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Hołd dla księdza Peszkowskiego – premiera filmu „Widziałem
kata”, dedykowanego zmarłemu trzy lata temu księdzu, jeńcowi
obozu w Kozielsku
Na nieludzkiej ziemi – wystawa zdjęć Aleksandra Załęskiego,
dokumentujących ogrom pracy, jaką wykonały ekipy
ekshumacyjne w latach 1991 i 1995
Jestem człowiek uparty – mówi A. Załęski, organizator wystawy
zdjęć pokazujących zbrodnię katyńską
Prawdę trzeba mówić głośno – rozmowa z Allenem Paulem,
autorem książki „Katyń – stalinowska masakra i triumf prawdy”
Obelisk – przed Komendą Główną Policji policjanci pomordowani
na Wschodzie mają swoje miejsce pamięci

.TYLKO SŁUŻBA.
Logistyka
Radary dla CBŚ i BOA – dzięki georadarowi policjanci będą
wykrywać ukryte w murach wszelkiego rodzaju skrytki, sejfy
i tajne przejścia, a radar biologiczny pozwoli im ze
100-procentową pewnością stwierdzić, czy ktoś przebywa za ścianą

.ŚWIAT.
Nasi w Afganistanie
Jesteśmy tam tylko gośćmi – podinsp. Ludwik Maćkowiak,
doświadczony misjonarz, opowiada o swoim pobycie w Afganistanie

.PRAWO.
Medycyna pracy – propozycje zmian
Nowe uregulowania prawne – projekty rozporządzeń MSWiA
dotyczących medycyny pracy są po wszystkich uzgodnieniach
i czekają na decyzję ministra

.BANK DOBRYCH PRAKTYK PREWENCYJNYCH.
Uczę się bezpiecznie żyć – ponad 40 tysięcy dzieci
z woj. dolnośląskiego uczestniczyło dotąd w Dolnośląskim
Konkursie Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży

.TYLKO SŁUŻBA.
Ruch drogowy
Prosto z drogi 

.POLICYJNY PITAWAL.
Czterokrotny morderca
Zdradziły go muchy – Bogdan Arnold nie sprawiał wrażenia
zwyrodnialca, okazał się jednak seryjnym zabójcą

.REAKCJE.
O mundurach i mundurówce – odpowiedź Biura Logistyki Policji KGP

.ROZRYWKA.
Kryminał przedpolicyjny
Międzynarodowy Dzień Kobiet – fragment powieści Ryszarda
Ćwirleja „Ręczna robota”

.KRAJ.
Rozmaitości
Jak co roku w Połczynie; Kraków górą

.TYLKO SŁUŻBA.
Poszukiwania
Nacelowani na najgroźniejszych – policja poszukuje rocznie
210 tys. osób w celach procesowych, w tym ponad 128 tys.
celem zatrzymania
Aktywni w całej Europie – rozmowa z komisarzem Grzegorzem
Prusakiem, naczelnikiem Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji
Osób Biura Kryminalnego KGP

.KRAJ.
Rozmaitości
Działo się latem; Turniej drużyn konnych; Protest budżetówki; 
200 tys. zł dla Szczeklika

.U NAS.
Bieg z Pochodnią
Ogień nadziei – Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz
Olimpiad Specjalnych jest międzynarodową organizacją,
skupiającą osoby tworzące i egzekwujące prawo. Działają w niej
prawnicy, strażacy, pogranicznicy, strażnicy miejscy i więzienni,
żandarmi, a przede wszystkim policjanci 

.TYLKO SŁUŻBA.
Ruch drogowy
Wykroczenia nie znają granic – ponad stu polskich policjantów
drogówki odwiedziło kolegów po fachu z traffic police w kilku
krajach Europy Zachodniej w ramach projektu „Lifesaver”

.TYLKO ŻYCIE.
Powódź 2010
Jest ciężko, ale inni mają gorzej – dom asp. Jarosława
Samelskiego uległ zniszczeniu wskutek wylania przepływającej
przez Bogatynię rzeki Miedzianka

.PAMIĘĆ.
Miednoje 1940–2010
Cmentarz w Miednoje – jest największą na świecie polską
nekropolią polskich policjantów, powstał 10 lat temu, 60 lat
od ich śmierci
2 IX 2010 roku – około czterystu osób uczestniczyło
w uroczystościach dziesiątej rocznicy otwarcia Polskiego
Cmentarza Wojennego w Miednoje
Ojciec, stryj i wujowie – historia mężczyzn z rodziny Szelców,
przedwojennych policjantów, którzy zostali zamordowani przez
Sowietów zdjęcie na okładce: Andrzej Mitura 
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W mę skim gro nie star tu ją cych zna la zła się

jed na po li cjant ka – sierż. Ma rio la Ja go dziń ska

z KMP w Szcze ci nie. Ra zem z sierż. Mi ro -

sławem Brze ziń skim dziel nie ry wa li zo wa ła

w każ dej kon ku ren cji. Po li cjant ka otrzy ma ła

pa miąt ko wą ko lię ufun do wa ną przez bur mi -

strza Mia sta i Gmi ny Po łczyn -Zdrój.

Za wo dy or ga ni zo wał Wy dział Pre wen cji Ko -

men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Szcze ci nie

oraz Urząd Mia sta i Gmi ny w Po łczy nie -Zdro -

ju. W przy go to wa nie kon ku ren cji i sę dzio wa -

nie za an ga żo wa ni by li także po li cjan ci

z Wy dzia łu Do sko na le nia Za wo do we go KWP

w Szcze ci nie oraz funk cjo na riu sze KPP

w Świ dwi nie i KP w Po łczy nie -Zdro ju.

W trak cie te go rocz nej im pre zy na po łczyń -

skim ryn ku od by wał się fe styn przy go to wa -

ny przez Wy dział Pre wen cji i Ru chu

Dro go we go KPP w Świ dwi nie – ad re so wa ny

do naj młod szych pod ha słem „Mo ja Bez -

piecz na Dro ga do szko ły”. �

KRZYSZTOF CHOJNACKI
zdj. KPP w Świdwinie

Trzy dni trwały zmagania
w VIII Ogólnopolskim Turnieju
Policyjnych Patroli Rowerowych
„Połczyn-Zdrój 2010 r.”. Wygrał patrol
reprezentujący KWP w Katowicach
w składzie mł. asp. Janusz Miketa 
i st. sierż. Wojciech Jakubiec. 

Na po cząt ku wrze śnia Po łczyn -Zdrój go ścił

po li cjan tów z gar ni zo nu za chod nio po mor -

skie go oraz ko mend wo je wódz kich z Ka to wic,

Bia łe go sto ku, Lu bli na i Po zna nia. Na star cie

sta nę ło 17 dwu oso bo wych pa tro li. 

Tur niej skła dał się z kil ku kon ku ren cji: te stu

wie dzy, cros su ro we ro we go na dy stan sie 20 km

oraz trzech in sce ni za cji po li cyj nych in ter wen -

cji i to ru prze szkód w Par ku Zdro jo wym.

Za wod ni kom sprzy ja ła po go da i do ping ki -

bi ców. VIII edy cję za wo dów wy gra li ze szło -

rocz ni trium fa to rzy – mł. asp. Ja nusz Mi ke ta

i st. sierż. Woj ciech Ja ku biec, re pre zen tu ją cy

KWP w Ka to wi cach. Miej sce dru gie za jął pa -

trol nr II z KWP w Ka to wi cach w skła dzie

sierż. sztab. To masz Bo ja nek i st. sierż. Łu -

kasz Ry com bel. Ja ko trze ci w kla sy fi ka cji

upla so wa li się po li cjan ci z KMP w Szcze ci nie

– sierż. Ma rio la Ja go dziń ska i sierż. Mi ro sław

Brze ziń ski. Miej sce czwar te zdo był pa trol

z KWP w Po zna niu – sierż. Do mi nik Kló ska

i sierż. Ar ka diusz Ho fa.

Zwy cięz cy otrzy ma li pu char Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji i na gro dy rze czo we ufun do -

wa ne przez Za chod nio po mor ski Ośro dek Ru -

chu Dro go we go (lap to py) oraz Wo je wódz ki

Ośro dek Ru chu Dro go we go (apa ra ty cy fro we).

Zdo byw cy dru gie go miej sca otrzy ma li 

Pu char Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji

i na gro dy ufun do wa ne przez NSZZP wo je -

wódz twa za chod nio po mor skie go. 
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Jak co roku w Połczynie

I miejsce

II miejsce

III miejsce
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Kraków górą
Tym razem najlepsza para patrolowa przyjechała
do słupskiej Szkoły Policji z Krakowa. W finale XVII edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Par Patrolowych „Patrol roku”
zwyciężyli sierż. Marcin Banaś i sierż. Łukasz Szczepaniak
z krakowskiej komendy miejskiej. W klasyfikacji drużynowej
triumfowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

W fi na ło wych zma ga niach, któ re

od by ły się  w dniach 15–17 wrze -

śnia w Szko le Po li cji w Słup sku,

uczest ni czy ły po dwa pa tro le z każ -

dej ko men dy wo je wódz kiej Po li cji

oraz z KSP. Tur nie jo we kon ku ren -

cje to: strze la nie, tech ni ki obez -

wład nia nia osób, in ter wen cje po li-

cyj ne, udzie la nie pierw szej po mo -

cy przed me dycz nej, teo re tycz ny

spraw dzian z wie dzy za wo do wej

oraz po ko ny wa nie po li cyj ne go to ru

prze szkód.

Klasyfikacja generalna:
I – sierż. Marcin Banaś i sierż. Łukasz Szczepaniak – KMP

w Krakowie

II – sierż. sztab. Dariusz Supronowicz i st. sierż. Jakub Ciulkin –

Oddział Prewencji Policji w Białymstoku

III – sierż. sztab. Paweł Woźniak i st. sierż. Grzegorz Kołaczkiewicz

z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV

Klasyfikacja drużynowa:
I – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

II – Komenda Stołeczna Policji

III – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. �

SP w Słupsku
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Wno cy z 11 na 12 lip ca 2010 r. w Su le cho wie ko ło Zie lo nej

Gó ry pa trol po li cyj ny pod jął po ścig za peu ge otem, je go

kie row ca nie za trzy mał się do kon tro li. Gdy ra dio wóz za -

blo ko wał au to, pro wa dzą cy wy siadł i za czął ucie kać, od da jąc strza -

ły w kie run ku go nią cych go funk cjo na riu szy. Je den z po li cjan tów

zo stał ran ny w no gi. Ban dzior, któ rym oka zał się Ga briel J., pseu -

do nim Gabryś, roz pły nął się w ciem no ściach.

W TRY BIE NAD ZWY CZAJ NYM
„Ga bryś” (od czte rech lat ści ga ny li stem goń czym za pod ro bie nie

umów kup na sprze da ży sa mo cho dów, han del nar ko ty ka mi oraz

o spo wo do wa nie pod wpły wem nar ko ty ków śmier tel ne go wy pad -

ku) za trzy ma ny zo stał 5 wrze śnia. 

Po szu ki wa nia te go groź ne go prze stęp cy pro wa dzo ne by ły w try -

bie nad zwy czaj nym.

– Tryb ten sto su je się, gdy cho dzi o za trzy ma nie w jak naj krót -

szym cza sie szcze gól nie nie bez piecz ne go prze stęp cy, stwa rza ją -

ce go re al ne za gro że nie dla ży cia lub zdro wia ludz kie go – mó wi

pod kom. To masz Sła wiń ski z Wy dzia łu Po szu ki wań i Iden ty fi ka -

cji Osób Biu ra Kry mi nal ne go KGP. – Po szu ki wa nia nad zwy czaj ne

pro wa dzo ne są rów nież wo bec osób po dej rze wa nych o do ko na nie

m.in. za bójstw, roz bo jów z uży ciem bro ni pal nej, ak tów ter ro ry -

stycz nych. A tak że zgwał ceń ze szcze gól nym okru cień stwem,

upro wa dzeń dla oku pu.

Po szu ki wa nia Ga brie la J. pro wa dzi li funk cjo na riu sze z Ze spo łu

Po szu ki wań Ce lo wych Wy dzia łu Kry mi nal ne go KWP w Go rzo wie

Wiel ko pol skim. 

ZE SPO ŁY PO SZU KI WAŃ CE LO WYCH
Są zło żo ne z naj bar dziej do świad czo nych po li cjan tów, ist nie ją

od 2001 r. w wy dzia łach kry mi nal nych wszyst kich ko mend wo je -

wódz kich Po li cji oraz KSP. Ich po my sło daw cą był ge ne rał Adam

Rapacki, twór ca CBŚ. Za da niem tych ze spo łów jest ści ga nie naj -

groź niej szych prze stęp ców, szcze gól nie spraw ców za bójstw, ak -

tów ter ro ry stycz nych i in nych czy nów do ko na nych z uży ciem

bro ni pal nej bądź ma te ria łów wy bu cho wych. Ze spo ły po szu ki wań

ce lo wych zaj mu ją się rów nież po szu ki wa nia mi osób za gi nio nych,

je śli za cho dzi po dej rze nie ich upro wa dze nia. Dzia ła ją na te re nie

ca łe go kra ju, w uza sad nio nych przy pad kach po za gra ni ca mi,

współ dzia ła jąc z od po wied ni mi służ ba mi po li cji za gra nicz nych.

Za sa dą funk cjo na riu szy z ze spo łów po szu ki wań ce lo wych (zpc)

jest, że wszyst kie czyn no ści wy ko nu ją oso bi ście. 

– Je śli ma my sy gnał, że oso ba po szu ki wa na po ja wi ła się np.

w Ru cia nem na Ma zu rach, nie pro si my miej sco wych po li cjan tów

o je go po twier dze nie, ale sa mi je dzie my i spraw dza my – mó wi

pod kom. Ro bert Kra jew ski z Ze spo łu Po szu ki wań i Iden ty fi ka cji

Osób Biu ra Kry mi nal ne go KGP. – Nie dla te go, że im nie ufa my, ale

funk cjo na riusz, któ ry nie zna szcze gó łów spra wy, mo że nie zwró -

cić uwa gi na to, co dla nas mo że być waż ne. Sa mi też od wie dza -

my miej sca, w któ rych po szu ki wa ny by wał, roz ma wia my z je go

ro dzi ną, zna jo my mi, są sia da mi.

Obec nie w zpc ko mend wo je wódz kich i sto łecz nej służ bę peł -

ni oko ło 100 po li cjan tów. Na szcze blu KGP dzia ła Wy dział Po szu -

ki wań i Iden ty fi ka cji Osób, któ re go funk cjo na riu sze nad zo ru ją

oraz ko or dy nu ją dzia ła nia wszyst kich ze spo łów ce lo wych. A tak że

bez po śred nio an ga żu ją się w re ali za cję przed się wzięć o znacz nym

stop niu skom pli ko wa nia, wy ma ga ją cych za an ga żo wa nia więk szych

sił i środ ków wo bec osób po szu ki wa nych za naj po waż niej sze prze -

stęp stwa ści ga ne przez pol ski wy miar spra wie dli wo ści oraz

na pod sta wie eu ro pej skie go na ka zu aresz to wa nia przez or ga ny ści -

ga nia in nych państw.

LIST GOŃ CZY I NIE TYL KO
Po szu ki wa nia (po za nad zwy czaj ny mi) pro wa dzi jed nost ka, na te -

re nie dzia ła nia któ rej oso ba ukry wa ją ca się jest za mel do wa na, na -

wet je śli miesz ka i po peł nia prze stęp stwa w in nej miej sco wo ści.

W każ dej jed no st ce (KMP, KPP, KRP), w za leż no ści od jej struk -

tu ry, wy dzie lo ne ze spo ły lub spe cjal nie po wo ła ne gru py po li cjan -

tów w pio nie kry mi nal nym zaj mu ją się po szu ki wa nia mi.

Pod sta wą praw ną wsz czę cia po szu ki wań jest ar ty kuł 278 k.p.k.,

któ ry mó wi, że Je śli miej sce po by tu oskar żo ne go lub oso by po dej rza -
nej nie jest zna ne, za rzą dza się je go po szu ki wa nie.

Mo że być ono pro wa dzo ne na pod sta wie li stu goń cze go, któ ry

– zgod nie z art. 279 k.p.k. – mo że wy dać sąd lub pro ku ra tor,

w przy pad ku gdy oskar żo ny, w sto sun ku do któ re go jest po sta no -

wie nie o tym cza so wym aresz to wa niu, ukry wa się. List goń czy mo -

że też zo stać wy da ny, gdy nie by ło po sta no wie nia o tym cza so wym

aresz to wa niu, bez wzglę du na to, czy na stą pi ło prze słu cha nie

w charakterze po dej rza ne go.

Obec nie li sta mi goń czy mi po szu ki wa nych jest 35 810 osób

(stan na po czą tek wrze śnia br.).

Po li cja pro wa dzi też po szu ki wa nia osób, wo bec któ rych wy da -

no na ka zy do pro wa dze nia w ce lu: osa dze nia w aresz cie lub in nym

za kła dzie praw nej izo la cji, do są du, na prze słu cha nie. Re ali zu je

rów nież za rzą dze nia i in ne de cy zje są du, pro ku ra to ra oraz ko mor -

ni ka, dzia ła ją ce go w try bie ar ty ku łu 1086 k.p.c., al bo in ne go

upraw nio ne go or ga nu. Mo gą one do ty czyć m.in. usta le nia miej -

sca po by tu oskar żo ne go lub spraw cy wy kro cze nia, do pro wa dze -

nia ob wi nio ne go lub świad ka w spra wie o wy kro cze nie,

po sta no wie nia o za sto so wa niu wo bec cu dzo ziem ców aresz tu 

w ce lu wy da le nia.

Wsz czy na się też po szu ki wa nia na wnio sek po li cji, pro ku ra to ra

lub są du pań stwa ob ce go, wnio sek ten mu si być jed nak zwe ry fi -

ko wa ny przez wła ści wy or gan RP.

NA DWA, A NA WET TRZY DNI DO ARESZ TU
Jed na z ko mend po wia to wych Po li cji. Mar cin i Sła wek wpro wa -

dza ją trzy dzie sto lat ka, na wia sem mó wiąc bar dzo brud ne go,

za któ rym cią gnie się nie sa mo wi ty smród. Sy gnał o miej scu je go

po by tu do sta li po 22.00. Ca łą noc ob ser wo wa li dom, we szli do pie -

ro o szó stej.

– Oso by ukry wa ją ce się do sko na le wie dzą, że mię dzy 22.00

a 6.00 nie mo że my prze kro czyć pro gu ich miesz ka nia – mó wi 

Mar cin. – Dla te go jesz cze przed 6.00 opusz cza ją kry jów kę. 

Mu si my więc czu wać, aby nam nie ucie kli.

Męż czy zna za trzy ma ny przez Mar ci na i Sław ka po szu ki wa ny

był do od by cia ka ry – sąd ska zał go na 50 dni aresz tu za nie za pła -

ce nie grzyw ny. 

– Ca ły czas wzra sta licz ba osób po szu ki wa nych, dzien nie otrzy -

mu je my oko ło 20 po sta no wień są du o sa mym tyl ko do pro wa dze niu
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grzywien, uchylające się przed obowiązkiem alimentacyjnym, drobni oszuści czy pospolici naciągacze.
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do od by cia ka ry – mó wi na czel nik wy dzia łu kry mi nal ne go, w któ rym pra -

cu ją Mar cin i Sła wek. – W więk szo ści są to spraw cy drob nych prze -

stępstw: oszu ści, zło dzie je, tak że ali men cia rze. Każ dy przy pa dek

trak tu je my po waż nie. Cho ciaż są sy tu acje, że krew nas za le wa, np. gdy

mu si my szu kać czło wie ka do od by cia dwóch, trzech dni aresz tu. Kosz ty

po szu ki wań prze wyż sza ją war tość grzyw ny, któ rej de li kwent nie uiścił.

Czy są dy nie mo gły by w ta kich sy tu acjach umo rzyć po stę po wa nie eg ze -

ku cyj ne, nie na ru szy ło by to chy ba ich po wa gi i au to ry te tu?

