro wych. UEFA przy wią zu je

wiel ką wa gę do twar de go re spek to wa nia pra wa w tej

dzie dzi nie, każ de wy ko rzy sta nie zna ku to wa ro we go wy -

ma ga zgo dy je go wła ści cie la. Za kła da my też przy wró ce -

nie kon tro li na gra ni cach we wnętrz nych UE, ale czy

na to się zde cy du je my, bę dzie za le ża ło od ana li zy za gro -

żeń. Na pew no jest kil ka prze pi sów w usta wie o bez -

pie czeń stwie im prez ma so wych, któ re nie do koń ca są

zbież ne z ocze ki wa nia mi UEFA, i bę dzie my mu sie li je

chwi lo wo za wie sić. Cho dzi na przy kład o za pi sy zwią -

za ne z iden ty fi ka cją ki bi ców wcho dzą cych na sta dion,

któ re ze wzglę du na spo sób dys try bu cji wej śció wek nie

bę dą moż li we do eg ze kwo wa nia. Nie da się imien nie

przy pi sać każ de go bi le tu do oso by. Ana li zu je my ra zem

z UEFA, ja kie jesz cze z na szych roz wią zań praw nych

sta ły by na prze szko dzie przy ję tym przez tę or ga ni za cję

stan dar dom, któ re Pol ska, pod pi su jąc umo wę o or ga ni -

za cji mi strzostw, zo bo wią za ła się przy jąć. Szy ku ją się też

zmia ny w pra wie o trwa łym, a nie cza so wym cha rak te -

rze. Jest wie le ele men tów zwią za nych z po trze bą

uspraw nie nia współ dzia ła nia nie któ rych in sty tu cji,

głów nie kom po nen tów po li cyj no -cy wil ne go z woj sko -

wym, na przy kład w za kre sie prze ciw dzia ła nia za gro że -

niom za ma cha mi ter ro ry stycz ny mi.

MSWiA wspól nie z CAT ABW stwo rzy ło stro nę 
www.an ty ter ro ryzm.gov.pl. Ma to być ele ment 
edu ka cyj ny dla spo łe czeń stwa, czy mo że miej sce
do wy mia ny do świad czeń, zgła sza nia uwag?

– W ja kimś stop niu jed no i dru gie, choć głów ną ro lę

od gry wa tu aspekt edu ka cyj ny. Na ra zie, wciąż na eta -

pie two rze nia stro ny, bo ist nie je ona do pie ro od lip ca,

naj ak tyw niej sze są MSWiA, Po li cja i ABW, ale ideą jest,

by w jej re da go wa nie włą czy li się wszy scy człon ko wie

Mię dzy re sor to we go Ze spo łu ds. Za gro żeń Ter ro ry stycz -

nych, czy li te go fo rum, któ re zaj mu je się wy pra co wa -

niem na ro do we go po dej ścia do pro ble mu ter ro ry zmu.

Suk ce syw nie za miesz cza ne są ma te ria ły z róż nych in -

sty tu cji, od le gi sla cji na po zio mach świa to wym, eu ro -

pej skim i kra jo wym, po ca łą ma sę po rad i wska zó wek,

jak się za cho wać w przy pad ku za ma chu ter ro ry stycz ne -

go, gdzie szu kać po mo cy itd. Kom plek so wy po rad nik
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już znaj du je się na stro nie, choć wciąż go uzu peł nia my

i do pra co wu je my. Za le ży nam, by do trzeć z wie dzą o za -

gro że niach ter ro ry stycz nych do jak naj szer sze go krę gu

od bior ców. 

Wła śnie, gdy by za py tać prze cięt ne go Po la ka, czy czu je
się bez piecz nie na uli cy po zmro ku, od po wiedź
mogłaby brzmieć: niekoniecznie; ale gdyby tę samą
osobę zagadnąć o możliwość stania się ofiarą zamachu
terrory stycz ne go, pew no uśmiech nę ła by się 
po błaż li wie: bez prze sa dy.

– Prze pro wa dzo ne w ostat nim cza sie ba da nia son da -

żo we zle co ne przez WSPol. wy ka za ły, że świa do mość

Po la ków na te mat za gro że nia ter ro ry stycz ne go jest nie -

wiel ka. Na si ro da cy twier dzą, że na świe cie za gro że nie

ter ro ry zmem ist nie je, ale nas to bez po śred nio nie do -

ty czy. Tym cza sem w cią gu ostat niej de ka dy w za ma -

chach ter ro ry stycz nych w tak od le głych od sie bie

miej scach, jak No wy Jork, in do ne zyj ska wy spa Ba li, Ma -

dryt czy Lon dyn zgi nę ło kil ku dzie się ciu pol skich oby -

wa te li. Choć by z te go po wo du pro blem ter ro ry zmu

do ty czy Pol ski i to bar dziej, niż po wszech nie się uwa ża.

Dzię ki uru cho mie niu stro ny www.an ty ter ro -
ryzm.gov.pl chce my pod nieść świa do mość spo łecz ną

oraz uwraż li wić lu dzi na za gro że nie ter ro ry zmem nie

tyl ko w kra ju, ale tak że po za je go gra ni ca mi – wszę dzie

tam, gdzie obec ni są pol scy oby wa te le. Otwar cie gra nic

we wnątrz UE to bar dzo po zy tyw ny sku tek zmian po li -

tycz no-spo łecz nych w cią gu ostat nich lat, ale jed no cze -

śnie obec ność na szych ro da ków w pań stwach, w któ rych

po ziom za gro że nia ter ro ry stycz ne go jest wyż szy, zna -

czą co zwięk sza praw do po do bień stwo, że mo gą stać się

ofia ra mi za ma chów ter ro ry stycz nych. 

Idea stwo rze nia stro ny ba zu je na in ter ne cie ja ko naj -

szyb szej i po wszech nie do stęp nej w dzi siej szych cza sach

me to dzie dia lo gu. Stro na www.an ty ter ro ryzm.gov.pl
jest rzą do wą plat for mą ko mu ni ka cji ze spo łe czeń stwem,

któ re  przez sta ły kon takt e -ma ilo wy ma bez po śred ni

wpływ na me ry to rycz ną za war tość por ta lu. 

Cho ciaż za gro że nie ter ro ry zmem w Pol sce jest obec -

nie na ni skim po zio mie, to ze wzglę du na na sze za an ga -

żo wa nie w mię dzy na ro do wej woj nie z ter ro ry zmem jest

kwe stią cza su, kie dy mo że my stać się te re nem, na któ -

rym mo że dojść do ja kie goś za ma chu.

Na pew no przy oka zji ta kich du żych wy da rzeń, jak ME

w Pił ce Noż nej Eu ro 2012, trze ciej pod wzglę dem wiel -

ko ści im pre zie na świe cie, al bo pod czas zbli ża ją ce go się

ob ję cia przez Pol skę pre zy den cji w UE oczy wszyst kich

bę dą zwró co ne na nasz kraj i wte dy or ga ni za cjom ter ro -

ry stycz nym mo gą przyjść do gło wy róż ne po my sły, że by

dać znać o so bie. Na to mu si my być przy go to wa ni.

Na za koń cze nie te go wąt ku pra gnę jesz cze raz pod -

kre ślić coś, co się sta ło nie for mal nym mot tem two rze -

nia por ta lu, że dziś świa do my za gro że nia oby wa tel,

zna ją cy pod sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa, jest na -

szym naj cen niej szym so jusz ni kiem w roz po zna niu

i prze ciw dzia ła niu im.

Moż na po wie dzieć, że pol ska pre zy den cja w UE bę dzie
pró bą ge ne ral ną dla na szych służb.

– Na pew no wy da rze nia z nią zwią za ne, wi zy ty na po -

zio mie głów pań stwa, mi ni ste rial nym, eks perc kim bę dą

wy ma ga ły od nas wzmo żo nej pra cy przez pół ro ku. 

Każ dą ta ką wi zy tę trze ba bę dzie za bez pie czyć.

Na stronie www.antyterroryzm.gov.pl można zobaczyć,
że mamy pierwszy, najniższy, zielony stopień
zagrożenia terrorystycznego. Gdybyśmy mieli stopień
trzeci, pomarańczowy, przedostatni, czyli informację
o przygotowywanym zamachu terrorystycznym
na terenie RP, które służby, jakie 
kroki by podejmowały?

– Za le ża ło by to od ro dza ju za gro że nia. Na po zio mie

stra te gicz nym funk cjo nu je Rzą do we Cen trum Bez pie -

czeń stwa, któ re ko or dy nu je dzia ła nia re sor tów i in sty tu -

cji, wy pra co wu je pro ce du ry współ dzia ła nia w za kre sie

re ago wa nia kry zy so we go. Do brze funk cjo nu je Mię dzy -

re sor to wy Ze spół ds. Za gro żeń Ter ro ry stycz nych, któ ry

ana li zu je wszyst kie zda rze nia na świe cie, w kra ju i okre -

śla kie run ki stra te gicz nych dzia łań wo bec za gro żeń ter -

ro ry stycz nych. Nie cho dzi tu tyl ko o służ by spe cjal ne,

Po li cję, ale tak że na przy kład są dow nic two, pro ku ra-
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tu ry, służ bę zdro wia itd. Po tra ge dii smo leń skiej do ko na li śmy ana li -

zy, jak przy go to wa ne są na sze in sty tu cje do oglę dzin miej sca wiel -

kich ka ta strof. Nie ste ty, oka zu je się, że śred nio, że by nie po wie dzieć

sła bo. Dla te go po wo ła li śmy in ter dy scy pli nar ny ze spół, któ ry opra co -

wu je szcze gó ło we pro ce du ry i wspól nie wdro ży my je w in sty tu cjach,

aby być przy go to wa nym na wszel kie moż li we zda rze nia. 

Od bli sko 2 lat pra cu je w sys te mie 24-go dzin nym  Cen trum An ty -

ter ro ry stycz ne ABW, w skład któ re go wcho dzą przed sta wi cie le wszyst -

kich służb prze ciw dzia ła ją cych ter ro ry zmo wi. Tam spły wa ją wszyst kie

in for ma cje o ewen tu al nych re al nych za gro że niach, są prze twa rza ne

i kie ro wa ne do od po wied nich in sty tu cji. Da lej, na po zio mie czy sto wy -

ko naw czym, ma my służ by spe cjal ne, w pew nym za kre sie też Po li cję.

Gdy by do szło do za ma chu ter ro ry stycz ne go, pod sta wo wą jed nost ką 

li kwi du ją cą ta kie za gro że nie by ło by BOA KGP, ale chce my też jak naj -

sze rzej spo żyt ko wać po ten cjał GROM i innych woj sko wych jed no stek

an ty ter ro ry stycz nych. Oni ni gdy do tych czas nie by li wy ko rzy sty wa ni

w kra ju, choć usta wa o Po li cji da je pew ne moż li wo ści wno sze nia o

ta ką po moc. Przy za ło że niu, że do cho dzi do sy tu acji, w któ rej ter ro ry -

ści po ry wa ją wie lu za kład ni ków, si ły BOA KGP, na wet przy wspar ciu

jed nost ka mi z ABW i po li cyj ny mi z wo je wództw, mo gą nie wy star czyć.

Po nad to woj sko we for ma cje spe cjal ne są zna ko mi cie wy po sa żo ne i pre -

zen tu ją świa to wy po ziom; po win no to być wy ko rzy sty wa ne w trud nych

sy tu acjach. Trze ba tyl ko zin te gro wać kom po nen ty po li cyj no -cy wil ny

z woj sko wym i dzi siaj jest to ro bio ne. Od by wa ją się wspól ne ćwi cze nia,

przy go to wu je my roz wią za nia praw ne, któ re uspraw nią współ pra cę.

Wresz cie ma my moż li wo ści, na pod sta wie de cy zji Ra dy Eu ro py nr 616
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z 2008 r., wy ko rzy sty wa nia w ob rę bie UE ogniw an ty ter ro ry stycz nych

z in nych państw. Prze pro wa dzi li śmy już przez Par la ment no we li za cję

ustaw o Po li cji i Stra ży Gra nicz nej w za kre sie wy ko rzy sta nia na szych

funk cjo na riu szy po za gra ni ca mi Pol ski.

Przy go to wu je my usta wę o udzia le za gra nicz nych funk cjo na riu szy

w dzia ła niach na te re nie RP oraz o po zy ski wa niu i wy mia nie in for -

ma cji wy wia dow czych, któ ra uła twi współ pra cę mię dzy na ro do wą. 

W ja kim stop niu mo że my po sił ko wać się do świad cze nia mi państw,
któ re wcze śniej or ga ni zo wa ły pił kar skie mi strzo stwa?

– Po wo ła li śmy ko mi tet do rad czy, w skład któ re go wcho dzą przed -

sta wi cie le: Au strii, Por tu ga lii, Ho lan dii oraz Wiel kiej Bry ta nii. Są to

po li cjan ci, któ rzy od po wia da li za bez pie czeń stwo pod czas mi strzostw

Eu ro py i świa ta w ich kra jach; Bry tyj czyk jest re pre zen tan tem gru py

Think Tank w UE, zaj mu ją cej się bez pie czeń stwem im prez spor to -

wych. W mo im mnie ma niu są to naj lep si, naj bar dziej do świad cze ni

w Eu ro pie spe cja li ści z za kre su za pew nie nia po rząd ku i bez pie czeń -

stwa na im pre zach ma so wych. Przy jeż dża ją, ana li zu ją, oce nia ją, pod -

po wia da ją, zwra ca ją uwa gę na ele men ty, ich zda niem wraż li we.

Rów nież UEFA twar do, kon se kwent nie oce nia stan przy go to wań

do mi strzostw. Słu cha my, ko rzy sta my z rad. I jak po wie dzia łem: przy -

go to wu je my się na każ dy, na wet naj mniej praw do po dob ny sce na riusz.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

zdj. Prze my sław Ka cak

�
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Od po cząt ku ma ja w Lu bli nie trwa ak -

cja, któ ra ma uświa da miać oso bom

star szym za gro że nia zwią za ne

z dzia łal no ścią prze stęp ców wy ko rzy stu ją cych

ich do bre ser ce. Po dob ne dzia ła nia trwa ją

w Szcze ci nie od paź dzier ni ka 2009 r. Lu bel ską

kam pa nię przy go to wał Ze spół Ko mu ni ka cji Spo -

łecz nej KWP, a szcze ciń ską po li cjan ci z wy dzia łu

pre wen cji ko men dy wo je wódz kiej.

TWARZ KAM PA NII
We współ pra cy z TVP Lu blin na krę co no spot te -

le wi zyj ny prze strze ga ją cy przed oszu sta mi po da ją -

cy mi się za sprze daw ców ofe ru ją cych fan ta stycz ne

pro mo cje. Po wsta ły też trzy wer sje ra dio we: z pra -

cow ni kiem ad mi ni stra cji, ku rie rem i sprze daw cą.

W spo tach wzię li udział po li cjan ci z ze spo łu ko -

mu ni ka cji oraz Ali na Guc ma, prze wod ni czą ca 

Za rzą du Od dzia łu Okrę gu Związ ku Eme ry tów,

Ren ci stów i In wa li dów w Lu bli nie. 

– Per trak to wa li śmy z pa nią Ali ną, by zo sta ła

twa rzą na szej kam pa nii – mó wi pod insp. Ja nusz

Wój to wicz, rzecz nik lu bel skiej KWP. – W koń cu

wy ra zi ła zgo dę, a my sta ra li śmy się jej nie prze -

mę czać pod czas na grań. 

Pa ni Ali na ma 84 la ta, ale, jak przy zna je 

pod kom. Mar le na Dud kow ska -Kot z ze spo łu

ko mu ni ka cji, wciąż try ska ener gią i en tu zja -

zmem, i pod czas ca ło dzien ne go na gra nia nie

ustę po wa ła kro ku znacz nie młod szym re ali za -

to rom. Pa ni prze wod ni czą ca wspo mi na, że gdy

po li cjan ci zwró ci li się z proś bą o po moc (cho -

dzi ło o zna le zie nie „ak to ra” i udo stęp nie nie

miesz ka nia do na krę ce nia spo tu), nie kon sul -

to wa ła się ani z ro dzi ną, ani ze zna jo my mi ze

związ ku. Wy stą pi ła, po nie waż sa ma kie dyś 

pa dła ofia rą oszu sta.

– Do sie dzi by na sze go związ ku przy szedł mło -

dy, do brze ubra ny męż czy zna, któ ry chciał nam

ofia ro wać pie nią dze – opo wia da pa ni Ali na. –

Po dłuż szej roz mo wie wzbu dził mo je za ufa nie

i gdy po pro sił o ka wę, wy szłam na chwi lę z po ko -

ju. Wró ci łam, spi sa li śmy wstęp ne zo bo wią za nie

współ pra cy i męż czy zna wy szedł. Po chwi li zaj -

rza łam do to reb ki – pie nią dze znik nę ły. 

Oczy wi ście su my pro po no wa nej przez oszu sta

zwią zek ni gdy nie zo ba czył. Pa ni Ali na nie zgło -

si ła tej spra wy po li cji, po nie waż bar dzo się wsty -

dzi ła swo jej ła two wier no ści. Kie dy w lo kal nej

te le wi zji po ja wił się spot z jej udzia łem, zna jo mi

by li za sko cze ni, ale w peł ni po par li jej de cy zję

i uzna li kam pa nię za wręcz nie zbęd ną.

FAŁ SZY WY WNU CZEK
Po dob ne dzia ła nia pre wen cyj ne pro wa dzą m.in.

KPP w Go sty ni nie i KSP. Wraz z lo kal ną sta cją 

te le wi zyj ną i wo lon ta riu sza mi go sty niń scy po-

li cjan ci na krę ci li film Wnu czek, ostrze ga ją cy

przed na cią ga cza mi po da ją cy mi się za krew nych

– wy świe tla ła go m.in. te le wi zja ka blo wa. Kom.

Zbi gniew Bar to siak (ofi cer pra so wy KPP i współ -

twór ca ak cji) po ka zy wał film na spo tka niach z se -

nio ra mi na Uni wer sy te cie Trze cie go Wie ku

i w do mu pa ra fial nym. Ko ściół jest na tu ral nym

sprzy mie rzeń cem ta kich kam pa nii, dla te go rów -

nież sto łecz na po li cja zwró ci ła się z proś bą

do abp. Ka zi mie rza Ny cza o roz pro pa go wa nie

wśród wier nych in for ma cji, jak się nie dać oszu -

kać. Na to miast w Lu bli nie pla ka ty kam pa nii

Oszu stom Stop! ma ją się nie dłu go po ja wić na ko -

ściel nych ta bli cach ogło szeń. 

– Każ dą nie ty po wą sy tu ację, a zwłasz cza te le -

fo ny od rze ko mych krew nych pro szą cych o szyb -

ką po życz kę, trze ba jak naj szyb ciej zgło sić po li cji

– przy po mi na pod insp. Wój to wicz. – O na szej

kam pa nii se nio rzy do wia du ją się od zna nych so -

bie osób, np. pra cow ni ków spo łecz nych. Ca ły

czas prze strze ga my, by nie wpusz czać do do mu

ni ko go ob ce go, na wet ofe ru ją ce go ulot ki na szej

ak cji.

NA PO GO TO WIE, NA CY GAN KĘ…
Za ję cia dla stu den tów Uni wer sy te tu Trze cie go

Wie ku pro wa dzą też kom. An na Si ko ra i asp. 

Ma rek Zaj del z wy dzia łu pre wen cji szcze ciń skiej

KWP. W ra mach pro gra mu pre wen cyj ne go 

Bez piecz ny Se nior od paź dzier ni ka 2009 r. m.in.

wy ja śnia ją słu cha czom me to dy okra da nia osób

star szych, mó wią, jak bez piecz nie ko rzy stać z ban -

ko ma tów i w ja ki spo sób za bez pie czyć miesz ka -

nie przed wła ma niem. Wie dzą, jak sku tecz nie

do trzeć do au dy to rium: w ze szłym ro ku w PR

Szcze cin co śro dę przy go to wy wa li (a pan Ma rek

pro wa dził) po ran ną au dy cję o bez pie czeń stwie –

pi sa li śmy o tym w sierp niu ub.r. Zda rza się, że

na spo tka nia z ni mi przy cho dzi po nad 200 osób.

– Kie dy za czy na li śmy pro gram, wy da wa ło nam

się, że po prze sta nie my na kil ku spo tka niach –

wspo mi na asp. Ma rek Zaj del. – Za ję cia prze r-

wa li śmy na czas wa ka cji, ale od wrze śnia je wzna -

wia my, bo wciąż po ja wia ją się ko lej ne waż ne te -

ma ty, któ re trze ba po ru szyć. Se nio rzy są bar dzo

za in te re so wa ni tym, o czym opo wia da my – nie

są to su che wy kła dy, ale go ści my też przed sta wi -

cie li in sty tu cji, któ rych wi ze ru nek jest 

naj czę ściej wy ko rzy sty wa ny do po peł nia nia prze -

stępstw na oso bach star szych.

Oszu ści czę sto pod szy wa ją się pod pra cow ni -

ków ad mi ni stra cji, dla te go po li cjan ci za pra sza ją

praw dzi wych urzęd ni ków, by opo wie dzie li o swo -

ich upraw nie niach i po ka za li, jak wy glą da ją do -

ku men ty upraw nia ją ce ich do kon tro li czy np.

spraw dze nia sta nu licz ni ków. Jed nak po my sło -

wość oszu stów nie zna gra nic: po da ją się za an -

kie te rów, sprze daw ców, Cy gan kę ofe ru ją cą

amu le ty czy… pra cow ni ka po go to wia. 

– Zło dzie je nie ma ją żad nych skru pu łów, bez -

względ nie wy ko rzy stu ją na iw ność i wraż li wość

star szych osób – mó wi asp. Zaj del. – Fał szy wy

pra cow nik po go to wia przy cho dzi i mó wi, że ktoś

z bli skich miał wy pa dek, po trzeb na jest krew,

któ rą trze ba ku pić. I se nior od da je mu wszyst kie

oszczęd no ści, by ra to wać rze ko me go ran ne go. 
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Zasada ograniczonego zaufania
Podobnie jak na drodze, tak i w życiu dobrze kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Dotyczy to zwłaszcza

osób starszych, które łatwo stają się ofiarami oszustów wykorzystujących ich życzliwość i ufność. 
Aby przestrzegać seniorów przed naciągaczami i złodziejami, powstały m.in. lubelska kampania społeczna 

Oszustom Stop! i szczeciński program Bezpieczny Senior.
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W mar cu słu cha cze szcze ciń skie go Uni wer sy -

te tu Trze cie go Wie ku do sta li alar my oso bi ste

ufun do wa ne przez Bank Ochro ny Śro do wi ska:

umiesz cza się je w środ ku to reb ki czy tecz ki,

a lin kę z za wlecz ką przy cze pia do pa ska lub szluf -

ki w spodniach. Gdy zło dziej wy ry wa to reb kę,

alarm uru cha mia się i prze raź li wie wy je – moż na

go wy łą czyć tyl ko przez wło że nie z po wro tem za -

wlecz ki. Asp. Zaj del za uwa żył, że już sa mo po -

sia da nie ta kie go „wyj ca” przy so bie pod no si

star sze pa nie na du chu. 

– Ina czej się za cho wu ją na uli cy, już nie są ta -

kie wy stra szo ne, a to znie chę ca po ten cjal nych

zło dziei, któ rym trud niej za ata ko wać pew ną sie -

bie oso bę. Po za tym z ta kim ha ła su ją cym łu pem

o wie le trud niej uciec – uśmie cha się po li cjant.

AK TY WI ZO WA NIE SE NIO RÓW
Ra zem z Uni wer sy te tem Trze cie go Wie ku szcze -

ciń scy po li cjan ci zło ży li wnio sek o do ta cję do Re -

gio nal ne go Ośrod ka Po li ty ki Spo łecz nej Urzę du

Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Za chod nio po -

mor skie go. Ich pro jekt Ak tyw na i bez piecz na je -
sień ży cia, miesz czą cy się w ra mach pro gra mu

Bez piecz ny Se nior i obej mu ją cy m.in. warsz ta ty

ak tor skie, do stał 14,3 tys. zł. 

– Przy go to wa li śmy krót kie in sce ni za cje z za -

kre su bez pie czeń stwa, na pod sta wie któ rych ak -

tor ka Te atru Pol skie go w Szcze ci nie Bo le sła wa

Fa fiń ska opra cu je sce na riu sze – wy ja śnia kom.

An na Si ko ra z Wy dzia łu Pre wen cji szcze ciń skiej

KWP. – Zaj mie się też re ży se ro wa niem każ dej 

ze sce nek, a w warsz ta tach we zmą udział człon -

ko wie ko ła te atral ne go uni wer sy te tu. Za ję cia

chce my za cząć już we wrze śniu. 

Scen ki bę dą ilu stro wa ły to, o czym mó wio no

na wy kła dach. Co waż ne, warsz ta ty obej mą nie

tyl ko Szcze cin, ale i są sied nie po wia ty, w któ rych

miesz czą się uni wer sy te ty (Re wal, Py rzy ce, Go -

le niów, Po li ce, Star gard Szcze ciń ski i Świ no uj -

ście) oraz zak ty wi zu ją fo to gra ficz ne, pla stycz ne

i fil mo we ko ła za in te re so wań sku pia ją ce tam tej -

szych se nio rów. Ja ko pod su mo wa nie za pla no wa -

no wy sta wę ar ty stycz ną. Wszyst kie kosz ty

pro jek tu bę dą po kry te z bu dże tu Urzę du Mar -

szał kow skie go.

ZA DA NIE NA PRZY SZŁOŚĆ
Asp. Ma rek Zaj del wspo mi na, że w nie miec kiej

po li cji, z któ rą współ pra cu je je go ko men da, są

wy spe cja li zo wa ne ko mór ki ds. se nio rów.

– Bar dzo bym chciał, że by i na sza po li cja wzię -

ła so bie do ser ca to za gad nie nie. Stu den ci z Uni -

wer sy te tu Trze cie go Wie ku czę sto mi mó wią, że

nie in for mu ją po li cji o kra dzie ży czy oszu stwie,

bo się wsty dzą, że coś ta kie go ich spo tka ło. Jed -

nak, gdy już zło żą za wia do mie nie, czu ją się le -

piej. Na wet je śli spraw ca nie zo sta nie wy kry ty. 

Po li cjant do da je, że słu cha czy uni wer sy te tu

na zy wa ją li de ra mi i „no śni ka mi in for ma cji”. 

– Za le ży nam, że by po wy kła dach star sze 

pa nie, spo ty ka jąc się przy ka wie z są siad ka mi,

prze ka zy wa ły in for ma cje da -

lej i uczy ły oto cze nie bez -

piecz nych za cho wań. Ta ka

pocz ta pan to flo wa jest dla

nas po pro stu bez cen na.

Ali na Guc ma z lu bel skie -

go związ ku eme ry tów pod -

kre śla, że ta kie ini cja ty wy

Po li cji są bar dzo cen ne –

po na gło śnie niu kam pa nii

Oszu stom Stop! nie któ re od -

dzia ły jej związ ku po pro si ły

o spo tka nia z pod insp. Wój -

to wi czem, by opo wie dział

im, jak się bro nić przed na -

cią ga cza mi. Lu bel ski ko -

men dant wo je wódz ki wy słał rów nież pi smo

do Elż bie ty Ar ci szew skiej, prze wod ni czą cej za -

rzą du głów ne go związ ku, z po dzię ko wa nia mi dla

pa ni Ali ny za za an ga żo wa nie w ak cję – pi smo zo -

sta ło od czy ta ne na po sie dze niu za rzą du. 

– Ta kam pa nia ujaw ni ła in ną twarz Po li cji – za -

uwa ża pa ni Ali na. – Naj wię cej zy ska li na niej se -

nio rzy, bo uwa żam, że ta gru pa jest wciąż za ma ło

do strze ga na. Po li cja zaś po ka za ła, że jest wraż li -

wa na po trze by lu dzi słab szych. 

Pod czas spo tkań dla szcze ciń skich se nio rów

psy cho lo go wie mó wią, jak nie stać się ofia rą,

a ban kow cy pod po wia da ją, jak usta lić bez piecz -

ny li mit wy płat na kon cie. Na za ję ciach w te re -

nie asp. Zaj del tłu ma czy za gro że nia w ru chu

dro go wym (spę dził ćwierć wie ku w dro gów ce,

więc zna się na rze czy) i już się nie dzi wi, że

do star szych trze ba mó wić jak do dzie ci, wie lo -

krot nie po wta rzać oczy wi ste spra wy. Ma do

te go iście aniel ską cier pli wość – je go wie ko wą

ma mę okra dzio no już trzy ra zy i być mo że dla -

te go tak mu za le ży, by ostrze gać przed tym 

in nych. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. ma te ria ły KWP w Lu bli nie i Szcze ci nie 
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Ko rzy staj my z do brych prak tyk

Wy stę pu ją ce w ży ciu co dzien nym za gro że nia wy ma ga ją od Po li cji szu ka nia no wych,
bar dziej sku tecz nych przed się wzięć za po bie gaw czych. Po li cja po dej mu je wie le dzia -
łań pro fi lak tycz nych ma ją cych na ce lu za po bie ga nie prze stęp czo ści, w szcze gól no -
ści tej naj bar dziej do kucz li wej (tzw. po spo li tej), za gra ża ją cej ży ciu, zdro wiu oraz
mie niu. W ostat nim cza sie da je się za uwa żyć wzrost licz by stwier dzo nych oszustw
kry mi nal nych: w pierw szym pół ro czu 2010 r. od no to wa no 19 277 ta kich przy pad ków,
a w ana lo gicz nym okre sie 2009 r. stwier dzo no ich 14 770. 
Wśród oszu stów jed nym z po pu lar niej szych spo so bów na zdo by cie pie nię dzy jest
wy ko rzy sta nie otwar to ści, chę ci po ma ga nia i szcze ro ści se nio rów, czy li me to da
„na wnucz ka”, na sku tek któ rej oso by star sze nie jed no krot nie tra cą znacz ne kwo ty,
a na wet do ro bek ca łe go ży cia. Spraw cy dzia ła ją w ca łej Pol sce w iden tycz ny spo sób:
z książ ki te le fo nicz nej ty pu ją oso bę, któ ra no si imię po pu lar ne kil ka dzie siąt lat te mu,
co su ge ru je, że po win na być w po de szłym wie ku. Roz mo wa z nią jest pro wa dzo -
na tak, by by ła prze ko na na, że dzwo ni ktoś z ro dzi ny, np. wnu czek, któ ry pil nie po -
trze bu je wspar cia fi nan so we go. W ta kich przy pad kach pod sta wo wą za sa dą po win no
być spraw dze nie prze ka za nych przez te le fon in for ma cji. Na le ży za dzwo nić do tej wła -
śnie oso by z ro dzi ny pod nu mer te le fo nu, na któ ry za wsze dzwo ni my, kon tak tu jąc
się z nią.
Sku tecz ne do tar cie do se nio rów z in for ma cja mi o spo so bie dzia ła nia prze stęp ców
mo że za trzy mać ciąg ta kich oszustw. Dla te go nie do prze ce nie nia są wszel kie ini cja -
ty wy re ali zo wa ne przez Po li cję w ce lu uświa do mie nia oso bom star szym, ale nie tyl -
ko im, ja kie za gro że nia czy ha ją na nie ze stro ny prze bie głych oszu stów. Na to miast
po li cjan ci, w ra mach dzia łań pro fi lak tycz nych, po win ni czer pać z do brych prak tyk,
któ re zo sta ły spraw dzo ne i przy no szą efek ty w in nych jed nost kach – po ewen tu al nym
do sto so wa niu ich do lo kal nych wy ma gań. �

AR TUR SY PU ŁA
Wy dział ds. Nie let nich, Pa to lo gii i Pro fi lak ty ki Biu ra Pre wen cji KGP

Asp. Marek Zajdel prowadzi zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Szczecinie
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w Polsce
Za koń czył się udział pol skiej Po li cji w unĳ nym pro jek cie ba daw -

czym o na zwie DRU ID (Dri ving un der the in flu en ce of drugs, 

al co hol and me di ci ne), do ty czą cym wpły wu al ko ho lu, nar ko ty ków

i le karstw na funk cjo no wa nie kie ru ją cych w ru chu dro go wym. DRU ID to naj więk szy, a za -

ra zem naj dłu żej trwa ją cy, pro gram na uko wo -ba daw czy w UE do ty czą cy bez pie czeń stwa 

ru chu dro go we go. Roz po czął się 15 paź dzier ni ka 2006 r., je go za koń cze nie prze wi dzia ne

jest na dru gą po ło wę przy szłe go ro ku. Uczest ni czy w nim 37 in sty tu cji z 19 kra jów człon -

kow skich UE. Ko or dy na to ra mi pro jek tu w Pol sce są: In sty tut Trans por tu Sa mo cho do we -

go w War sza wie, In sty tut Eks per tyz Są do wych w Kra ko wie oraz Ko men da Głów na Po li cji. 

– Ce lem ba dań DRU ID – mó wi Ilo na Bu tler z ITS – jest m.in. zdia gno zo wa nie pro ble -

mu pro wa dze nia po jaz dów po spo ży ciu al ko ho lu, nar ko ty ków i wy bra nych le ków, oce na za -

gro żeń zwią za nych z po ja wie niem się w ru chu dro go wym tych sub stan cji, a tak że usta le nie

pro gów dla róż nych nie le gal nych środ ków psy cho ak tyw nych, po wy żej któ rych pro wa dze -

nie po jaz du po win no być za ka za ne. Ce lem ba dań w Pol sce na to miast by ło okre śle nie ska -

li roz po wszech nie nia al ko ho lu, le ków i nar ko ty ków w po pu la cji kie row ców i po rów na nie

ze bra nych u nas wy ni ków z da ny mi uzy ska ny mi w in nych kra jach.

Kra jo we ba da nia DRU ID pro wa dzo ne by ły przez pra cow ni ków ITS i po li cję dro go wą

przy oka zji ru ty no wych kon tro li sta nu trzeź wo ści kie row ców. Za trzy my wa no ich lo so wo

i, po wy ra że niu zgo dy na udział w pro gra mie, pro szo no o prze ka za nie prób ki śli ny.

Przy oka zji prze pro wa dza no krót ki, stan dar do wy wy wiad, py ta jąc o pod sta wo we da ne:

płeć, wiek, staż za kie row ni cą oraz do świad cze nia ze sto so wa niem róż nych sub stan cji 

psy cho ak tyw nych. Udział kie row ców w ba da niach był ano ni mo wy.

Ze bra ny ma te riał ba daw czy prze sy ła no na stęp nie do In sty tu tu Eks per tyz Są do wych,

gdzie pod da wa no go ana li zie tok sy ko lo gicz nej. W do star cza nej prób ce śli ny szu ka no bli -

sko 30 róż nych sub stan cji ma ją cych wpływ na spraw ność kie row cy.

Naj waż niej szym za da niem przy pla no wa niu ba dań w Pol sce by ło za pew nie nie re pre -

zen ta tyw no ści ba da nej po pu la cji. Wa ru nek ten sta ra no się za pew nić, wpro wa dza jąc 

wie lo stop nio wą pro ce du rę do bo ru kie row ców do ba dań. Ca ły kraj po dzie lo no na 6 sub re -

gio nów: cen tral ny, po łu dnio wy, wschod ni, pół noc no -za chod ni i pół noc ny. W każ dym sub -

re gio nie wy zna czo no dwa punk ty kon tro l ne w ob sza rze za bu do wa nym (je den w mie ście

po wy żej 100 tys. miesz kań ców i je den w mie ście o 20–60 tys. miesz kań ców) i dwa po za

ob sza rem za bu do wa nym (je den na dro dze kra jo wej i je den na dro dze wo je wódz kiej/po wia -

to wej).

W ba da niach uczest ni czy li je dy nie kie row cy sa mo cho dów oso bo wych i do staw czych

(do 3500 kg). Wzię ło w nich udział 4276 osób, 90,3 proc. sta no wi li kie row cy sa mo cho dów

oso bo wych. 

– Obec nie trwa ana li za ze bra ne go ma te ria łu – wy ja śnia Ilo na Bu tler – ale już moż na za -

ry zy ko wać stwier dze nie, że licz ba kie row ców de cy du ją cych się na pro wa dze nie sa mo cho -

du po spo ży ciu sub stan cji psy cho ak tyw nej in nej niż al ko hol wy ka zu je u nas ten den cję

zwyż ko wą. Naj po pu lar niej szy mi nie le gal ny mi sub stan cja mi, po ja kie się ga ją na si kie row -

cy (z re gu ły lu dzie mło dzi, do lat 30), są te tra ka na bi no le (m.in. ma ri hu ana, ha szysz) i am -

fe ta mi na. Nie po kój bu dzi ska la roz po wszech nie nia tych sub stan cji w po pu la cji kie row ców.

Nar ko ty ki zna le zio no u 2,53 proc. zba da nych osób. We wcze śniej szych ba da niach dr. Sie -

ro sław skie go z 2006 r. oko ło 1 proc. kie row ców przy zna ło, że w cią gu ostat nie go ro ku pro -

wa dzi ło po jazd po za ży ciu nar ko ty ków. Na ra port koń co wy z ba dań w Pol sce mu si my

po cze kać do koń ca bie żą ce go ro ku. Do pie ro wów czas bę dzie moż na po rów nać na szą sy tu -

ację z tym, co się dzie je w in nych kra jach unĳ nych, a tak że za sta no wić się, co trze ba zro -

bić, aby sku tecz niej niż do tej po ry ogra ni czać to zja wi sko. �

ZNIK NĄ ZA WA LI DRO GI? 

Na 59. po sie dze niu Se nat RP wpro wa -

dził sie dem po pra wek do no we li za cji

Pra wa o ru chu dro go wym. Do ty czą one

m.in. po sto ju aut wy co fa nych z ru chu

i pro ce du ry od ho lo wa nia oraz prze pad ku

po jaz du. No we li za cja ze zwa la sta ro ście

na wy stą pie nie do są du z wnio skiem

o orze cze nie prze pad ku na rzecz po wia -

tu po jaz du usu nię te go z dro gi, je że li po -

wia do mio ny o tym wła ści ciel lub oso ba

upraw nio na nie ode bra ła po jaz du w ter -

mi nie 3 mie się cy od dnia je go usu nię cia.

Se na to ro wie uwa ża ją, że po wia do mie -

nie skie ro wa ne do wła ści cie la po jaz du

po win no po uczać go o tym, co na stą pi,

je że li nie od bie rze po jaz du w terminie.

We dług nich sta ro sta nie po wi nien wy -

stę po wać z wnio skiem do są du wcze śniej

niż po upły wie 30 dni od po wia do mie nia

wła ści cie la. Se na to ro wie uwa ża ją rów -

nież, że wła ści ciel po jaz du wy co fa ne go

z ru chu po wi nien być zo bo wią za ny do za -

pew nie nia miej sca po sto ju dla te go po -

jaz du po za dro gą pu blicz ną, stre fą

za miesz ka nia lub stre fą ru chu. 

Zgod nie z no we li za cją, po jazd moż na

też usu nąć, je że li nie ma „kar ty par kin -

go wej”, a stoi na miej scu dla nie peł no -

spraw nych al bo zo stał za par ko wa ny

pod zna kiem in for mu ją cym o usu nię ciu

po jaz du na koszt wła ści cie la.

MAN DA TY 
PŁAT NE KAR TĄ? 

Być mo że już w przy szłym ro ku man dat

dro go wy bę dzie moż na za pła cić kar tą

kre dy to wą (o ile ra dio wo zy dro gów ki
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Prosto z d       ogi 8

Zmia ny 
w prze pi sach 
dro go wych
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wy po sa żo ne zo sta ną w ter mi na le płat ni -

cze). W MSWiA na ro dził się po mysł po -

pra wy ścią gal no ści man da tów kar nych,

a za ra zem uła twie nia ży cia kie row com.

Obec nie funk cjo na riu sze Po li cji nie mo gą

ka rać „od rę ki”, a je dy nie wy sta wiać man -

dat kre dy to wa ny, któ ry trze ba opła cić

w ban ku lub w pla ców ce pocz to wej. Uży -

wa nie kar ty nie bę dzie obo wiąz ko we.

WRA CA 
USTA WA FO TO RA DA RO WA 

Od by ło się pierw sze czy ta nie tzw. usta -

wy fo to ra da ro wej, któ rą rok te mu w czę -

ści pod wa żył Try bu nał Kon sty tu cyj ny.

Pro jekt no we li za cji usta wy Pra wo o ru chu

dro go wym przy ję ty przez po słów z sej mo -

wej Ko mi sji In fra struk tu ry za kła da, że

o lo ka li za cji przy droż ne go fo to ra da ru de -

cy do wać bę dą przed sta wi cie le In spek to -

ra tu Trans por tu Dro go we go oraz Po li cji,

a kry te rium de cy du ją cym ma być po pra -

wa bez pie czeń stwa ru chu, a nie źró dło

do cho du dla gmin. Za spraw ne funk cjo -

no wa nie sys te mu od po wia dać ma Głów -

ny In spek to rat Trans por tu Dro go we go,

przy któ rym po wsta nie cen trum au to ma -

tycz ne go nad zo ru nad ru chem dro go -

wym. Cen trum przej mie od po li cji

dro go wej wszyst kie czyn no ści zwią za ne

z ob słu gą fo to ra da rów, iden ty fi ka cją kie -

row ców oraz ich roz li cze niem za po peł -

nio ne wy kro cze nie.

NO WE 
ROZ PO RZĄ DZE NIE MINISTRA SWiA

We szło w ży cie no we roz po rzą dze nie

mi ni stra SWiA w spra wie kie ro wa nia

ru chem dro go wym (Dz.U. 2010,

nr 123, poz. 840). Okre śla ono:

or ga ni za cję oraz spo sób da -

wa nia po le ceń i sy gna łów

uczest ni ko wi lub in nej

oso bie znaj du ją cej się

na dro dze; pro gram

i tryb pro wa dze nia

szko le nia w tym za -

kre sie; wzór za świad -

cze nia o ukoń cze niu

szko le nia; wy so kość

sta wek za szko le nia

oraz tryb ich po bie ra -

nia i zwro tu; ka ta log

osób upo waż nio nych

do kie ro wa nia ru chem

dro go wym, a tak że spo -

sób i szcze gó ło we wa run ki je go

wy ko ny wa nia. �
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Od nie daw na wro cław ska dro gów ka cie -

szy się z dwóch du żych bu sów mar ki Fiat

Du ca to wy po sa żo nych w no wo cze sny sprzęt

po zwa la ją cy po li cjan tom kon tro lo wać stan

tech nicz ny po jaz dów. – To ta ka ma ła sta cja

dia gno stycz na na ko łach – mó wi pod insp.

Piotr No wa kow ski, za stęp ca na czel ni ka

WRD KMP we Wro cła wiu. – Mo że my się

z nią prze miesz czać po ca łym wo je wódz -

twie, wy ko nu jąc „pod chmur ką” do kład ne

ba da nia z za kre su tech ni ki dro go wej i eko -

lo gii.

Sa mo chód do słow nie na szpi ko wa ny jest

urzą dze nia mi dia gno stycz ny mi, któ rych

nie po wsty dzi ła by się żad na sta cja do pusz -

cza ją ca po jaz dy do ru chu. Po li cjan ci ma ją

do dys po zy cji m.in. ana li za tor spa lin, 

dy mo mierz, mier nik po zio mu dźwię ku,

wy so ko ścio mierz te le sko po wy, a tak że

przy rząd do po mia ru prze pusz czal no ści

świa tła w szy bach po jaz dów.

Funk cjo na riu sze dro gów ki mo gą rów nież

kon tro lo wać czas pra cy kie row ców po przez

od czyt każ de go ty pu ta cho gra fów,

a tak że w cy wi li zo -

wa nych wa run kach

do ku men to -

wać prze bieg służ by, spo rzą dzać no tat ki,

wy peł niać for mu la rze. Ma ją bo wiem

do dys po zy cji – w czę ści środ ko wej bu sa –

bar dzo funk cjo nal ne biu ro. Nie tyl ko z

wy god ny mi fo te la mi, ale rów nież z kli ma -

ty za cją. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. Ma rek Ła zow ski

Sta cja na ko łach
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Dla cze go nikt nam
nie po wie dział?

– Na po cząt ku czu wa li śmy w no cy na zmia nę z żo ną, te raz
czło wiek tro chę już przy wykł i prze stał się aż tak oba wiać –
mó wi eme ry to wa ny po li cjant An drzej Wo lak, mąż Ma rii Wo -
lak, pra cow ni cy Po li cji z PP w Gród ku nad Du naj cem.

Ter min „przy wyk nąć” ni jak ma się do sło wa „miesz kać”. Pań stwo

Wo la ko wie ma ją du ży, ład ny dom na Po gó rzu Roż now skim, w prze -

pięk nej oko li cy, na wschod nim zbo czu nad Je zio rem Roż now skim.

Choć po ję cie „ma ją” jest w ich sy tu acji względ ne. 16 czerw ca br., de -

cy zją Po wia to we go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go w No wym Są -

czu, dom „zo stał wy łą czo ny z użyt ko wa nia”.

– Do sta li śmy już dru gie upo mnie nie od nad zo ru, że jesz cze w nim

je ste śmy – mó wią. – Ostrze gli nas, że po ko lej nym bę dzie grzyw na.