GDZIE JEST ALI MEN CIARZ?
Po li cja – pod kre śla ją funk cjo na riu sze – za sy py wa na jest wnio ska mi ko -

mor ni ków o usta le nie miej sca po by tu i miej sca pra cy dłuż ni ków, naj czę -

ściej osób nie re ali zu ją cych obo wiąz ku ali men ta cyj ne go. Mi mo że

ar ty kuł 1086 k.p.c. par. 1 mó wi, że ko mor nik obo wią za ny jest z urzę du prze -
pro wa dzić do cho dze nie w ce lu usta le nia za rob ków i sta nu ma jąt ko we go dłuż -
ni ka oraz je go miej sca za miesz ka nia. Je śli środ ki oka żą się bez sku tecz ne,
or ga ny Po li cji prze pro wa dzą na wnio sek ko mor ni ka czyn no ści w ce lu usta le -
nia miej sca za miesz ka nia i miej sca pra cy dłuż ni ka.

– Ko mor ni cy nad uży wa ją dru giej czę ści te go ar ty ku łu – mó wi jeden

z ko men dantów po wia to wych Po li cji. – I cóż z te go, że od sy ła my im wnio -

ski z ad no ta cją, że to oni po win ni wy ko nać ta kie czyn no ści, kie dy oni

znów nam je prze sy ła ją, po da jąc, że nie ma ją ta kich moż li wo ści. Mu si my

więc je re ali zo wać, a bar dzo czę sto w trak cie czyn no ści prze ko nu je my się,

że na wet nie pod ję li pró by usta le nia da nych dłuż ni ka. I tak za miast skon -

cen tro wać się na ści ga niu prze stęp ców sta no wią cych za gro że nie dla ży cia

i zdro wia oby wa te li, do cze go je ste śmy usta wo wo po wo ła ni, mu si my zaj -

mo wać się ali men cia rza mi.

NIE PRZE KRO CZYĆ GRA NIC PRA WA
Po li cjan ci, pro wa dząc po szu ki wa nia, sto su ją róż ne me to dy, za le żą one

od ran gi spra wy.

– Każ da, na wet z po zo ru naj błah sza, in for ma cja o da nej oso bie mo że

oka zać się istot na – mó wi pod kom. To masz Sła wiń ski. – Mu si my m.in.

po znać jej na wy ki, do wie dzieć się, ja kie ma za in te re so wa nia, gdzie miesz -

ka ją jej naj bliż si, a na wet kie dy ob cho dzą imie ni ny. Takie i in ne in for ma -

cje zbie ra my w trak cie czyn no ści ope ra cyj nych. Pro wa dząc po szu ki wa nia,

nie mo że my na to miast, co nie słusz nie nam się przy pi su je, sto so wać kon -

tro li ope ra cyj nej, a więc kon tro lo wać ko re spon den cji i za war to ści prze sy -

łek. Nie mo że my tak że sto so wać środ ków tech nicz nych umoż li wia ją cych

uzy ska nie in for ma cji i do wo dów, m.in. pod słu chów te le fo nicz nych.

PRZE STĘP CA Z POR TA LU
Na stro nie www.po szu ki wa ni.po li cja.pl znaj du ją się – wy ge ne ro wa ne

au to ma tycz nie z sys te mu KSIP – zdję cia i da ne oko ło 12 tys. po szu ki wa -

nych. Są dy wy da ły zgo dę na ich pu bli ka cję. Li sta ta co dzien nie jest uak -

tu al nia na.

– W cią gu do by do sta je my po kil ka na ście e -ma ili z in for ma cja mi

o tych oso bach – mó wi mł. asp. Kon rad Gaj da z Wy dzia łu Po szu ki wań

i Iden ty fi ka cji Osób Biu ra Kry mi nal ne go KGP. – Oko ło 90 pro cent 

in for ma cji do ty czy ukry wa ją cych się po za gra ni ca mi na sze go kra ju. 

Czę sto na wet bar dzo ogól na in for ma cja, np. w ja kim kra ju po szu ki wa -

ny prze by wa, jest dla nas bar dzo waż na, mo że my wy stą pić o eu ro pej ski

na kaz aresz to wa nia lub eks tra dy cję. Je śli cho dzi na to miast o in for ma cje

z Pol ski, to jest ich nie wie le, ale te, któ re do sta je my, są pra wie 

w 100 proc. praw dzi we.
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Zda rza się też, że dzię ki por ta lo wi www.po szu ki wa ni.po li cja.pl
sa mi po szu ki wa ni kon tak tu ją się z or ga na mi po szu ku ją cy mi, po nie waż

zna leź li na nim swo je na zwi sko.

– Nie wie dzie li, że są po szu ki wa ni – do da je Kon rad Gaj da. – Kie dyś

mie li ja kieś kon flik ty z pra wem, ale daw no o nich za po mnie li, nie przy -

pusz cza li, że bę dą za nie ści ga ni.

ŚCI GA NI ENA I PRZEZ IN TER POL
Je że li są po dej rze nia, że oso ba ści ga na przez wy miar spra wie dli wo ści ukry -

wa się po za gra ni ca mi kra ju, mo że zo stać wy da ny eu ro pej ski na kaz aresz -

to wa nia lub wniosek o eks tra dy cji. 

W kra jach Unii Eu ro pej skiej pod sta wą praw ną do wsz czę cia po szu ki -

wań jest eu ro pej ski na kaz aresz to wa nia. Zgod nie z art. 1 De cy zji ra mo -

wej Ra dy Eu ro py z 13 czerw ca 2002 r. Sta no wi on de cy zję są do wą wy da ną
przez Pań stwo Człon kow skie w ce lu aresz to wa nia i prze ka za nia przez in ne
Pań stwo Człon kow skie oso by, któ rej do ty czy wnio sek, w ce lu prze pro wa dze -
nia po stę po wa nia kar ne go lub wy ko na nia ka ry po zba wie nia wol no ści bądź
środ ka za bez pie cza ją ce go. Ar ty kuł 2 mó wi na to miast, że Eu ro pej ski na kaz
aresz to wa nia mo że zo stać wy da ny w przy pad ku czy nów, któ re w świe tle pra -
wa obo wią zu ją ce go w wy da ją cym na kaz Pań stwie Człon kow skim za gro żo -
ne są ka rą po zba wie nia wol no ści lub środ kiem za bez pie cza ją cym
o mak sy mal nym wy mia rze co naj mniej dwu na stu mie się cy, al bo w przy pad -
ku, gdy za padł wy rok lub wy da no śro dek za bez pie cza ją cy o wy mia rze co naj -
mniej czte rech mie się cy.

Pod sta wą eks tra dy cji są Eu ro pej ska Kon wen cja o Eks tra dy cji, spo rzą -

dzo na w Pa ry żu 13 grud nia 1957 r., a pod pi sa na przez Pol skę 30 kwiet nia

1993 r., umo wy mię dzy na ro do we, m.in. z USA, na pod sta wie któ rych mo -

że my prze ka zy wać na szych oby wa te li. W przy pad ku, gdy ta kiej umo wy

nie ma, ale da ny kraj zwra ca się do Pol ski, np. za po śred nic twem In ter -

po lu, o prze ka za nie na sze go oby wa te la, ko niecz na jest opi nia Pro ku ra tu -

ry Ge ne ral nej. W Pol sce de cy zję o ENA wy da ją są dy okrę go we, o czym

za wia da mia ją dro gą elek tro nicz ną 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.

SPRAW DZO NE, TRA FIO NE
– Da ne za war te w ENA wpi su je my w spe cjal ne for mu la rze SIS, któ re 

roz sy ła my do kra jów stre fy Schen gen – mó wi nad kom. To masz 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 BMWP KGP. – W ten spo sób, w tym sa mym mo men cie,

wszyst kie kra je Schen gen dys po nu ją in for ma cja mi, za ja kie prze stęp stwa

da na oso ba jest po szu ki wa na. W przy pad ku państw, któ re nie na le żą do

stre fy Schen gen (Wiel ka Bry ta nia, Cypr, Ir lan dia, Ru mu nia i Buł ga ria) in -

for ma cje o wy da nym ENA prze ka zu je my do dat ko wo przez In ter pol.

Na uży tek tych pię ciu państw spo rzą dza my tzw. dy fu zję – są to in for ma -

cje o oso bie po szu ki wa nej, m.in. jej ry so pis, zna ki szcze gól ne, za ja kie

prze stęp stwo jest po szu ki wa na, kto i na ja kiej pod sta wie praw nej wy dał

na kaz aresz to wa nia.

Wy dział Ko or dy na cji Po szu ki wań Mię dzy na ro do wych BMWP KGP

two rzy dy fu zje rów nież wte dy, gdy wła ści wy or gan wy stę pu je z wnio skiem

o eks tra dy cję z państw eu ro pej skich nie na le żą cych do UE, z Ame ry ki Pół -

noc nej, a tak że z in nych kon ty nen tów. Pań stwa, któ re zwra ca ją się do Pol -

ski z wnio skiem o eks tra dy cję, rów nież obo wią za ne są do star czyć dy fu zję.

– Spraw dza my je bar dzo szcze gó ło wo za rów no pod wzglę dem praw -

nym, jak i fak tycz nym – do da je Tomasz Kwiat kow ski. – Po szu ki wa nia

mo gą być wsz czę te do pie ro po ich we ry fi ka cji.

W 2009 r. pol skie Biu ro SIRENE wpro wa dzi ło do SIS naj wię cej ENA

ze wszyst kich kra jów po sia da ją cych ten sys tem. Sta no wi to 50 proc.

wszyst kich ENA w sys te mie SIS.

In for ma cje o wsz czę ciu po szu ki wań Wy dział Ko or dy na cji Po szu ki wań

Mię dzy na ro do wych BMWP KGP prze ka zu je do ko mend wo je wódz kich

Po li cji oraz do Wy dzia łu Po szu ki wań i Iden ty fi ka cji Osób Biu ra Kry mi -

nal ne go KGP, któ re po dej mu ją od po wied nie dzia ła nia.

Oso ba za trzy ma na na pod sta wie wnio sku o eks tra dy cję do pro wa dzo -

na zo sta je do pro ku ra tu ry okrę go wej, któ ra mo że, ale nie mu si, wnio sko -

wać o jej tym cza so we aresz to wa nie. Wstęp ną de cy zję o za trzy ma niu oso by

w ra mach po stę po wa nia eks tra dy cyj ne go wy da je sąd okrę go wy na pod -

sta wie prze tłu ma czo nej w Wy dzia le Ko or dy na cji Po szu ki wań Mię dzy na -

ro do wych BMWP KGP dy fu zji. Za trzy ma ne mu na le ży za pew nić za rów no

w pro ku ra tu rze, jak i są dzie po moc tłu ma cza i praw ni ka. Osta tecz na de -

cy zja są du okrę go we go do ty czą ca wy da nia oso by (eks tra dy cji), bądź jej

prze ka za nia (ENA), na stę pu je po wpły nię ciu nie zbęd nej do ku men ta cji

w da nej spra wie.

Je śli oso ba aresz to wa na na pod sta wie ENA nie zga dza się na prze ka za -

nie jej do kra ju, któ ry na kaz wy sta wił, wte dy ma pra wo do prze słu cha nia

jej przez sąd kra ju wy ko nu ją ce go na kaz.

Je że li sąd wy da de cy zję o prze ka za niu oso by na pod sta wie ENA lub

wnio sku o eks tra dy cję, Wy dział Ko or dy na cji BMWP KGP za wia da mia Wy -

dział Kon wo jo wy KGP, któ ry or ga ni zu je jej prze ka za nie. Mo że ono na stą -

pić dro gą lot ni czą bądź lą do wą. W przy pad ku ENA oso ba mu si być jed nak

prze ka za na naj póź niej po upły wie 10 dni od da ty wy da nia przez sąd pra -

wo moc nej de cy zji. W szcze gól nych sy tu acjach są dy pań stwa wy da ją ce go

i pań stwa wy ko nu ją ce go na kaz usta la ją no wy ter min, jed nak prze ka za nie

nie mo że na stą pić póź niej niż w cią gu 10 dni od uzgod nio nej da ty. Je śli

po tym ter mi nie oso ba na dal prze by wa w aresz cie, to po win na zo stać

z nie go zwol nio na.

Od 2007 r. sys te ma tycz nie wzra sta licz ba za trzy ma nych na pod sta wie

wpi su do SIS z art. 95 Kon wen cji Wy ko naw czej Schen gen – po szu ki wa -

nie w ce lu eks tra dy cji.

Na wnio sek pol skich or ga nów ści ga nia od wrze śnia do grud nia 2007 r.

za trzy ma no 44 oso by (we wrze śniu zo stał uru cho mio ny SIS), w 2008 r. –

889 osób, w 2009 r. – 1319 osób, a od 1 stycz nia 2010 r. do 6 wrze śnia

2010 r. – 905 osób.

Po za tym za trzy ma no 600 osób po szu ki wa nych ka na łem In ter po lu,

głów nie w Wiel kiej Bry ta nii.

Na wnio sek pol skich or ga nów ści ga nia od wrze śnia do grud nia 2007 r.

w na szym kra ju Po li cja za trzy ma ła dla za gra ni cy: 93 osoby w 2007 r., 287

osób w 2008 r., 423 oso by w 2009 ro ku. Od 1 stycz nia 2010 r. do 9 wrze -

śnia 2010 r. pol scy po li cjan ci za trzy ma li 182 osoby. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK

TYLKO SŁUŻBA Poszukiwania POLICJA 997       październik 2010 r.8

Do 23 sierpnia Policja poszukiwała
podejrzanych, oskarżonych i skazanych m.in. o:
� zgwałcenie – 110 osób,
� przestępstwa rozbójnicze – 2027 osób, w tym

1758 osób za zwykły rozbój, 269 osób za rozboje
z użyciem niebezpiecznego narzędzia,

� oszustwa – 6561 osób, 
� handel ludźmi – 21 osób,
� kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu –

1895 osób,
� znęcanie się nad najbliższymi – 492 osoby,
� niealimentacja – 4373 osoby,
� naruszenie nietykalności funkcjonariuszy –

116 osób,
� czynna napaść na policjantów – 56 osób,
� kradzież – 2952 osoby,
� kradzież z włamaniem – 3277 osób,
� produkcja i posiadanie broni – 158 osób

dane: KGP

�
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Rozmowa z komisarzem
Grzegorzem Prusakiem,
naczelnikiem Wydziału Poszukiwań
i Identyfikacji Osób Biura
Kryminalnego KGP
Czy podziela Pan zdanie tych
funkcjonariuszy, którzy twierdzą,
że poszukiwanie osób uchylających się
od płacenia alimentów nie jest ustawowym
zadaniem Policji?

– W każ dym przy pad ku, gdy upraw nio ny

or gan wy da je pro ce so wą pod sta wę po szu ki -

wań w myśl art. 278 oraz 279 par. 1 k.p.k.,

Po li cja ma obo wią zek ich wy ko na nia. Po nad -

to, w myśl art. 209 par. 1 k.k., nie ali men ta cja

jest prze stęp stwem za gro żo nym ka rą po zba -

wie nia wol no ści. 

Czy można mówić o zbyt dużej liczbie
dokumentów stanowiących podstawę
do wszczęcia poszukiwania?

– My ślę, że tak. Po li cja obec nie re ali zu je

po szu ki wa nia osób wy da ne na pod sta wie li -

stów goń czych, rów nież na pod sta wie na ka -

zów do pro wa dze nia do za kła dów kar nych

i aresz tów śled czych, za rzą dze nia o usta le -

niu miej sca po by tu oraz róż ne go ro dza ju

wnio sków, po sta no wień lub de cy zji or ga nów

upraw nio nych. Ana li zu je my te kwe stie

i kon sul tu je my się w tym wzglę dzie z Pro ku -

ra tu rą Ge ne ral ną oraz Mi ni ster stwem Spra -

wie dli wo ści i są dzę, że uda się wpro wa dzić

kil ka zmian w tym za kre sie

Istnieje szansa na zmianę przepisów
dotyczących spraw poszukiwawczych?

– Trwa ją pra ce w tym kie run ku. Zmie nio -

ne zo sta nie za rzą dze nie 19-Z, re gu lu ją ce

pro wa dze nie przez Po li cję po szu ki wań osób

ukry wa ją cych się. Mam na dzie ję, że uda nam

się wy pra co wać bar dziej przej rzy ste i czy tel -

ne prze pi sy w tym za kre sie. Zwe ry fi ko wa ne

zo sta ną, jak wcze śniej wspo mnia łem, pod -

sta wy do wsz czę cia po szu ki wań, głów ną po -

wi nien być list goń czy, gdyż da je naj więk sze

efek ty.

A jakie efekty przynosi stosowanie
europejskiego nakazu aresztowania? 

– Jest to bar dzo do bre na rzę dzie do po szu -

ki wa nia prze stęp ców w Eu ro pie. Sta le roz wi -

ja my na szą współ pra cę w tym za kre sie

z po li cja mi państw unĳ nych, wy mie nia my się

in for ma cja mi, do świad cze nia mi i uwa ga mi.

październik 2010 r.       POLICJA 997 Poszukiwania  TYLKO SŁUŻBA 9

Aktywni w całej Europie Obec nie 6760 osób jest poszukiwanych

na pod sta wie ENA oraz oko ło 5700 cu dzo -

ziem ców do za trzy ma nia na pod sta wie

listów goń czych i na ka zów. Po szu ku je my

też 2362 cu dzo ziem ców, któ rzy po cho dzą

z kra jów nie bę dą cych w sys te mie Schen gen,

ale jest wska za nie, że mo gą ukry wać się na

te re nie Pol ski.

Istnieje propozycja, aby w krajach
członkowskich UE powstały punkty
kontaktowe dotyczące ENA. Na czym
miałaby polegać ich działalność?

– Z ta ką pro po zy cją wy stą pi ła pre zy -

den cja bel gij ska. We wrze śniu br. w Bruk -

se li od by ło się na ten te mat spo tka nie

przed sta wi cie li po li cji, któ rzy spe cja li zu -

ją się w po szu ki wa niu nie bez piecz nych

prze stęp ców, tzw. ak tyw nych ze spo łów

po szu ki waw czych. Cho dzi o stwo rze nie

nie for mal nej sie ci ze spo łów po szu ki waw -

czych w Eu ro pie, a tam gdzie nie jest to

moż li we, przy naj mniej punk tów kon tak -

to wych, któ re bę dą sta no wić fo rum

do wy mia ny in for ma cji i do świad czeń

w ca łej UE. Uła twią one też wspól ne

dzia ła nia ma ją ce na ce lu zlo ka li zo wa nie

i za trzy ma nie osób po szu ki wa nych w ra -

mach ENA.

Dziękuję za rozmowę. �

GRAŻYNA BARTUSZEK 

To jest Daniel Osik
Cho chlik re dak cyj ny dał o so bie znać we wrze śnio wym nu me rze na sze -

go mie sięcz ni ka. W ru bry ce spor to wej w ma te ria le „Ta ta, daj cza du!” pod -

mie nił zdję cia czo ło we go po li cyj ne go pły wa ka dłu go dy stan so we go Da nie la

Osi ka. 

Zdję cie z ubie gło -

rocz nych Mi strzostw

Pol ski w Szczyt nie

przed sta wia nie zi den -

ty fi ko wa ne go do tej

po ry pły wa ka, któ ry na

pew no nie jest Da -

nie lem Osi kiem. Obu 

Pa nów prze pra sza my,

a obok pu bli ku je my 

fo to gra fię wy ko na ną

po wy ści gu na 400 m

sty lem do wol nym na,

któ rej z ca łą pew no ś-

cią uwiecz nio ny zo stał

zwy cięz ca Da niel Osik.

�

P. Osta szew ski 
zdj. au tor 

Pię cio bój mi li tar ny 

Sukces w Norwegii
Pol ska dru ży na w skła dzie: nad kom. Kry stian Do le żek,

sierż. sztab. Mar cin Skow ron i pod insp. Ma ciej Woj cie -

chow ski wy wal czy ła pierw sze miej sce w kon ku ren cji

strze lec kiej Mi strzostw Świa ta Ofi ce rów Wojsk NA TO

w Pię cio bo ju Mi li tar nym, któ re ro ze gra no w sierp niu

w nor we skim Sta van ger. In dy wi du al nie Ma ciej Woj cie -

chow ski z WSPol. w Szczyt nie za jął w strze la niu miej sce

dru gie. 

Na pię cio bój mi li tar ny skła da ją się na stę pu ją ce kon ku -

ren cje: 

strze la nie z pi sto le tu i bro ni dłu giej, po ko na nie lą do we go

to ru prze szkód stwo rzo ne go w Le gii Cu dzo ziem skiej,

któ ry obo wią zu je te raz w NA TO, prze pły nię cie to ru wod -

ne go z pod wod ny mi prze szko da mi oraz bieg na orien ta cję.

We wszyst kich dys cy pli nach obo wią zu je umun du ro wa nie

ćwi czeb ne, pły nie się tak że w mo ro. 

Po li cyj na dru ży na by ła je dy ną eki pą z Pol ski. W przy -

szłym ro ku, la tem, ta kie mi strzo stwa ma ją od być się

po raz pierw szy w na szym kra ju. Do te go cza su po win ny

po wstać pro fe sjo nal ne to ry: lą do wy i wod ny. �

P. Ost. 
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Pro test bu dże tów ki
22 wrze śnia w War sza wie pro te sto wa ło po nad 5 

ty się cy związ kow ców z bu dże tów ki, wśród nich po li -

cjan ci i pra cow ni cy Po li cji. Pro test prze bie gał spo koj -

nie, oby ło się bez in cy den tów. De mon stran ci zło ży li

pe ty cje w Mi ni ster stwie Fi nan sów, w Sej mie i w Kan -

ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Nie do ma ga ją się

pod wy żek, lecz nie zam ra ża nia płac. Ra mię w ra mię

szli związ kow cy z NSZZ i OPZZ. �

Dzia ło się la tem
W Gó rze (woj. dol no ślą skie) po raz pierw szy od by ły się Mi strzo stwa Pol ski

Po li cjan tów w bie gu ulicz nym na dy stan sie 10 km. W „Bie gu z Po li cją” 28 sierp nia

br. wy star to wa ło 165 za wod ni ków, w tym 53 w ka te go rii Po li cja. Bieg zor ga ni zo wa -

li: Ko men da Po wia to wa Po li cji w Gó rze, Sta ro stwo Po wia to we oraz NSZZ Po li cjan -

tów. Pu la na gród wy no si ła pra wie 7000 zł. 

Naj lep szy w ka te go rii Po li cja oka zał się Adam Thiel z KPP w Lę bor ku

(czas 33:05), a spo śród pań – Mał go rza ta Kraw czyk z KPP w Mi li czu (45:17). 

Naj lep szy czas osią gnął za wod nik w ka te go rii OPEN – Mar cin Cha bow ski 

z klu bu Flo ta Gdy nia (31:31). 

Or ga ni za to rzy za pra sza ją za rok – www.biegZ po li cja.pl

W Ja wo rze (woj. dol no ślą skie)

re pre zen ta cje 14 ko mend gar ni zo nu

dol no ślą skie go i dru ży na z Nie miec

ro ze gra ły 10 wrze śnia tur niej pił ki

noż nej z oka zji 20-le cia NSZZ 

Po li cjan tów. Wśród pa tro nów roz gry -

wek był ko men dant głów ny Po li cji 

gen. insp. An drzej Ma te juk. Zwy cię -

ży li re pre zen tan ci Kłodz ka. Naj lep szy 

strze lec – Ja cek Bier nat z wro cław -

skiej KWP – strze lił aż 11 go li! Gra tu -

lu je my.

W Po li cach (woj. za chod nio-

po mor skie) 11 wrze śnia spo tka li się

po li cjan ci z kil ku państw Eu ro py

i z USA. Fe styn PO LI CE w PO LI -

CACH od był się tam z oka zji 750-le -

cia mia sta. Wśród go ści by li po li cjan ci

z Da nii, Es to nii, Li twy, Szwe cji, Nie -

miec, Wę gier, Ukra iny i USA. Wszy -

scy na ga lo wo. Asy stę mo to cy klo wą

za pew ni li po li cjan ci z Mo to cy klo -

we go Klu bu Stró żów Pra wa Blue 

Kni ghts. 

W Ra du czu
(woj. ma zo wiec kie),

w Ośrod ku Szko le -

nia BOR, 11 wrze -

śnia 2010 r. od by ły

się I Mię dzy na ro do -

we Za wo dy Strze lec -

kie o Pu char Sze fa

Biu ra Ochro ny Rzą -

du. Wzię ło w nich

udział 38 ze spo łów,

w tym re pre zen ta cja USA oraz re pre zen ta cja Nie miec i 157 za wod ni ków w kla sy fi -

ka cji in dy wi du al nej.

Za wo dom to wa rzy szył pik nik ro dzin ny dla pra cow ni ków BOR i za pro szo nych go -

ści. Zor ga ni zo wa no li cy ta cję na rzecz ro dzin funk cjo na riu szy BOR, któ rzy zgi nę li

w ka ta stro fie smo leń skiej. 

W kla sy fi ka cji ze spo ło wej zwy cię żył Ze spół Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Ka -

to wi cach, w kla sy fi ka cji in dy wi du al nej – Ar tur Wa si lew ski z Klu bu Strze lec kie -

go 4SHO OTER, a w kla sy fi ka cji ko biet – Mag da le na Ma szer z Ze spo łu CSP

w Le gio no wie. �

Ja nusz Ko nop nic ki, Da riusz Alek san dro wicz, PAP, IF
zdj. An drzej Mi tu ra (2), BOR, KWP w Szcze ci nie, KPP w Ja wo rze

KRAJ Rozmaitości POLICJA 997       październik 2010 r.10

Tur niej dru żyn kon nych
Po raz dzie sią ty w Czę sto cho wie od był się Mię dzy -

na ro do wy Tur niej Po li cyj nych Dru żyn Kon nych.

W stru gach desz czu 11 wrze śnia br. wy star to wa ło 

18 za wod ni ków z 9 dru żyn kon nych. Naj lep szym

jeźdź cem tur nie ju był st. sierż. Grze gorz Wy pchlak

z KMP w Czę sto cho wie, a naj lep szą dru ży ną – ze spół

KMP w Czę sto cho wie. Mię dzy na ro do wość tur nie ju

za pew ni li w tym ro ku po li cjan ci z cze skiej Ostra wy,

a je den z nich, Mi ro sław Ho ly, za jął II miej sce w ka -

te go rii in dy wi du al nej. �

(wię cej zdjęć na www.ga ze ta.policja.pl)

200 ty się cy dla Szcze kli ka
Lu bel ski Sąd Okrę go wy przy znał Wła dy sła wo wi

Szcze kli ko wi, by łe mu ko men dan to wi Po li cji w Bia łej

Pod la skiej, 200 tys. zł za dość uczy nie nia za nie słusz -

ne aresz to wa nie w 2002 ro ku. Szcze klik (pi sa li śmy

o nim m.in. w sierp niu 2008 r.), obec nie na eme ry tu -

rze, za po wia da ape la cję. �
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po nad 100-oso bo wa gru pa ubra nych w nie -

bie skie stro je bie ga czy. 

Strze gą cy pra wa zo sta li po dzie le ni na

pięć 25-oso bo wych grup, któ re ru szy ły ze

szta fe tą po kra ju. Od wie dzi li po nad 40

miast, krze wiąc ideę Olim piad Spe cjal nych.

Wśród nich by li po li cyj ni spor tow cy, o któ -

rych pi sa li śmy na na szych ła mach. Do bie gu

przez mia sta do łą cza li ich miesz kań cy, dzie -

ci ze szkół, każ dy mógł wes przeć ideę spor -

tu nie peł no spraw nych umy sło wo. 

Tra sa olim pĳ skie go ognia wio dła przez

wo je wódz twa: ślą skie, pod kar pac kie, lu bel -

skie, łódz kie i war miń sko -ma zur skie. 18

wrze śnia wszy scy przy bie gli do War sza wy.

Na pla cu Ban ko wym spo tka li się z pre zy -

dent sto li cy Han ną Gron kie wicz -Waltz,

która od prze cho wy wa ne go w lam pio nie

świa teł ka za pa li ła pochodnię. Stąd bie ga cze

zwar tą gru pą ru szy li głów ny mi uli ca mi 

War sza wy na sta dion Le gii, gdzie wie czo rem

odby ła się uro czy stość otwar cia ELIOS 2010. 

Po dro dze do bie gu do łą cza li sym pa ty cy

Olim piad Spe cjal nych, głów nie ucznio wie.

Na pla cu Zam ko wym cze ka ła du ża gru pa

dzie ci z Rem ber to wa, któ re po bie gły da lej

z mun du ro wy mi. 

– Bie gnie my tu nie tyl ko dla roz ryw ki, ale

przede wszyst kim, aby wes przeć ideę Olim -

piad Spe cjal nych – mó wi An na Zie liń ska,

któ ra wraz z sy nem Wojt kiem i dzieć mi ze

Szko ły Pod sta wo wej nr 263 im. Po wstań ców

Wiel ko pol ski w War sza wie bie gła od pla cu

Ban ko we go. – Szko da, że wcze śniej tak mało

na ten te mat mó wio no w me diach. 

OLI MPIA DY SPE CJAL NE 
Ruch Olim piad Spe cjal nych na ro dził się

w 1963 r. w USA i Ka na dzie. Do Pol ski tra fił

ELIOS War saw 2010 od by wa ły się od 18

do 23 wrze śnia br. Wzię ło w nich udział po -

nad 1500 nie peł no spraw nych in te lek tu al nie

za wod ni ków z 56 kra jów. Oprócz zma gań

spor to wych zor ga ni zo wa no też sym po zja, po -

ka zy ćwi czeń re ha bi li ta cyj nych, atrak cje ar -

ty stycz ne. 

BIEG Z PO CHOD NIĄ 
Pło mień olim pĳ ski zo stał za pa lo ny od pro -

mie nia sło necz ne go 6 wrze śnia w Alek san -

dro upo lis w Gre cji. Stam tąd przez Istam buł,

Lu bla nę, Ma la gę, Gi bral tar, Luk sem burg, Pa -

ryż, Bruk se lę i Lon dyn tra fił do War sza wy.

Wszę dzie w szta fe cie nie śli go i eskor to wa li

po li cjan ci. 

Bieg z Po chod nią Strze gą cych Pra wa

na rzecz Olim piad Spe cjal nych (The Law

En for ce ment Torch Run for Spe cial Olim -

pics) jest mię dzy na ro do wą or ga ni za cją sku -

pia ją cą oso by two rzą ce i eg ze kwu ją ce pra wo.

W sto wa rzy sze niu dzia ła ją praw ni cy, stra ża cy,

po gra nicz ni cy, straż ni cy miej scy i wię zien ni,

żan dar mi, a przede wszyst kim po li cjan ci. 

– Dzia ła my na rzecz ru chu Olim piad Spe -

cjal nych – wy ja śnia mł. insp. Ja cek Ha chul -

ski, prze wod ni czą cy pol skiej or ga ni za cji

„Bieg z Po chod nią”. – Lu dzie nie peł no -

spraw ni in te lek tu al nie po trze bu ją wspar cia

i my im je da je my. Or ga ni za cja dzia ła

w Polsce od 1993 r. W tym ro ku w pol skiej

gwiaź dzi stej szta fe cie wzię ło udział 125

mun du ro wych bie ga czy, ra zem z na mi bie gło

34 po li cjan tów z za gra ni cy. 

IGRZY SKA 
Ogień na dziei przy był do War sza wy 15 wrze -

śnia. Na lot ni sku Okę cie cze ka ła na nie go

U NAS Bieg z Pochodnią POLICJA 997       październik 2010 r.12

Ogień           na dziei
We wrześniu w Warszawie odbyły się V Europejskie Letnie Igrzyska
Olimpiad Specjalnych. Na ceremonię otwarcia mistrzostw ogień olimpĳski,
zgodnie z tradycją, przynieśli policjanci.

Hanna Gronkiewicz-Waltz zapala pochodnię
od przechowywanego przez mundurowych
płomienia

Ogień nadziei nieśli wspólnie biegacz ze służb mundurowych i olimpĳczyk specjalny (pierwszy
z prawej Andrzej Strzyżewski, złoty medalista w bowlingu na XII Światowych Letnich
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Szanghaju w 2007 r.)
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Mł. asp. ALEK SAN DRA SA RA CEŃ – by ła 
pię cio bo ist ka, obec nie pra cu je w KRP VII na
war szaw skiej Pra dze -Po łu dnie. Star tu je w re -
sor to wych za wo dach pły wac kich i bie go wych,
za wsze zaj mu jąc czo ło we miej sca. W „Bie gu
z Po chod nią” bie rze udział po raz trze ci. Te raz
bie gła w gru pie po znań skiej przez Po znań, 
Ko nin, Kut no, Ło wicz, Le gio no wo i War sza wę. 
– Jest to je dy ny mo ment, że mo że my bie gać nie
dla sie bie, a dla in nych, w szczyt nym ce lu, bez
żad nej ry wa li za cji i to jest pięk ne. Za wsze war to dać tro chę sie bie,
aby wes przeć oso by w po trze bie, w tym wy pad ku nie peł no spraw -
nych spor tow ców.

Sierż. PA WEŁ KU NA – słu ży w war szaw skim
OPP, star tu je w po li cyj nych za wo dach bie go -
wych. 
– Bie gnę po raz pierw szy, za czę li śmy w Pod -
dę bi cach i 18 wrze śnia spo tka li śmy się z po zo -
sta ły mi gru pa mi w War sza wie. To wspa nia ła
im pre za, da ją ca du żo sa tys fak cji, nio są ca
wspar cie dla spe cjal nych olim pĳ czy ków. Sport
łą czy i da je w ży ciu wie le ra do ści. 

Pod insp. MA CIEJ WOJ CIE CHOW SKI – wy -
kła dow ca Za kła du Wy szko le nia Spe cjal ne go
Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie, czo ło wy
po li cyj ny bie gacz, let ni bia th lo ni sta i za wod nik
pię cio bo ju po li cyj ne go. 
– Bie gnę po raz czwar ty, ale na pew no nie
ostat ni. Jest to moż li wość po mo cy oso bom,
któ re po trze bu ją jej o wie le bar dziej niż prze -
cięt ny oby wa tel. Ta ka po moc po win na być
wpi sa na w za kres na szych czyn no ści i pod sta -
wo wych obo wiąz ków. Po ma ga nie jest na praw -
dę du żą przy jem no ścią. Fraj dę spra wia

kon takt z oso ba mi, któ re są nie zwy kle szcze re i spon ta nicz ne, ale
dla te go wy ma ga ją też ochro ny. �

P. Ost. 

Z POTRZEBY 
SERCA

JA NUSZ ŚLI WIŃ SKI – eme ry to wa ny
po li cjant, by ły wi ce szef po li cyj nych
związ kow ców, li der jed nej z pię ciu
grup „Bie gu z Po chod nią”. Je go gru pa
bie gła przez Sta lo wą Wo lę, Kra sny -
staw, Lu blin, Pu ła wy, Ra dom, Ko zie ni -
ce, Mię dzy rzec Pod la ski i War sza wę. 
– W na szej gru pie by ło sied miu mun -
du ro wych z za gra ni cy, od Ir lan dii
po Tur cję. Na ca łej tra sie by li śmy en tu -
zja stycz nie wi ta ni, w Pu ła wach bie gło
z na mi 250 osób, przy łą czy ły się nie
tyl ko dzie ci i mło dzież, ale tak że sa mo -
rzą dow cy. Bie gnę już dzie sią ty raz.

Dla cze go to ro bię? Od po wiedź jest bar dzo pro sta – z po -
trze by ser ca. 

Mł. insp. Ja cek Ha chul ski – wy -
kła dow ca w Za kła dzie In ter wen cji
Po li cyj nych CSP w Le gio no wie,
prze wod ni czą cy pol skiej or ga ni za -
cji Bie gu z Po chod nią Strze gą cych
Pra wa na rzecz Olim piad Spe cjal -
nych, ko or dy na tor sto wa rzy sze nia
na Eu ro pę Cen tral ną, Wschod nią
i Eu ro azję. 
– Dla cze go bie gnę? Al bo od czu wa
się ta ką po trze bę, al bo nie. Ja lu bię
po ma gać lu dziom, in ni lu bią sie -
dzieć w pu bie – kwe stia wy bo ru.
Ro bię to, nie za sta na wia jąc się dla cze go. Kie dyś przy pad -
kiem ze tkną łem się z tym ru chem, je stem współ za ło ży cie -
lem pol skiej or ga ni za cji „Bie gu z Po chod nią” i te raz wi dzę,
że jest to jed na z naj pięk niej szych rze czy w mo im ży ciu. 
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na po cząt ku lat 80 ub.w. i szyb ko za czął się

roz wi jać. Po twier dze niem sil nej po zy cji Pol -

ski w tym ru chu są te go rocz ne mi strzo stwa. 

Ce re mo nia otwar cia V Eu ro pej skich Let -

nich Igrzysk Olim piad Spe cjal nych od by ła

się wie czo rem 18 wrze śnia na war szaw skim

sta dio nie Le gii. W uro czy sto ści uczest ni czył

pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski z mał -

żon ką. 

Spe cjal ni olim pĳ czy cy ry wa li zo wa li m.in.

w bad min to nie, lek ko atle ty ce, pił ce noż nej

ko biet, trój bo ju si ło wym, jeź dzie szyb kiej

na wrot kach oraz te ni sie ziem nym i sto ło -

wym. Ich spon ta nicz ność po ry wa ła wszyst -

kich ki bi ców. 

W przy szłym ro ku w Ate nach od bę dą się

Świa to we Igrzy ska Olim piad Spe cjal nych. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
zdj. au tor 

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”
– słowa przysięgi specjalnych olimpĳczyków przyświecały wszystkim sportowym zmaganiom
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–Jest to naj więk sza w hi sto rii wspól -

na ini cja ty wa po li cji dro go wych

z 25 państw eu ro pej skich – mó wi

Mag da le na Zawadzka-Badura, głów ny spe cja -

li sta Biu ra Ru chu Dro go we go KGP, zaj mu ją ca

się na co dzień wdra ża niem te go pro jek tu

w na szej dro gów ce. – Je go za sad ni czym ce -

lem jest po pra wa sta nu bez pie czeń stwa

na dro gach Eu ro py, w tym zmniej sze nie licz -

by ofiar śmier tel nych o 50 proc. 

Pro jekt na ro dził się wio sną 2008 r. i trwać

bę dzie do ma ja 2011 r. Ma on przede wszyst -

kim cha rak ter szko le nio wy, a je go naj istot niej -

szym ele men tem jest wy mia na do świad czeń

mię dzy służ ba mi po li cyj ny mi kra jów na sze go

kon ty nen tu. Do tej po ry polscy po li cjan ci 

ru chu dro go we go (za rów no szcze bla de cy zyj -

ne go, jak i „li nio wi”) go ści li w Wiel kiej Bry -

ta nii (9 ra zy), Niem czech (4), Nor we gii (2)

oraz Wło szech, Bel gii, Wa lii i Ho lan dii. Dwu -

krot nie też funk cjo na riu sze dro gów ki z kra -

jów UE prze by wa li w Pol sce. Na pod sta wie

re la cji z tych wi zyt moż na po ku sić się już

o pew ne uogól nie nia i wnio ski, od no to wać

opi nie i uwa gi funk cjo na riu szy za rów no na

te mat funk cjo no wa nia służ by ru chu dro go we -

go w kra jach na le żą cych do TI SPOL, jak

i pro wa dzo nych tam dzia łań pre wen cyj nych.

Za po znać się z tech ni ką wy ko rzy sty wa ną

na co dzień do dzia łań na dro dze, zwłasz cza

sprzę tem kon tro l no -po mia ro wym oraz ra dio -

wo za mi i mo to cy kla mi, wzbu dza ją cy mi od

za wsze zazdrość na szych kon tro le rów. 

VI SI TORS FROM PO LAND
Przebieg każ dej wi zy ty – jak wy ni ka z re la cji

uczest ni ków – nie od bie ga w za sa dzie

od pew ne go unĳ ne go sche ma tu. Po przy by -

ciu na miej sce za kwa te ro wa nia każ da gru pa

pol skich vi si tors uczest ni czy w brie fin gu

z go spo da rza mi. Jest to oka zja nie tyl ko do

wy mia ny kur tu azyj nych uprzej mo ści, ale

rów nież do omó wie nia pla nu kil ku dnio we go

po by tu w jed no st ce. Dzień pierw szy to zwy -

kle zwiedzanie miej sco wej ko men dy po li cji,

za po zna nie się z jej struk tu rą oraz miej scem

w sys te mie ad mi ni stra cji pań stwo wej. W tej

czę ści pro gra mu jest tak że czas na kom pu te -

ro wą pre zen ta cję ob li cza współ cze snej pol -

skiej Po li cji, o któ rej miej sco wi stró że pra wa

ma ją z re gu ły bla de po ję cie.