Ale gdzie ma my pójść? Ma my wspar cie i za pro sze nia ze stro ny krew -

nych, ale jak im się zwa lać na gło wę?

Wo la ko wie do sta li 6 tys. zło tych tzw. po wo dzio we go. I ty le.

– Trzy mam to na kosz ty ewen tu al nej przy szłej eks per ty zy, bo po -

dob no ma ją być jesz cze ja cyś eks per ci z ra mie nia wo je wo dy – mó wi

Ma ria Wo lak.

Ty le, ile mo gły, za ofe ro wa ły też Po li cja i gmi na – po kój z anek sem

ku chen nym w Po ste run ku Po li cji w Gród ku nad Du naj cem. Kie dyś

słu żył za miesz kal ny. Póź niej, z oszczęd no ści, zli kwi do wa no na wet

licz nik ener gii. Te raz trze ba by to wszyst ko od two rzyć. A w do mu

na zbo czu ży je pięć osób – Ma ria i An drzej Wo la ko wie oraz tro je ich

dzie ci: An na, Ali cja, Bar tło miej (naj star szy syn An drzej, któ ry wzo -

rem nie tyl ko oj ca, ale też stry ja i dziad ka przy wdział mun dur po li -

cjan ta – już się usa mo dziel nił i miesz ka z ro dzi ną w Sta rym Są czu;

bra ta nek rów nież zło żył po da nie o przy ję cie do Po li cji). Ta kiej gro -

mad ce trud no by ło by się po mie ścić na kil ku me trach.
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W powodziach ostatnich miesięcy ucierpieli również policjanci i pracownicy Policji. Opisujemy sytuację
niektórych z nich, by czytelnicy nie zapomnieli o dramatach, które przeżywają inni. Odbudowanie dorobku
życia będzie trwało. 
Kiedy dziennikarze „Policji 997” odwiedzali policyjnych powodzian w Małopolsce, kolejnych zalało
na Dolnym Śląsku. O nich napiszemy w następnych numerach.
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– Żo na jesz cze chy ba się łu dzi, że

dom uda się ura to wać – mó wi An drzej

Wo lak. – Ja już ra czej nie. Nie wie my,

co da lej.

Co nie ty po we przy osu wi skach, po -

mi ja jąc kil ka pęk nięć na ścia nach, dom

wy glą da wła ści wie na nie tknię ty. 

Do pie ro spa cer po oko li cy po zwa la zo -

rien to wać się, cze mu nad zór bu dow la -

ny pod jął ta ką de cy zję. Na zbo czu,

nad sie dli skiem Wo la ków i są sied ni mi

do ma mi, ni czym miecz Da mo kle sa 

wi si kil ka ogrom nych skał. Pew no

po kil ka set ton każ da. W zie mi wi dać

śla dy spę kań.

– U nas nie by ło tak spek ta ku lar nych osu nięć zie mi, jak na przy -

kład w Lanc ko ro nie – mó wi Ma ria Wo lak. – Geo lo go wie orze kli, że

„pły nie my od do łu, na po zio mie je zio ra”, z wierz chu ma ło co wi dać.

To mo gą być mi li me try w cią gu ty go dnia al bo gwał tow ne o su wi sko

w jed nej chwi li.

– Kie dy się bu do wa li śmy, ko par ką zo sta ło wy ko na nych je dy nie

część prac tu przy sa mym do mu, resz tę zro bi li śmy sa mi, ręcz nie –

mó wi jej mąż. – Tyl ko dla cze go my i na si są sie dzi ku po wa li śmy te

dział ki ja ko peł no war to ścio we bu dow la ne? Gdy by śmy wie dzie li, 

ja ki to te ren, ni gdy by śmy ich nie ku pi li i nie bu do wa li się tu taj. Dla -

cze go nikt nam nie po wie dział? �

Chęt ni do po mo cy ro dzi nie Wo la ków mo gą wpła cać pie nią dze

na kon to: 

Ma ria i An drzej Wo lak

74 8811 0006 0011 0102 1890 0001

Dwu krot nie 
za la ni

– Ma ma pa mię ta, mnie
jesz cze nie by ło na świe -
cie, kie dy w 1960 ro ku też
by ła po wódź – mó wi 
sierż. Woj ciech Si kor ski ze 
szta bu kra kow skiej KMP. 
– Tyl ko że wte dy dom prze -
trwał.

Teo re tycz nie je go ro dzin ny – 60-let ni, drew nia ny dom w Bor kach

pod Szczu ci nem – prze trwał i w tym ro ku. Wciąż stoi. Ale wy rok nad -

zo ru bu dow la ne go jest bez li to sny: nie na da je się do za miesz ka nia.

– Dzi siaj ode bra li śmy pro to kół o ko niecz no ści roz biór ki do mu –

mó wi sierż. Si kor ski. – Wy glą da na to, że od te raz miesz ka my nie le -

gal nie. Py ta nie, gdzie ma my pójść?

Pierw szym ra zem wo da przy szła w ma ju, od stro ny Brnia, gdzie

prze rwa ła ślu zę w wale przeciwpowodziowym i po trzech dniach 

do tar ła do Bor ków, do za bu do wań Si kor skich. Już wte dy by ło nie do -

brze, choć po ziom fa li nie był wy so ki.

– Za la ło fun da men ty, pod to pi ło pod ło gę – mó wi mat ka po li cjan ta

Wan da Si kor ska. – Szko dy na pew no by by ły, choć mo że nie tak zna -

czą ce, gdy by wo da nie sta ła tak dłu go, przez osiem dni.

Dla drew nia ne go do mu ta ki czas to już i tak był wy rok. A póź niej

przy szedł jesz cze czer wiec.

– Za pierw szym ra zem aku rat pra co wa łem przy ak cji „Po wódź”

w Kra ko wie, ale uda ło mi się po ja kimś cza sie przy je chać – mó wi

sierż. Si kor ski. – Za dru gim, kie dy za la ło nas w czerw cu, ro dzi ce za -

dzwo ni li, że na wet nie ma sen su, bym przy jeż dżał, bo i tak nie do -

sta nę się do do mu. Oni zno wu przez ty dzień no co wa li u zna jo mych,

po co jesz cze ja miał bym zwa lać się im na gło wę, jak tu i tak nie moż -

na by ło nic po móc.

W czerw cu wo da ze szła szyb ciej, ale wyż szy jej po ziom do koń czył

dzie ła znisz cze nia.

– Dom nie na da je się prak tycz nie do re mon tu – mó wi Wan da Si -

kor ska. – Kosz to wał by on dro żej, niż wy bu do wa nie ta kie go sa me go

od po cząt ku. Pod mu rów ka to pu sta ki, sy pią się; drew no do wy so ko -

ści 30 cen ty me trów w po miesz cze niach pod gni ło. Bę dzie my się bu -

do wać na no wo.

Dy le ma tem Si kor skich jest: kie dy i co do te go cza su? Po wódź

uszko dzi ła też za bu do wa nia go spo dar cze, ich wy po sa że nie, znisz czy -

ła zgro ma dzo ne za pa sy zbo ża i in nych pło dów rol nych.

– To nie jest tak istot ne, jak dach nad gło wą – mó wi Wan da Si kor -

ska. – Nie mo gę po wie dzieć, na wet w trak cie po wo dzi mie li śmy co

zjeść. Pew no in nym by ło go rzej. Nam po ma ga ło woj sko, by li zna jo -

mi. Dzię ku je my. Te raz tyl ko nie bar dzo wia do mo, co da lej. Teo re -

tycz nie, pó ki co, jest ofer ta za miesz ka nia w mia stecz ku

kon te ne ro wym, ale z te go, co się do wie dzie li śmy, wła dze sa mo rzą do -

we stać je dy nie na wy na ję cie go na sześć mie się cy,

a póź niej trze ba bę dzie wszystko opła cać, jak zwy kłe

miesz ka nia. Bio rąc pod uwa gę, że zro bi ły to już

w ma ju, za raz skoń czy się ter min wspar cia. Czy war -

to pła cić czynsz za pro wi zor kę w kon te ne rze, sko ro

ma się dom do od bu do wa nia? �

Chęt ni do po mo cy ro dzi nie Si kor skich mo gą wpła cać pie nią dze

na kon to: 

Wan da Si kor ska 

54 9464 0001 3001 0002 3256 0001

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski
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Pa mię ci ko le gów 
Wśród 96 ofiar ka ta stro fy smo leń skiej było

9 funk cjo na riu szy Biura Ochro ny Rzą du. 

Pa mięć o nich wśród ko le gów i prze ło żo nych

jest cią gle ży wa, pod obe li skiem na te re nie

sie dzi by BOR le żą za wsze kwia ty i pło nie

znicz. Ko le dzy po le głych na służ bie funk cjo -

na riu szy zło ży li im hołd tak że na miej scu

tra ge dii. 

16 sierp nia spod sie dzi by BOR 27 osób,

głów nie funk cjo na riu szy BOR, ale też Po li -

cji, Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go

i Biu ra Bez pie czeń stwa Na ro do we go, wy -

ru szy ło mo to cy kla mi do Smo leń ska. Wszy -

scy pry wat ny mi mo to cy kla mi, na wła sny

koszt i w ra mach urlo pu. Ra no przed 

obe li skiem od by ła się sym bo licz na od pra -

wa prze pro wa dzo na przez sze fa służ by 

gen. bryg. Ma ria na Ja nic kie go, który objął

wyprawę patronatem. Ge ne rał prze ka zał

wie niec od kie row nic twa BOR z proś bą

o zło że nie go na miej scu ka ta stro fy. „Bę dąc

na miej scu, mo że cie im po wie dzieć, że je -

ste śmy z nich dum ni, je ste śmy ca ły czas

my śla mi z ni mi i ich ro dzi na mi, któ rych 

ni gdy nie po zo sta wi my sa mych” – po wie -

dział. Ko lum na 24 mo to cy kli wy ru szy ła

w kie run ku Smo leń ska.

– W trak cie po dró ży spo ty ka li śmy wie le

do wo dów sym pa tii dla celu na szej wy pra wy

– mó wi mjr Ja ro sław Cy mer ski. – Lu dzie za -

trzy my wa li nas, pro si li, że by za pa lić zni cze

tak że od nich.

Ko lum na mo to cy kli pi lo to wa na by ła przez

po li cjan tów do gra ni cy z Bia ło ru sią. Ta ki sam

pi lo taż za pew ni ły też na swo im te ry to rium

po li cje bia ło ru ska i ro syj ska. 

KRAJ Rozmaitości POLICJA 997       wrzesień 2010 r.22

tra gicz nej ka ta stro fy od by ła się krót ka uro -

czy stość: apel po le głych, zło że nie wień ca,

za pa le nie zni cza. Po tem na stą pi ła naj bar -

dziej wzru sza ją ca chwi la – wspo mnie nia

o tych, któ rzy zgi nę li. Nie któ rzy z nich, jak

kpt. Pa weł Ja ne czek, ppor. Ar tur Fran cuz czy

ppor. Ma rek Ule ryk, by li rów nież za pa lo ny -

mi mo to cy kli sta mi. Wśród tych, któ rzy skła -

da li hołd po le głym, był mąż ppor. Agniesz ki

Wę cła wek, a tak że je den z funk cjo na riu szy,

któ ry 10 kwiet nia na smo leń skim lot ni sku

ocze ki wał na wy lą do wa nie pre zy denc kie go

sa mo lo tu. 

Uczest ni cy raj du uda li się na stęp nie

do od le głe go o oko ło 30 km Ka ty nia. Tam za -

pa li li zni cze na gro bach po mor do wa nych

pol skich ofi ce rów i zwie dzi li mu zeum ka tyń -

skie. Wie czo rem 18 sierp nia ko lum na mo to -

cy kli wy ru szy ła z po wro tem do Pol ski. 

– Ta wy pra wa by ła sym bo licz nym prze ja -

wem na szej pa mię ci o po le głych ko le gach.

Ca ły czas opie ku je my się ich ro dzi na mi –

mó wi mjr Da riusz Alek san dro wicz, rzecz nik

BOR. – Je ste śmy z ni mi w sta łym kon tak cie,

po ma ga my w waż niej szych spra wach. Pa mię -

ta my o nich i bę dzie my pa mię tać. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. BOR

– Je ste śmy bar dzo wdzięcz ni ko le gom

z po li cji za pi lo taż. To bar dzo uspraw ni ło 

na szą wy pra wę – mó wi mjr Cy mer ski. 

Ko lum na do tar ła do Smo leń ska 17 sierp -

nia wie czo rem. 18 sierp nia ra no na miej scu

Czte rech no wych 
nad in spek to rów

15 sierp nia br. pre zy dent Bro ni sław

Ko mo row ski awan so wał czte rech in spek -

to rów Po li cji do sto pnia nad in spek to ra.

No mi na cje ode bra li: za stęp ca ko men -

dan ta głów ne go Po li cji An drzej Tre la, 

ko men dant sto łecz ny Po li cji Adam 

Mu larz, ko men dant wo je wódz ki Po li cji

z sie dzi bą w Ra do miu Ry szard Szkot nic ki

i ko men dant wo je wódz ki Po li cji w Rze -

szo wie Jó zef Gdań ski.

Oprócz nich ge ne ral skie szli fy otrzy -

ma ło dzie się ciu ofi ce rów Woj ska Pol skie -

go, dwóch z Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

oraz je den ze Stra ży Gra nicz nej. �

AW
zdj. An drzej Mi tu ra
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Czer wiec 1933 r., Gro dzi sko Dol ne, du ża wieś

i sie dzi ba gmi ny w po wie cie łań cuc kim (woj.

lwow skie). Po nad 2 tys. miesz kań ców, szko ła

lu do wa, ko ściół, po ste ru nek Po li cji Pań stwo-

wej, Ka sa Po życz ko wo -Oszczęd no ścio wa Stef czy-

ka, Spół dziel nia Mle czar ska i Kół ko Rol ni cze. 

Nie moż na o niej po wie dzieć, że to dziu ra za bi ta 

de ska mi. A jed nak w czwar tek, 22 czerw ca, ro ze -

gra ły się tu sce ny przy po mi na ją ce mrocz ną epo kę

śre dnio wie cza.

KRWA WA PRO CE SJA
Na nie szpo ry od pra wia ne w miej sco wym ko ście le św.

Bar ba ry w okta wę Bo że go Cia ła przy szło kil ku set

wier nych. Kie dy jed ni od da wa li się modlitwie, dru dzy

przed świą ty nią – sta rym zwy cza jem – urzą dzi li ka -

no na dę z pu szek i moź dzie rzy. Od gło sy wy bu chów

nio sły się gło śnym echem po oko li cy. Za nie po ko jo ny

tym ko men dant miej sco we go Po ste run ku PP po le cił

dwóm swo im pod wład nym wy ko nać pre wen cyj ny pa -

trol i przy wo łać bom bar die rów do po rząd ku. By ła to

bo wiem sa mo wo la i ewi dent ne na ru sze nie pra wa, bo

o po zwo le nie na de to na cje nikt do po li cji się nie

zwra cał.

Po ste run ko wi Igna cy Sro ka i Fe liks Ści słow ski zna -

leź li się przed ko ścio łem w mo men cie, gdy tłum lu -

dzi opusz czał świą ty nię i for mo wał pro ce sję. Uci chły

wów czas wy bu chy, co nie któ rzy mo gli myl nie ode -

brać ja ko wro gą in ge ren cję po li cjan tów w ich ży cie

du cho we. Pod ad re sem funk cjo na riu szy po sy pa ły się

więc obe lgi i pod bu rza ją ce okrzy ki. Któ ry z miesz -

kań ców pierw szy rzu cił w nich ka mie niem – nie usta -

lo no. Nie wia do mo też, kto pierw szy wy rwał

szta che tę w pło cie i rzu cił się na mun du ro wych

z okrzy kiem: Bij po li cję!
Na wi dok agre syw ne go tłu mu po ste run ko wi rzu ci -

li się do uciecz ki. Ze wsząd jed nak po sy pał się na nich

grad ka mie ni i roz łu pa nych ce gieł. Po li cjan ci się gnę -

li po broń i od da li strza ły ostrze gaw cze, ale to jesz -

cze bar dziej wzmo gło agre sję roz wście czo nych

na past ni ków. W ob li czu bez po śred nie go za gro że nia

ży cia zdą ży li jesz cze wy strze lić z pi sto le tów bez po -

śred nio do ata ku ją cych, ra niąc jed ne go z nich w no gę.

Pierw szy padł na zie mię post. Igna cy Sro ka, tra fio -

ny w gło wę pół ce głów ką. W mgnie niu oka zo stał za -

ka to wa ny na śmierć przez oszala ły tłum. Kil ka na ście

me trów da lej do pad nię to post. Fe lik sa Ści słow skie -

go. Zma sa kro wa ny ki ja mi i sko pa ny do nie przy tom -

no ści zmarł kil ka go dzin póź niej. Miał za le d wie

26 lat, od kil ku mie się cy był szczę śli wym mał żon -

Lincz przed ko ścio łem
Rozwścieczony tłum fanatycznych obrońców wiary nie zna litości. Każdy, kto usiłuje mu się przeciwstawić,

ryzykuje życie. Nawet jeśli występuje w imieniu prawa.

kiem. Igna cy Sro ka miał 33 la ta, po zo sta wił żo nę i kil -

ku let nią có recz kę.

PRECZ Z RZĄ DEM! 
PRECZ Z PO LI CJĄ!
Do ko naw szy sa mo są du na mło dych po li cjan tach,

tłum gro dzi skich ka to li ków ru szył na po ste ru nek

po li cji. Ich in ten cje by ły oczy wi ste: roz pra wić się

z po zo sta ły mi funk cjo na riu sza mi, któ rzy w oczach

miesz kań ców uosa bia li cie mię ży cie li z ad mi ni stra -

cji rzą do wej. By li więc win ni, bo bro ni li lu dzi od po -

wie dzial nych za ich głód i nę dzę.

Na za ba ry ka do wa ny po ste ru nek po sy pa ły się ka -

mie nie, tłum skan do wał an ty rzą do we okrzy ki, do -

ma gał się spra wie dli wo ści, chle ba, pie nię dzy.

Zde spe ro wa nych lu dzi usi ło wał uspo ko ić ko men -

dant po li cji. Na próż no. Nie chcia no go słu chać.

Ostrze gał przed przy by ciem więk szych sił po li cyj -

nych z wo je wódz twa, któ re by ły już w dro dze. Za -

gro ził wresz cie uży ciem bro ni. 

Lu dzie nie re ago wa li, jak by by li w ja kimś amo -

ku. Kie dy po raz ko lej ny za czę li na pie rać na bu dy -

Kary za zabójstwo dwóch posterunkowych były raczej symboliczne – 4 lata
pozbawienia wolności. Otrzymali  je tylko Antoni Urban (siedzi) i Ludwik Majkut
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nek, ko men dant po ste run ku w oba wie o ży cie swo -

je i trzech po ste run ko wych wy dał roz kaz uży cia

bro ni. Pa dły pierw sze ofia ry. Tłum jed nak nie od -

stę po wał. Lu dzie cof nę li się, ale nie ro ze szli. Po -

no wi li ata ki w no cy, łącz nie z ostrza łem z bro ni

pal nej. 

Nad ra nem przy by ła od siecz z ko men dy wo je -

wódz kiej. Naj pierw 150 po ste run ko wych pod do -

wódz twem kom. No wa kow skie go, a na stęp nie

jesz cze stu in nych stop nio wo przy wró ci ło w gmi nie

po rzą dek. Za miesz ki trwa ły jed nak pięć dni. Nie -

ste ty, „re wo lu cja gro dzi ska” – jak wy da rze nia te

okre śli ła kra jo wa pra sa – po cią gnę ła za so bą osiem

ofiar śmier tel nych (w tym dwóch po li cjan tów)

i wie lu ran nych. Aresz to wa no oko ło 500 osób,

miesz kań ców Gro dzi ska i oko licz nych wsi, z któ -

rych pięć dzie siąt po sta wio no przed Są dem Okrę go -

wym w Rze szo wie w po ło wie paź dzier ni ka 1933

roku.

DO PUST BO ŻY?
Ja ko pierw szy na li ście oskar żo nych wid niał 27-let -

ni An to ni Urban, uzna ny przez pro ku ra to ra

za przy wód cę za mie szek w Gro dzi sku Dol nym.

Do wi ny się nie przy znał. Wy ja śnił, że w cza sie na -

bo żeń stwa był w ko ście le. Sły szał tyl ko je den

strzał z moź dzie rza. Po dob nie jak in ni uznał więc,

że to po li cja za bro ni ła hu ków, co wy wo ła ło ogrom -

ne wzbu rze nie lu dzi. W za bój stwie po ste run ko -

wych nie brał udzia łu, zja wił się na miej scu, kie dy

oni już nie ży li.

Do wi ny nie przy zna li się rów nież po zo sta li

oskar że ni. Ani 37-letni Lu dwik Maj kut, ani Jan Py -

tel, ani Sta ni sław Dec. Ten ostat ni na py ta nie

prze wod ni czą ce go skła du orze ka ją ce go, dr. By -

szew skie go: Dla cze go za mor do wa no po ste run ko -
wych?, wzru szył tyl ko ra mio na mi, mó wiąc: Te go nie
wiem, to chy ba był do pust Bo ży.

In ni oskar że ni przy czyn za mie szek upa try wa li

w bez na dziej nej sy tu acji so cjal no -by to wej lud no -

ści wiej skiej. Pre zes miej sco we go ko ła Stron nic twa

Lu do we go Jan Ku la po wie dział wprost: Na wsi fer -
men ty, głód i nę dza. Czło wiek nie ma na wet na sól,
a tu go się szy ka nu je i dep ce je go god ność oso bi stą
i ludz ką. Mó wi się pu blicz nie, że cha ma trze ba trzy -
mać za mor dę. Te nie nor mal no ści chcie li śmy usu nąć
i dla te go za czę li śmy ak cję obro ny chło pa.

Jeden ze świadków na py ta nie, dla cze go za bi to

po li cjan tów, od parł: Te mu win na bie da.

Tra gicz ny ob raz przy sło wio wej ga li cyj skiej nę dzy

wy ła niał się na wet z ze znań świad ków oskar że nia.

By ły po ste run ko wy Mil ler mó wił o pod nie ce niu

na wsi, a na py ta nie obroń cy o po wo dy te go wzbu -

rze nia, rzekł: Wszy scy na rze ka li na bie dę, na to, że
dro go i cięż ko.

Jan Nic poń, wójt z Opa le ni ska, do dał: Na wsi źle
i sta rym, i mło dym. Bie da gnie cie… Naj go rzej z po -
dat ka mi, bo nie ma z cze go pła cić.

Ob szer ne ze zna nia zło żył kom. No wa kow ski

z KW PP we Lwo wie, któ ry do wo dził po li cyj ny mi

od dzia ła mi po rząd ko wy mi. Ata ko wa ny przez obro -

nę za otwo rze nie ognia do lu dzi, wy ja śnił, że naj -

Przed rzeszowskim
Sądem Okręgowym
stanęło pięćdziesięciu
mieszkańców Grodziska
i okolicznych wiosek,
oskarżonych o samosąd
na policjantach. Żaden
nie przyznał się do winy

pierw roz ka zał dać sal wę nad gło wa mi, a do pie ro,

gdy tłum w dal szym cią gu na pie rał i pa dły pierw -

sze strza ły do po li cjan tów, ka zał dać sal wę w tłum.

Do dał też, że w no cy by ła re gu lar na woj na do mo wa.

Do pie ro przy by cie do dat ko wych sił (stu po li cjan -

tów) do pro wa dzi ło do opa no wa nia sy tu acji. Gdy by
nie po li cja – pod kre ślił – chło pi po ma sze ro wa li by
na Prze worsk, na Ja ro sław i skoń czy ło by się na re -
wo lu cji w ca łej Ma ło pol sce Za chod niej.

WY ROK
24 paź dzier ni ka 1933 r. za padł wy rok. Z 50 oskar -

żo nych 12 unie win nio no, po zo sta łych ska za no

bądź za czyn ny na pad na po ste run ko wych (w tym

kil ku za po bi cie i spo wo do wa nie śmier ci), bądź

też za or ga ni zo wa nie i udział w zgro ma dze niu ma -

ją cym na ce lu prze stęp stwo (za wład nię cie po ste -

run kiem PP i roz bro je nie po li cyj ne go od dzia łu).

Wy mie rzo ne ka ry się ga ły od 6 mie się cy do 4 lat

po zba wie nia wol no ści. Te naj wyż sze otrzy ma li

An to ni Urban i Lu dwik Maj kut, uzna ni za win -

nych spo wo do wa nia śmier ci po ste run ko wych

Igna ce go Sro ki i Fe lik sa Ści słow skie go. Trzem in -

nym wy mie rzo no ka ry od 2 do 3 lat wię zie nia.

Ska za ni przy ję li wy rok z mę skim spo ko jem, do wo -
dzą cym, że się nie za ła ma li – za no to wał spra wo-

z daw ca pra so wy. 

W krót kim ne kro lo gu za miesz czo nym w ty go -

dni ku „Na Po ste run ku” na pi sa no o mło dych po li -

cjan tach, że zgi nę li śmier cią chwa leb ną w obro nie
ła du i spo ko ju pu blicz ne go. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. archiwum 
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Ży cie co dzien ne pa tr
Jeż dżą tam, gdzie się coś dzie je: awan tu ra do mo wa, zbyt gło śna im pre za

kie dy po dro dze do strze gą, że ktoś ła mie pra wo. 

Służ ba sierż. Ewe li ny Sin kie wicz i sierż. Pio tra Ki jow skie go z KRP II Wa

na Dzi kim Za cho dzie, o czym re por ter „Po li cji 997” prze ko ny wał się prz

Zawsze w zasięgu

Stalking, czyli nękanie dawnej sympatii, to
coraz większy problem. Tu prześladowana
poprosiła o interwencję policjantów

Rutynowe sprawdzenie
telefonu – czy nie
został skradziony

Alkohol, awantura sąsiedzka, na koniec interwencja patrolu. Jeden
z mieszkańców wezwał policję, ale mężczyzna, którego nietykalność
naruszył sąsiad, nie składa zawiadomienia o przestępstwie
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a tro lu in ter wen cyj ne go
im pre za, agre syw ne za cho wa nie, wła ma nie czy po bi cie. In ter we niu ją też,

RP II War sza wa -Mo ko tów ma jed nak nie wie le wspól ne go z pra cą sze ry fa

ał się przez kil ka służb. �

tekst i zdję cia

AN DRZEJ MI TU RA

wrzesień 2010 r.       POLICJA 997 TYLKO SŁUŻBA

W środku nocy kierowca
jechał chodnikiem,
uszkodził zaparkowany
samochód. Kolejny raz
przydał się osiedlowy
monitoring 

Koniec służby – pieczątka i do domu

Patrol interwencyjny to nie drogówka, ale
mandaty wymierzać może
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KWP w Byd gosz czy mo że od lip ca br.
po chwa lić się naj cie kaw szym i naj bar -
dziej wszech stron nym obiek tem strzel ni -
czym wśród in nych jed no stek. Obok
ty po wej strzel ni cy – po zwa la ją cej na ce -
lo wa nie do 25 m – po wsta ła pół rotun da,
za pew nia ją ca możli wość strze la nia amu -
ni cją bo jo wą w gra ni cach 135 stop ni.

Dzię ki pro ste mu w kon struk cji sys te-

mo wi prze słon oraz imi ta cji okien i drzwi

instruk to rzy mo gą do wol nie kształ to wać

układ po miesz czeń we wnątrz pół ro tun dy,

do któ rych ma ją wejść ich pod opiecz ni.

SO SNO WE KLOC KI
– Przy znam, że pod po wiedź do sta li śmy

od instruktorów z Fundacji Byłych Żołnierzy

Jednostek Specjalnych GROM, z któ ry mi

po li cjan ci od by wa ją, po dob nie zresz tą jak

z in ny mi służ ba mi, wspól ne ćwi cze nia –

mó wi nad kom. To masz Kra jew ski z Wy dzia -

łu Kadr i Szko le nia KWP w Byd gosz czy. –

Na ra mie z drew nia nych li stew na pi na my

zwy kłe sza re ko ce, tzw. ko ce po ste run ko -

wych, któ rych w ma ga zy nach jest pod do -

stat kiem. Spraw dza ją się ide al nie. Za sło ny są

lek kie, a więc ła twe do usta wie nia w do wol -

nym miej scu.

Ścia na pół ro tun dy zo sta ła zbu do wa na z

so sno wych kloc ków, chro nio nych od ze wnątrz

bla chą sta lo wą. Kloc ki za pew nia ją bez pie czeń -

stwo, a ma ją też spo rą za le tę w po rów na niu

ze stałą kon struk cją – je śli któ ryś z nich na

sku tek wie lo krot ne go strze le nia w jed no 

miej sce na da je się do wy mia ny – wy star czy

użyć wkrę ta ka i wy jąć cząst kę, wsta wia jąc na jej

miej sce no wy ele ment. Nie trze ba mo co wać się

z ca łą ścia ną.

I KOM PU TER
Kla sycz na, kry ta, 25-me tro wa strzel ni ca też

ma czym się po chwa lić. Wy po sa żo na jest w

ste ro wa ny kom pu te ro wo – z do kład no ścią

TYLKO SŁUŻBA Wyszkolenie strzeleckie POLICJA 997       wrzesień 2010 r.28

Strze la nie ina czej
do 1/10 se kun dy – sys tem ob rot nic oraz 

ob rot nic prze no śnych, któ re po zwa la ją

na sto so wa nie tre nin gów: „swój –wróg”. Każ -

da z osi strze lań ma suw ni cę umoż li wia ją cą

przybliża nie i oddalanie tar czy.

Na strzel ni cy znaj du je się też wi deotre na -

żer La ser Shot wraz z dwo ma gloc ka mi -17,

któ re do brze od da ją po de rwa nie bro ni i uży -

cie jej w wa run kach bo jo wych. Strze la nie 

ni mi ma cha rak ter sy tu acyj ny, po zo ro wa ne

jest w nie mal re al nych wa run kach. W tym

celu sami policjanci na gry wali scen ki, prze -

mie niając się czasem w ban dy tów, a czasem

w ofia ry. Re zul ta ty war te zo ba cze nia. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. KWP w Byd gosz czy
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Mechanizm zbrodni

WPol sce nie ma już żad nych do ku -

men tów, któ re po mo gły by wy ja śnić

los ofiar. Nad gro ba mi mia ła za paść

na za wsze kur ty na mil cze nia. Skrzęt nie

ukry to wszyst kie do ku men ty na ten te mat,

łącz nie z dzien ni ka mi bo jo wy mi z la ta 1945

roku tych jed no stek Ar mii Czer wo nej, 

któ re bra ły udział w Ob ła wie Au gu stow skiej. 

– De cy zja o lo sie za trzy ma nych w ob ła -

wie zo sta ła pod ję ta na naj wyż szym szcze -

blu wła dzy w ZSRR. Po dob nie te raz de cy zja

o otwo rze niu ar chi wów mo że za paść tyl ko

ze stro ny naj wyż szych władz Fe de ra cji Ro -

syj skiej. Do tąd wszel kie za py ta nia o po moc

praw ną nie znaj du ją od po wie dzi – „Nie ma

pri ka zu”. 

– Nie ste ty, da je my też wol ną rę kę stro -

nie ro syj skiej – pod kre śla dr Jan Je rzy Mi -

lew ski z bia ło stoc kie go IPN. – Je że li

pro ku ra to rzy py ta ją w ofi cjal nych pi smach

o za bój stwa pol skich oby wa te li la tem 1945

roku, to Ro sja nam gład ko od po wia da, że

65 lat temu, dwa miesiące po zakończeniu wojny w Europie,
na północno-wschodnim skrawku okrojonej Polski doszło do zbrodni
na Polakach. Sowieci zatrzymali kilka tysięcy osób. Około 600 z nich
wyselekcjonowano i wszelki ślad po nich zaginął. Ta największa zbrodnia
na Polakach po II wojnie światowej wciąż czeka na wyjaśnienie.

Rocznicowe obchody
przy symbolicznej
mogile ofiar obławy
odbywają się zawsze
w trzecią niedzielę lipca 
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za bój stwo już się przedaw ni ło i spra -

wy nie ma. Tu trze ba moc no i ja sno

pod kre ślić, że by ła to zbrod nia lu do -

bój stwa. 

Hi sto ry cy przyj mu ją za po czą tek

ob ła wy 12 lip ca, a za jej ko niec 28

lip ca 1945 r., choć re pre sje, aresz to -

wa nia i za bój stwa trwa ły na tym te -

re nie za rów no wcze śniej, jak

i póź niej. Ak cję prze pro wa dzo no si -

ła mi 50. Ar mii III Fron tu Bia ło ru -

skie go i Wojsk We wnętrz nych

NKWD. Do za bez pie cza nia te re nu

uży to tak że dwóch kom pa nii Woj ska

Pol skie go z 1. Pra skie go Puł ku Dy -

wi zji im. Ta de usza Ko ściusz ki. Du -

żą ak tyw ność wy ka za li miej sco wi

funk cjo na riu sze Urzę du Bez pie -

czeń stwa Pu blicz ne go oraz taj ni

współ pra cow ni cy. Do kon wo jo wa nia

i asy sty uży wa no rów nież funk cjo na -

riu szy MO. Lu dzi za trzy my wa no

gdzie po pa dło. Gro ma dzo no ich

w pro wi zo rycz nych po miesz cze -

niach – sto do łach, obo rach, ziemian -

kach, i tam prze słu chi wa no, czę sto

bar dzo bru tal nie. Do nie któ rych

z tych miejsc do pusz cza no jesz cze

ro dzi ny. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
zdj. autor

Za cznĳ my od na zwy – ob ła wa lip co wa, 
au gu stow ska czy su wal ska? 

– Obec nie upo wszech ni ła się na zwa Ob ła wa Au gu -

stow ska i my ślę, że jest to o ty le waż ne, że Au gu stów

jest mia stem roz po zna wal nym w ca łej Pol sce. Na zwa

„ob ła wa lip co wa” nie umiej sca wia te go geo gra ficz nie.

Ope ra cja so wiec ka ob ję ła ob szar Pusz czy Au gu stow -

skiej z przy le gło ścia mi. Na pół no cy się ga ła aż na Li -

twę. Po łu dnio wo -za chod nia część pusz czy też zo sta ła

oto czo na. Na po łu dniu po cząt ko wo mó wi ło się, że

opar ła się na Bie brzy, ale oka zu je się, że prze kra cza ła

rze kę i się ga ła do bie gną cej od Su cho wo li i Dą bro wy

tzw. szo sy gro dzień skiej. Trud no więc ak cję na zwać

jed nym sło wem. „Ob ła wa Au gu stow ska – li piec 1945”

to naj traf niej sza na zwa. My oczy wi ście przy każ dej oka -

zji pod kre śla my, że pro wa dzo na by ła w po wia tach au -

gu stow skim, su wal skim i pół noc nej czę ści so kól skie go. 

Podziemie na tych terenach było bardzo silne,
Rosjanie nie czuli się tu bezpiecznie.

– Te ren sprzy jał, aby roz wi ja ła się par ty zant ka. Od -

dzia ły le śne by ły do brze zor ga ni zo wa ne. Au gu stowsz -

czy zna le ża ła na tra sie prze rzu to wej łu pów, któ re

Ar mia Czer wo na cią gnę ła z Prus Wschod nich

do ZSRR. Był to więc te ren, na któ rym So wie tom bar -

dzo za le ża ło. Chcie li go opa no wać, aby spo koj nie prze -

pę dzać choć by sta da by dła ze zdo by tych te re nów. Te

kon wo je by ły ca ły czas ata ko wa ne przez par ty zan tów.

Roz bi ja ne by ły po ste run ki Mi li cji Oby wa tel skiej. Opa -

no wy wa no urzę dy i czysz czo no je z do ku men tów, li -

kwi do wa no współ pra cow ni ków NKWD. So wie ci

za pro wa dzi li tam ta ki re żim, że lu dzie, nie ma jąc żad -

ne go obroń cy, zwra ca li się do le śnych o po moc. Wspar -

cie uzy ska li w lo jal nej ar mii pań stwa pol skie go, czy li

w AK. Pró bo wa no oczy wi ście in ter we nio wać w urzę -

dach, po ka zu jąc, że stra ty, ja kie po no si miej sco wa lud -

ność, są po rów ny wal ne, a cza sa mi na wet więk sze niż

pod czas re gu lar nej oku pa cji. Za bój stwa, gwał ty, gra -

bie że do ko ny wa ne przez czer wo no ar mi stów by ły

na po rząd ku dzien nym. Część od dzia łów, któ ra wcze -

śniej wy szła z la su, wo bec re pre sji szyb ko tam wró ci -

ła. So wie ci, nie mo gąc za pa no wać nad te re nem,

zde cy do wa li się prze pro wa dzić ob ła wę. 

Mechanizm operacji znamy dzięki tym, których
zwolniono. Często zabierano ludzi przypadkowych? 

– Więk szość osób, któ re za trzy ma no, to miesz kań -

cy wsi, ta ka spe cy fi ka te re nu. Lu dzi za bie ra no z do -

mów, pól, dróg. Czę sto cho dzi ło tyl ko o to, aby na zwi -

sko się zga dza ło al bo sztu ka. Miej sco wi kon fi den ci,

ube cy, wska zy wa li, ko go za brać. W ten spo sób za ła -

twia li czę sto pry wat ne po ra chun ki. 

By wa ły praw dzi we tra ge die, gdy pod czas pierw szej

oku pa cji so wiec kiej ko goś wy wie zio no na ze sła nie, on

po tem wra cał w 1946 r., a w do mu nie za stał już naj bliż -

szych, któ rzy ca łą woj nę na nie go cze ka li, bo za bra no

ich w ob ła wie i znik nę li bez śla du. Pół noc na część tych

te re nów by ła pod oku pa cją nie miec ką. Nie któ rych wy -

wie zio no na ro bo ty. By ły przy pad ki, że lu dzie wra ca li

i za chwi lę po ry wa no ich w ob ła wie. My śle li, że woj nę

już prze ży li, a So wie ci ta ki los im zgo to wa li. 

Dla nas jest to hi sto ria. Dla miesz kań ców te go te re -

nu to praw dzi wa trau ma, lu dzie stra ci li swo ich naj bliż -

szych dwa mie sią ce po za koń cze niu woj ny. 

Obława ciągle jednak nie może się przebić
do świadomości ogółu społeczeństwa, tak jakby
wyrok niepamięci, wydany przez katów, trwał
do dzisiaj.

– To szer sza spra wa. Ob ła wa mu si w koń cu tra fić

do pod ręcz ni ków szkol nych. Ale i hi sto ry cy mu szą

zmie nić spo sób prze ka zy wa nia in for ma cji. Je że li pi sze

się, że po woj nie na Bia ło stoc czyź nie by ła naj trud niej -
sza sy tu acja, to ja się py tam: dla ko go naj trud niej sza?

Sko ro funk cjo na riu sze UB ba li się po je chać z Bia łe go -

sto ku, mia sta wo je wódz kie go, do So kół ki, mia sta po -

wia to we go, po nie waż szlak biegł przez Pusz czę

Kny szyń ską, gdzie by ły od dzia ły le śne, to chy ba by ła to

naj lep sza sy tu acja. Tu dzia ła ło pań stwo pol skie, pod -

ziem ne, ale le gal ne, a je go lo jal ne woj sko AK sta wia ło

opór no we mu na jeźdź cy. 

Do pó ki w pod ręcz ni kach por tret Pił sud skie go,

Dmow skie go czy Wi to sa bę dzie tej sa mej wiel ko ści,

co wi ze ru nek Bie ru ta i Go muł ki, trud no bę dzie wy -

cho wać pro pań stwo we go oby wa te la. Po win no być, jak

przy po wsta niu li sto pa do wym: pre zen tu je my du ży

por tret Pio tra Wy soc kie go, a gdzieś u do łu stro ny 

ma ły Wiel kie go Księ cia Kon stan te go, Pa skie wi czów

itd. Trze ba od wró cić my śle nie. Po wie dzieć, kto był le -

gal ną wła dzą, a kto uzur pa to rem. Miej sce Bie ru ta i in -

nych jest u do łu stro ny. 

Dzię ku ję za roz mo wę. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 
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W tegorocznych obchodach
uczestniczyli także policjanci, i to nie
tylko zabezpieczając teren
uroczystości. Kwiaty
przed pomnikiem złożyli podinsp.
Adam Momot, I zastępca
podlaskiego komendanta
wojewódzkiego, i podinsp. Artur
Andruczyk, komendant powiatowy
z Sejn

Rozmowa 
z dr. Waldemarem F. Wilczewskim, naczelnikiem
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej 
Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku 

Odwrócić myślenie
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– Z wie dzą na te mat ob ła wy nie jest naj le -

piej – wy ja śnia Da nu ta Kasz lej, na co dzień

na uczy ciel ka hi sto rii w au gu stow skim Li -

ceum Ogól no kształ cą cym nr 2, a tak że pre -

zes Klu bu Hi sto rycz ne go im. Ar mii Kra jo wej

w Au gu sto wie. – Sa ma by łam za ła ma na, że,

po cho dząc z tych te re nów, do wie dzia łam się

o ob ła wie do pie ro w 1987 r., stu diu jąc hi sto -

rię. Nie za ist niał więc naj bar dziej na tu ral ny

prze kaz mię dzy po ko le nio wy. To by ła zbrod -

nia, o któ rej na le ża ło za po mnieć. Na wet

w ro dzi nach ofiar by wa ło tak, że mło de go po -

ko le nia sta ra no się nie ob cią żać tym gar bem

prze szło ści. Te raz w re gio nie zna ne jest już

ha sło Ob ła wa Au gu stow ska, ale nie za wsze

kry je się za tym ja kaś re al na wie dza. To jest

do nad ro bie nia, ale trze ba się za to za brać 

te raz.

Pań stwo Kasz le jo wie już to zro bi li. Mi ni -

ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go

od mó wi ło wspar cia fi nan so we go pro jek tu

w ra mach pro gra mu „Pa trio tyzm ju tra”. Ale

pań stwo Kasz le jo wie nie zra ża ją się i przy po -

mo cy Sta ro stwa Po wia to we go w Au gu sto wie

re ali zu ją swój po mysł na te re nie po wia tu

augustowskiego i gmi ny Gi by (pod le ga ją cej

pod sta ro stwo w Sej nach). De cy zja mi ni ster -

stwa dzi wi, bo pro jekt przy ni skich kosz tach

da je ogrom ne efek ty. 

W ra mach pro jek tu prze pro wa dzo no

warsz ta ty dla mło dzie ży i na uczy cie li. Wzię -

ło w nich udział oko ło 200 uczniów i kil ku -

dzie się ciu do ro słych. Wszy scy dowiedzieli

się o wy da rze niach sprzed 65 lat. Do sta li też

wska zów ki, jak moż na tę wie dzę po sze rzyć.

Ucznio wie do cie ra li po tem do ży ją cych jesz -

cze ro dzin ofiar, ich są sia dów oraz zna jo mych

i na gry wa li re la cje. Od naj dy wa li tak że miej -

sca prze trzy my wa nia i prze słu chi wa nia osób

zgar nię tych w ob ła wie. Ro bi li do ku men ta cję

fo to gra ficz ną tych obiek tów. Pod czas uro czy -

sto ści rocz ni co wych w lip cu br. moż na by ło

obej rzeć wy sta wę przy go to wa ną przez mło -

dzież, na któ rej za pre zen to wa no ist nie ją ce

do dziś miej sca prze trzy my wa nia ofiar so -

wiec kiej ope ra cji. 

To do pie ro pierw szy etap pro jek tu, któ ry

za czął się kil ka mie się cy przed rocz ni cą ob -

ła wy. Po my sło daw cy za kła da ją wy da nie pu -

bli ka cji: ma py – fol de ru z za zna czo ny mi

miej sca mi zwią za ny mi z ob ła wą. W ko lej nych

eta pach ma ją też po wstać wier sze i przed sta -

wie nia te atral ne na ten te mat. Tyl ko w ten

spo sób moż na za an ga żo wać mło dych lu dzi

w pro ces przy wra ca nia zbio ro wej pa mię ci

o swo jej „ma łej oj czyź nie”. �

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 
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17 lipca 2010 r., Augustów. Promocja książek wydanych przez IPN. Danuta i Zbigniew
Kaszlejowie rozmawiają z ks. Stanisławem Wysockim, prezesem Związku Pamięci Ofiar
Obławy Augustowskiej  

Teraz już tak, choć głos ten nie jest
jeszcze dobrze słyszalny w całej
Polsce. Fragment filmu Jacka
Petryckiego o tym właśnie tytule
zapisany jest na płycie dołączonej
do wydawnictwa przeznaczonego
dla szkół. To trzy krótkie relacje
z lipcowych dni 1945 r.
Wstrząsające, ciągle żywe
wspomnienia mieszkańców tych
ziem. 

B ia ło stoc ki IPN z oka zji 65. rocz ni cy

Ob ła wy Au gu stow skiej wy dał trzy pu -

bli ka cje przy bli ża ją ce naj więk szą

zbrod nię na Po la kach po za koń cze niu II woj -

ny świa to wej. 