– Po wy mia nie tych pierw szych, ele men -

tar nych in for ma cji, dys ku sja zwy kle kon cen -

tru je się na pro ble mach naj bliż szych

wszyst kim uczest ni kom spo tka nia, czy li

ruchu dro go wym – mó wi asp. Bar tosz Pa cek

ze sto łecz nej dro gów ki, uczest nik tzw. szó -

ste go kom po nen tu (WP6) pro jek tu „Li fe sa -

ver” do Wiel kiej Bry ta nii w lu tym 2009 r.

To wa rzy szy li mu wów czas trzej ko le dzy, 

re pre zen tu ją cy drogówkę w Bia łym sto ku,

Żorach i Eł ku. – By ło to bar dzo do bre do -

świad cze nie za wo do we. Mie li śmy oka zję

spo tkać się tam z ko le ga mi z Ho lan dii, Fran -

cji, Nie miec, Hisz pa nii, Ru mu nii i Bel gii.

W cią gu za le d wie kil ku na stu mi nut za ry so -

wał się głów ny te mat dys ku sji – pro ble ma ty -

ka na ru szeń. Oka za ło się, że bez wzglę du

na po ło że nie geo gra ficz ne, róż ną men tal -

ność, in ne cha rak te ry i tem pe ra ment oby wa -

te li tych kra jów, pro ble my z na ru sze nia mi

prze pi sów ko dek su dro go we go wy stę pu ją

wszę dzie. I co cie ka we, wszę dzie są ta kie 

sa me: na gmin ne prze kra cza nie do zwo lo nych

pręd ko ści, jaz da bez za pię tych pa sów bez -

pie czeń stwa, uży wa nie te le fo nów ko mór ko -

wych pod czas pro wa dze nia po jaz du,

sza le ją cy mo to cy kli ści oraz nie trzeź wi kie -

row cy. Moż na więc po wie dzieć, że wy kro cze -

nia w ru chu dro go wym nie zna ją gra nic.

Róż ne są je dy nie środ ki i me to dy ich zwal -

cza nia. 

TYLKO SŁUŻBA Ruch drogowy POLICJA 997       październik 2010 r.14

Wykroczenia nie znają granic
Już ponad stu polskich policjantów ruchu drogowego odwiedziło swoich kolegów po fachu z traffic police
w kilku krajach Europy Zachodniej. Drugie tyle oczekuje jeszcze na delegacje. To efekt realizowanego przez

TISPOL, przy aktywnym poparciu Komisji Europejskiej, projektu o nazwie „Lifesaver”.

Uczestnicy programu „Lifesaver” na jednym ze spotkań w Wielkiej Brytanii

Na drogach hrabstwa Yorkshire wspólnie
z miejscowym patrolem rd

Asp. Bartosz Pacek z WRD KSP podczas
wizyty w Wielkiej Brytanii pomagał
inspektorom VOSY (odpowiednik naszej ITD)
zarówno w kontrolach drogowych, jak
i przełamywaniu bariery językowej z polskimi
kierowcami
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Pre zen ta cja i pro mo wa nie tzw. do brych

prak tyk, któ re przy czy ni ły się do po pra wy

bez pie czeń stwa na dro gach w po szcze gól -

nych kra jach, to rów nież stały te mat każ de -

go ro bo cze go spo tka nia przed sta wi cie li

po li cji dro go wych. W tym gro nie to aku rat ni -

ko go nie dzi wi.

– Na szym wspól nym ce lem jest ogra ni cze -

nie licz by tra ge dii dro go wych, więc każ dy

po mysł się li czy – do da je sierż. Grze gorz Lip -

ka z sek cji rd ostródz kiej KPP, któ ry wraz

z gru pą ko le gów po fa chu prze by wał w Nor -

we gii. – Pod czas po by tu w Cen trum Kształ -

ce nia Policji Dro go wej w Sta vern mie li śmy

oka zję bli żej za po znać się z me to da mi pra cy

tam tej szej dro gów ki oraz re gu la cja mi praw -

ny mi. Mo im zda niem są one bar dziej re stryk -

cyj ne niż na sze. Na przy kład ich sys tem

punk tów kar nych: cof nię cie upraw nień na -

stę pu je już po zgro ma dze niu 8 punk tów.

Man da ty są rów nież wy so kie, ale mo że wła -

śnie dla te go Nor we go wie jeż dżą bar dzo

ostroż nie, po wo du jąc nie wie le wy pad ków

(po ni żej 10 tys. rocz nie). Licz ba ofiar śmier -

tel nych nie prze kra cza ty sią ca. My ślę, że

w spra wach bez pie czeń stwa na dro gach mo -

gli by śmy się spo ro od nich na uczyć.

ON THE RO ADS
W zgod nej opi nii polskich po li cjan tów naj -

cie kaw szą czę ścią każ dej wi zy ty jest jej część

prak tycz na, od by wa na bez po śred nio na dro -

dze, we wspól nych pa tro lach, oraz moż li wość

wy pró bo wa nia sprzę tu wy ko rzy sty wa ne go

przez za chod nie po li cje w co dzien nych służ -

bach. Wspól ne pa tro le do ty czy ły głów nie

kon tro li pręd ko ści, sta nu trzeź wo ści kie ru ją -

cych, obo wiąz ku za pi na nia pa sów bez pie -

czeń stwa oraz prze strze ga nia prze pi sów

pra wa trans por to we go. Od by wa ły się na au -

to stra dach, w wy zna czo nych check -po in tach,

oraz w miej scach nie za gra ża ją cych bez pie -

czeń stwu ru chu.

W Wiel kiej Bry ta nii na si po li cjan ci oprócz

sta nu tech nicz ne go po jaz dów kon tro lo wa li –

we spół z in spek to ra mi VO SY (od po wied nik

na sze go In spek to ra tu Trans por tu Dro go we -

go) – czas pra cy kie row ców, do ku men ty

prze wo zo we oraz in ne re gu la cje zwią za ne

z trans por tem dro go wym, a z agen ta mi

celnymi z HM Re ve nue&Cu stoms (od po -

wied nik na szej Służ by Cel nej) tro pi li kon -

tra ban dę. Słu ży li rów nież do raź ną po mo cą

w ła ma niu ba rie ry ję zy ko wej  mię dzy an giel -

ski mi po li cjan ta mi a pol ski mi kie row ca mi,

któ rych tu co raz wię cej. I, nie ste ty, pro ble -

mów z ni mi też. 

– Na sza gru pa – pod kre śla asp. Bar tosz

Pacek – wzię ła udział w mię dzy na ro do wej

Ope ra cji Kon tro li Trans por tu Dro go we go,

ko or dy no wa nej przez TI SPOL. Na obrze -

żach Lon dy nu, w punk cie ser wi so wym dla

sa mo cho dów cię ża ro wych, usy tu owa nym

na węź le ko mu ni ka cyj nym łą czą cym au to -

stra dy M25 i M22, uczest ni czy li śmy we

wzor co wej kon tro li sta nu tech nicz ne go

pojazdów cię ża ro wych. W tej dzie dzi nie zde -

cy do wa ny mi eks per ta mi są po li cjan ci z Nie -

miec i Ho lan dii. W An glii za pre zen to wa li

swój naj now szy spe cja li stycz ny sprzęt:

mobilne sta no wi sko kon tro li tech nicz nej,

zbu do wa ne na 24-to no wej na cze pie pro wa -

dzo nej przez cią gnik sio dło wy. Jest tam

wszyst ko, co po trzeb ne do „prze świe tle nia”

na miej scu każ de go sa mo cho du.

– O sprzę cie, ja kim dys po nu ją nie miec cy

po li cjan ci spe cja li zu ją cy się w kon tro li prze -

wo zów dro go wych, na sza służ ba ru chu,

a jesz cze bar dziej funk cjo na riu sze ITD,

mogą tyl ko po ma rzyć – do da je nad kom. Ro -

bert Ku prow ski, spe cja li sta z WRD KWP

w Go rzo wie Wlkp., któ ry uczest ni czył w wy -

jeź dzie stu dyj nym do Mün ster w Pół noc nej

Nad re nii -West fa lii wraz z gru pą po li cjan tów

ru chu dro go we go z woj. za chod nio po mor -

skie go. – Co cie ka we, za da nia, ja kie wy ko nu -

je my, są iden tycz ne. Pra cu je my też na tych

sa mych ak tach pra wa unĳ ne go, ale ro bi my to

w bar dzo róż ny spo sób. Nie miec ki ord nung
ma się ni jak do na szej biu ro kra cji. Tam nie

wy peł nia się kil ku pro to ko łów do kon tro li

jed nej cię ża rów ki, na wet je śli jest to ADR

(prze wóz ma te ria łów nie bez piecz nych).

Niem cy nie ma ją też żad nych norm do ty -

czą cych licz by prze pro wa dzo nych kon tro li

cięż kich ti rów czy au to bu sów, licz by skon -

tro lo wa nych dni pra cy kie row ców itp. Nie

ma też ry wa li za cji po mię dzy po szcze gól ny mi

jed nost ka mi. Sta ty sty ka słu ży oce nie, ko mu

na le ży po móc, a nie wy ka za niu, kto jest 

lep szy – pod kre ślił nad kom. Ku prow ski.

LI FE SA VER FOR EVE RY ONE
Pro jekt „Li fe sa ver” otwo rzył dro gę na świat

po li cjan tom na szej dro gów ki. Dał im rów nież

moż li wość zwe ry fi ko wa nia opi nii o pol skiej

służ bie ru chu dro go we go. Oka za ło się, że

w kon fron ta cji z wy so ko roz wi nię ty mi kra ja -

mi Eu ro py Za chod niej na sza traf fic po li ce
wca le nie pre zen tu je się źle. Pod wzglę dem

spraw no ści i sku tecz no ści dzia ła nia w ni czym

nie ustę pu je znacz nie za sob niej szym Niem -

com czy An gli kom. Rów nież wy po sa że nie 

na szej dro gów ki w no wo cze sne ra dio wo zy

i mo to cy kle oraz sprzęt kon tro l no -po mia ro -

wy ule ga sys te ma tycz nej po pra wie. Wpraw -

dzie dro ga do za spo ko je nia wszyst kich

po trzeb jesz cze da le ka, ale na szczę ście już

się na niej zna leź li śmy. Gdy by jesz cze wa run -
ki peł nie nia służ by do rów na ły tym za chod nim...
– wzdy cha ją po li cjan ci. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. Biu ro Ru chu Dro go we go KGP
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„Li fe sa ver” to wspa nia ły pro jekt, któ -
ry ko rzyst nie wpły nie na wszyst kie
kra je bę dą ce człon ka mi or ga ni za cji
TI SPOL. Część pro jek tu sta no wić
będą wspól ne ope ra cje po li cji dro go -
wych zmie rza ją ce do eg ze kwo wa nia
pra wa w za kre sie: prze kra cza nia 
do zwo lo nej pręd ko ści, pro wa dze nia
po jaz du pod wpły wem al ko ho lu, nie -
uży wa nia pa sów bez pie czeń stwa
oraz kon tro li bez pie czeń stwa w trans -
por cie ko ło wym. Wie rzę, że pro jekt
„Li fe sa ver” bę dzie miał zna czą cy
wkład w ra to wa nie ist nień ludz kich
na dro gach Eu ro py”. 

Ian Ha mill, 
se kre tarz ge ne ral ny TI SPOL

W projekcie „Lifesaver” dużo uwagi
poświęca się wspólnym kontrolom 
na drogach. Na zdjęciu norwesko-polski
patrol w okolicach Stavern

Zawiłości polskiego dowodu rejestracyjnego
pojazdu wyjaśnia norweskiej policjantce
podkom. Marcin Sygocki z WRD KSP

W siedzibie Policji Autostradowej Regionu
Lazio w Rzymie nasi policjanci zapoznali się
m.in. z systemem automatycznego pomiaru
prędkości TUTOR
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–WBo ga ty ni miesz kam od uro -

dze nia – mó wi pan Ja ro sław. –

I ni gdy przez myśl mi nie

prze szło, po dob nie jak żad ne mu z miesz kań -

ców, że Mie dzian ka mo że być tak groź na. Mój

dom stoi czte ry me try od rze ki, wo da zawsze

pły nę ła struż ką o głę bo ko ści 20–30 cm,

przy 6-me tro wej sze ro ko ści i 3,5-me tro wej

wy so ko ści ko ry ta. Po wy żej by ła as fal to wa

dro ga. Przez 10 lat, bo ty le miesz kam przy

uli cy Gór nej, naj wyż szy po ziom, ja ki w tym

miej scu osią gnę ła Mie dzian ka, to 80 cm –

by ło to w 2001 ro ku.

KO NIEC WA KA CJI
7 sierp nia 2010 r. Sa mel scy za pa mię ta ją

do koń ca ży cia. By li na wa ka cjach, gdy od ro -

dzi ny do sta li wia do mość, że w Bo ga ty ni

od kil ku na stu go dzin jest strasz na ule wa

i wo dy w Mie dzian ce cią gle przy by wa. Pan

Ja ro sław za dzwo nił do są siad ki, któ ra naj -

pierw po wie dzia ła, że rze ka pły nie wy so ko

w ko ry cie, a chwi lę póź niej za czę ła strasz nie

krzy czeć, że ze wsząd, z ulic, pól, łąk, dróg,

po dwó rek, wy le wa się wo da. Roz mo wa zo sta -

ła prze rwa na, a po 20 mi nu tach, gdy po now -

nie za te le fo no wał, do wie dział się, że par ter

je go do mu jest już za la ny.

Sa mel scy po sta no wi li na tych miast wra cać

do Bo ga ty ni. 

– Mia łem do prze je cha nia 400 km – opo -

wia da pan Ja ro sław. – Z ra dia pły nę ły in for -

ma cje, że po wódź w Bo ga ty ni po za bie ra ła

do my. Po gło wie cho dzi ły mi róż ne czar ne

my śli... Do je cha li śmy do Zgo rzel ca, a na stęp -

nie przez Cze chy – wie lo krot nie mu sie li śmy

się za trzy my wać i spraw dzać, jak głę bo ko

na jezd ni stoi wo da – do tar li śmy, oko ło 1.00,

do Bo ga ty ni. Za trzy ma li śmy się u ro dzi ców

żo ny, po wódź oszczę dzi ła ich dom.

Jesz cze tej sa mej no cy pan Ja ro sław ra zem

z sy nem po szli po pa trzeć na swo je do mo -

stwo. Z od le gło ści – wszę dzie bo wiem sta ła

wo da. 

WIEL KA JA MA
W miej scu dro gi, któ rą Sa mel scy do jeż dża li

do do mu, utwo rzy ła się ja ma o głę bo ko ści

oko ło 2 me trów.

– Tyl ko tą ja mą mo głem do stać się na po -

se sję – mó wi pan Ja ro sław.

Po wódź spo wo do wa ła od sło nię cie fun da -

men tów bu dyn ku. Za la ny zo stał ca ły par ter,

gdzie mie ści ły się kuch nia, ga raż, ko tłow nia.

Znisz cze niu ule gły tyn ki ze wnętrz ne i we -

wnętrz ne, ścian ki dzia ło we, drzwi, po sadz ki.

A tak że piec cen tral ne go ogrze wa nia, boj ler,

elek tro na rzę dzia. Do użyt ku nie na da ją się

me ble ku chen ne i sprzęt ku chen ny. Znisz -

czo ne zo sta ło tak że ogro dze nie po se sji.

Uszko dze niu ule gła in sta la cja wo do cią go wa.

Sa mel scy sza cu ją stra ty na 30 ty się cy zło -

tych. W ra mach tzw. za sił ku po wo dzio we go

do sta li 3 ty sią ce zło tych.

W pra cach po rząd ko wych po ma ga li im, 

po za naj bliż szą ro dzi ną, żoł nie rze. Po moc ofe -

ro wa li też ko le dzy z Ko mi sa ria tu Po li cji w Bo -

ga ty ni. Pan Ja ro sław jed nak nie sko rzy stał –

pod czas po wo dzi ca ły czas pra co wa li w try bie

alar mo wym i po trze bo wa li od po czyn ku.

Po dwóch ty go dniach po by tu u ro dzi ny Sa -

mel scy wró ci li na uli cę Gór ną, wo da opa dła.

W ko ry ta rzu urzą dzi li pro wi zo rycz ną kuch nię.

Pan Ja ro sław po zry wał po sadz ki, łącz nie z be -

to nem, po ło żył no wy, któ ry te raz schnie. Po -

zbi jał też tyn ki, przed po ło że niem no wych

ścia ny po win ny być su che. Uży wa osu sza cza

(a po bie ra on bar dzo du żo prą du), sto su je

środ ki grzy bo bój cze, ale po kil ku dniach ze

ścian znów wy cho dzi wo da. I tak w ko ło.

– Przy obec nej au rze ja kie kol wiek pra ce, któ -

re po zwo lą przy wró cić dom do sta nu pier wot -

ne go, nie wcho dzą w grę – mó wi pan Ja ro sław.

PO DZIĘ KO WA NIA
Aspi rant Sa mel ski nie ukry wa, że jest cięż -

ko. Ale nie na rze ka.

– Cie szę się, że mam przy czym ro bić –

mó wi. – W Bo ga ty ni są lu dzie, któ rzy już ni -

cze go nie ma ją, stra ci li do ro bek ca łe go ży cia.

Z do mu mo je go są sia da zo stał tyl ko dach za -

wie szo ny na szkie le cie jed nej ze ścian.

Ja ro sław Sa mel ski mó wi też o wiel kiej życz -

li wo ści, ja ką oka za li mu zna jo mi i ko le dzy.

– Chciał bym bar dzo po dzię ko wać pa ni Ka -

ta rzy nie Otlik z KPP w Głub czy cach. – Kie -

dyś słu ży ła w KP w Bo ga ty ni i gdy tyl ko

do wie dzia ła się o po wo dzi, za ini cjo wa ła

zbiór kę da rów – środ ki czy sto ści, wo da – któ -

re oso bi ście przy wio zła. Chciał bym też po -

dzię ko wać ko men dan to wi po wia to we mu

w Zgo rzel cu oraz ko le gom z Wy dzia łu Kry -

mi nal ne go tej że jed nost ki. I oczy wi ście ko -

le gom z bo ga tyń skie go ko mi sa ria tu. �

GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. Andrzej Mitura
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Jest ciężko, 
ale inni mają gorzej
7 sierpnia br. intensywne opady deszczu doprowadziły do wylania
przepływającej przez Bogatynię rzeki Miedzianki. Ogromne ilości wody
zabierały ze sobą wszystko, co napotkały – budynki, drzewa, auta, głazy,
mosty, obwałowania brzegów. Zniszczeniu uległ też dom aspiranta
Jarosława Samelskiego.

Jaroslaw Samelski z żoną Marzanną i dziećmi 13-letnią Igą i 18-letnim Marcinem przed ich
domem, który został zalany falą powodziową
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Pamiętamy

zdj. Andrzej Mitura
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Naj więk sza na świe cie ne kro po lia pol skich po li cjan -

tów zo sta ła otwar ta po 60 la tach od ich śmier ci.

Wszyst ko za czę ło się w 1939 r., 17 wrze śnia.

Po na pa ści ZSRR na Pol skę do nie wo li do sta ło się wie -

lu żoł nie rzy, po li cjan tów i funk cjo na riuszy in nych służb. 

OBÓZ NA WY SPIE
Gi nę li na miej scu roz strze li wa ni bez żad ne go są du. Gi -

nę li i umie ra li po dro dze i w obo zach przej ścio wych.

Du ża część po li cjan tów tra fi ła do obo zu NKWD w oko -

li cach Ostasz ko wa na wy spę Stołb nyj na je zio rze Se li -

ger. Tu w po klasz tor nych za bu do wa niach zgro ma dzo no

po nad 8 tys. osób. Zwal nia no sze re go wych woj ska, wy -

mie nia no jeń ców z Niem ca mi, prze miesz cza no lu dzi

do in nych obo zów, część zmar ła z po wo du trud nych wa -

run ków. W kwiet niu 1940 r. w obo zie prze by wa ło około

6300 osób. Wte dy ich los był już prze są dzo ny. 5 mar ca

te goż ro ku Biu ro Po li tycz ne KC Wszech związ ko wej 

Ko mu ni stycz nej Par tii Bol sze wi ków Związ ku So wiec kie -

go za de cy do wa ło, że ma ją zgi nąć. „Roz ła do wy wa nie”

obo zu, jak eu fe mi stycz nie na zwa li to ka ci, za czę ło się

4 kwiet nia, a skoń czy ło 19 ma ja 1940 r. Spo rzą dzo no

65 list śmier ci i sys te ma tycz nie noc w noc wy wo żo no gru -

py jeń ców do Ka li ni na (obec nie Twe ru). Tam w sie dzi bie

miej sco we go NKWD mor do wa no ich strza łem w tył 
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Cmentarz w Miednoje

Wejście na teren prac ekshumacyjnych w Miednoje w 1995 r. Podobnie wyglądało w 1991 r.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Polski Cmentarz Wojenny 
w Miednoje, 11 czerwca 1995 r.