BIAŁA KSIĘGA 
„Ob ła wa Au gu stow ska – li piec 1945 r. 

Wy bór źró deł” pod re dak cją Ja na Je rze go

Mi lew skie go i An ny Py żew skiej to ro dzaj

bia łej księ gi na te mat dra ma tu sprzed

65 lat. IPN opu bli ko wał do ku men ty do -

stęp ne w ar chi wach pol skich: od mel dun -

ku do wód cy plu to nu te re no we go NN

„Kar pia” Ob wo du Ar mii Kra jo wej Oby wa -

tel skiej Au gu stów o kon cen tra cji wojsk so -

wiec kich w re jo nie Sejn z czerw ca 1945

roku do od po wie dzi Głów nej Pro ku ra tu ry

Woj sko wej Fe de ra cji Ro syj skiej z 2006 r.

w spra wie po mo cy praw nej, gdzie wy ja -

śnia, że ta ko wej udzie lić nie mo że, bo

prze stęp stwo z 1945 r. już się przedaw ni -

ło, ale na przy szłość „je ste śmy za wsze go -

to wi do udzie le nia po mo cy praw nej

na szym Ko le gom z Pol ski”… 

Ni by su che do ku men ty, ale ła du nek

w nich wiel ki. Są tu spra woz da nia au gu -

stow skich bez piecz nia ków o po stę pach 

ob ła wy, są skar gi z sierp nia 1945 r. miej -

sco wych sta ro stów na „boj ców” pę dzą -

cych by dło z Prus Wschod nich do ZSRR,

że nisz czą plo ny, pod pa la ją za sie wy, są pi -

sma ro dzin szu ka ją cych bli skich, tak że

do pre zy den ta Bie ru ta, są pro to ko ły ich

prze słu chań, jest ste no gram kon fe ren cji

pra so wej dla dzien ni ka rzy za gra nicz nych

rzecz ni ka ko mu ni stycz ne go rzą du Je rze -

go Urba na z 1987 r. po od kry ciu gro bów

nie miec kich ko ło Gib, pod czas któ rej wy -

ja śnia, że nie sły szał ni gdy o ja kichś ma so -

wych aresz to wa niach na tych zie miach

w lip cu 1945 r., a opo wie ści sa mych

miesz kań ców o za gi nię ciu ich krew nych

nie ma ją war to ści. 

Książ ka koń czy się zbio rem re la cji

i wspo mnień lu dzi aresz to wa nych, któ -

Przekazać pałeczkę

W szkołach powiatu augustowskiego realizowany jest od niedawna projekt
„Obława Augustowska – lipiec 1945 r. Gdy nie ma grobów, 

ocalmy pamięć…”. Pomysłodawcami są historycy: 
Danuta i Zbigniew Kaszlejowie.
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pły cie. Pre zen ta cja po dzie lo na jest na pięć

czę ści: Ob ła wa, Ofia ry, Po szu ki wa nia, 
Śledz two IPN i Pa mięć. W każ dej czę ści są

te ma tycz ne za kład ki przy wo łu ją ce za rów no

sa mą ak cję So wie tów, jak i ca łe jej tło. Są

zdję cia, do ku men ty – m.in. od ręcz ny ży cio -

rys Ja na Szo sta ka, do ku men ty pod zie mia pol -

skie go, UB i MO,  ma pa z za zna czo ny mi

miej sca mi za trzy mań i prze trzy my wa nia zła -

pa nych w ob ła wie, a na wet spra woz da nia

z lip co wych ob cho dów rocz ni cy Ob ła wy 

Au gu stow skiej. 

Mam na dzie ję, że to tyl ko wi na mo je go

sta re go kom pu te ra, ale pły ta w mo im na pę -

dzie „nie cho dzi ła” zbyt spraw nie, nie któ -

rych na pi sów nie da ło się od czy tać,

po nie waż za cho dzi ły jed ne na dru gie. Ja -

kość fil mu Jac ka Pe tryc kie go też po zo sta -

wia ła wie le do ży cze nia. W książ ce rów nież

wi dać po śpiech – aby zdą żyć przed 65.

rocz ni cą. W fo to gra fiach za gi nio nych to 

sa mo zdję cie umiesz czo ne jest na są sied nich

stro nach i raz pod pi sa ne ja ko „Wą so wicz 

Mi chał”, a raz ja ko „Wo łą so wicz Mi chał”.

Oczy wi ste nie do pa trze nie, błąd. Bio gram

we wcze śniej opi sy wa nej po zy cji do ty czy

Mi cha ła Wo łą so wi cza. Po trzeb na by ła mo że

jesz cze jed na ko rek ta. W po zy cji wy da nej

przez tak poważną in sty tu cję ta kich man ka -

men tów być jed nak nie po win no. �

PAWEŁ OSTASZEWSKI

rych zwol nio no, i tych, któ rzy przez la ta

szu ka li naj bliż szych. 

PRZERWANE ŻYCIORYSY 
„By ła, był, by li… Imio na, na zwi ska, syl wet -

ki. Lu dzie od mie nia ni przez przy pad ki 

tyl ko w jed nym cza sie, prze szłym do ko na -

nym. 490, 592, 600, oko ło 600? Za każ dą

z po je dyn czych cy fe rek kry je się los czło -

wie ka, los je go ro dzi ny, los tych, któ rych

ko chał, tych, któ rzy je go ko cha li. Znik nę li

ze świa ta w jed nym miej scu i cza sie, zo sta -

wia jąc po so bie tyl ko je den je dy ny praw-

dzi wy ślad – ślad w pa mię ci”. Tak

w przed mo wie do książ ki Ali cji Ma cie jow -

skiej „Prze rwa ne ży cio ry sy – Ob ła wa Au gu -

stow ska, li piec 1945” pi sze Ce za ry Ku klo,

dy rek tor Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku. 

Au tor ka książ ki za czę ła po dą żać śla dem

za gi nio nych jesz cze w la tach 80. W 1987 r.

z in spi ra cji Mi ro sła wa Ba sie wi cza, by łe go

mi li cjan ta, wy rzu co ne go ze służ by za two -

rze nie w 1981 r. związ ków za wo do wych,

za wią zał się Oby wa tel ski Ko mi tet Po szu -

ki wań Miesz kań ców Su walsz czy zny Za gi -

nio nych w Lip cu 1945 r. Pod pierw szym

oświad cze niem ko mi te tu pod pi sa li się:

Mi ro sław Ba sie wicz, Piotr Ba jer i Sta ni sław

Ko wal czyk. Wkrót ce do łą czy ły do nich ak -

tor ka Ma ria Chwa li bóg i Ali cja Ma cie jow -

ska, in ter no wa na w sta nie wo jen nym

dzien ni kar ka Pol skie go Ra dia. Dzia łal ność

ko mi te tu wspie ra ło wie lu spo łecz ni ków.

Je go człon ko wie od szu ki wa li lu dzi, spi sy -

wa li i na gry wa li re la cje i wspo mnie nia

o naj bliż szych. Ze bra li ma te riał o 490 ofia -

rach lip co wej zbrod ni. 

Te raz Ali cja Ma cie jow ska z oca lo nych

taśm i an kiet przy wo ła ła lu dzi z lip co wej

ob ła wy. Są to ży wo na kre ślo ne syl wet ki za -

gi nio nych, nie su che bio gra my, ale z pa sją

za ry so wa ne cha rak te ry, emo cje, wspo mnie -

nia. Do książ ki do łą czo na jest pły ta z re por -

ta ża mi au tor ki emi to wa ny mi na an te nie

Pol skie go Ra dia w la tach 1989–1992 po -

świę co ny mi Ob ła wie Au gu stow skiej. 

ZA MIAST POD RĘCZ NI KA
Trze cia po zy cja, wy da na przez IPN prze z-

na czo na jest dla uczniów i na uczy cie li. 

„Ob ła wa Au gu stow ska – li piec 1945 r.”

pod re dak cją Ewy Ro ga lew skiej jest kom -

pen dium wie dzy na te mat wy da rzeń

sprzed 65 lat. Jest część opi so wa, któ ra przy -

po mi na prze bieg ak cji i pró by po szu ki wań

za gi nio nych, i mul ti me dial na na do łą czo nej
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Ale czy o tym można mówić?

9 maja 1945 r., Augustów. Funkcjonariusze PUBP w Augustowie z sowieckimi doradcami. Od
lewej u góry: Aleksander Kuczyński, Mirosław Milewski, Ryszard Caban, Jan Szostak; od lewej
u dołu: mjr Wasilenko, kpt. Wiekszyn i NN
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Już w 1924 r. or gan re sor to wy „Ga ze ta Ad mi ni stra -

cji i Po li cji Pań stwo wej” pi sał na swych ła mach:

Jed ną z naj waż niej szych dzie dzin dzia łal no ści or ga -
nów Po li cji Pań stwo wej jest nie wąt pli wie ochro na bez pie -
czeń stwa, po rząd ku i spo ko ju na dro gach pu blicz nych.
Od na le ży te go za cho wa nia się i do kład nej zna jo mo ści prze -
pi sów przez funk cjo na riu szów po li cji za le ży w znacz nym
stop niu bez pie czeń stwo lud no ści ko rzy sta ją cej z dróg, nie do -
pusz cze nie do prze szkód w ru chu i za po bie że nie ca łe mu sze -
re go wi wy pad ków i utrud nień ko mu ni ka cji.

Głos – jak na owe cza sy – wy jąt ko wo traf ny i rze czo -

wy. Zresz tą, nieje dy ny w tej spra wie. Dla cze go więc kie -

row nic two re sor tu tak dłu go zwle ka ło z pod ję ciem

de cy zji o po wo ła niu po li cji dro go wej? To praw da – nie

by li śmy wów czas (póź niej zresz tą też), mo to ry za cyj nym

po ten ta tem, ale ruch ko ło wy – zwłasz cza po ro ku 1925

– przy bie rał w Pol sce na si le. Przy by wa ło rów nież zwią -

za nych z nim za gro żeń. Czy w tej sy tu acji słusz ne by ło

in we sto wa nie w in ne spe cja li stycz ne for ma cje po li cyj -

ne, przy jed no cze snym igno ro wa niu zde cy do wa nie bar -

dziej po trzeb nej dro gów ki?

POL SKA KOŃ MI STOI
Do pó ki na pol skich dro gach do mi no wa ły chłop skie fur -

man ki, sieć „bi tych” szla ków ko mu ni ka cyj nych by ła 

śla do wa, a po ję cie „na tę że nie ru chu” jesz cze nie wy stę -

po wa ło w obie gu, do pó ty po rząd ku na dro gach pil no -

wa li stój ko wi (w cza sach za bo rów). Po uzy ska niu nie -

pod le gło ści ich ro lę prze ję li mi li cjan ci miej scy i straż ni -

cy ko mu nal ni, a od 1919 r. i po po wsta niu Po li cji

Pań stwo wej – jej funk cjo na riu sze, dziś by śmy po wie -

dzie li – pre wen cji. W ra mach co dzien nych służb pa tro -

lo wych zwra ca li uwa gę głów nie na „stan tech nicz ny”

czte ro ko pyt nych i za cho wa nie ich wła ści cie li na go ściń -

cach i uli cach miast. Co bar dziej nie sfor nych kie ru ją -

cych dys cy pli no wa li grzyw na mi lub aresz tem. Po jaz dów

me cha nicz nych, zwa nych wów czas au to mo bi la mi, by ło

wte dy w Pol sce jak na le kar stwo, za le d wie kil ka na ście

ty się cy. Bar dziej roz bu dza ły cie ka wość, niż chęć ka ra -

nia. W sa mej po li cji, ra zem z mo to cy kla mi, ich licz ba nie

prze kra cza ła na wet stu.

Do cza su uka za nia się pierw szych ustaw, w nie pod le -

głej już Pol sce obo wią zy wa ły do tych cza so we prze pi sy

po rząd ko we wpro wa dzo ne jesz cze przez oku pan tów

(róż ne w róż nych za bo rach). Do pie ro 10 grud nia 1920 r.

ogło szo no usta wę o bu do wie i utrzy ma niu dróg pu blicz nych
w Rze czy po spo li tej Pol skiej, a 7 paź dzier ni ka 1921 r. usta -
wę o prze pi sach po rząd ko wych na dro gach pu blicz nych.

Na tym dru gim ak cie opar to wszyst kie póź niej sze prze -

pi sy do ty czą ce dróg pu blicz nych i ru chu na nich. Mię -

dzy in ny mi ob szer ne Roz po rzą dze nie z 6 lip ca 1922 r.
o ru chu sa mo cho dów i in nych po jaz dów me cha nicz nych
na dro gach pu blicz nych. Do ku ment ten, sta no wią cy nie -

ja ko pier wo wzór póź niej sze go ko dek su dro go we go,

unor mo wał prze pi sy do ty czą ce m.in. bu do wy i urzą dze -
nia po jaz dów me cha nicz nych, udzie la nia po zwo leń na ruch
po jaz dów me cha nicz nych, re je stra cji i zna ków po jaz dów
me cha nicz nych, kie row ców (tych po jaz dów) i bez pie czeń -
stwa ru chu.

ANAR CHIA NA DRO DZE
Sa mo wy da nie ak tów nor ma tyw nych, któ re mia ły

przed 90 la ty na uczyć na szych ro da ków (pie szych, kie -

ru ją cych i po wo żą cych) za sad bez piecz ne go ko rzy sta nia

z dróg, nie na wie le się zda ło. Prze pi sy by ły na dal na -

gmin nie ła ma ne, lek ce wa żo ne lub roz myśl nie prze kra -

cza ne. Nad kom. M. So bo ta, ko men dant PP pow.

war szaw skie go, ża lił się na ła mach ty go dni ka „Na Po -

ste run ku”, że dzie dzi na prze pi sów dro go wych dla wie lu
na szych po wo żą cych jest naj zu peł niej ob ca (…). Jesz cze

gdy cho dzi o więk sze mia sta, a szcze gól niej o War sza wę, to
spra wa ru chu jest tam unor mo wa na w spo sób co naj mniej
moż li wy. Znacz nie go rzej przed sta wia się spo sób jaz dy
na dro gach, szcze gól niej pod miej skich. Zbyt czę sto wi dzi się
tam ude rza ją cą obo jęt ność dla wy ma gań sta wia nych przez
prze pi sy, zbyt czę sto spo tkać tam moż na ta kie ob raz ki, jak
jaz da fur le wą stro ną, za trzy ma nie się na le wej stro nie lub
po środ ku, a cza sem wpo przek szo sy, jaz da gru pa mi kil ku
fur ma nek obok sie bie i w ogó le za cho wa nie się po wo żą cych,
zdra dza ją ce kom plet ną wzgar dę dla po trzeb ru chu, szcze -
gól niej sa mo cho do we go.

Aby prze ciw dzia łać pa no szą cej się anar chii na dro -

gach, ów cze sny mi ni ster spraw we wnętrz nych Cy ryl Ra -

taj ski wy dał w sierp niu 1923 r. Okól nik nr 93 w spra wie
wy kro czeń prze ciw prze pi som po rząd ko wym na dro gach
pu blicz nych. Czy ta my w nim mię dzy in ny mi, że prze pi -

sy jaz dy nie są na le ży cie prze strze ga ne. W szcze gól no ści
czę sto zda rza ją się wy pad ki po zo sta wia nia na dro dze
przy za jaz dach etc. ko ni bez do zo ru i spa nie woź ni ców
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Po li cja drogowa

Formalnie
powołano ją
do życia dopiero
w lipcu 1937 r.
Przez 18 lat
istnienia Policji
Państwowej w jej
strukturach 
nie znaleziono
miejsca dla
wyspecjalizowanej
drogówki.
Dlaczego, skoro
znalazły się tam
nawet takie
jednostki, jak
policja rzeczna,
lotnicza czy
kobieca?

Pierwsi policjanci ruchu drogowego na motocyklu
„Harley Davidson” z dwuosobowym bocznym wózkiem
(1928 r.)
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na fu rach. Kon wo je nie trzy ma ją się jed nej li nii i za gra -
dza ją ca łą dro gę (…). Mno żą się wy pad ki ka ry god nych
wy bry ków prze ciw ko prze jeż dża ją cym sa mo cho dom ze stro -
ny dzie ci i wy rost ków po wsiach, a na wet w mia stach, przy -
czem lud ność do ro sła przy pa tru je się wy bry kom tym
zu peł nie obo jęt nie i nie prze ciw dzia ła im. 

Do szcze gól nie nie bez piecz nych wy kro czeń mi ni ster

Ra taj ski za li czył ukła da nie du żych ka mie ni na dro dze,

ob rzu ca nie zie mią i ka mie nia mi ja dą cych oraz roz myśl -

ne ta ra so wa nie dro gi przez woź ni ców. Po nie waż ta ki

stan na ra żał na po waż ne nie bez pie czeń stwo ja dą cych

i pie szych, mi ni ster po le cił pod le głym or ga nom, przede

wszyst kim Po li cji Pań stwo wej, aby jej funk cjo na riu sze

wzmoc ni li nad zór na dro gach pu blicz nych i bez względ -

nie po cią ga li do od po wie dzial no ści win nych wy kro czeń.

Co cie ka we, opo wie dział się za od po wie dzial no ścią

zbio ro wą. Po wo łał się przy tym na treść art. 25 usta wy

z 7 paź dzier ni ka 1921 r. o prze pi sach po rząd ko wych
na dro gach pu blicz nych, w myśl któ re go za szko dy wy rzą -

dzo ne na dro gach pu blicz nych przez nie let nich od po -

wia da ją ich ro dzi ce. A w ra zie nie wy kry cia spraw cy

so li dar nie od po wie dzial ność ma jąt ko wą po no si ca ła

wieś, osa da lub mia sto. Do ta kich szkód za li czył nisz -

cze nie na wierzch ni dro gi, sy pa nie na nią tłu czo ne go

szkła oraz ukła da nie ka mie ni na jezd ni. 

WAR SZA WA DA ŁA PRZY KŁAD
Pil ną po trze bę upo rząd ko wa nia za sad ru chu dro go we go

od czu ła naj pierw War sza wa. Z ra cji swe go sto łecz ne go

sta tu su, kon cen tra cji ży cia po li tycz ne go, ad mi ni stra cyj -

ne go, umy sło we go i kul tu ral ne go, od po ło wy lat 20.

ubie głe go wie ku na stą pił tu szyb ki – jak na ów cze sne

re alia – wzrost licz by po jaz dów me cha nicz nych oraz roz -

bu do wa in fra struk tu ry ko mu ni ka cyj nej. Ruch na uli cach

mi lio no wej wów czas aglo me ra cji uległ znacz ne mu 

zin ten sy fi ko wa niu, co na tych miast zna la zło od bi cie

w po li cyj nych sta ty sty kach. Jak po da je ty go dnik „Na Po -

ste run ku”, w ro ku 1924 w War sza wie od no to wa no 

136 wy pad ków prze je chań; w ro ku 1925 ilość wy pad ków
wzro sła do 372, a już w cią gu jed ne go tyl ko mie sią ca –
lip ca 1928 r. by ły 153 wy pad ki.

W tym sa mym cza sie po wą skich uli cach sto li cy i dro -

gach woj. war szaw skie go jeź dzi ło oko ło 1200 sa mo cho -

dów; w ro ku 1928 – 2484 (w tym 1371 oso bo wych, 435

cię ża ro wych, 509 au to bu sów i 169 mo to cy kli). Sto łecz -

ny ta bor jezd ny uzu peł nia ły jesz cze tram wa je, kon ne

do roż ki, cięż kie wo zy trans por to we o „na pę dzie” kon -

nym oraz rik sze i wóz ki ręcz ne. W ilo ściach trud nych

do okre śle nia.

Już wów czas w bran żo wej pra sie po li cyj nej za czę ły po -

ja wiać się ar ty ku ły po stu lu ją ce po trze bę po wo ła nia

do ży cia spe cja li stycz ne go or ga nu do kon tro li ru chu.

Trud no wy ma gać, aby prze cięt ny funk cjo na riusz PP mógł
speł niać czyn no ści, wy ma ga ją ce bar dzo do kład nej zna jo -
mo ści wa run ków pra cy oraz ele men tar nych wia do mo ści
z dzie dzi ny kon struk cji sa mo cho dów – pi sał na ła mach ty -

go dni ka „Na Po ste run ku” nad kom. M. So bo ta, ko men -

dant PP pow. war szaw skie go. – Je dy nym od po wied nim
środ kiem za rad czym by ło by po wo ła nie do ży cia spe cjal nie
zor ga ni zo wa nych od dzia łów po li cyj nych do po trzeb ru chu
ko ło we go, zło żo nych z funk cjo na riu szów od po wied nio wy -
kwa li fi ko wa nych. 

Ko men dant So bo ta nie był w swych po glą dach od -

osob nio ny. Dziel nie wspie ra li go in ni ofi ce ro wie PP, zaj -

mu ją cy się na co dzień za gad nie nia mi re gu la cji ru chu

na dro gach pu blicz nych: m.in. kom. Grzę dzi ca z Ko mi -

sa ria tu Rzą du m.st. War sza wy oraz nad kom. Ka rol Fuchs

z KG PP. Ich kil ku let nie lob bo wa nie na rzecz po li cji dro -

go wej za koń czy ło się pew nym suk ce sem. W 1928 r.,

z po le ce nia ko men dan ta głów ne go PP płk. Ja nu sza Ja -

grym -Ma le szew skie go, utwo rzo no 6-oso bo wy plu ton po -

li cji dro go wej przy Ko men dzie PP pow. war szaw skie go.

Je go za da niem by ło re gu lo wa nie ru chu na pod war szaw -

skich szo sach, a ści ślej kon tro la do ku men tów i sta nu

tech nicz ne go sa mo cho dów oraz re ago wa nie na wy kro -

cze nia. Pierw si po li cjan ci ru chu dro go we go mie li ukoń -

czo ny spe cja li stycz ny kurs na te mat zna jo mo ści

prze pi sów o ru chu sa mo cho do wym oraz szko łę kie row -

ców. Po sia da li też pra wa jaz dy upo waż nia ją ce do pro wa -

dze nia wszyst kich ro dza jów po jaz dów me cha nicz nych.

Do ich dys po zy cji za ku pio no dwa mo to cy kle „Har ley

Da vid son” z bocz ny mi wóz ka mi (dwu oso bo wy mi), któ -

ry mi wy ru sza li do służ by pa tro lo wej. W kil ka na ście mie -
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„Korki” na ulicach Warszawy zdarzały się już pod koniec lat 20.

Do zadań policji drogowej należała m.in. regulacja ruchem

�

34-36.09:Layout 6  8/25/10  1:49 PM  Page 35



się cy póź niej ich stan po sia da nia wzrósł do 9 po jaz dów,

a plu ton prze kształ co no w ko lum nę mo to cy klo wą.