Polski Cmentarz
Wojenny
w Miednoje
powstał 
10 lat temu. 
Został 
uroczyście
otwarty
i poświęcony
2 września 2000 r.
Wtedy, podobnie
jak w tym roku,
na nieludzką
ziemię pojechał
pociąg specjalny.
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gło wy. Każ de go po je dyn czo, po skru pu lat nym spraw -

dze niu toż sa mo ści. Przy go to wa no do te go spe cjal nie

wy głu szo ną ce lę i nie miec kie pi sto le ty „Wal ther”. 

Po tem cia ła ła do wa no na cię ża rów ki i wy wo żo no

do nie da le kie go ośrod ka wy po czyn ko we go NKWD

w przy siół ku Ja mok ko ło wsi Mied no je, nad rze ką

Twer cą. Cia ła wrzu ca no do przy go to wa nych wcze -

śniej przez ko par kę do łów. W ten spo sób po grze ba no

po nad 6300 ciał jeń ców. Prawie 6000 z nich to po li -

cjan ci. Le żą tu tak że żoł nie rze Kor pu su Ochro ny 

Po gra ni cza i Żan dar me rii Woj sko wej, funk cjo na riu sze

Stra ży Wię zien nej i Stra ży Gra nicz nej, kapelani, 

pra cow ni cy ad mi ni stra cji pań stwo wej, wy wia du i wy -

mia ru spra wie dli wo ści. 

Pa mięć o nich mia ła zgi nąć ra zem z ni mi. 

Na ich gro bach ba wi li się przez la ta do stoj ni cy ra -

dziec cy. Nad jed nym z do łów śmier ci zlo ka li zo wa -

na by ła to a le ta… 

MO GI ŁY W LE SIE
W 1991 r. w ra mach pro wa dzo ne go przez Ro sjan

śledz twa prze pro wa dzo no ba da nia eks hu ma cyj ne we

wska za nych miej scach. Ko lej ne eks hu ma cje, pro wa -

dzo ne w la tach 1994–1995, do pro wa dzi ły do zlo ka li -

zo wa nia zbio ro wych mo gił, wy do by cia z nich zwłok

i przed mio tów oso bi stych. 11 czerw ca 1995 r. wmu ro -

wa no akt erek cyj ny i po bło go sła wio ny przez Oj ca

Świę te go Ja na Paw ła II ka mień wę giel ny pod bu do wę

ne kro po lii. 

Ra da Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa roz pi sa -

ła kon kurs na pro jekt cmen ta rza. Wgrał po mysł rzeź -

bia rzy Zdzi sła wa Pid ka i An drze ja So ły gi oraz

ar chi tek tów Wie sła wa i Jac ka Sy na kie wi czów. Bu do -

wę za czę to w 1999 r. 

Nie ma tu in dy wi du al nych gro bów. Cen tral nym

punk tem jest oł tarz z dzie wię cio me tro wym krzy żem

i pod ziem nym dzwo nem. Za nim znaj du je się po nad

20 zbio ro wych mo gił, któ re oko lo ne są że liw ny mi pły -

ta mi. Na każ dej wzno si się ośmio me tro wy że liw ny

krzyż. Do oko ła te re nu bie gnie ale ja, przy któ rej

umiesz czo no na zie mi in dy wi du al ne ta blicz ki in -

skryp cyj ne z da ny mi za mor do wa nych. 

2 wrze śnia 2000 r. cmen tarz uro czy ście otwar to.

Od tej po ry co ro ku w tym cza sie od by wa ją się piel -

grzym ki do Mied no je. �

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor (1), Aleksander Załęski (2) 

Po ciąg spe cjal ny do Twe ru wy ru szył o 4 ra no

1 wrze śnia z dwor ca War sza wa Za chod nia. Pra wie

do bę wcze śniej z sie dzi by sto łecz ne go od dzia łu

pre wen cji wy je cha li au to ka ra mi funk cjo na riu sze z kom -

pa nii re pre zen ta cyj nej, człon ko wie or kie stry i po li cjan -

ci z ob słu gi uro czy sto ści. Ofi cje le i dzien ni ka rze

wy star to wa li z War sza wy sa mo lo tem nad ra nem 2 wrze -

śnia. 

350 osób po dró żu ją cych po cią giem zje cha ło do sto li -

cy ze wszyst kich stron kra ju, aby ra zem ru szyć w po dróż

śla dem swych oj ców, dziad ków i bra ci. Nie któ rzy z nich

spę dzi li dzie sięć go dzin na dworcu, cze ka jąc na pod sta -

wie nie w no cy po cią gu. Człon ko wie Ogól no pol skie go

Sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Po li cyj na 1939 r.”, War szaw -

skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939 i Fe de- 

ra cji Ro dzin Ka tyń skich pod tro skli wą opie ką pra cow-

ni ków Urzę du do spraw Kom ba tan tów i Osób Re pre-

sjo no wa nych oraz Ra dy Ochro ny Pa mię ci Walk i

Mę czeń stwa do je cha li na miej sce po po nad do bie po -

dró ży. Wszyst kie piel grzym ki spo tka ły się w sa mo po łu -

dnie 2 wrze śnia na Pol skim Cmen ta rzu Wo jen nym

w Mied no je. 

EG ZA MIN Z OD PUSZ CZE NIA WIN
Uro czy sto ści za czę ły się na cmen ta rzu ro syj skich ofiar

so wiec kie go re żi mu. Po tem prze nio sły się przed polski

po mnik. Za pa le nie zni cza pa mię ci i ode gra nie hym nu

na ro do we go roz po czę ło ofi cjal ne ob cho dy. Oprócz ro -

dzin po mor do wa nych uczest ni czy li w nich tak że ofi cje -

le, m.in.: wi ce mar szał ko wie Sej mu Ma rek Kuch ciń ski
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Otwarcie cmentarza 2 września 2000 r. Przemawia
ówczesny premier Jerzy Buzek 

Około czterystu osób uczestniczyło w uroczystościach dziesiątej
rocznicy otwarcia i poświęcenia największej polskiej nekropolii
na terenie Rosji. Po raz pierwszy w planach oficjalnych obchodów
ujęto także wizytę w Ostaszkowie, gdzie polscy jeńcy spędzili
ostatnie miesiące życia.

2I
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2 września cmentarz w Miednoje ożywa

�
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i Je rzy Wen der lich, wi ce mi ni ster SWiA Zbi -

gniew So snow ski, se kre tarz Rady Ochro ny

Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa An drzej Krzysz -

tof Ku nert, peł nią cy obo wiąz ki kie row ni ka

Urzę du ds. Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no -

wa nych Jan Sta ni sław Cie cha now ski i wi ce -

gu ber na tor ob wo du twer skie go Ju rĳ Cy -

ber ga now. Obec ne by ły wszyst kie służ by,

któ rych przed sta wi cie le le żą w do łach śmier -

ci w Mied no je. Po li cję re pre zen to wał ko -

men dant głów ny gen. insp. An drzej Ma te juk. 

Głów ną czę ścią uro czy sto ści by ła msza

świę ta kon ce le bro wa na przez ka pe la nów po -

li cyj nych. Ho mi lię wy gło sił ks. płk Sła wo mir

Żar ski, ad mi ni stra tor Or dy na ria tu Po lo we go

Woj ska Pol skie go, a jed no cze śnie na czel ny

ka pe lan Po li cji. 

– Przy szli śmy tu dziś, aby wo bec Chry stu -

sa za świad czyć o na szych głę bo kich du cho -

wych związ kach ze spo czy wa ją cy mi tu

na szy mi brać mi – po wie dział ks. pra łat Sła -

wo mir Żar ski. – Przy szli śmy tu z da le ka, aby

roz wa ża jąc ta jem ni cę śmier ci i zmar twych -

wsta nia na sze go Pa na, ocie rać na sze łzy. Te

tra gicz ne wy da rze nia lat woj ny sta ją się ziar -

nem, z któ re go wy ra sta ob fi ty plon pol skie go

pa trio ty zmu i toż sa mo ści, na któ rej bu do wa -

na jest no wa oj czy zna. 
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Uroczystej celebrze przewodniczył 
ks. płk Sławomir Żarski

W uroczystości brali również udział
pasjonaci historii – współcześni policjanci 
w przedwojennych mundurach, którzy
wystawili poczty sztandarowe dla
stowarzyszeń rodzin policyjnych

Żeliwne płyty okalają doły śmierci, gdzie
spoczywają polscy jeńcy z Ostaszkowa

�
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Na czel ny ka pe lan Po li cji, przy po mi na jąc

po stać oca lo ne go ze zbrod ni ka tyń skiej ks.

Zdzi sła wa Pesz kow skie go, du cho we go opie -

ku na ro dzin ka tyń skich, za ape lo wał o po jed -

na nie.

– Mu si my ser ca na sze uwol nić od nie na wi -

ści. Każ dy z nas wła śnie te raz po wi nien zdać

eg za min przed Bo giem i przed sa mym so bą

z naj trud niej sze go kunsz tu – od pusz cze nia

win – po wie dział. Za zna czył jed nak, że po -

trzeb na jest też peł na praw da o zbrod ni. 

Po na bo żeń stwie od był się apel po le głych.

Uro czy stość za koń czy ło zło że nie kwia tów,

wień ców i zapalenie zni czy przed po mni -

kiem. 

U PRA WO SŁAW NYCH MNI CHÓW
Po po łu dniu, po raz pierw szy w hi sto rii ob -

cho dów otwar cia cmen ta rza w Mied no je,

wszy scy au to ka ra mi uda li się do Ostasz ko wa.

Tu, na od da lo nej o 11 km od mia stecz ka wy -

spie Stołb nyj na je zio rze Se li ger, w za bu do -

wa niach po klasz tor nych zlo ka li zo wa ny był

pod czas II woj ny świa to wej naj więk szy je -

niec ki obóz spe cjal ny NKWD, gdzie prze -

trzy my wa no głów nie funk cjo na riu szy Po li cji

Pań stwo wej i Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie go. 

Ro dzi ny jeń ców zo sta ły ser decz nie przy ję -

te przez pra wo sław nych mni chów, któ rzy 

po wró ci li do mo na sty ru Ni ło wa Pu styń. 

Oj co wie z Ostasz ko wa otrzy ma li nie daw no

od pau li nów z Ja snej Gó ry ko pię cu dow ne go

ob ra zu Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej. Te raz

wła śnie przed wi ze run kiem Czar nej Ma don -

ny od by ły się eku me nicz ne mo dli twy. 

Na wy spie Stołb nyj ma po wstać ka pli ca

Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej. Pol scy piel grzy -

mi hoj nie wspar li ini cja ty wę ufun do wa nia dla

Ma don ny wo tyw nej sza ty. War to, aby po mysł

ten zna lazł jak naj szer szy od dźwięk w sto wa -

rzy sze niach sku pia ją cych ro dzi ny ofiar, a tak że

wśród współ cze snych po li cjan tów. 

Na za koń cze nie uro czy sto ści przed sta wi -

cie le War szaw skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi -

na Po li cyj na 1939 prze ka za li stro nie pra wo -

sław nej ob raz Mat ki Bo żej Ka tyń skiej. 

Z mo na sty ru św. Ni ła uczest ni cy pa trio -

tycz nej piel grzym ki au to ka ra mi po je cha li

do Twe ru, skąd po cią giem spe cjal nym wró -

ci li do War sza wy. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor (3) i An drzej Mi tu ra (4)

W drodze powrotnej z uroczystości
policjanci jadący autokarami zatrzymali
się w Smoleńsku i złożyli hołd ofiarom
katastrofy prezydenckiego samolotu 
z 10 kwietnia br.
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Ojcowie z monastyru św. Niła 
z wdzięcznością przyjęli obraz Matki Bożej
Katyńskiej

Za ołtarzem wznosi się ściana pokryta nazwiskami pogrzebanych tu ludzi. Każdy przybywający
do Miednoje szuka na niej bliskich 
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Po wo jen ne lo sy rzu ci ły 82-let nie go dziś

Jana Szel ca do Ka li sza. Z roz rzew nie -

niem wspo mi na daw ne kre sy – Ko py -

czyń ce, Hu sia tyn, Emi lów kę. Te raz to

za chod nia Ukra ina. Gdy po wie lu la tach

przy je chał do Emi lów ki, gdzie prze żył du żą

część woj ny, na miej scu daw nej ko lo nii roz -

cią ga ły się tyl ko po la. Nie by ło śla du po pol -

skich miesz kań cach. 

– Już wte dy, gdy we szli Ru scy i ko goś wy -

wo żo no, to za raz wszyst ko by ło roz kra da ne –

mó wi syn przed wo jen ne go po li cjan ta. – Zni -

ka ły de ski ze sto do ły, po za bu do wa niach go -

spo dar czych przy cho dzi ła ko lej na dom. Dziś

te miej sca ży ją już tyl ko w na szych wspo -

mnie niach. 

BO LE SŁAW 
Pi smo z Biu ra In for ma cji i Po szu ki wań Za rzą -

du Głów ne go PCK z 2001 r. jest zwię złe, ale

nie roz wie wa wszyst kich wąt pli wo ści: „W na -

wią za niu do pro wa dzo nej w la tach ubie głych

ko re spon den cji w spra wie usta le nia lo su oj ca

Pa na – Bo le sła wa Szel ca – uprzej mie

ko mu ni ku je my, że z Ukra iń -

skie go Czer wo ne go Krzy ża

uzy ska li śmy na stę pu ją ce

in for ma cje: Bo le sław

Szelc, s. Fran cisz ka, ur.

w 1899 r. w Ko py czyń -

cach, Tier no pol skiej

obł. zo stał aresz to wa ny

18.04.1940 r.; oskar żo ny

z art. 54–13 Ko dek su

Kar ne go USRR o to, że

w la tach 1923–1930 pra co -

wał w by łej pol skiej po li cji ja ko

po li cjant. Zgod nie z wy cią giem z pro to ko łu

„Spe cjal nej Na ra dy” z dnia 7.04.1941 r. zo -

stał ska za ny na 8 lat po zba wie nia wol no ści.

(…) zna lazł się w miej scu od osob nie nia

na bu do wie nr 252. (…) Wia do mo ści o dal -

szym lo sie wy żej wy mie nio ne go brak. Jak nas

po wia do mił Ukra iń ski Czer wo ny Krzyż – zo -

stał zre ha bi li to wa ny przez Tier no pol ską Pro -

ku ra tu rę Ob wo do wą w dn. 18.05.1989 r. (…)

Żad nych in nych da nych nie zdo ła li śmy uzy -

skać”. 

– Wcze śniej to był za bór au striac ki – mó wi

Jan Szelc. – Ta to po ma gał swo je mu oj cu,

czyli mo je mu dziad ko wi Fran cisz ko wi, w za -

kła dzie ry mar skim, któ ry ten pro wa dził

w Ko py czyń cach. Zo stał po wo ła ny do woj ska.

Po od zy ska niu nie pod le gło ści słu żył w 9. puł -

ku uła nów w Trem bow li. Po tem prze niósł się

do Po li cji Pań stwo wej. Tra fił do ko men dy

w Ko py czyń cach, po tem był sze fem po ste -

run ku wiej skie go w Uwi śle. Ten re jon

Rzeczy po spo li tej ni gdy nie na le żał do spo koj -

nych. Do cho dzi ło tu do starć z na cjo na li sta mi

ukra iń ski mi. Po jed nej z ta kich po ty czek 

oj ciec zo stał ran ny w gło wę, le żał w szpi ta lu.

Orze czo no, że jest nie zdol ny do służ by. 

Zo stał prze nie sio ny w stan spo czyn ku i

wró cił do za kła du swo je go oj ca. Ra zem pra -

co wa li po tem u hra bie go Ho ro dy skie go

w Kier nicz kach. Po wkro cze niu So wie tów

zo stał za de nun cjo wa ny, za bra no go, a o je go

lo sie wiem tyl ko ty le, co z pi sma PCK. 

KA LIKST 
Bo le sław miał star sze go bra ta Ka lik sta. 

– Stryj tak że słu żył w woj sku au striac -

kim – mó wi Jan Szelc. – I tak że prze niósł

się po tem do po li cji. Wcze śniej był w Stra ży

Gra nicz nej. We wrze śniu 1939 r. pra co wał

w ko men dzie w Ko py czyń cach.

„Ka likst Szelc, ur. w 1896 r. w Ko py czyń -

cach, s. Fran cisz ka, na ro do wo ści pol skiej,

oby wa tel pol ski, pi sarz po wia to we go za rzą du

po li cji, do stał się do nie wo li 18.09.1939 roku

w Za lesz czy kach. Na stęp nie prze by wał

w obo zie dla jeń ców wo jen nych. W dniu

20.12. (ro ku nie po da no) przy był do obo zu

w Ko ziel sku z obo zu w Rów nem. W dn.

16.05.1941 r. „ubył” do obo zu „Po noj” Mur -

mań skoj obł. W dn. 4.09.1941 r. „ubył” na st.

Ta tisz cze wo Swier dłow skiej obł. (…)”. Ty le

pi smo PCK. 

Z prze ka zów ro dzin nych wia do mo, że

miał moż li wość uciecz ki – gdy był jesz cze

na te re nach pol skich. Uznał, że to nie god ne

żoł nie rza. Je go ro dzi na zo sta ła wy wie zio -

na do Ka zach sta nu. Gdy jeń ców prze wo zi li

z jed ne go obo zu do dru gie go, wy rzu cał

po dro dze po nu me ro wa ne otwar te li sty,

z do pi skiem po ro syj sku „nie -

zna ny oby wa te lu, nie wi dzia -

łem swo jej żo ny od bar dzo

daw na, pro szę przy klej

zna czek i wy ślĳ ten list”.

Wszyst kie pięć do szło

do ze słań ców. 

Jed no jest pew ne –

w 1941 r., gdy Ka likst

„ubył” na sta cji Ta tisz cze -

wo, obo wią zy wał już układ

Si kor ski–Maj ski. Przed wo jen ny
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Ojciec, stryj i wujowie
– Co się z nim stało? Stało się, że go nie ma – Jan Szelc nie kryje
wzruszenia, wspominając swojego ojca. – Nie ma go, bo był policjantem,
i to wystarczyło. We wrześniu 1939 r. już od dawna w policji nie służył,
a jednak szukali go i zabrali.

Rodziny Szelców i Kruszelnickich. Pierwszy z prawej w mundurku marynarskim to czteroletni
wówczas Jan Szelc, za nim ojciec Bolesław
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po li cjant za czął szu kać ro dzi ny na ste -

pach. I zna lazł ją – żo nę i trój kę dzie ci! 

– By ła wte dy krót ka przy jaźń ra dziec ko-

-pol ska – wspo mi na 85-let nia dziś Bro ni -

sła wa Cie siel ska, cór ka Ka lik sta Szel ca,

miesz ka ją ca te raz we Wro cła wiu. – Oj ciec

dłu go się do nas prze dzie rał, ale lu dzie po -

ma ga li. Pod czas I woj ny świa to wej był już

w nie wo li wło skiej, po tem u So wie tów

w woj nie pol sko-bol sze wic kiej, wie dział co

to głód. Gdy Po la cy wy szli z obo zów, czę sto

naja da li się od ra zu do sy ta i umie ra li. Oj ciec

pie nią dze z od szko do wa nia wy słał nam, tak -

że ku faj kę, mydło i machorkę. To by ły praw -

dzi we skar by. Miał je chać do nas, ale po tem

zde cy do wał, że mu si jed nak do woj ska. Tro -

chę tam po był, ale z po wo du cho rób zwol ni -

li go. W ar mii An der sa słu żył za to je go syn

Ka zik. Oj ciec w koń cu przy je chał do nas. Był

z na mi. Na ze sła niu uro dził się naj młod szy

brat Sta szek, dziś zna ny sa ty ryk. 

W 1943 r. po od kry ciu gro bów w Ka ty niu

So wie ci ze rwa li sto sun ki z pol skim rzą dem.