JEST DRO GÓW KA
Jed nak jesz cze dzie więć dłu gich lat mu sia ło upły nąć,

nim w struk tu rze Po li cji Pań stwo wej ofi cjal nie po ja wi ła

się no wa spe cja li stycz na służ ba: po li cja dro go wa. (Tę

brze mien ną w skut kach de cy zję prze for so wał 1 lip -

ca 1937 r. ów cze sny ko men dant głów ny PP gen. insp.

Kor dian Za mor ski). Od de le go wa no do niej aż… 60 po -

li cjan tów, spe cjal nie prze szko lo nych do służ by dro go wej

i po sia da ją cych pra wo jaz dy, któ rych skie ro wa no – chy -

ba na pró bę – do ko mend wo je wódz kich w War sza wie,

Ło dzi, Kra ko wie i Kiel cach. Prze ka za no też do ich dys -

po zy cji 25 mo to cy kli i 8 sa mo cho dów. 

By ła to kro pla w mo rzu po trzeb, bo – jak stwier dził

ko men dant Za mor ski w wy wia dzie dla dzien ni ka „Do -

bry Wie czór” – na ca łą na szą sieć dro go wą po trze ba co naj -
mniej 1500 wy szko lo nych po li cjan tów z 250 sa mo cho da mi.
Moż na by wte dy spra wy po rząd ku i bez pie czeń stwa na dro -
gach i na uli cach miej skich po wie rzyć wy łącz nie po li cji.
Wy ni ki by ły by naj po myśl niej sze. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”, ar chi wum

POLICJA 997       wrzesień 2010 r.36 90 LAT POLSKIEJ POLICJI

Kolumna motocyklowa
Komendy PP 
pow. warszawskiego

Tak się prezentowali
stołeczni policjanci 
z plutonu drogowego
(1928 r.) 
Drugi od lewej 
nadkom. M. Sobota,
komendant PP 
pow. warszawskiego

Kontrola na drodze (1937 r.)
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Da niel Osik dzień przed po li cyj nym ma ra to nem

w Kie krzu wy ja wia mi taj ni ki swo jej stra te gii. –

Je że li wi dzę, że ry wal jest moc ny i bę dzie się cią -

gnął i sie dział mi na no gach, to pró bu ję go zmę czyć

przy spie sze nia mi – mó wi, uśmie cha jąc się. – Je że li od -

sko czę na 5–10 me trów i utrzy mam ten dy stans, to on

już mnie ra czej nie do go ni. A jak wi dzę, że jest na praw -

dę moc ny, to zo sta je mi tyl ko fi nisz i wte dy al bo on, 

al bo ja. 

Na stęp ne go dnia st. sierż. Da niel Osik wy -

grał VIII Mi strzo stwa Pol ski Po li cji w Pły wa niu Dłu go -

dy stan so wym, roz gry wa ne na Je zio rze Kier skim. Zresz tą

po raz ko lej ny z rzę du. 

PIERW SZY BA SEN 
Pierw szych ru chów w wo dzie uczył go oj ciec Ta de usz

Osik, dziś tre ner ka dry na ro do wej pol skich sprin te rów,

wte dy szko le nio wiec Olim pii Po znań. Osik se nior zwró -

cił się do ko le gi z klu bu Ta de usza Ma zu ra – tre ne ra pły -

wa nia, aby ten pod szko lił da lej dwóch je go sy nów:

Da nie la i Łu ka sza. I tak obaj za miast bież ni wy bra li

na miej sce tre nin gów pły wal nię. 

– Pierw szy ba sen, 25 me trów, prze pły ną łem grzbie -

tem – wspo mi na po li cyj ny mistrz. – Pa mię tam, w na gro -

dę do sta łem oku lar ki pły wac kie. Mia łem wte dy sie dem

lat. Jak na obec ne wa run ki to póź no. 

Da niel na Olim pii nie za czął jed nak tre no wać. Ro dzi -

ce wy bra li spor to wą szko łę pod sta wo wą bli sko do mu,

któ ra mia ła pro fil pły wac ki i pod le ga ła pod klub „Po sna -

nia” Po znań. 

– Tak za czą łem wy czy no wo upra wiać sport – mó wi

dzi siaj. – Za ję cia na po cząt ku by ły rzad ko, po tem 3 ra zy

w ty go dniu, a póź niej jesz cze czę ściej. Gdy tra fi łem

do szko ły mi strzo stwa spor to we go, tre no wa li śmy 11 ra zy

w ty go dniu – dwa ra zy dzien nie i w so bo tę przed po łu -

dniem. Wsta wa łem wcze śnie, by na 6.30 być na pły -

wal ni, po tem na lek cje, a po po łu dniu zno wu na tre -

ning. Naj wię cej na jed nym tre nin gu prze pły ną -

łem 10,5 km – to by ło ra no, po tem by ły jesz cze za ję cia

po po łu dnio we.

NIKT NIE CHCIAŁ SE NIO RÓW 
Ja ko ju nior zdo był mi strzo stwo Pol ski na 1500 m sty lem

do wol nym (miał tak że wi ce mi strzo stwo i brąz), ale

na mi strzo stwa Eu ro py nie po je chał. To by ły cza sy, gdy

re pre zen tant Pol ski na mi strzo stwa Eu ro py wy bie ra ny

był na dłu go przed mi strzo stwa mi kra ju. 

– Po za tym nikt wte dy nie chciał se nio rów – Da -

niel Osik nie kry je roz ża le nia. – Ju nio rzy ro bi li punk -

ty na li gach szkol nych, za co klub do sta wał

pie nią dze. Se nior już ni ko mu nie był po trzeb ny. Je -

że li ktoś się wte dy nie za ła pał, aby wy je chać za  gra -

SPORT Maratony pływackie POLICJA 997       wrzesień 2010 r.38

Tata, daj czadu!

Ulubiony styl Daniela to kraul

– W czasie
maratonu staram
się, aby nie zgubić
trasy i żeby żaden
zawodnik nie uciekł
mi za daleko. 
Cały czas myślę
o wyścigu. 
Tu, oprócz
kondycji,
potrzebna jest
odpowiednia
taktyka. 
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ni cę, to tu taj był skre ślo ny. Pa ru oso bom uda ło się

wy bić, mnie nie. 

Da niel za wsze lu bił dłu gie dy stan se. W 1994 r. prze -

pły nął swój pierw szy ma ra ton na Mal cie w Po zna niu

i od ra zu wy grał. Jesz cze w szko le prze niósł się do klu -

bu Olim pia Po znań. Nie by ło to ła twe. Mu siał mieć

rok ka ren cji, aby zmie nić bar wy bez pro ble mów, bo

Po sna nia chcia ła za nie go pie nią dze. Ale uda ło się.

Miał pły wać zno wu pod okiem pierw sze go tre ne ra Ta -

de usza Ma zu ra, i mia ły to być ma ra to ny, i to z praw dzi -

we go zda rze nia po 20–30 km we Wło szech. Da niel

prze niósł się w koń cu, ale w tym cza sie tre ner tra fił

na le cze nie, wy kry to no wo twór i ze szpi ta la już nie wy -

szedł. 

Z KON WO JÓW KI DO WOD NE GO 
Po szko le śred niej, z wy ni ka mi spor to wy mi bez pro ble -

mu do stał się na AWF. Po pół ro ku jed nak zre zy gno wał. 

– Ta ki ja kiś głu pi ka prys mia łem – wspo mi na dzi siaj.

– Po my śla łem, że tak jak oj ciec i dzia dek pój dę do Po li -

cji. Od ra dza li mi, ale się upar łem. Za czą łem w 1996 r.

od „kon wo jów ki”, bo tam skie ro wał mnie ka dro wiec.

W tym cza sie za ocz nie skoń czy łem AWF. Po tem tra fi -

łem do ko men dy na Wil dzie. Mia łem pra co wać w kry mi -

nal nym, ale jak na czel nik zo ba czył, że mam stu dia, to

po wie dział – „nie ma my lu dzi w do cho dze niów ce”

i na po nad pół to ra ro ku ugrzą złem w pa pie rach. Mu sia -

łem szyb ko szu kać ra tun ku, bo to w ogó le nie by ła ro bo -

ta dla mnie. Szczę ściem uda ło mi się prze nieść

do ko mi sa ria tu wod ne go i tu do pie ro od ży łem. 

Da niel Osik pra cu je tu już pięć lat. Je go umie jęt no ści

przy da ją się wresz cie w służ bie. 

Gdy by ły jesz cze or ga ni zo wa ne mi strzo stwa Pol ski po -

li cji wod nej, wy gry wał je in dy wi du al nie i dru ży no wo

z ko le ga mi z po znań skie go ko mi sa ria tu wod ne go. Po li -

cyj ny „Wpław przez Kie krz” wy gry wa co rocz nie, wcze -

śniej trium fo wał rów nież w wy ści gach głów nych te go

pre sti żo we go ma ra to nu. Co ro ku star tu je też w Mi strzo -

stwach Pol ski MSWiA w Pły wa niu. Pły wa swo imi ulu -

bio ny mi sty la mi – grzbie tem i krau lem. Naj dłuż szy

dy stans na szczy cień skich za wo dach to 400 m do wol -

nym. Tu Da niel Osik sta je za wsze na naj wyż szym stop -

niu po dium. 

PRZY GO DA Z MA RA TO NEM 
Pły wa nie w wo dach otwar tych róż ni się od pły wa nia ba -

se no we go. Nie któ rzy mó wią na wet, że się kłó ci. Tu jest

wy trzy ma łość, tam jest szyb kość. W pły wa niu dłu go dy -

stan so wym trze ba się na uczyć orien ta cji w mo rzu czy

je zio rze. 

– Ze spor tem za wo do wym po że gna łem się w szko le

śred niej – mó wi po li cyj ny wod niak. – Nie wy szło z se -

nio ra mi. Prze sta łem tre no wać dwa ra zy dzien nie. Czu -

łem obrzy dze nie do pły wa nia. Bez spor tu jed nak żyć

nie mo gę. Bie ga łem, cho dzi łem na si łow nię. Ale to, co

wy pły wa łem wcze śniej, zo sta ło mi. Przez na stęp ne pięć

lat wła ści wie nie wcho dzi łem do wo dy, co naj wy żej 

pa rę ra zy przed ko lej nym ma ra to nem. Ja prze cież za -

czą łem się ba wić w ma ra to ny, idąc z naj wyż szej pół ki,

by łem czwar ty, pią ty na 1500 m sty lem do wol nym

wśród se nio rów. Naj dłuż szy mój ma ra ton? 14 km na

Za to ce Puc kiej. 

Pły wa nie dłu go dy stan so we ma w Wiel ko pol sce dłu gą

i pięk ną tra dy cję. W se zo nie co week end roz gry wa ne są

za wo dy na oko licz nych je zio rach za li cza ne do Grand

Prix Wiel ko pol ski. W ubie głym ro ku Da niel Osik wy grał

kla sy fi ka cję koń co wą męż czyzn od 25 do 34 lat. Ro dzi -

na do pin gu je go, choć jak sam przy zna je, tre nin gi od by -

wa ją się kosz tem cza su po świę ca ne go do mo wi. 

W ubie głym ro ku na po li cyj nych mi strzo stwach

w Kie krzu mun du ro wy mistrz był z ro dzi ną. „Ta ta, daj

cza du!” wy krzy cza ne tuż przed star tem do ma ra to nu

przez czte ro let nie go wte dy Ma te usza Osi ka, choć kie -

ro wa ne do Da nie la, do da ło skrzy deł (płetw?) wszyst kim

pły ną cym ta tu siom. 

– Dla cze go pły wam ma ra to ny? – Da niel za my śla się

na krót ko. – Bo to lu bię. Ro bię to dla sie bie, po nie waż

przy no si mi to sa tys fak cję. Uwiel biam się ru szać, lu bię

sport, wy si łek i zmę cze nie, wte dy czu ję się le piej. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor

wrzesień 2010 r.       POLICJA 997 Maratony pływackie  SPORT 39

10 lipca 2010 r. 
Daniel Osik
wygrał VIII Mistrzostwa
Polski Policji w Pływaniu
Długodystansowym 

St. sierż. Daniel Osik na służbie
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Spon ge Bob w no wej ro li
Ru szy ła ogól no pol ska kam pa nia spo łecz -

na Bez piecz na dro ga z ra da mi Spon ge Bo ba,

któ rej ce lem jest ogra ni cze nie licz by wy -

pad ków wśród naj młod szych użyt kow ni -

ków dróg. Jej or ga ni za to ra mi są: KGP,

Mi ni ster stwo Zdro wia i ka nał dzie cię cy

Nic ke lo de on, a part ne ra mi stra te gicz ny mi

wy daw nic two Edi pres se (re pre zen to wa ne

przez ma ga zyn Ma mo, to ja) oraz fir ma re -

kla my ze wnętrz nej News Out do or.

Klu czem kam pa nii jest wy ko rzy sta nie

bo ha te ra kre sków ki Spon ge Bo ba Kan cia sto -

por te go, któ ry po przez za ba wę i atrak cyj nie

prze ka zy wa ne dzie ciom tre ści uczy je bez -

piecz ne go za cho wa nia na uli cy (pie szy),

w sa mo cho dzie (pa sa żer) i na ro we rze.

Kam pa nia ma przede wszyst kim zmu szać

dzie ci do sa mo dziel ne go my śle nia i oce ny

sy tu acji w ru chu dro go wym. Za ba wa po le ga

na za da wa niu przez Spon ge Bo ba py tań,

uło żo nych w ta ki spo sób, aby po za me ry to -

rycz nym prze ka zem dzie ci mia ły oka zję

do te go, co lu bią naj bar dziej, czy li śmia nia

się do łez.

Pierw szy etap kam pa nii po le gał na usta -

wie niu w ca łym kra ju 300 te ma tycz nych

bill bo ar dów o wy mia rach 6x3 m oraz 50

o wy mia rach 12x3 m. W dru gim eta pie, roz -

po czy na ją cym się we wrze śniu, do dzia łań

pre wen cyj nych włą cza ją się funk cjo na riu -

sze Po li cji, ru sza kam pa nia pra so wa i te le -

wi zyj na. �

JP

O bez piecz ne dro gi
Ko mi sja Eu ro pej ska przy ję ła no wy, 

bar dzo am bit ny pro gram po pra wy bez-

pie czeń stwa na dro gach Eu ro py w la tach

2011–2020. Głów nym za ło że niem jest

zmniej sze nie o po ło wę w nad cho dzą cej de -

ka dzie licz by śmier tel nych ofiar wy pad ków

dro go wych. Pro gram to ini cja ty wy o za się -

gu eu ro pej skim i kra jo wym, m.in. zmie rza -

ją ce do po pra wy bez pie czeń stwa po jaz dów,

in fra struk tu ry oraz zmia ny za cho wań

uczest ni ków ru chu dro go we go. W do ku -

men cie zna la zło się sie dem stra te gicz nych

ce lów na na stęp ne 10 lat (bez wy zna-

czo nych ram cza so wych na re ali za cję po -

szcze gól nych dzia łań): udo sko na le nie sys -

te mów bez pie czeń stwa w po jaz dach,

bu do wa bezpieczniejszej in fra struk tu ry

dro go wej, przy spie sze nie w In te li gent -

nych Sys te mach Trans por to wych (ITS),

udo sko na le nie sys te mu szko le nio we go dla

użyt kow ni ków dróg, sku tecz niej sze eg ze -

kwo wa nie prze pi sów, ogra ni cze nie licz by

ran nych w wy pad kach dro go wych oraz no -

we po dej ście do mo to cy kli stów.

We dług wy ni ków ba dań zre ali zo wa nych

w ra mach Eu ro ba ro me tru, czy li mię dzy na -

ro do we go ba da nia opi nii pu blicz nej na zle -

ce nie Ko mi sji Eu ro pej skiej, prio ry te tem

po win na być po pra wa in fra struk tu ry

(52 proc. re spon den tów wy ra zi ło ta ką opi -

nię), sku tecz niej sze eg ze kwo wa nie prze -

pi sów Pra wa o ru chu dro go wym (42 proc.)

i wdra ża nie iden tycz nych re gu la cji praw -

nych dla kie row ców kra jo wych i za gra nicz -

nych (36 proc.). �

JP 
na podst. inf. Mi ni ster stwa In fra struk tu ry
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Punk ty kar ne po no we mu
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry przy go to wu -

je no we roz wią za nie dla sys te mu punk tów

kar nych, na kła da nych na kie ru ją cych za wy -

kro cze nia dro go we. Obec nie kie row ca, któ -

ry osią gnął li mit 24 punk tów, ma co fa ne

upraw nie nia do cza su po now ne go zło że nia

eg za mi nu pań stwo we go. Mo że rów nież sko -

rzy stać z płat nych szko leń z za kre su bez pie -

czeń stwa w ru chu dro go wym (mak sy mal nie

dwa w ro ku), któ rych za li cze nie po zwa la

na re duk cję 12 pkt (za jed no szko le nie –

6 punk tów).

Re sort in fra struk tu ry pro po nu je li kwi da -

cję sys te mu szko leń zmniej sza ją cych licz bę

punk tów kar nych. Za stą pić je ma no wy kurs

re edu ka cyj ny, na któ ry tra fią kie row cy z 24

punk ta mi. Bę dzie on obo wiąz ko wy, 40-go -

dzin ny i bar dzo kosz tow ny (ok. 2 tys. zł).

Jed nak ta kie roz wią za nie moż li we bę dzie

tyl ko raz na pięć lat. Kie row ca, któ ry po „wy -

ze ro wa niu” sta nu swo je go kon ta punk to we -

go po now nie zgro ma dzi w cią gu ro ku

(w ko lej nych pię ciu la tach) 24 punk ty, po -

zba wio ny zo sta nie pra wa jaz dy na za -

wsze. I to we wszyst kich ka te go riach. Bę dzie

więc mu siał od no wa od być kurs dla kan dy -

da tów na pra wo jaz dy. Zmie ni się rów nież je -

go staż za kie row ni cą – po sia da nie „sta re go”

pra wa jaz dy pój dzie w nie pa mięć. �

JP

Co może
człowiek

„Czło wiek w Eks tre mal nych Wa run kach:

Zie mia, Wo da, Po wie trze” – IV Kon fe ren cja

Na uko wa pod tym ha słem od bę dzie się

w War sza wie. W dniach 21–22 paź dzier ni ka

or ga ni zu je ją Pol skie To wa rzy stwo Na uko we

Czło wiek w Eks tre mal nych Wa run kach, przy

współ pra cy Woj sko we go In sty tu tu Me dy cy -

ny Lot ni czej, MSWiA, Uni wer sy te tu Kar dy -

na ła Ste fa na Wy szyń skie go i Szko ły Głów nej

Służ by Po żar ni czej. 

Te mat wio dą cy te go rocz nej kon fe ren cji to

Psy che – So ma – Kosmos. Po świę co ne mu

bę dą nie tyl ko wy kła dy za pro szo nych go ści,

ale i se sje na uko we do ty czą ce psy cho fi zycz -

nej zdol no ści czło wie ka do wy ko ny wa nia za -

dań w skraj nych wa run kach śro do wi ska

fi zycz ne go, na zie mi, w wo dzie i w po wie -

trzu. W dru gim dniu kon fe ren cji od bę dą się

warsz ta ty prak tycz ne pro wa dzo ne przez psy -

cho lo gów zwią za nych ze służ ba mi mun du ro -

wy mi (wśród nich bę dą psy cho lo go wie

po li cyj ni). Tre nin gi bę dą do ty czy ły za cho -

wań czło wie ka wo bec trau my, dzia łań w tłu -

mie i ra dze nia so bie w trud nych sy tu acjach.

Or ga ni za to rzy ma ją na dzie ję na wy mia nę

do świad czeń i po glą dów w za kre sie fi zjo lo -

gicz nych i psy cho lo gicz nych uwa run ko wań

pra cy i służ by czło wie ka w skraj nie nie ko -

rzyst nym oto cze niu. 

Udział w kon fe ren cji jest płat ny. �

Szcze gó ły pod ad re sem 

http://ptn -cew.wiml.waw.pl
IF
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Powszechnie wiadomo, że ulubioną
przekąską amerykańskich
policjantów są pączki i kawa.
Między innymi tę kwestię
postanowiłem wyjaśnić podczas
wakacyjnej wizyty w USA.
Miejscem sprawdzenia była
jednostka policji w mieście Cary,
a moim przewodnikiem
po komendzie i uczestnikiem
konwersacji o przedsięwzięciach
prewencyjnych i pączkach 
kapitan Michael Williams.

Ca ry to prze szło stu ty sięcz ne mia sto

w sta nie Pół noc na Ka ro li na w USA.

Miej sco wa po li cja ad mi ni stra cyj nie

pod po rząd ko wa na jest wła dzom mia sta, sta -

no wi je den z de par ta men tów. Na roz mo wę

z ka pi ta nem Mi cha elem Wil liam sem uda -

łem się z jed nym z miesz kań ców Ca ry –

mo im ku zy nem Lu cja nem. 

CA RY W CZO ŁÓW CE
Już przed sie dzi bą miej sco wej po li cji do -

świad czy łem nie zwy kłej uprzej mo ści funk -

cjo na riu szy z Ca ry. Na po tka ny na par kin gu

po li cjant na tych miast za ofe ro wał swo ją po -

moc i za pro wa dził nas do biu ra ka pi ta na,

któ ry, jak się oka za ło, na co dzień zaj mu je się

rów nież dzia łal no ścią pra so wo -in for ma cyj ną.

Oprócz za gad nie nia pącz ków i ka wy in te re -

so wa ły mnie przede wszyst kim dzia ła nia do -

ty czą ce pre wen cji kry mi nal nej. I to był

głów ny (ale nie je dy ny) te mat na szej roz mo -

wy. Już na wstę pie do wie dzia łem się, że 

Ca ry od 15 lat pla su je się w czo łów ce naj bez -

piecz niej szych miast USA (ba da nia we dług

ujed no li co nych kry te riów FBI). Zda niem
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Nie tylko 
o pączkach 
i kawie

ka pi ta na Wil liam sa o bez pie czeń stwie

w mie ście świad czyć mo że ma ła licz ba prze -

stępstw z uży ciem prze mo cy oraz zli kwi do -

wa nie han dlu nar ko ty ka mi na uli cach.

Naj czę ściej od no to wy wa ny mi prze stęp stwa -

mi z ko lei są te prze ciw ko mie niu, głów nie

wła ma nia do sa mo cho dów. 

Klu czem dzia łań po li cji w Ca ry jest otwar -

cie na miesz kań ców mia sta i re ali zo wa nie

dzia łań w opar ciu o part ner stwo oby wa te li

i po li cji. Ja ko przy kła dy ka pi tan wy mie nił

kil ka przed się wzięć roz wi ja nych przez miej -

ską po li cję, m.in. Geo Po li cing, Ci ti zen Po li -

ce Aca de my, Com mu ni ty Watch.

SZE RZEJ O GEO PO LI CING
Geo Po li cing to ini cja ty wa, któ ra w mo im od -

czu ciu bar dzo przy po mi na dzia ła nia re ali zo -

wa ne w pol skiej Po li cji przez re wi ry

dziel ni co wych. Pod ha słem Co waż ne dla
Cie bie – jest waż ne dla nas! Wy dział Po li cji

Mia sta Ca ry pro wa dzi od lip ca 2009 r. dzia -

ła nia zwią za ne z pro pa go wa ną

przez pań stwo tzw. po li ty ką geo -

gra ficz ną. 

Fi lo zo fia okre śla na ja ko Geo Po li cing
umoż li wi na szym funk cjo na riu szom sta nie się
eks per ta mi w kwe stii pro ble mów miesz kań -
ców da nej dziel ni cy – czy tam w ulot ce pro -

mu ją cej tę ini cja ty wę. Jak miej sco wa

po li cja chce osią gnąć suk ces w tym pro gra -

mie? Ka pi tan Williams tłu ma czy, że ob szar

mia sta po dzie lo no na re jo ny, do któ rych zo -

sta li przy dzie le ni ofi ce ro wie od po wie dzial -

ni za bez pie czeń stwo i roz wią zy wa nie

pro ble mów zgła sza nych przez miesz kań -

ców. Po czą tek dzia łań to wie lo ka na ło wa ak -

cja in for ma cyj na pro mu ją ca bez po śred ni

kon takt z funk cjo na riu sza mi od po wie dzial -

nymi za da ny re jon: ulot ki i róż ne go ro-

dza ju ga dże ty (np. w for mie ma gne sów

na lo dów ki) in for mu ją o po li cjan tach od po -

Policja konna w Nowym Jorku to też atrakcja
turystyczna

Radiowóz SWAT (Special Weapons and
Tacticts) – takie amerykańskie SPAP
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wie dzial nych za po szcze gól ne re jo ny i

po da ją ich nu me ry te le fo nów; te in for ma -

cje po ja wia ją się też w mass me diach

i na stro nie in ter ne to wej. Po li cja li czy

na bu do wa nie i pod trzy my wa nie part ner -

stwa z oby wa te la mi i na każ dym kro ku pod -

kre śla, że bez pie czeń stwo spo łecz ne jest

bez po śred nio zwią za ne z za an ga żo wa niem

sa mych oby wa te li.

O tym, że Geo Po li cing zdo by wa w USA

du żą po pu lar ność, prze ko na łem się pod czas

po by tu u jed nej z ame ry kań skich ro dzin

w oko li cach Bo sto nu. Tam mo ją uwa gę zwró -

ci ła mi nia tur ka po li cyj ne go sa mo cho du przy -

kle jo na do lo dów ki. Do wie dzia łem się z niej,

jak skon tak to wać się z od po wie dzial nym

za re jon po li cjan tem. A więc Geo Po li cing

dzia ła nie tyl ko w Ca ry.

PO LI CJAN CI SZKO LĄ 
WO LON TA RIU SZY
Ko lej ną ini cja ty wą, któ ra wzbu dzi ła mo je za -

in te re so wa nie, jest Ci ti zen Po li ce Aca de my

(CPA). To przed się wzię cie, re ali zo wa ne

na po zio mie hrab stwa, jest jed nym z trzech

pro gra mów te go ty pu w Pół noc nej

Ka ro li nie. Dzia ła nie opar te jest 

na wo lon ta ria cie i po le ga na prze szko le niu

za in te re so wa nych miesz kań ców mia sta do

za dań, w któ rych mo gli by za stę po wać funk -

cjo na riu szy po li cji. W ra mach wo lon ta ria tu

w De par ta men cie Po li cji w Ca ry prze szko le -

ni miesz kań cy wy ko nu ją (bez wy na gro dze -

nia!) wie le za dań, od cią ża jąc po li cjan tów:

po ma ga ją w za pew nia niu bez pie czeń stwa na

im pre zach pu blicz nych, kon tro lu ją fo te li ki

dzie cię ce w sa mo cho dach i wy ko nu ją pra ce

biu ro we, jak np. pi sa nie ra por tów. Nie mo gą

jed nak no sić bro ni i do ko ny wać aresz to wań.

DBA JĄ O NIE LA TY
A co z nie let ni mi, któ rzy wchodzą w kon flikt

z pra wem? Tu taj po li cja z Ca ry rów nież dzia -

ła pro fi lak tycz nie. Dla nie let nich za gro żo -

nych prze stęp czo ścią po li cjan ci or ga ni zu ją

kur sy ka ra te oraz, we współ pra cy z jed ną

z fun da cji, po ma ga ją w or ga ni za cji za jęć z jaz -

dy kon nej. Ka pi tan Wil liams pod kre ślił, że

w te go ty pu dzia ła niach po li cja jest wspie ra -

na przez wła dze mia sta oraz róż ne go ro dza ju

fun da cje, np. Cor ral. Ja ko czas szcze gól nie

na si lo nych dzia łań pro fi lak tycz nych ka pi tan

wska zał wa ka cje, kie dy po li cja współ or ga ni -

zu je obóz let ni dla uczniów za gro żo nych

prze stęp czo ścią.

W tym miej scu na szej roz mo wy prze ka za -

łem ka pi ta no wi kil ka po my słów na pro fi lak -

ty kę re ali zo wa nych w pol skiej Po li cji.

Przy da ły się ma te ria ły pro mo cyj ne w ję zy ku

an giel skim zwią za ne z PaT -em oraz in for -

ma cje o lo kal nych go sty niń skich dzia ła niach

w ra mach mło dzie żo wych pa tro li oby wa tel -

skich oraz ŚiO (Świa do mość i Od po wie dzial -
ność – pro gram pro fi lak tycz ny dla uczniów

szkół po nad pod sta wo wych z Go sty ni na,

ofe ru ją cy mło dzie ży m.in. warsz ta ty dzien -

ni kar skie).

FORD I DO DGE
Z przy jem no ścią i nie ukry wa ną nut ką za zdro -

ści obej rza łem miej ską ko men dę w Ca ry.

Przy oka zji zwie dza nia po miesz czeń ko men dy

do wie dzia łem się, że po li cjan ci z Ca ry dwa

dni w mie sią cu po świę ca ją na szko le nie w ko -

men dzie, od dwóch lat ma ją do dys po zy cji

bar dzo do brze wy po sa żo ną sa lę do ćwi czeń fi -

zycz nych, a w służ bie uży wa ją ra dio wo zów

mar ki Ford Crown Vic to ria oraz Do dge Char -

ger. Po jem no ść sil ni ków po wy żej 4 li trów

gwa ran tu je sku tecz ne po ści gi. O tym za -

pew nił mnie funk cjo na riusz, któ ry

na co dzień peł ni służ bę nie ozna -

ko wa nym ra dio wo zem do dge

char ger z wi de ore je stra to rem. 

Dzię ku jąc ka pi ta no wi Mi cha -

elo wi Wil liam so wi za wi zy tę

w ko men dzie miej skiej po li cji w Ca ry, uzy -

ska łem jesz cze jed ną cen ną in for ma cję. Ka pi -

tan zde cy do wa nie zde men to wał, że ulu bio ną

prze ką ską ame ry kań skich po li cjan tów są

pącz ki i ka wa, a twier dze nie to okre ślił ja ko

„mit Hol ly wo odu”. Z pew no ścią jed nak mi -

tem nie jest nie zwy kła życz li wość ame ry kań -

skich po li cjan tów w kon tak tach z ludź mi,

o czym mo głem się prze ko nać w Wa szyng to -

nie, Bo sto nie i No wym Jor ku. �

ZBIGNIEW BARTOSIAK 
KPP w Gostyninie

zdj. autor 
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Radiowóz 
z wideo-
rejestratorem 
należący do 
policji w Cary

Nowojorscy policjanci...

i ich komisariat na Times Square
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Te stu ją se gwaye
W słup skiej SP w sierp niu 15 funk cjo na -

riu szy uczy ło się po ru sza nia na se gwayu i je -

go ob słu gi. Zor ga ni zo wa nie szko le nia by ło

moż li we dzię ki nie od płat ne mu wy po ży cze -

niu urzą dzeń przez pro du cen ta. Na uli cach

Słup ska i Ust ki na dwa ostat nie ty go dnie

sierp nia po ja wi ły się pa tro le na se gway ach –

po za koń cze niu te stów w te re nie użyt kow -

ni cy wy peł nią an kie ty, w któ rych oce nią ich

przy dat ność pod czas peł nie nia służ by w pa -

tro lu pie szym.

Nie daj się 
sprzedać

Han del ludź mi to

dzi siaj naj bar dziej do -

cho do we prze stęp -

stwo w Eu ro pie: zy ski

z nie go wy no szą rocz -

nie 2,5 mld eu ro,

a licz ba ofiar ro śnie co

ro ku o po ło wę. Wa ka cje to czas żniw dla te -

go pro ce de ru.

Po dob nie jak w ubie głym ro ku ko men da

wo je wódz ka w Szcze ci nie rów nież tego lata

pro wa dzi  ak cję in for ma cyj ną ostrze ga ją cą

przed han dlem ludź mi. Kam pa nia no si na -

zwę Nie stań się to wa rem i nie daj się sprze dać,

a jej głów ny cel to uświa do mie nie miesz kań -

com oraz tu ry stom od wie dza ją cym woj. za -

chod nio po mor skie, że paść ofia rą han dla rzy

ludź mi jest bar dzo ła two. Zwy kle pro ce der

ten ko ja rzy się ze sprze da wa niem ko biet

do do mów pu blicz nych, dla te go w tym ro ku

przy go to wa no pla ka ty po ka zu ją ce to za gro -

że nie. 

– W tym ro ku kła dzie my w kam pa nii na -

cisk na ten aspekt, któ ry, jak po ka zu ją ba da -

nia, naj czę ściej ko ja rzy się z handlem ludźmi

– mó wi kom. Ma rze na Mać ko wiak -Plu ta

z Wy dzia łu Ko mu ni ka cji Spo łecz nej KWP

w Szcze ci nie. – Pla ka ty po ka zu ją znie wo-

lo ne ko bie ty, po trak to wa ne jak przed miot

trans ak cji fi nan so wej. Ma to dzia łać na

wy obraź nię od bior cy i po ka zać dra ma tycz ną

sy tu ację, w któ rej mo że zna leźć się oso ba 

po chop nie po dej mu ją ca de cy zję o wy jeź dzie

za gra nicz nym. 

Or ga ni za to ra mi kam pa nii skie ro wa nej

do mło dych lu dzi w wie ku 15–25 lat są

szcze ciń ska KWP i za chod nio po mor ski

Urząd Mar szał kow ski. Od czerw ca do koń -

ca wrze śnia w Szcze ci nie oraz w kil ku nad -

mor skich miej sco wo ściach (Dziw nów,

Unie ście, Miel no i Mię dzyz dro je) eks po -

no wa ne bę dą m.in. pla ka ty i bill bo ar dy

ostrze ga ją ce: Wy jeż -
dża jąc za gra ni cę,
uwa żaj! Sprawdź no -
we go pra co daw cę i nie
po stę puj po chop nie. 
Pa mię taj, Two je bez -
pie czeń stwo za le ży
od Cie bie. 3 tys. pla ka -

tów tra fia do dys ko -

tek, klu bów i in nych

miejsc wy po czyn ku

mło dych lu dzi. �

AW

Pra wo unij ne trak tu je oso bę wy ko rzy stu -

ją cą se gwaya do prze miesz cza nia się jak

pie sze go, dla te go moż na po ru szać się nim

po chod ni kach i wjeż dżać na te re ny nie do -

stęp ne dla ru chu ko ło we go. Do świad cze -

nia po li cji in nych państw po ka zu ją, że

wy ko rzy sta nie tych urzą dzeń po pra wia

efek tyw ność służ by nie tyl ko w par kach,

la sach i na te re nach re kre acyj nych, lecz

tak że na osie dlach miesz ka nio wych

i w cen trach miast.

Se gway za si la ny jest przez aku mu la to ry,

mo że prze je chać oko ło 30 km na peł nym na -

ła do wa niu, któ re go koszt to tyl ko 50 gr.

Urzą dze niem ste ru je się za po mo cą uchyl -

nej kie row ni cy, a skrę ca, po chy la jąc w pra wo

lub w le wo. Słup scy po li cjan ci ja ko pierw si

w Pol sce bę dą peł nić służ bę z wy ko rzy sta -

niem se gway ów. Po mysł re ali zu ją wspól nie

Szko ła Po li cji w Słup sku i słup ska ko men da

miej ska. �

AW
zdj. SP w Słup sku

44.09:Layout 6  8/26/10  12:28 PM  Page 44



ROZRYWKA Profiler na kozetce POLICJA 997       wrzesień 2010 r.46

W lipcu ukazała się Pańska monografia
naukowa poświęcona kryminałom –
Etnolog w Mieście Grzechu.

– To spe cy ficz na książ ka: spo ty ka się

w niej an tro po log, czy li ja, z au to ra mi

po wie ści kry mi nal nych. Bli ska jest mi

myśl Ros sa Mac do nal da, kla sy ka czar ne -

go kry mi na łu, któ ry w ese ju po świę co -

nym pry wat ne mu de tek ty wo wi Lwu

Ar che ro wi, bo ha te ro wi swo ich ksią żek,

na pi sał, że pra ca de tek tywa – za rów no

po wie ścio we go, jak i praw dzi we go – jest

po dob na do pra cy an tro po lo ga. Obaj po -

ru sza ją się wśród grup spo łecz nych,

z któ rych się wy wo dzą, ale jed no cze śnie

mu szą prze kra czać te ry to ria: wcho dzić

na ob szar „In nych”, by okre ślić ich mo ty -

wy dzia ła nia. Za tem me cha nizm pra cy

de tek ty wa i an tro po lo ga jest po dob ny. 

Wiedza teoretyczna pomaga Panu
w pisaniu kryminałów, czy raczej
przeszkadza? Przypomnijmy: z Markiem
Krajewskim napisał Pan Aleję
samobójców i Róże cmentarne
o gdańskim nadkomisarzu Paterze,
a solo – 21:37 o profilerze Rudolfie
Heinzu z Katowic.

– Nie wie rzę w twór ców po wie ści kry -

mi nal nych, któ rzy nie czy ta ją kry mi na -

łów. Na wet je śli de kla ru ją, jak mój

przy ja ciel Ma rek Kra jew ski, że już te go

nie ro bią – kładł bym tu na cisk na słów ko

„już”. Wiem, że Ma rek jest ad mi ra to rem

Chan dle ra i ma w do mu peł no kry mi na -

łów, tak że tych naj now szych. 

Po dob nie nie wie rzę w praw dzi we go 

fa na mu zy ki roc ko wej, któ ry ni gdy nie

pra gnął za ło żyć wła snej ka pe li. Mo im

zda niem to psy cho lo gicz nie wręcz nie -

moż li we. Tak jak pił karz wy bie ga na bo -

isko, by ćwi czyć, tak i au tor kry mi na łów

po wi nien czy tać książ ki z te go ga tun ku.

W an tro po lo gii mó wi się o lek tu rach

uwraż li wia ją cych – ta ki mi lek tu ra mi dla

pi szą cych kry mi na ły po win ny być po wie -

ści kry mi nal ne: aby pod pa trzeć róż ne

roz wią za nia i po my sły, by pra co wać

nad wła snym warsz ta tem.

Czy da się pogodzić pracę
nad monografią o kryminałach
z pisaniem własnej powieści w tym
gatunku?

– Nie do sze dłem jesz cze do eta pu,

w któ rym pi sał bym pra ce teo re tycz ne

o wła snych książ kach – i mam na dzie ję,

że ni gdy tak się nie sta nie. Gdy wsze -

dłem na bo isko kry mi nal ne, czy li sam za -

czą łem pi sać, prze sta łem zaj mo wać się

ro dzi my mi au to ra mi te go ga tun ku. Nie

moż na być jed no cze śnie sę dzią i gra czem

– ta ka dwo istość jest kło po tli wa i mo że

zo stać ode bra na ja ko coś po dej rza ne go.

Uwa żam, że o in nych pol skich au to rach

na le ży pi sać wy łącz nie do brze. Dla te go

w Etnologu zna la zło się tyl ko kil ka

wzmia nek o Mar ku Kra jew skim – to je -

dy ny pol ski autor, oprócz Jo ego Ale xa,

do któ re go od wo łu ję się, pi sząc o kon -

struk cji świa ta po wie ścio we go. 

A co z zarzutami, że wciąż pisze się to
samo i powiela schematy? Krytycy mają
o to pretensje zwłaszcza do Marka
Krajewskiego i jego cyklu o Breslau.

– Au to rzy ma ją swo je fa bu lar ne idée fi -
xe i za wsze mo że po ja wić się za rzut, że

pi szą tak sa mo. Ale po dob nie jest z do -

brym, sty lo wym ze spo łem mu zycz nym,

któ ry wciąż gra tę sa mą mu zy kę. We dług

mnie to nic nad zwy czaj ne go, po pro stu

kwe stia spój no ści i wy obraź ni, któ ra pod -

po wia da pew ne roz wią za nia, a in ne od su -

wa na dal szy plan.

Ame ry kań ski mo del wy daw ni czy za le -

ca wy da wa nie książ ki co ro ku, by czy tel -

nik nie za po mniał o bo ha te rze. Ta ki rytm

po wo du je, że z fa bu ła mi by wa róż nie. Jak

na ra zie mam jesz cze cał kiem spo ro po -

my słów i chy ba nie gro zi mi sa mo pow ta -

rzal ność. Po za tym wy cho dzę z za ło że nia,

że we współ cze snych kry mi na łach fa bu -

ła jest ra czej na mar gi ne sie, bar dziej li czy

się kli mat opo wie ści, opis świa ta, któ ry

to wa rzy szy in try dze, kon struk cja bo ha te -

ra. Fa bu ła to tyl ko wi sien ka na tor cie.

Pańskie kryminały ukazały się
w krótkich odstępach czasu: Aleja
i 21:37 w 2008 r., a Róże w 2009. Kiedy
będzie kolejna część przygód komisarza
Rudolfa Heinza? Czytelnicy nie zapomną
o Pana bohaterze?

– Cho ciaż mam na dzie ję, że nie za po -

mną, to jed nak w na stęp nej książ ce mam

po trze bę przy po mnie nia – i so bie, i czy -

tel ni ko wi – pew nych in for ma cji o swo im

bo ha te rze. Prze cież nie ma obo wiąz ku za -

czy na nia lek tu ry od 21:37. Chcia łem pi -

Wszyscy nie mogą być
mordercami
Roz mo wa 
z Mariuszem Czubajem
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sać rów no le gle i Et no lo ga, i He in za, ale

by ło to zbyt wiel kie wy zwa nie. Ko ły san -
ka dla mor der cy, dru ga książ ka o pro fi le -

rze He in zu, po win na więc uka zać się

póź ną je sie nią lub na wio snę przy szłe go

ro ku. Ty tuł jest lek ko ki czo wa ty i mo że

się ko ja rzyć z po wie ścią mi li cyj ną, ale

mnie aku rat to nie prze szka dza – po wiem

wię cej, ten ro dzaj lek kie go ob cia chu na -

wet mi się po do ba.

Co się da lej bę dzie dzia ło z He in zem?

– Nie bez po wo du uczy ni łem z nie go

pro fi le ra: cho ciaż ma swój po li cyj ny

przy dział, czy li ko men dę wo je wódz ką

w Ka to wi cach, to jed nak ze wzglę du

na umie jęt no ści i wie dzę po trze bu ją go

też w in nych mia stach – w po przed niej

książ ce więk szość cza su spę dził w War -

sza wie. Zresz tą nie bez przy czy ny wy -

bra łem Gór ny Śląsk – to mój ukłon

w stro nę praw dzi we go po li cyj ne go pro -

fi le ra z Ka to wic, zna ne go rów nież li te -

rac ko (cho dzi o nad kom. Bog da na La cha

z ka to wic kiej KWP, któ ry ra zem z Ka ta -

rzy ną Bon dą na pi sał Zbrod nię nie do sko -
na łą – AW).

Czy ten katowicki profiler ma
świadomość, że stał się pierwowzorem
dla Pana bohatera?

– Był ra czej in spi ra cją niż wzo rem. Nie

za mie rza łem da wać He in zo wi oso bi stych

cech pa na nad ko mi sa rza – mój bo ha ter

jest dość trud ny we współ ży ciu, na to -

miast pan nad ko mi sarz to, ta kie od nio -

słem wra że nie ze spo tka nia, nie zmier nie

mi ła i przy ja zna oso ba. Cho dzi ło mi ra -

czej o po do bień stwo wy ko ny wa nej spe -

cjal no ści oraz o to, że Śląsk jest do brym

te re nem dla ak cji książ ki. Wy da je mi się,

że z po li cyj ne go punk tu wi dze nia to

trud ny ob szar: ze wzglę dów de mo gra ficz -

nych, so cjo lo gicz nych i hi sto rycz nych. 

Gór ny Śląsk to ogrom na, za gęsz czo na

aglo me ra cja, a wię zi lo kal ne spra wia ją, że

lu dzie nie chęt nie dzie lą się wie dzą ze

stró ża mi pra wa. Nie chciał bym, aby kto -

kol wiek ze Ślą ska po czuł się ura żo ny, ale

mo im zda niem to za głę bie se ryj nych

mor der ców: Mar chwic kie go, Ar nol da czy

Kny cha ły, któ ry na śla do wał Mar chwic kie -

go. Oczy wi ście, to za głę bie jest mo im 

fa bu lar nym wy my słem, ale pi sa rzom kry -

mi na łów pew ne ob sza ry z czymś się ko -

ja rzą: w po wie ści ame ry kań skiej, ze

wzglę du na Chan dle ra i czar ny kry mi nał,

cen trum świa ta, ale i za ra zem: ją drem

ciem no ści jest Ka li for nia. Gdy ja my ślę

o świe cie zbrod ni, to otwie ra mi się 

za kład ka z na zwą: Gór ny Śląsk. I te go się

trzy mam, ale pod kre ślam, nie chciał bym

ni ko go tym ura zić.