Ka lik sta Szel ca aresz to wa no po raz dru gi. Ze -

sła no go zno wu. Już wte dy był bar dzo scho -

ro wa ny. Z dru giej nie wol ni czej pra cy już nie

wró cił. Ka zi mierz Szelc, któ ry po szedł

do An der sa, ma jąc nie ca łe 16 lat, zo stał pod -

le czo ny w Te he ra nie. Po tem prze szedł ca ły

szlak bo jo wy. Po woj nie zo stał w An glii. Resz -

ta ro dzi ny wró ci ła do Pol ski z ze sła nia do pie -

ro w 1946 roku. 

KA ROL
– Pol sce słu ży li wła ści wie wszy scy męż czyź -

ni w ro dzi nie – Jan Szelc wy cią ga sta re fo to -

gra fie. Na jed nej z nich

licz na ro dzi na. Sto ją

w gro ma dzie. Pa nie

w suk niach, pa no -

wie w mun du rach,

dzie ci u ich stóp.

– Ten czte ro la tek

w mun dur ku ma -

ry nar skim to ja.

Więk szość tych lu -

dzi ze zdję cia spę -

dzi ła pię cio let nie

„wcza sy” w Ka zach sta -

nie. Nie któ rzy do Pol ski

ni gdy już nie wró ci li. 

Ka rol Kru szel nic ki był szwa grem Bo le sła -

wa Szel ca i, jak że by ina czej, tak że słu żył

w po li cji. Naj pierw oczy wi ście w woj sku,

a po tem ja ko za wo do wy pod ofi cer prze niósł

się do Po li cji Pań stwo wej. Szel co wie i Kru -

szel nic ki zna li się ze służ by w 9. puł ku uła -

nów, któ ry sta cjo no wał w Trem bow li. Ka rol

po ślu bił sio strę Bo le sła wa Ja dwi gę. Po prze -

nie sie niu się do Po li cji Pań stwo wej w 1930

roku słu żył m.in. w Niż bor gu Szla chec kim

i Gusz ty nie. 

Pań stwo Kru szel nic cy by li bez dziet ni.

Karol do stał się do nie wo li so wiec kiej i

tra fił do obo zu w Ostasz ko wie. Tu je go los

był już prze są dzo ny. Dzi siaj spo czy wa

w jed nym z do łów śmier ci na cmen ta rzu

w Mied no je.

ALEK SAN DER 
– Brat mo jej ma my Zu zan ny Alek san der Do -

bruc ki też słu żył z bro nią – mó wi Jan Szelc.

– Miesz kał w Emi lów ce, gdzie dzia dek miał

ma ją te czek. Słu żył w 6. Dy wi zjo nie Ar ty le rii

Kon nej Po dol skiej Bry ga dy

Ka wa le rii. W czasie kam -

pa nii wrze śnio wej wal -

czył na za cho dzie

Pol ski, gdzie zo sta ła

prze rzu co na je go

bry ga da. Do stał się

do nie wo li nie miec -

kiej i to ura to wa ło

mu ży cie. Z obo zu

uciekł i wró cił do Emi -

lów ki. Tu za czął two rzyć

pod zie mie. 

Po ak cji sca le nio wej jako „Kruk” był sze -

fem ko mór ki Ar mii Kra jo wej na ko lo nię Emi -

lów ka i Czar no ło zy. „Kruk” wcią gnął

do kon spi ra cji „Sę pa”, czy li 14-let nie go

wów czas Ja na Szel ca. Syn po li cjan ta peł nił

ro lę łącz ni ka, ku rie ra, prze wod ni ka i fur -

ma na. 

JAN
– Po ma ga łem wu jo wi, ale nie we wszyst ko

by łem wta jem ni czo ny – mó wi Jan Szelc.

– Unik nę li śmy ze sła nia, bo miesz ka li śmy

w za gu bio nej w le sie Emi lów ce, a czę sto

no co wa li śmy u ga jo we go Sze pe tiu ka, za -

przy jaź nio ne go Ukra iń ca. To on nas

ostrzegł przed wy wóz ką. Po tem, gdy

przy szli Niem cy, cza sy się zmie ni ły.

Ukra iń cy na pa da li na Po la ków. Prze nie -

śli śmy się do ciot ki Owcza rek, ku zyn ki

ma my. Znów by li śmy w Ko py czyń cach,

bo tu by ło bez piecz niej. Ciot ka w ja mie

pod piw ni cą ukry wa ła Ży dów. O tym wie -

dzia ła mo ja mat ka, ja nie. Zo ba czy łem

ich do pie ro, gdy Niem cy ucie kli, a oni

wzdłuż ścia ny do mu uczy li się od no wa

cho dzić. 

Po woj nie ro dzi na Szel ców zo sta ła re pa -

trio wa na. Osie dli w Klucz bor ku. Jan za -

czął pra co wać na ko lei, po tem jed nak

zde cy do wał, że trze ba zdo być wy kształ ce -

nie. W wie ku 21 lat zdał ma tu rę i od ra zu

po szedł do woj ska. Był w pod cho rą żów ce

dy wi zyj nej w Eł ku. Po tem ca ły je go rocz -

nik po wo ła no do szko ły ofi cer skiej pie cho -

ty do Wro cła wia. Gdy był na szko le niu

w Rem ber to wie, od wo ła no go na gle z po -

li go nu.

– Przy bie głem jak sta łem, a tam sie dział

już ru ski ofi cer – wspo mi na Jan Szelc. – Py -

ta li o oj ca. Mó wię, że był rol ni kiem, bo

prze cież w po li cji prze stał pra co wać do -

brych kil ka lat przed woj ną, a oni mi na to:

To my wam po wie my – je ste ście ob co kla so wy
ele ment i tyl ko przy pad ko wo zna leź li ście się
w kor pu sie ofi ce rów Lu do we go Woj ska Pol -
skie go. Tak za koń czy ła się mo ja woj sko wa

ka rie ra. W kil ka dni zo sta łem prze nie sio ny

do re zer wy. To był kwie cień 1953 roku.

Dzię ki po mo cy ko le gi, a tak że oj czy ma,

któ ry przed woj ną też słu żył w woj sku, 

a je go syn w Po li cji Pań stwo wej, zna la złem

pra cę w ban ku. 

Stam tąd też chcie li go wy rzu cać, ale

skoń czy ło się na tym, że prze no szo ny był

dość czę sto z od dzia łu do od dzia łu w róż -

nych mia stach. Po pra cy w ban ku osiadł

w Ka li szu, gdzie pra co wał w urzę dzie wo je -

wódz kim ja ko star szy in spek tor, ni gdy nie

awan su jąc. W Ka li szu po znał żo nę Ur szu lę.

Pań stwo Szel co wie ma ją dwóch sy nów –

Krzysz to fa i Wło dzi mie rza, oraz dwie

wnucz ki: Ame lię i Bar ba rę. 

W Ka li szu, już po la tach, Jan ufun do wał

ta bli ce ku czci swo ich przod ków. Oj cu Bo -

le sła wo wi – na ko ście le św. Mi ko ła ja. 

– Py ta pan, czy pa mię tam oj ca? – Jan

Szelc za my śla się na chwi lę. – Pew nie, że

tak. Pa mię tam go tak, jak bym przed chwi lą

go wi dział. Był wyż szy ode mnie. Wa żył

oko ło 100 kg. Gdy po woj nie by łem w Uwi -

śle, to sta rzy Ukra iń cy go pa mię ta li. Mówili

o nim do bryj czoło wik. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor

październik 2010 r.       POLICJA 997 Miednoje 1940–2010 PAMIĘĆ 23

Jan Szelc ze swoim mundurem z 1950 r.,
przerobionym na uniform 9. pułku ułanów
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Ob raz po wstał w ra mach trwa ją ce go

w la tach 2005–2008 pro jek tu Ro sja -
-Pol ska. No we spoj rze nie. By ły to

warsz ta ty do ku men tal ne dla stu den tów

szkół fil mo wych z Ro sji i Pol ski, po ukoń cze -

niu któ rych uczest ni cy re ali zo wa li wła sne

po my sły (Po la cy ro bi li fil my o Ro sji, a Ro sja -

nie o Pol sce). Uczest nicz ką dru giej edy cji

No we go spoj rze nia w 2006 r. by ła Na ta sza

Lob ko, mło da ro syj ska re ży ser ka i sce na -

rzyst ka – do ku ment I saw the exe cu tio ner
(Wi dzia łem ka ta) to jej pra ca dy plo mo wa

na mo skiew skim wy dzia le re ży se rii Wyż -

szych Kur sów Sce na rzy stów i Re ży se rów. Zo -

stał na krę co ny dzię ki in spi ra cji prof.

Wła di mi ra Fien czen ki, wy kła dow cy Ro syj -

skie go Pań stwo we go In sty tu tu Ki ne ma to gra -

fii i Wyż szych Kur sów, tłu ma cza, przy ja cie la

Krzysz to fa Kie ślow skie go i Krzysz to fa Za nus -

sie go. Pol ski pro du cent fil mu to fir ma Eu re -

ka Me dia Krzysz to fa Kop czyń skie go.

WIE LE GŁO SÓW
Do ku ment Na ta szy Lob ko ma kil ku nar ra to -

rów, lecz naj waż niej si z nich są Dmi trĳ 

Stie pa no wicz To ka riew i ks. pra łat Zdzi sław

Pesz kow ski. Pierw szy to by ły na czel nik za -

rzą du NKWD w Ka li ni nie, dzi siej szym Twe -

rze: ak to rzy Eu ge niusz Szel ting i Sier giej

Abra dow czy ta ją pro to kół prze słu cha nia,

wcie la jąc się w ro le To ka rie wa i pro ku ra to ra

woj sko we go ppłk. Ana to li ja Ja bło ko wa (prze -

słu cha nie miało miej sce 20 mar ca 1991 r.,

To ka riew zmarł w 1993 r.). Ich „roz mo wę”

ilu stru ją zdję cia m.in. dzi siej sze go Twe ru

i In sty tu tu Me dycz ne go, w któ rym w mar -

cu 1940 r. roz strze la no po nad 6 tys. jeń ców

z obo zu w Ostasz ko wie, cmen ta rza woj sko -

we go w Mied no je i VI Raj du Ka tyń skie go. 

Re ży ser ka na py ta nie, dla cze go wy bra ła

taki spo sób przed sta wie nia tej tra gicz nej hi -

sto rii, od po wie dzia ła: 

– Więk szość zwy kłych Ro sjan nie sły sza ła

o tych wy da rze niach. Wie lu Po la ków nie ma

po ję cia, jak Ro sja nie od no szą się do tej czę -

ści swo jej hi sto rii. Ten te mat ni gdy nie był

u nas pod da ny pod pu blicz ną dys ku sję,

dopiero po ka ta stro fie pre zy denc kie go sa mo -

lo tu w Smo leń sku Ka tyń stał się jed ną

z głów nych spraw w ro syj skiej te le wi zji. Poza

tym prze słu cha nie To ka rie wa to re la cja na -

ocz ne go świad ka wy da rzeń – w Ro sji jest

zna na tyl ko w wą skich krę gach.

Dru gi nar ra tor fil mu to ks. Pesz kow ski –

roz mo wę z nim re ży ser ka prze pro wa dzi ła

w 2006 r. pod czas swo jej wi zy ty w Pol sce.

Na ta sza mó wi, że sa mo dwu go dzin ne na gra -

nie z ks. pra ła tem to ma te riał na film; jed nak

w jej do ku men cie, któ ry trwa nie ca łe pół go -

dzi ny, zmie ścić się mo gło tyl ko kil ka na ście

mi nut z je go opo wie ści. Tłu macz ka Anna

Pło ci ca, któ ra po ma ga ła ro syj skiej re ży ser ce

w roz mo wach m.in. z ks. Pesz kow skim,

wspo mi na, że bar dzo trud no by ło prze kła dać

je go sło wa, po nie waż opo wia dał nie zwy kle

eks pre syj nie. 

– Ca ła eki pa fil mo wa słu cha ła go w du żym

sku pie niu – mó wi An na. – Po nie waż by łam

po śred ni kiem mię dzy nim a Nataszą, chcia -

łam stać się nie mal nie wi docz na i sku pić się

przede wszyst kim na swo im za da niu, czy li

jak do brze i ja sno prze tłu ma czyć sło wa księ -

dza na ro syj ski, a py ta nia Na ta szy – na pol ski.

W pew nym mo men cie ks. Pesz kow ski zwró -

cił się bez po śred nio do mnie, jak by nie by ło

ni ko go in ne go obok: re je stru ją cej wszyst ko

ka me ry i za da ją cej py ta nia re ży ser ki. I ca ły

czas opo wia dał.

DWIE PO ŁÓW KI
Moż na po wie dzieć, że do ku ment skła da się

z dwóch po łó wek, pol skiej i ro syj skiej. 

Pol ska część to roz mo wy z ks. pra ła tem oraz

Elż bie tą Gra now ską i Ta de uszem Bil skim:

oj ciec pa ni Elż bie ty

nie chciał wyjść

z obo zu w Ostasz ko -

wie (mi mo że żo na

pró bo wa ła zor ga ni zo -

wać mu uciecz kę),

a pan Bil ski wspo mi -

na, jak wy glą da ło

tam ży cie – był jeń -

cem Sta ro biel ska

i Ostasz ko wa. Pol skich roz mów ców by ło

znacz nie wię cej, jed nak nie spo sób ca łe go

na gra ne go ma te ria łu umie ścić w fil mie, trze -

ba wy bie rać. 

Ro syj ska część fil mu, po za pro to ko łem To -

ka rie wa, sku pia się na po sta ci księ dza

i cmen ta rzu wo jen nym w Mied no je: pra łat

Pesz kow ski opo wia da, w ja ki spo sób pro wa -

dzo no tam eks hu ma cje, po ka za na jest msza

z je go udzia łem i roz mo wy z ludź mi przy jeż -

dża ją cy mi na uro czy sto ści rocz ni co we. Ważne

są też sło wa mło dych ro syj skich wo lon ta riu -

szy, któ rzy opie ku ją się przy jeż dża ją cy mi

do Mied no je, oraz wy po wiedź uczest ni ka

Raj du Ka tyń skie go: i mło dzi Ro sja nie, i pol ski

mo to cy kli sta pod kre śla ją, że nie spo tka ła ich

żad na wro gość z drugiej stro ny. 

ŻYĆ W PRAW DZIE
Trud no stre ścić fa bu łę fil mu – pew nie dla te -

go, że po je go obej rze niu w pa mię ci po zo sta -

ją głów nie ob ra zy, któ re nio są ze so bą spo ry

ła du nek emo cji. Py tam Na ta szę, dla cze go jej

do ku ment, do któ re go ma te ria ły na gry wa ła

w 2006 r., w Pol sce zo stał po ka za ny do pie ro

te raz?

– Mia łam pie nią dze tyl ko na pol ską część

zdjęć – od po wia da. – Wszyst kie ma te ria ły

w Ro sji krę ci łam na wła sny koszt, a post pro -

duk cję ro bi łam w do mu na zwy kłym kom pu -

te rze. Film był po ka za ny na fe sti wa lu

stu denc kim w Mo skwie i na mo jej uczel ni –

mam na dzie ję, że być mo że ktoś z te le wi zji

nim się za in te re su je.

Krzysz tof Kop czyń ski, pol ski pro du cent

do ku men tu, mó wi, że trwa ją roz mo wy z TVP

na te mat emi sji – na ra zie ist nie je tyl ko wer -

sja ro syj ska z an giel ski mi na pi sa mi (oczy wi -

ście pol scy roz mów cy mó wią po pol sku),

któ rą dys po nu je war szaw ski Dom Spo tkań

z Hi sto rią. Na ma jo wą pre mie rę fil mu w jego

sie dzi bie przy go to wa no pla kat ze zdję ciem

ks. Pesz kow skie go (zdj. wyżej). Po pro jek cji

na dłu go zo sta ją w gło wie sło wa księ dza pra -

ła ta: Od mo men tu, kie dy zda łem so bie spra wę,
że ży ję, mam obo wią zek ja ko ksiądz zro bić dwie
rze czy: pierw sza – żyć w praw dzie i o tej praw -
dzie mó wić. I dru ga – że by ta praw da po mo gła
nam żyć. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. ma te ria ły Do mu Spo tkań z Hi sto rią
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Hołd dla księdza 
Peszkowskiego
W październiku mĳają trzy lata od śmierci ks. prałata Zdzisława
Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich i Pomordowanych
na Wschodzie. Pod koniec maja w warszawskim Domu Spotkań z Historią
odbył się premierowy pokaz filmu Widziałem kata – dedykowanego
zmarłemu księdzu, jeńcowi obozu w Kozielsku.
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Te zdjęcia przytłaczają ogromem
zbrodni sprzed 70 lat. Są także
dokumentem ogromu pracy, którą
wykonały ekipy ekshumacyjne w
latach1991 i 1995 w Miednoje.
Aleksander Załęski od ponad 20 lat
dokumentuje historię zbrodni 
i jej odkrywania. 

„Ostasz ków, Twer, Mied no je –

Na nie ludz kiej zie mi” to naj now -

sza wy sta wa Alek san dra Za łę s-

kie go, eme ry to wa ne go po li cjan ta, któ ry ja ko

eks pert fo to gra fii brał udział w oby dwu mi -

sjach eks hu ma cyj nych na cmen ta rzy sku

przed wo jen nych pol skich po li cjan tów. Po raz

pierw szy eks po zy cja ofi cjal nie zo sta nie po -

ka za na 26 wrze śnia (już po za mknię ciu te go

nu me ru na sze go mie sięcz ni ka) pod czas

IX Ja sno gór skich Spo tkań Śro do wi ska Po li -

cyj ne go w Czę sto cho wie. Nam uda ło się na -

mó wić au to ra, aby po dzie lił się gar ścią

re flek sji i wspo mnień. 

NIECH PRZE MÓ WIĄ OB RA ZY
Zdję cia zgro ma dzo ne na wy sta wie zo sta ły

wy bra ne z ty się cy, któ re fo to graf wy ko nał,

przy go to wu jąc do ku men ta cję dla pro ku ra tur

pol skiej i ro syj skiej do śledz twa ka tyń skie go.
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Na nieludzkiej ziemi
– Na wy sta wie po sta no wi łem zre zy gno wać

z opi su każ de go zdję cia – wy ja śnia Alek san -

der Za łę ski. – Lu dzie co raz mniej czy ta ją,

wo la łem, aby sku pi li się na ob ra zie. Każ de

zdję cie ma swo ją wy mo wę.

Pierw sze plan sze utrzy ma ne są w se pii. Au -

tor wy ko nał re pro duk cje zdjęć przed wo jen -

nych funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej oraz

fo to gra fii nie miec kich z 1943 r., któ re oku -

pan ci ro bi li po od kry ciu gro bów w Ka ty niu.

Ka tyń obec ny jest tak że na jed nej plan szy ko -

lo ro wej. Te zdję cia ma ją już nie tyl ko war tość

do ku men ta cyj ną, ale także wa lor hi sto rycz ny.

Nad szcząt ka mi ge ne ra ła Mie czy sła wa Smo -

ra wiń skie go wi dać śp. ks. Zdzi sła wa Pesz kow -

skie go i śp. An drze ja Prze woź ni ka, se kre ta rza

Ra dy Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa,

któ ry zgi nął w ka ta stro fie pre zy denc kie go sa -

mo lo tu 10 kwiet nia br. pod Smo leń skiem.

Z ko lei na plan szach z Mied no je z 1995 r. jest

Na dołach, które zostały już przebadane, stawiano brzozowe krzyże. Miednoje sierpień 1991 r.
Pierwszy wykop, początek ekshumacji
w Miednoje, sierpień 1991 r.

�
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W dołach śmierci ziemia od policyjnych uniformó
zabarwiona była na granatowo. Żołnierze i ekspe
wydobywają z przemieszanej masy ludzkiej
i mundurów kości, czaszki, odznaczenia, pamiątk
Sierpień 1991 r.

Rosyjski żołnierz pomagający przy ekshumacji
formuje mogiłę polskich policjantów nad dołem
śmierci w Miednoje

Wszystkie szczątki zostały dokładnie przeszukane
Potem w workach wkładano je do tego samego d
z którego zostały wydobyte. Na zdjęciu 
ks. Peszkowski błogosławi zamordowanych 

Miednoje 1995 r. Pod tym butem i czaszką, które pierwsze wyłoniły się z kolejnego dołu, pojawiła się
cała masa ciał

„Ostasz ków, Twer, Mied no j
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Przedmioty wydobyte
z dołów śmierci
w Miednoje. Po blachach
policyjnych można było
zidentyfikować ofiary.
Na zdjęciach widać
pagony z orłami śląskimi,
własnoręcznie wykonane
szachy i drewniane
pudełko, gwizdek
służbowy, krzyżyki
i medaliki

Kolejne odkryte szczątki. Oczodoły są
jeszcze wypełnione, na twarzy widać
wąsy. Dookoła resztki granatowego
płaszcza, którym oprawcy owĳali głowy
ofiarom. Ten człowiek był czyimś synem,
może bratem, miał żonę, dzieci, myślał o
przyszłości...

uniformów
e i eksperci
iej
pamiątki...

Patyczki sondażowe łączą otwór wlotowy
i wylotowy kuli. Na zdjęciu widać
precyzję katów. Tylko pierwsza czaszka
odbiega od pozostałych

macji
dołem

Ks. Zdzisław Peszkowski odprawia
nabożeństwo w podziemiach gmachu
instytutu medycznego w Twerze
(w 1940 r. był to Kalinin, a w budynku
mieściła się siedziba obwodowego
NKWD). Być może właśnie w tym
pomieszczeniu mordowano polskich
policjantów

szukane.
amego dołu,

ch 

o je – Na nie ludz kiej zie mi”

Ostaszków, widok z wieży cerkwi na groblę prowadzącą do monastyru
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zdję cie z wi zy ty na te re nie eks hu ma cyj nym śp. Mar ka 

Pa pa ły, wte dy za stęp cy ko men dan ta głów ne go Po li cji,

któ ry trzy la ta póź niej zo stał za strze lo ny. 

– Na po cząt ku prac eks hu ma cyj nych w Char ko wie

Ro sja nie da li nam różdż ka rza, któ ry miał wska zać miej -

sca ukry cia zwłok – mó wi Alek san der Za łę ski. – Ko pa -

li śmy tam, gdzie mó wił, ale ni gdy na nic nie

na tra fi li śmy. Do pie ro prof. Bro ni sław Mło dzie jow ski

ozna czył miej sca na pod sta wie ukształ to wa nia te re nu

i pra ce ru szy ły. W prze ci wień stwie do Char ko wa, gdzie

zie mia by ła piasz czy sta, a szcząt ki za mor do wa nych

prze cho wa ły się w for mie szkie le tów, w Mied no je 

mie li śmy do czy nie nia z gli ną. Cia ła nie by ły jesz cze

do koń ca roz ło żo ne. Szcząt ki, prze mie sza ne z mun du -

ra mi i gli ną, two rzy ły kleistą maź, z któ rej ręcz nie wy -

bie ra ło się po szcze gól ne de ta le. 

Na zdję ciach z Mied no je wi dać wa run ki, w ja kich pra -

co wa li eks per ci, wi dać żoł nie rzy ra dziec kich o ry sach

azja tyc kich, któ rzy chwa li li so bie po moc Po la kom, bo

nie dość, że nie po je cha li do Cze cze nii, to jesz cze za ro -

bi li pa rę do la rów przy eks hu ma cjach. Nie ste ty, był też

przy pa dek, że pró bo wa no okraść szcząt ki wy do by te

z do łów śmier ci – po wy kry ciu spraw cy bo jec na Kau kaz

jed nak po je chał. 

BA ŁEM SIĘ ROZ KLE IĆ
– W 1995 r. prze ży li śmy w Mied no je pucz Ja na je wa –

wspo mi na Alek san der Za łę ski. – Ka pi tan Ka łasz ni kow,

ofi cer KGB, któ ry się na mi „opie ko wał”, po wie dział, że

jak za raz nie wsią dzie my do au to bu su i nie wy je dzie my,

to mo że nas spo tkać ta ki sam los, jak tych, co le żą tu

w do łach. Na to pro ku ra tor Ste fan Śnież ko, kie ru ją cy

pol ską mi sją, od po wie dział – To my sta je my od ra zu
pod ścia ną, a wy strze laj cie do nas! Oczy wi ście zo sta li -

śmy, ale by ło ner wo wo. 

Na zdję ciach wi dać też ro syj skie go pro ku ra to ra 

woj sko we go o pol skich ko rze niach, Alek san dra Trie tiec -

kie go, któ re go ks. Zdzi sław Pesz kow ski ochrzcił w po -

bli skiej rze ce Twer cy i któ ry w Mied no je przy jął

Pierw szą Ko mu nię Świę tą. 

– Każ dy z nas od cho ro wał te eks hu ma cje – mó wi

Alek san der Za łę ski. – Pod czas pierw szej w 1991 r. mia -

łem wiel ki stres, któ ry czte ry la ta póź niej już mnie opu -

ścił. Pra co wa ło się w du żym na pię ciu. Wszyst ko

ob ser wo wa łem przez obiek tyw apa ra tu. Sku pia łem się

na do ku men to wa niu. Ba łem się roz kle ić. Był jed nak

taki dzień, gdy nie po je cha łem na obiad do Twe ru. Zo -

sta łem na te re nie eks hu ma cyj nym sam. Po sze dłem

nad rze kę, na zbie ra łem po lnych kwia tów i wrzu ci łem je

do naj więk sze go z roz ko pa nych do łów śmier ci. Nie wy -

trzy ma łem wte dy i roz pła ka łem się jak dziec ko. 

�

Wy sta wę po mógł zre ali zo wać Nie za leż ny Sa mo rząd -

ny Zwią zek Za wo do wy Po li cjan tów. Z Czę sto cho wy

eks po zy cja ru szy w ob jazd po wszyst kich szko łach Po li -

cji i ko men dach wo je wódz kich. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. z wy sta wy

„Ostasz ków, Twer, Mied no je – Na nie ludz kiej zie mi” 
au tor stwa Alek san dra Za łę skie go

więcej zdjęć w galerii na www.gazeta.policja.pl 

A lek san der Fran ci szek Sta ni sław Ma ria Za łę ski uro -

dził się 68 lat te mu. Je go oj cem był Hen ryk Za łę -

ski, syn księż nej Ja dwi gi Druc kiej -Lu bec kiej.

Ku zy nem oj ca był ksią żę Kon stan ty Druc ki -Lu bec ki, któ -

ry w 1939 r. do wo dził Wi leń ską Bry ga dą Ka wa le rii. Ran ny, wzię ty przez so wie -

tów do nie wo li, prze by wał w szpi ta lu wię zien nym w Sam bo rze. W lu tym

1940 r. zo stał wy wie zio ny przez NKWD do Ki jo wa. Jest na ukra iń skiej li ście

ka tyń skiej, a je go szcząt ki znaj du ją się naj praw do po dob niej na cmen ta rzy -

sku w By kow ni. 

Mat ką po li cyj ne go fo to gra fa by ła Alek san dra Za łę ska z do mu księż na Pu -

zy nian ka z Ko ziel ska. Wła śnie te oso bi ste po wią za nia ze zbrod nią ka tyń ską

i te re nem oraz od por ność psy chicz na za de cy do wa ły, że zna lazł się w pierw -

szej eki pie eks hu ma cyj nej w Mied no je. Był już wte dy do świad czo nym eks -

per tem fo to gra fii z Cen tral ne go La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go KGP.

Do ku men to wał m.in. trzy ka ta stro fy lot ni cze. 

W Po li cji słu żył do 1997 r., ale po przej ściu na eme ry tu rę nie za padł

w mięk ki fo tel przed te le wi zo rem.

Z pa sją za czął or ga ni zo wać wy sta wy po ka zu ją ce zbrod nię ka tyń ską, 

ze szcze gól nym uwzględ nie niem prac eks hu ma cyj nych. Z eks po zy cją 

„Char ków, Ka tyń, Mied no je – Na nie ludz kiej zie mi” ob je chał już ka wał 

Pol ski. W szko łach wy gła sza pre lek cje, wzbo ga ca jąc prze kaz po ka zem mul ti -

me dial nym. 

– Je stem czło wiek upar ty – uśmie cha się po li cyj ny fo to graf. – Ro bię wy sta -

wy z po trze by ser ca, aby pa mięć prze trwa ła. 

Alek san der Za łę ski cza sa mi od cho dzi od ko ron ne go te ma tu zbrod ni ka -

tyń skiej. Przy go to wał m.in. wy sta wę „Le gen dy pol skie go bok su”, eks po zy cję

o au to rze słów hym nu na ro do we go Jó ze fie Wy bic kim, a na paź dzier nik opra -

co wał po nad 20 plansz o ks. Je rzym Po pie łusz ce. 

Alek san der Za łę ski jest po za tym za pa lo nym tu ry stą, od po nad pół wie ku

człon kiem PTTK, a obec nie rzecz ni kiem Ko mi sji Tu ry sty ki przy Mi ni strze

SWiA. Co ro ku uczest ni czy w ogól no pol skich zlo tach i raj dach gór skich. 

Pod czas ostat niej piel grzym ki do Mied no je 2 wrze śnia 2010 r. wła dze War -

szaw skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939, któ re go człon kiem jest

od nie daw na Alek san der Za łę ski, prze ka za ły oj com z mo na sty ru w Ostasz ko -

wie ko pię ob ra zu Mat ki Bo żej Ka tyń skiej. 

Ob raz ten na ma lo wa ła żo na fo to gra fa Iwo nka Ja go dziń ska -Za łę ska. 

– Żo na na ma lo wa ła go na pod sta wie zdję cia, któ re zro bi łem w miesz ka niu

ks. Pesz kow skie go – mó wi Alek san der Za łę ski. – Ten ob raz to wa rzy szył 

mo im wy sta wom od 2005 r. Na jed nej z ostat nich w głu chej ci szy spadł ze

ścia ny. A nie po wi nien, po nie waż był do brze po wie szo ny. Pę kły ra my, a wszy -

scy uzna li to za znak, że ob raz nie chce być tyl ko mar twym eks po na tem

na wy sta wie. Oj co wie na wy spie Stołb nyj przy ję li go z wiel ką czcią. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 
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Jestem
człowiek
uparty

�

25-28.10:Layout 6  9/22/10  1:01 PM  Page 28



październik 2010 r.       POLICJA 997 Miednoje 1940–2010 PAMIĘĆ 29

W kwietniu tego roku Warszawskie
Stowarzyszenie Rodzina
Policyjna 1939 nadało Panu
Honorowy Medalion Pamięci „Pieta –
Miednoje 1940”. Czym dla Pana jest
to wyróżnienie? 

– To dla mnie wiel ki ho nor, naj -

więk sza chy ba na gro da, ja ką do sta łem

za swo ją pra cę. Pod czas uro czy sto ści

skła da nia kwia tów przed obe li skiem

„Po le głym po li cjan tom – Rzecz po spo -

li ta Pol ska” za uwa ży łem, że war tę

trzy ma li tam nie tyl ko funk cjo na riu -

sze we współ cze snych mun du rach, ale

tak że po li cjan ci w uni for mach przed -

wo jen nych. Bar dzo mnie uję ło, że pa -

mię ta cie pań stwo o hi sto rii wła śnie

w ten spo sób – re kon stru ując sta re

mun du ry z okre su II Rze czy po spo li -

tej. Bar dzo waż na, my ślę, jest tu za sa -

da, któ ra obo wią zu je w ar mii

ame ry kań skiej, że ni gdy nie zo sta wia -

my po le głych to wa rzy szy na po lu bi -

twy. Ona też w sym bo licz ny spo sób

od no si się do na ro du pol skie go, do pol skiej Po li cji. Wy

rów nież nie zo sta wi li ście tych lu dzi bez pa mię ci, ca ły

czas ich wspo mi na cie. Po wtó rzę – po le głych to wa rzy -

szy trze ba za brać z po la bi twy i trze ba o nich pa mię tać. 

Dzięki obchodom 70. rocznicy zbrodni katyńskiej
wiedza o niej staje się coraz bardziej powszechna, ale
według mnie ciągle mało ludzi wie, jak wielką ofiarę
poniosła policja II Rzeczypospolitej. 

– Ca ły czas mam wra że nie, że tra gicz ny los pol skich

po li cjan tów, ale tak że funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz -

nej i in nych for ma cji, w pew nym sen sie zo stał ze -

pchnię ty gdzieś na bok. Nie jest do ce nia ny, a prze cież

ci lu dzie gi nę li tak sa mo, jak ofi ce ro wie pol skiej ar mii.

Nie zbyt du żo i czę sto o tym się mó wi. 

W książ ce po ka za łem hi sto rię zbrod ni przez pry -

zmat trzech pol skich ro dzin. Jed na z nich to ro dzi na

Pa wul skich, na zna czo na po dwój nym pięt nem: oj ciec

Ma rii Pa wul skiej -Ra siej le ży w Char ko wie, na to miast

jej teść, przed wo jen ny po li cjant na le ży do tych ofiar

zbrod ni ka tyń skiej, któ rych miej sca ukry cia zwłok

jesz cze nie zna my. Mąż pa ni Ma rii, Ka zi mierz Ra siej,

był ini cja to rem pol skie go wy da nia mo jej książ ki.

W 1939 r. So wie ci za bra li je go oj ca i prze padł on bez

wie ści. Był ko men dan tem po wia to wym Po li cji Pań -

stwo wej w Bro dach.

Jak do cie rał Pan do tych ro dzin? 

– Otrzy ma łem po moc od To ma Wo la ni na, Po la ka,

wy so kie go urzęd ni ka Kon gre su USA, któ ry znał wie lu

ro da ków w Ame ry ce. Miał kon takt z trze ma pol ski mi

ro dzi na mi ży ją cy mi na emi gra cji w USA, któ rych oj co -

wie zgi nę li na Wscho dzie. Po tem dzię ki nim po zna łem

ko lej ne dzie sięć ro dzin. 

Spo tka łem się ze wszyst ki mi. Zde cy do wa łem po -

tem, że lo sy trzech wy ko rzy stam ja ko ma te riał

do książ ki o zbrod ni ka tyń skiej. 

Przyznam, że o Pana książce dowiedziałem się dopiero
trzy lata temu od ks. Zdzisława Peszkowskiego, gdy
robiłem z nim wywiad, jak się później okazało, jeden
z ostatnich. Jego postać także pojawia się w Pana
książce. Jak wspomina Pan księdza prałata? 

– W 1996 r. dzię ki po mo cy księ dza Pesz kow skie go ja

i mo ja żo na po je cha li śmy do Czę sto cho wy. Mi mo że

nie je ste śmy ka to li ka mi, by ło to dla nas wiel kie prze -

ży cie. Ksiądz za pro wa dził nas do jed nej z ka plic i po -

bło go sła wił na sze mał żeń stwo. 

To był wspa nia ły du chow ny i cu dow ny czło wiek. Ża -

łu ję, że go stra ci li śmy. Du żo po mógł mi przy pi sa niu

książ ki. 

Dla cze go Ame ry ka nin w ogó le za jął się spra wą zbrod ni
ka tyń skiej? 

– Pra co wa łem ja ko dzien ni karz dla agen cji in for ma -

cyj nej As so cia ted Press i szu ka łem cie ka wych hi sto rii.

Pan, ja ko dzien ni karz, pew nie zgo dzi się ze mną, że to

jest na sze za da nie – zna leźć cie ka wą opo wieść. To, co

od kry łem o Ka ty niu, to nie by ła tyl ko cie ka wa hi sto -

ria, to by ła wiel ka rzecz. Dłu go do te go do cho dzi łem,

za nim zro zu mia łem wa gę zbrod ni ka tyń skiej, zna cze -

nie tych wy da rzeń. Za ję ło mi to dwa la ta. By łem mło -

dym dzien ni ka rzem, do pie ro za czy na łem swo ją

ka rie rę. Przez te dwa la ta szu ka łem ar ty ku łów, czy ta -

łem książ ki, stu dio wa łem ma te ria ły. Zro zu mia łem, że

oprócz te go, że jest to cie ka wy te mat dzien ni kar ski,

jest to przede wszyst kim wiel ki dra mat ludz ki, po nie -

waż do ko na no zbrod ni i ka za no o niej za po mnieć, nie

po zwa la no o niej mó wić. 

Prawdę 
trzeba mówić głośno

Rozmowa
z Allenem
Paulem,
autorem książki
„Katyń
– stalinowska
masakra i triumf
prawdy”
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Udo ku men to wa no du żo fak tów, by ły do wo dy, ale nie

mó wi ło się o tym. Mało lu dzi o tym wie dzia ło.

Nie wie le osób pi sa ło o dra ma cie ludz kim – co sta -

ło się po śmier ci po li cjan tów, żoł nie rzy, co sta ło się

z ich ro dzi na mi, jak gwał tow nie zmie ni ło się ich

życie. Po li cjan tów, straż ni ków gra nicz nych bru tal nie

za mor do wa no, ni gdy nie zo ba czy li, jak do ra sta ją 

ich dzie ci, a one mu sia ły wy cho wy wać się bez oj ca.

Wy mor do wa no lu dzi, któ rzy mo gli po woj nie bu do -

wać pod wa li ny oswo bo dzo nej Pol ski, mo gli słu żyć 

oj czyź nie. 

I właśnie dlatego zginęli. Na kwietniowej uroczystości
wspomniał Pan, że także Ameryka powinna uderzyć się
w piersi… 

– Te mat zbrod ni ka tyń skiej i w ogó le zbrod ni na

Wscho dzie zy sku je no we zna cze nie. W Sta nach Zjed no -

czo nych od ra dza się te raz za in te re so wa nie tym pro ble -

mem. 

Mam na dzie ję, że wszyst kie te go rocz ne ob cho dy

zbrod ni ka tyń skiej, tak że te w USA, spo wo du ją, że rząd

ro syj ski i na ród ro syj ski zda so bie spra wę, że mo że tyl -

ko sko rzy stać, po pra wia jąc swo je sto sun ki z Pol ską i wy -

ja śnia jąc do głęb nie, do koń ca spra wę zbrod ni ka tyń skiej. 

Rów nież USA ma ją coś do zro bie nia w tej spra wie.

Od sa me go po cząt ku, od 1943 r., gdy ca ły świat do wie -

dział się o zbrod ni ka tyń skiej za po śred nic twem Niem -

ców, aż do 1953 r. rząd Sta nów Zjed no czo nych z du żym

za an ga żo wa niem i upo rem ukry wał praw dę o tej zbrod -

ni. Alian tom za chod nim za le ża ło na do brych sto sun kach

z Ro sją, kie dy po nad sto dy wi zji nie miec kich by ło uwią -

za nych w wal ce z ar mią so wiec ką pod Le nin gra dem.

We dług mnie nie moż na jed nak te go uspra wie dli wiać. 

Mo im zda niem za raz po za koń cze niu woj ny, gdy alian -

ci po ko na li wro ga, nie by ło już żad ne go lo gicz ne go uza -

sad nie nia ukry wa nia praw dy o zbrod ni ka tyń skiej,

a dzia ło się tak pra wie do po ło wy lat 50. 

Do 1953 r. John Fo ster Dul les, je den z naj więk szych

po li ty ków lat zim nej woj ny w Sta nach Zjed no czo nych,

zna ny an ty ko mu ni sta, tak że do kła dał sta rań, aby praw -

da o Ka ty niu zo sta ła ukry ta. 

W tej chwi li pro wa dzę in ten syw ne pra ce ba daw cze,

aby do trzeć do do ku men tów, któ re wcze śniej, po za koń -

cze niu II woj ny świa to wej, zo sta ły za mknię te w ame ry -

kań skich ar chi wach rzą do wych. 

Praw da mu si zo stać wy po wie dzia na, mu si zo stać od -

kry ta. Chciał bym po dzię ko wać wszyst kim Po la kom, na -

ro do wi pol skie mu, za nie usta ją ce sta ra nia, pró by i pra ce

nad tym, że by praw da uj rza ła świa tło dzien ne i że by

była gło śno po wie dzia na. Po la cy to wiel cy lu dzie, naj od -

waż niej si. Je den z wiel kich przy wi le jów, ja kie mia łem

w swo im ży ciu, to oka zja, że by po znać Pol skę i Po la ków.

Ża den na ród nie ma tak fa scy nu ją cej hi sto rii, jak Po la cy.

Mam na dzie ję, że bę dę mógł pi sać i mó wić o hi sto rii

Pol ski jesz cze przez wie le, wie le lat. 