Profiler to zawód mało znany w Polsce.
Ale stworzona przez Pana postać zaczęła
już żyć własnym życiem: w Człowieku
ostatniej szansy Jarosława Klejnockiego
bohaterowie chcą go poprosić o pomoc.
Heinz jest bardzo zajęty, lecz poleca
kolegę z Gdańska – podkomisarza
Mariusza Czubaja…

– Bar dzo mi mi ło, że tra fi łem do li te ra -

tu ry. Je śli mo je kry mi na ły zo sta ną zmie -

lo ne i nie prze trwa ją, to mo że zo sta nę

oca lo ny dzię ki po wie ści Klej noc kie go…

A wra ca jąc do He in za: gdy pi sa łem

21:37, zro bi łem dwa za ło że nia: zbrod nia

i do cho dze nie to nie zby wal ne ele men ty

kry mi na łu ze wzglę du na je go in ter pre -

ta cję. Kry mi nał to też po wieść jed no gło -

so wa, w któ rej osta tecz nie ra cja mo że

być po jed nej stro nie, prze cież wszy scy

nie mo gą być mor der ca mi. Da się na pi -

sać po wieść, gdzie każ dy bę dzie po dej -

rza ny, ale nie da się stwo rzyć ta kiej,

gdzie wszy scy by li by mor der ca mi. I, co

waż ne, po wieść kry mi nal na po win na być

do mknię ta, to nie jest dzie ło otwar te,

w któ rym na ostat niej stro nie sta je my

nad prze pa ścią i nie wie my, co da lej. 

Je śli dzie je się ina czej, to jest to gra li te -

rac ka z kon wen cją.

Cykl usprawiedliwia takie
niedomykanie? W 21:37 też nie
wszystkie wątki zostały zamknięte.

– Cy klicz ność da je ta ką moż li wość –

i sam z niej sko rzy sta łem, gdy nie do mkną -

łem wąt ku psy cho pa tycz ne go mor der cy

na zy wa ne go In kwi zy to rem. W Ko ły san ce
dla mor der cy też nie wszyst kie wąt ki bę dą

za koń czo ne.

Czyli będzie część trzecia. A co
z nadkomisarzem Paterem z Gdańska?

Współautor Marek Krajewski nie dał tu
jednoznacznej odpowiedzi.

– Po wiem w po dob ny spo sób: roz ma -

ici na si re cen zen ci z pew ną ulgą przy ję -

li, że wy sła li śmy Pa te ra na urlop

– i ra dzi li, by po zo stał na nim jak naj dłu -

żej. Na ra zie nad ko mi sarz jest urlo po wa -

ny, jed nak ku prze ra że niu na szych

kry ty ków mu szę po wie dzieć, że ten

urlop się kie dyś skoń czy. Tu taj z Mar -

kiem nie po wie dzie li śmy jesz cze ostat -

nie go sło wa, trze ba bo wiem pa mię tać,

że w pol skiej tra dy cji pi sa nie try lo gii jest

czymś bar dzo za cnym.

Dwa z Pańskich kryminałów były
nominowane do Nagrody Wielkiego
Kalibru za 2008 r. przyznawanej przez
Stowarzyszenie Miłośników Kryminału
i Sensacji Trup w szafie oraz Instytut
Książki…

– No, pół to ra, bo Ale ja to na sze wspól -

ne dzie ło z Mar kiem.

i tę nagrodę dostał Pański debiut solo –
21:37. 

– Spe cjal nie nie przy wią zu ję się do

te go wy róż nie nia – au to rów po wie ści

kry mi nal nych w Pol sce jest ty lu, co kot

na pła kał, więc sta ty stycz nie rzecz bio -

rąc prę dzej czy póź niej każ de mu z nich

tra fi się ta na gro da. Jed nak z in ne go po -

wo du jest ona dla mnie waż na i da je mi

sa tys fak cję: dzię ki niej osta tecz nie za -

mkną łem usta tym, któ rzy twier dzi li, że

po tra fię pi sać tyl ko w du ecie z Mar -

kiem. I to jest dla mnie naj waż niej sze,

zwłasz cza z psy cho lo gicz ne go punk tu

wi dze nia. 

Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. co py ri ght Grze gorz Press

Ma riusz Czu baj (ur. 1969) – an tro po log kul tu ry, wy kła dow ca w Szko le Wyż szej Psy -
cho lo gii Spo łecz nej w War sza wie. W la tach 2000–2008 dzien ni karz ty go dni ka „Po li -
ty ka”. Au tor ksią żek Bio dra Elvi sa Pre sleya. Od pa le ohe ro sów do neo fa nów (2006 r.)
i W stro nę miej skiej uto pii (2007 r.). Wraz z prof. Woj cie chem J. Bursz tą w 2007 r. wy -
dał Krwa wą set kę. 100 naj waż niej szych po wie ści kry mi nal nych. Ra zem z Mar kiem
Kra jew skim na pi sał dwa kry mi na ły o nad kom. Pa te rze: Ale ja sa mo bój ców (2008 r.)
i Róże cmen tar ne (2009 r.). Na to miast de biu tanc ka po wieść kry mi nal na Czu ba ja
21:37 otrzy ma ła Na gro dę Wiel kie go Ka li bru dla naj lep szej pol skiej po wie ści kry mi nal -
nej i sen sa cyj nej 2008 roku. 
W lip cu 2010 r. uka za ła się mo no gra fia te go au to ra po świę co na kry mi na łom Et no log
w Mie ście Grze chu: po wieść kry mi nal na ja ko świa dec two an tro po lo gicz ne.
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Fragment niepublikowanej książki
Mariusza Czubaja 
Kołysanka dla mordercy

2. 

– My ślę, że źle dia gno zu je pan swój pro blem,

pa nie ko mi sa rzu. 

Dwu krot nie, przy sło wach „źle” oraz „pro -

blem” ude rzy ła po ma lo wa ny mi na czer wo no

pa znok cia mi w blat biur ka, jak by chcia ła nadać

do dat ko we zna cze nie swo jej wy po wie dzi. 

Sie dzą cy na prze ciw niej męż czy zna po dra pał

się w po li czek. Kil ku dnio wy si wie ją cy za rost po -

sta rzał go. Skle jo ne na gło wie wło sy od sta ją ce

we wszyst kich moż li wych kie run kach, ciem ne

ob wód ki pod ocza mi do da wa ły mu lat, a wy słu -

żo na sztruk so wa ma ry nar ka z ła ta mi na łok ciach

ko ja rzy ła się z lum pek sem z po przed niej epo ki.

Ru dolf He inz pa trzył na atrak cyj ną dok tor

psy chia trii i czuł, że rze czy wi ście na le ży do cza -

sów, któ re bez pow rot nie mi nę ły. Po li cjant i le -

kar ka od czub ków. Pra wie jak w hol ly wo odz kim

kry mi na le.

Jesz cze chwi la i eks plo du je.

– Po pro stu, jak to mó wią, klę kła mi psy cha,

ro zu mie pa ni? – po wo li wy chry piał każ de sło -

wo, jak by wa żył je w my ślach. Bo la ło go gar dło.

Ale był sam so bie wi nien. Mógł wie czo rem nie

pić trzech „Pia stów”, któ re za le ga ły w za mra -

żar ce. 

– Od lat mam kło po ty ze snem. Ale na uczy -

łem się za sy piać przy mu zy ce. Od ja kie goś cza -

su i to nie po ma ga. Pi wo też już nie po ma ga,

a środ ki na sen ne mnie mu lą, pa ni dok tor. 

Po trze bu ję wię cej cza su, by dojść do sie bie.

Jesz cze tro chę cza su.

Od wró cił gło wę w stro nę ścia ny. Wi dział się

z tą ko bie tą po raz trze ci. Po pa trzył na re gał wy -

peł nio ny głów nie an glo ję zycz ną li te ra tu rą

z dzie dzi ny psy chia trii i psy cho lo gii. Cie ka we,

czy kie dy kol wiek do tych ksią żek zaj rza ła? Czy

sto ją tyl ko po to, by pod kre ślić jej wąt pli we

kom pe ten cje? Po my ślał, że kie dyś by ło pro ściej.

Gdy jesz cze pra co wał Chodź ko. Tam ten pa trzył

na czło wie ka, cięż ko wzdy chał i da wał dwa ty -

go dnie zwol nie nia bez py ta nia. A po tem ko lej -

ny ty dzień. Ale Chodź ko też już na le żał

do prze szło ści.

– Pod su muj my na sze dwie po przed nie se sje

– po wie dzia ła i spoj rza ła na mo ni tor lap to pa.

Też za szła zmia na. Chodź ko za wsze spo rzą dzał

od ręcz ne no tat ki. – Ko rzy sta pan z po rad ni

od wie lu lat...

– Jak pa ni wie, nie je stem w mo im fa chu od -

osob nio ny – wtrą cił szyb ko.

– Jak – za bęb ni ła pa znok ciem – pra wie każ dy

po li cjant. Uza leż nie nie al ko ho lo we, de pre sja,

wie lo krot ne prze rwy w pra cy... – od czy ty wa ła

z ekra nu bez na mięt nym gło sem kar tę pa cjen ta.

– Czy ta to pa ni tak, jak prze pis na cia sto ba -

bu ni. A prze cież – uniósł głos – to kur wa mo je

ży cie!

Znie ru cho mia ła.

– Słu cham, ko mi sa rzu?

Pa trzył jej te raz pro sto w oczy.

– Czy wi dzia ła pa ni kie dyś zwią za ną ko bie -

tę, tor tu ro wa ną i spa lo ną żyw cem? Tak jak pa -

li ło się kie dyś cza row ni ce na sto sie? Bo ja

wi dzia łem i po wiem pa ni... 

– Że ja też je stem ta ką wiedź mą? – uśmiech -

nę ła się. – Nie ro bi to na mnie wra że nia. Roz -

ma wia łam na to miast z pań skim sze fem,

na czel ni kiem Ko ściu kiem... – za wie si ła głos,

a He inz wstrzy mał od dech.

– I co po wie dział pa ni gej zer in te lek tu?

– By prze stał się pan wy głu piać. Wró cił

do wy dzia łu. Al bo – wy czuł wa ha nie – prze szedł

na eme ry tu rę. Za słu żo ną eme ry tu rę, jak pod -

kre ślał na czel nik.

He inz po czer wie niał na twa rzy i chwy cił

za kra wędź biur ka. Miał już wy krzy czeć, co są -

dzi o ra dach Ko ściu ka, gdy roz le gło się pu ka nie.

Za nim ko bie ta zdą ży ła za re ago wać, w drzwiach

sta nął męż czy zna. Sa piąc, prze ci snął się bo kiem

przez fra mu gę, pod szedł do ko bie ty i po dał jej

dłoń.

– Jak so bie ra dzisz, Izo? Wszyst ko w po rząd -

ku? 

– Wi dzę, że tak cięż ki przy pa dek, jak mój

dia gno zu je cie ze spo ło wo. I pew nie ma cie lu stro

we nec kie, zu peł nie jak u nas – He inz się gnął

do we wnętrz nej kie sze ni, by się gnąć po pacz -

kę che ster fiel dów. Wie lo let nie przy zwy cza je nie

znów wzię ło gó rę. A prze cież nie pa lił od mie -

sią ca.

– Pan się źle czu je, ko mi sa rzu He inz? – za -

py ta ła Iza.

– A, więc to jest nasz sław ny ko mi sarz! – gru -

bas wpa try wał się w He in za nie bie ski mi ocza -

mi. – Na zy wam się Mar cin kow ski, je stem, jak

się to dziś mod nie mó wi, su per waj zo rem. Kon -

sul tu ję z pa nią dok tor roz ma ite przy pad ki. Czy

ma pan mo że ja kieś ży cze nie?

Że byś się od pier do lił.

– Chcę za pa lić. Ssie mnie.

– Wła śnie na tym po le ga błęd ne au to de fi nio -

wa nie pro ble mu – po wie dzia ła Iza. – Pan chce.

Wy da je się pa nu, że pań ska wo la wy star czy.

Chwi la od po czyn ku i znów da pan so bie ra dę

ze wszyst kim. Pan chce – po wtó rzy ła. – Ale czy

pan jesz cze mo że?

– Czy ta łem – wtrą cił Mar cin kow ski – pań ską

do ku men ta cję. Mo że niech pan po my śli po zy -

tyw nie. I bez ta kie go we wnętrz ne go spi na nia

się. Za pro po nu ję pa nu ta ką grę. Pro szę wy obra -

zić so bie, że jest pan pił ką. Ta ką fut bo lów ką.

Tyl ko nie to, po my ślał. Tyl ko nie pił ka noż na.

– I co?

– Niech pan wy zwo li ja kieś po zy tyw ne sko ja -

rze nia.

– Ja kie?

– No na przy kład, że jest pan bar dzo waż ną

pił ką. Że tą pił ką bę dzie gra ny mecz otwar cia

na Eu ro w 2012. A po tem, że pił ka rze skła da ją

na pa nu au to gra fy. I że li cy tu ją za gru be pie nią -

dze pod czas fi na łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz -

nej Po mo cy. Tro chę po zy tyw nych emo cji!

W koń cu nie sa mą de struk cją czło wiek ży je.

He inz miał do syć. Pod niósł się z krze sła

i pod szedł w stro nę drzwi. 

– Pa nie dok to rze, ja też mam py ta nie – oparł

się o fra mu gę. – Wy obraź my so bie, że jest pan

cy ga rem...

Mar cin kow ski klep nął się po udach.

– Świet ne! – krzyk nął. – Więc pro du ku ją

mnie w naj lep szej ha wań skiej fa bry ce cy gar. 

Pa li mnie Fi del Ca stro. Al bo mam jesz cze lep -

szy po mysł – spoj rzał na Izę – na le żę do Bil la

Clin to na. Do bre, nie?

– Nie, dok to rze.

– Słu cham?

– Nie na le ży pan do Bil la Clin to na i Mo ni ki

Le vin sky – He inz ści szył głos. – Jest pan jak

psie gów no, któ re prze zi mo wa ło w śnie gu

i szczę śli we wyj rza ło na świa tło dzien ne po mar -

co wych roz to pach.

Uśmiech za marł Mar cin kow skie mu na twa -

rzy. Iza wpa try wa ła się tę pym wzro kiem w mo -

ni tor lap to pa. 

– Ty le o tym – mruk nął He inz i trza snął

drzwia mi.

(…) �

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Ma riusz Czu baj: 
Ko ły san ka dla mor der cy. 
Wy daw nic two W.A.B., War sza wa
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Po zio mo: 1 – bie lik, też z Wi sły, 4 – krąg wspak, 7 – Ma igret i Hal ski służ bo wo, 12 – ta niec to wa rzy ski ro dem z Ku by, 14 – mię dzy Co gi to
a sum w po wie dze niu, 15 – biu ro, lub in na ko mór ka, do spraw kon tak tów i wy mia ny in for ma cji z part ne ra mi z ob sza ru Schen gen, 
16 – ona uwiel bia by wać w fil har mo nii, 21 – do pod ręcz nych za pi sków, 23 – za sia li gó ra le, 25 – na rwa niec, po strze le niec, 26 – w ho te lu
dla gwiazd i VIP -ów, 28 – zwy kle ład ny, 29 – na sze szla chet ne – du żo kosz tu je, 33 – naj star sza na zwa Wysp Bry tyj skich, 34 – w nie jed -
nym oknie, 36 – sym bol ak ty nu, 37 – wia dukt, 41 – Ja ni na dla bli skich, 43 – mia sto i port w Je me nie, 44 – de kolt lub ko lor w kar tach, 
45 – spód nicz ka Ma la ja, 46 – tra fia strza ła mi mi ło ści, 48 – zwy kle wiel ki, tę py stwór fan ta stycz ny z ma czu gą, 49 – … i Lo ta ryn gia, 50 – Mię -
dzy na ro do wy z sie dzi bą w Ha dze, 51 – zmęt nie nie so czew ki oka, ka ta rak ta. 
Pio no wo: 1 – ko niecz na – pra wem do zwo lo na, 2 – od wet za zło, 3 – sfał szo wa ny fakt, 5 – sła wa, roz głos, 6 – smacz ny mor ski sko ru piak,
7 – bad min ton „po na sze mu”, 8 – lu bi książ ki i fu tra, 9 – wy nik do da wa nia, 10 – żo na ra dży, 11 – sta ła po sa da, 13 – sto ło wa gra zręcz no -
ścio wa, 17 – z flo re sa mi w pa rze, 18 – trzmiel np., 19 – okręt Ar go nau tów, 20 – po jął za żo nę Meę, 22 – tę czo wy ka mień z Au stra lii, 
24 – bez wład ność, 27 – rze ka we Fran cji, do pływ Ro da nu, 29 – to, co na plu sie, 30 – tzw. struś ame ry kań ski, 31 – gdy waż na – na pierw -
szej stro nie, 32 – we dług św. Łu ka sza, 33 – młod szy, star szy lub szta bo wy, 35 – głos mę ski, 38 – ra dziec ki PAP, 39 – ko cioł po lo dow co -
wy, 40 – jed nost ka ma sy włók na, 42 – ka ra w pra wie wy kro czeń, 44 – film wo jen ny An drze ja Waj dy, 47 – pa sa żer No stro mo, 48 – rze ka,
ucho dzi do Za to ki Ob skiej.

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 27:

(………............…................)    (…............................…..................................)  – (…...................................................)
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   27

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
22 września 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 W.A.B.
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 8 „(...) nie odkłada niczego na później”. Na gro dę, książ ki Wy daw nic twa Literackiego, wy lo so wa li:
Adam Teper z Przysuchy, Anna Matysiak z Bydgoszczy, Izabela Lis z Pszczyny.
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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

P ro szę so bie wpi sać do wy szu ki war ki

in ter ne to wej sło wa „sen ten cja”

i „czu łość”, a od ra zu do wie dzą się

Pań stwo, co na te mat czu ło ści po wie dzie li:

Ga briel Gar cia Ma rqu ez, Al bert Ca mus,

Zo fia Nał kow ska i Ka ta rzy na No sow ska.

A jak się do kład niej po szu ka, to mo że i wy -

po wie dzi Win sto na Chur chil la się znaj dą.

Ale dla cze go ja z czu ło ścią wy ska ku ję

w tek ście pi sa nym do bran żo we go mie -

sięcz ni ka dla Po li cji? A ni by dla cze go nie?

Na śla dy czu ło ści tra fia się w miej scach i sy -

tu acjach, po któ rych ni gdy by się czło wiek

te go nie spo dzie wał.

Ja tra fi łem w wy cin kach pra so wych z lat

sześć dzie sią tych ubie głe go wie ku. Prze glą -

dam wła śnie sta re ga ze ty, któ re ma ją mi po -

móc na szki co wać tło cza sów, o któ rych

opo wia dam w pew nym pro gra mie te le wi -

zyj nym. Wśród wie lu opo wie ści o bra kach

w han dlu i ogól nie trud no ściach by to wych,

nie życz li wo ści urzęd ni ków i kło po tach

służ by zdro wia, tra fi łem na do wo dy ludz -

kiej czu ło ści na wet w tak cięż kich cza sach.

„Express Ilu stro wa ny” z 1962 ro ku w tek -

ście „Mi le wspo mi na ją” in for mu je:

Nic tak nie cie szy przed się bior stwa usłu go -
we go, jak uzna nie je go klien tów. Do łódz kiej
izby wy trzeź wień czę sto nad cho dzą pocz tów -
ki z po zdro wie nia mi. Ostat nio na de szły dwie
ta kie: pierw sza zo sta ła wy sła na z Że gie sto -
wa (z re stau ra cji „Sło necz ko”) – pod pi sa -
na „Gro no by wal ców”, dru ga do wo dzi
o do brej sła wie na szej izby na wet za gra ni -
cą: jej nadaw cą był Nie miec, miesz ka niec
Ber li na. Czyż to nie wzru sza ją cy prze jaw

ludz kiej czu ło ści? Wiem, te raz już pra wie

nikt nie wy sy ła pocz tó wek, ale co stoi

na prze szko dzie, że by po po wro cie do

do mu za lo go wać się na ja kimś ko mu ni ka-

Ļ to rze i za je go po śred nic twem wy słać do

łódz kiej izby wy trzeź wień krót ki ko mu ni -

kat: „Już je stem. Pa mię tam” uzu peł nio ny

ob raz kiem uśmiech nię tej buź ki? I jak mi łe

mu si być otrzy ma nie wia do mo ści zwrot nej

za czy na ją cej się ob raz kiem twa rzycz ki mru -

ga ją cej pra wym okiem, z tek stem: „Czu wa -

my. Tę sk ni my”.

Ten sam „Express Ilu stro wa ny” dru ko -

wał „Ko mu ni ka ty MO”. Na wet tu taj zna la -

złem śla dy czu ło ści. Oto dwa ko mu ni ka ty

z 1963 ro ku:

Ko men da Dziel ni co wa Mi li cji Oby wa tel -
skiej Łódź -Gór na jest w po sia da niu pół-
bu tów mę skich ko lo ru brą zo we go, tzw. trak -
to rów, które zo sta ły skra dzio ne nie zna nej
oso bie w oko li cy ul. Sło wac kie go. Oso ba po -
szko do wa na pro szo na jest o zgło sze nie się
do Ko men dy Dziel ni co wej MO Łódź -Gór -
na przy ul. Wól czań skiej nr 250, po kój nr 31,
w godz. od 8 do 16, ce lem ode bra nia swej
wła sno ści.

Ko men da Dziel ni co wa Łódź -Gór na jest
w po sia da niu ro wer ku dzie cin ne go ko lo ru zie -
lo ne go bez nu me ru, o uszko dzo nym pe da le
i dzwon ku.

Prze pra szam, mu sia łem na chwi lę prze -

rwać pi sa nie, bo się po ry cza łem ze wzru sze -

nia. Prze cież to jest te mat na wiersz:

Nie wiem, co mam po cząć z so bą,
Wszyst kie ran ki i wie czo ry
Tę sk nię za To bą, Nie zna na Oso bo,
Któ rej skra dzio no brą zo we trak to ry.
Ży cie peł ne łez, roz te rek
Ode bra ło cie pło słon ku,
Przyjdź, bo tu cze ka zie lo ny ro we rek
O uszko dzo nym pe da le i dzwon ku.

Do wie dzia łem się, że po li cja wpro wa dza

pro gram kom pu te ro wy na zy wa ny „e -Po ste -

run kiem”. Bła gam wszyst kich, od któ rych

to za le ży, że by ta uży wa na przez pol skich

po li cjan tów cy wi li za cyj na zdo bycz by ła rów -

nież no śni kiem czu ło ści. W ja ki spo sób?

A cho ciaż by ta ki, że by za raz po za lo go wa niu

po ja wia ła się na ekra nie ja kaś sen ten cja.

Wy po wie dzi fi lo zo fów: He ra kli ta z Efe zu

i Ta le sa z Mi le tu, po ety Ja na z Czar no la su

i bram ka rza Ja na To ma szew skie go z Ło dzi,

moż na zna leźć w in ter ne cie. Ja od da ję

do użyt ku swo ją:

„Mi lion czu łych

po ca łun ków cze ka

na e -Po ste run ku”.

Na po czą tek wy -

star czy. �

ARTUR ANDRUS

zdj. 
Andrzej Mitura

Odrobina
czułości
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