Dziękuję za rozmowę. �
PAWEŁ OSTASZEWSKI 

zdj. autor 

Komenda Główna
Policji.
9 kwietnia 2010 r. 
Allen Paul 
otrzymał Honorowy
Medalion Pamięci
„Pieta – Miednoje
1940”
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K a tyń – to sło wo, ta na zwa przez dzie siąt ki lat by ła za ka za na. Gło śno się o tym

nie mó wi ło. Praw dzi wą hi sto rię prze ka zy wa no w do mach. Na po cząt ku lat 80.,

kie dy na fa li So li dar no ści wie le bia łych plam sta ra no się wy ja śnić, o Ka ty niu

za czę to wspo mi nać co raz czę ściej. Spra wa mor du pol skich ofi ce rów (o po li cjan -

tach, po gra nicz ni kach i żan dar mach nie wspo mi na ło się wte dy w ogó le) za wi ta ła na -

wet na lek cje hi sto rii. W mo jej pod sta wów ce pa ni po dyk to wa ła, co na ten te mat

ma my wie dzieć, czy li, że Po la ków za bi li Niem cy. Wszel kie pró by dys ku sji by ły

z miej sca uci na ne. Praw dzi we lek cje hi sto rii mia łem do pie ro w Li ceum Ogól no -

kształ cą cym pod we zwa niem św. Au gu sty na i mi mo że by ła to po ło wa lat 80.

ubiegłego wieku, nikt nie bał się tam mó wić praw dy. 

Te raz o tym wszyst kim mo że my mó wić otwar cie. W wi try nach księ gar ni wy sta -

wio ne są książ ki opi su ją ce me cha nizm zbrod ni, wśród nich pra ca Al le na Pau la „Ka -

tyń – sta li now ska ma sa kra i triumf praw dy”. Po zy cja to tym cen niej sza, że na pi sa na

przez ob co kra jow ca, Ame ry ka ni na bez pol skich ko rze ni, któ ry, jak sam przy zna je we

wstę pie, na wet nie mó wi po pol sku. Te ma tem za in te re so wał się w 1986 r., gdy usły -

szał, że spra wa ka tyń ska utrud nia prze pro wa dze nie re form w pań stwach blo ku

wschod nie go i w ZSRR. Stu dio wał wte dy w Bo lo nii po dy plo mo wo sto sun ki mię dzy -

na ro do we. Dru gim punk tem zwrot nym, któ ry ka zał mu spoj rzeć na tę zbrod nię

z per spek ty wy jed nost ki, by ła nie ocze ki wa na śmierć bra ta w 1987 r. Au tor we wstę -

pie przy zna je: „W związ ku z tym wy da rze niem sta ną łem wo bec jed nej z naj więk -

szych ta jem nic ludz kie go lo su: bez sen su przed wcze snej śmier ci. A ta ka wła śnie

by ła śmierć w Ka ty niu: ci męż czyź ni zo sta li za bi ci w naj lep szym okre sie swo je go ży -

cia. Za czą łem się za sta na wiać, jak ich ro dzi ny upo ra ły się z nie szczę ściem o wie le

więk szym niż mo je. Pod ją łem wów czas de cy zję, by od szu kać krew nych ofiar i do -

wie dzieć się od nich jak naj wię cej. Żad ne in ne źró dło mo ich ba dań nie oka za ło się

tak bo ga te”. 

Dzię ki Pau lo wi współ cze sny ame ry kań ski czy tel nik miał moż li wość do wie dze -

nia się o zbrod ni po peł nio nej na pol skich jeń cach. Au tor przed sta wia hi sto rycz ne

tło wy da rzeń, kon tek sty po li tycz ne, ale ogrom zbrod ni uka zu je wła śnie z punk tu

wi dze nia zwy kłych lu dzi – ro dzin, któ rych naj bliż si zo sta li za mor do wa ni w 1940 r.,

a któ re po tem wy wie zio no na ze sła nie, szy ka no wa no w kra ju, nie po zwa la no mó wić

praw dy. 

Po raz pierw szy książ ka zo sta ła wy da na w USA w 1991

roku. Ist niał wte dy jesz cze ZSRR, a je go przy wód ca Mi -

cha ił Gor ba czow 13 kwiet nia te goż ro ku ofi cjal nie przy -

znał, że to NKWD za mor do wa ła Po la ków. W Pol sce książ ka

uka za ła się sta ra niem Ra dy Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę -

czeń stwa w 2003 roku. Te raz w księ gar niach do stęp ne jest

jej wzno wie nie. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

——

Al len Paul – „Ka tyń – sta li now ska ma sa kra i tri umf praw dy”

Ra da Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa/Świat Książ ki 

Policjanci pomordowani
na Wschodzie swoje miejsce
pamięci mają w Warszawie. To
obelisk przed Komendą Główną
Policji. We wrześniu skończył 15 lat.

Pięć dzie sią ta pią ta rocz ni ca zbrod ni 

ka tyń skiej ob cho dzo na by ła bar dzo

uro czy ście. 1995 rok zo stał ogło szo ny

Mię dzy na ro do wym Ro kiem Ka tyń skim.

W pro gram uczcze nia pa mię ci włą czy ła się

tak że Po li cja. 

To był czas, gdy o mor dzie na pol skich ofi -

ce rach i po li cjan tach mó wi ło się du żo. Trwa -

ły eks hu ma cje w Mied no je. Pod pol skie

cmen ta rze na Wscho dzie wmu ro wy wa no ka -

mie nie wę giel ne. 

TA BLI CA
W Ko men dzie Głów nej Po li cji na ro dził się

po mysł, aby w gma chu lub na je go ele wa cji

od sło nić ta bli cę pa miąt ko wą po świę co ną pa -

mię ci za mor do wa nych funk cjo na riu szy. 

– Za pro po no wa łem wte dy coś wię cej –

wspo mi na Ro mu ald Stęp niew ski, pra cow nik

Wy dzia łu Pre zy dial ne go Ga bi ne tu Ko men -

dan ta Głów ne go Po li cji, w 1995 r. szef Cen -

trum Kul tu ry i Spor tu w Po li cji KGP

w stop niu pod in spek to ra. – Ko men da nie

mia ła miej sca, gdzie mo gły by od by wać się

uro czy sto ści rocz ni co we, gdzie moż na by

skła dać wień ce. Po li cyj ne de le ga cje za wsze

jeź dzi ły pod Grób Nie zna ne go Żoł nie rza.

Rzu ci łem myśl, aby pla no wa ną ta bli cę umie -

ścić na obe li sku, któ ry sta nął by przed gma -

chem ko men dy. 

Kil ka lat po tzw. trans for ma cji ustro jo wej

wca le nie by ło ła two nie któ re rze czy prze -

for so wać. Nie któ rzy obu rza li się (na praw -

W uroczystym odsłonięciu obelisku
uczestniczył ówczesny szef resortu spraw
wewnętrznych Andrzej Milczanowski

Obelisk
Ame ry ka nin 
o sta li now skiej
zbrod ni
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dę!), in ni szy dzi li. Kon cep cje się ście ra ły.

Pla no wa no „ogól ne” uczcze nie wszyst kich

po le głych po li cjan tów bez wska zy wa nia,

w ja ki spo sób zgi nę li. W tej ogól no ści tak się

wte dy za pę dzo no, że pierw szy pro jekt ta bli -

cy miał na pis „Po le głym po li cjan tom –

Rzecz po spo li ta”. Bez wska za nia ja ka to

Rzecz po spo li ta – Kra kow ska, We nec ka czy

mo że jed nak Pol ska? 

KA MIEŃ 
W koń cu uda ło się. Pod Tar czy nem zna le -

zio no na wet od po wied ni ka mień. Ar ty sta

Edward Kreft za pro jek to wał ta bli cę we dług

su ge stii po my sło daw ców i pra ce wy ko naw -

cze ru szy ły. Sfi nan so wa nie przed się wzię cia

wziął na sie bie NSZZP. 

Na miej sce mo nu men tu wy bra no traw nik

przed głów nym wej ściem od stro ny ul. Pu -

ław skiej. Te ren za go spo da ro wa no, po sa dzo no

krze wy, wy la no fun da ment. Przy miar ka gła -

zu, po przy wie zie niu go z Tar czy na, oka za ła

się pierw szą i za ra zem ostat nią pró bą usa do -

wie nia obe li sku. Pla no wa ne pod la nie wyż sze -

go fun da men tu nie zo sta ło zre ali zo wa ne

do dzi siaj. Efekt jest ta ki, że kil ku na sto to no -

wy głaz przez tych pięt na ście lat za głę bił się

w pod ło żu o pra wie 5 cm. Po każ dym desz -

czu u je go pod sta wy zbie ra się wo da.

W związ ku z pla no wa nym od sło nię ciem

po mni ka przed KGP po sta wio no tak że maszt

ce re mo nial ny. I tu cie ka wost ka dla by stre go

oka. Nie jest to maszt okrą gły, ale trój kąt ny,

po nie waż jest to maszt jach to wy – ta ki uda -

ło się wte dy za ła twić. 

– Po wstał więc pro blem z na ma lo wa niem

bia ło -czer wo ne go pa ska pod od po wied nim

ką tem – wy ja śnia Ro mu ald Stęp niew ski. –

Jak ktoś do brze się przyj rzy, to za uwa ży, że

„ma lo wa nie” skła da się z na kle jo nych czer -

wo nych pier ście ni, któ re uda ją spi ral nie

wspi na ją cą się bia ło -czer wo ną wstę gę. 

Mi mo wie lu trud no ści mo nu ment uro czy -

ście od sło nię to w sa mo po łu dnie 21 wrze śnia

1995 r. Przy gła zie umiesz czo no pa miąt ko wą

pły tę z oka zji 55. rocz ni cy mę czeń skiej

śmier ci po li cjan tów. 

ORZEŁ
Pierw sza ta bli ca na ka mie niu wy ko na na by ła

z że li wa. – Wte dy, ze wzglę dów fi nan so wych,

tyl ko ta ki ma te riał był w na szym za się gu – tłu -

ma czy Ro mu ald Stęp niew ski. – Ra zem

z Edwar dem Kre ftem uzna li śmy, że w cią gu

dwóch, trzech lat ta bli ca po kry je się pa ty ną.

Nie ste ty, na sze służ by lo gi stycz ne cią gle za -

pa mię ta le czy ści ły tę pa ty nę. W koń cu ja kiś

prze ło żo ny zde ner wo wał się i ka zał ta bli cę po -

ma lo wać sre bro lem. 

We dług po le ce nia ta bli cę po la kie ro wa no

i te raz lśni na srebr no, ni jak się ma jąc do pier -

wot nej kon cep cji. 

Kil ka ra zy do ro ku pod mo nu men tem od -

by wa ją się wiel kie ob cho dy rocz nic zwią za -

nych z Po li cją. Przez ostat nie pięt na ście lat

umiesz czo no przy obe li sku trzy pa miąt ko we

in skryp cje – w 1998 r. w 80. rocz ni cę od zy ska -

nia nie pod le gło ści, w 2000 r. w 60. rocz ni cę

zbrod ni ka tyń skiej ku czci za mor do wa nych

funk cjo na riu szy Ko men dy Głów nej Po li cji

Pań stwo wej i dwa la ta te mu, gdy po raz pierw -

szy ob cho dzo no Dzień Pa mię ci Ofiar Zbrod ni

Ka tyń skiej. 

– Ja kiś rok te mu po wsta ła kon cep cja, aby

zmie nić tę nie szczę sną srebr ną ta bli cę – mówi

Ro mu ald Stęp niew ski. – Zwłasz cza że go dło

jest za nią scho wa ne. Orzeł ma ucię te no gi

i ogon, a tak nie po win no się go eks po no wać.

No wy pro jekt przy go to wał rzeź biarz Eu ge -

niusz Ko zak. Ucię ty orzeł za stą pio ny był by

przez prze ro bio ne go ar ty stycz nie pta ka, któ ry

le cąc z nie bios, sia da na ka mie niu. Orzeł miał -

by nie ca ły metr wy so ko ści, w szpo nach trzy -

mał by ga łąz kę lau ro wą i pa trzył w dół na na pis

„Po le głym po li cjan tom – Rzecz po spo li ta Pol -

ska”. Przy oka zji prac moż na by wresz cie pod -

lać so lid niej szy fun da ment, tak jak pla no wa no

to pięt na ście lat te mu. 

W pod sta wie obe li sku wmu ro wa na jest urna

z zie mią z do łów śmier ci w Mied no je. Pod czas

te go rocz nej piel grzym ki 2 wrze śnia zie mię

stam tąd rów nież po bra no. Pod cer ty fi ka tem

pod pi sa li się obec ni na miej scu ofi cje le i księ ża

ka pe la ni, a wy ko rzy sta na bę dzie przy ko lej nych

po wsta ją cych w Pol sce po mni kach po świę co -

nych po mor do wa nym po li cjan tom II RP. �

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor i Krzysztof Mokrzyszewski (1)
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Ra da ry dla CBŚ i BOA
Policja niedawno ogłosiła nietypowy
przetarg na zakup urządzenia
do prześwietlania ścian oraz
georadaru. Zapotrzebowanie zgłosiły
Biuro Operacji Antyterrorystycznych
i Centralne Biuro Śledcze KGP.

Owszyst kich szcze gó łach i moż li wo -

ściach dzia ła nia tych urzą dzeń na pi sać

nie mo że my (za kła da jąc, że na sze pi -

smo mo gą czy tać tak że prze stęp cy). Fir my,

któ re je wy ko nu ją i po dob no po tra fią wy ko -

nać wszyst ko, o co się po pro si, też się nie

chwa lą tym, ko mu i co już zro bi ły. 

Geo ra dar ge ne ral nie słu ży do ba da nia

struk tu ry ścian i pod ło ża. Ale nie jest wy ko -

rzy sty wa ny w bu dow nic twie. Wy kry wa wszel -

kie go ro dza ju skryt ki, sej fy, taj ne przej ścia

itp. Po ka zu je, że w da nym miej scu jest ja kaś

ano ma lia, któ rą na le ży spraw dzić. Oczy wi ście

nie ba da się w ten spo sób ca łych blo ków

miesz kal nych, tyl ko miej sca „po dej rza ne”,

opie ra jąc się na wcze śniej szych usta le niach

ope ra cyj nych.

– Kie dyś np. prze ba da li śmy ca łe scho dy

w pry wat nej po se sji – mó wi pro szą cy o ano -

ni mo wość funk cjo na riusz CBŚ – i zna leź li -

śmy w jed nym ze stop ni ukry tą broń pal ną.

W in nym przy pad ku w ścia nie ukry te by ły

przed mio ty nu mi zma tycz ne ogrom nej war -

to ści po cho dzą ce z kra dzie ży. Po nad to znaj -

du je my skryt ki z nar ko ty ka mi i wie le in nych.

Ale ko niecz nie trze ba po wie dzieć, że my tyl -

ko fi na li zu je my spra wy, nad któ ry mi mie sią -

ca mi pra co wa li na si ko le dzy z wy dzia łów

ope ra cyj nych.

Na to miast ra dar bio lo gicz ny po zwa la

ze 100-pro cen to wą pew no ścią stwier dzić,

czy ktoś prze by wa za ścia ną. Policja ma moż -

li wość kup na ta kie go, któ ry po ka zu je na wet

śpią cych. Re agu je na bi cie ser ca. Urzą dze nie

to moż na zo sta wić za ścia ną, pod łą czyć doń

kom pu ter, odejść i, obo jęt nie z jak du żej od -

le gło ści, ob ser wo wać, co dzie je się w da nym

po miesz cze niu. Wy korzy stu je się go głów nie

w sy tu acjach, gdy prze stęp cy lub ter ro ry ści

prze trzy mu ją za kład ni ków.

– W tzw. sy tu acjach za kład ni czych – mó wi

ob słu gu ją cy to urzą dze nie po li cjant – z re -

gu ły jest tak, że za kład ni cy sie dzą sku pie ni

w jed nym miej scu, a po ru sza ją się pil nu ją cy

ich ter ro ry ści. Bez tru du więc moż na usta -

lić, ilu jest jed nych i dru gich, w ja kiej od le -

gło ści są od sie bie itd. A po tem wy brać

naj do god niej szy mo ment ata ku i od bi cia 

za kład ni ków. 

– Urzą dze nie to jest przy dat ne tak że w in -

nych sy tu acjach – kon ty nu uje mój roz mów ca.

– Na przykład kie dy gru pa po li cjan tów wkra -

cza do ak cji w ce lu za trzy ma nia groź ne go

prze stęp cy lub prze stęp ców w ich kry jów ce

lub miesz ka niu. In for mu ję ich wów czas

na bie żą co o sy tu acji za ścia ną. Kie dy wi dzę,

że pod cho dzi do drzwi oso ba po stron na, są -

siad ka czy ja kaś in na cie kaw ska (ja kaś, bo to

za wsze są ko bie ty, męż czyź ni w ta kich sy tu -

acjach wy ka zu ją du żo wię cej roz sąd ku), na -

tych miast in for mu ję ko le gów, że by w tę

stro nę nie strze la li. Gdy z ko lei wi dzę, że

ktoś na gle za czy na ucie kać, po czym za trzy -

mu je się i po chwi li wra ca, jest du że praw do -

po do bień stwo, że po biegł do są sied nie go

po miesz cze nia po broń i te raz wra ca, że by jej

użyć. Ale dzię ki te mu urzą dze niu moi ko le -

dzy wie dzą o tym, nim prze stęp ca sta nie

w drzwiach. Ra dar mo gę na sta wić tak, abym

ca łą ope ra cję ob ser wo wał ocza mi bę dą cej

w środ ku eki py. To bar dzo uła twia po da wa -

nie im wszyst kich na mia rów i ostrze żeń. My -

ślę, że dzię ki nie mu ura to wa li śmy ży cie

nie jed ne mu po li cjan to wi i nie tyl ko. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI

Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień.

Staraj się pomagać innym!

RADOMSKO – działanie PaT/M ze spektaklem
„Tworzyć mimo wszystko”

� � � 

TARNOWSKIE GÓRY – działanie PaT/P

� � � 

OSTROŁĘKA – otwarcie programu „Spektakl
edukacyjno-profilaktyczny jako lokalna

inicjatywa edukacyjna”

� � � 

ŁOMŻA – 14. obsada spektaklu „Blackout”

Więcej na nowej stronie: www.pat.policja.pl
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Na ra zie nikt nie zna od po wie dzi.

Wia do mo na to miast, że oprócz

kon tyn gen tów woj sko wych w Af-

gani sta nie od 2007 r. są po li cjan ci – peł nią

tam służ bę w ra mach Eu ro pe an Union Po li -

ce Mis sion in Afgha ni stan (EU POL Afgha -

ni stan – Mi sji Po li cyj nej Unii Eu ro pej skiej

w Afga ni sta nie, patrz ram ka). W jej skład

od 2008 r. wcho dzi pol ski kon tyn gent w si le

trzech funk cjo na riu szy. Na pierw szej zmia -

nie, od stycz nia 2008 r. do kwiet nia ub.r., do -

wód cą był pod insp. w st. spocz. Lu dwik

Mać ko wiak, któ ry na py ta nie Ti me’a dał by

ta ką od po wiedź: – Bez spo ko ju w Afga ni sta -

nie nie ma spo ko ju w mia stach Eu ro py i dla -

te go wy da je mi się, że błę dem by ło by

po zo sta wić ten kraj sa me mu so bie. Tam się

ro dzi ogól no świa to wy ter ro ryzm i nie mo że -

my na to przy my kać oczu.

RO DZI NA PO DEJ MU JE DE CY ZJĘ
Pod insp. Mać ko wiak to do świad czo ny mi sjo -

narz: w cza sie 18-let niej służ by w Po li cji

dzie więć lat spę dził na mi sjach, m.in. w Bo śni

i Her ce go wi nie, Ko so wie i Ira ku. W Afga ni sta -

nie był po raz pierw szy w 1999 r. – ja ko

uczest nik ope ra cji spe cjal nej ONZ w Ta dży -

ki sta nie peł nił funk cję za stęp cy ko mi sa rza

mi sji i w jej ra mach prze mie rzał Ta dży ki stan,

Afga ni stan, Kir gi stan i Turk me ni stan. Na to -

miast do afgań skiej pro win cji Sa man gan

przy je chał w 2008 r. na 15 mie się cy i po za -

koń cze niu zmia ny chciał się tam znów wy -

brać – ale w li sto pa dzie ze szłe go ro ku

zre zy gno wał z te go po my słu, bo ro dzi na

prze sta ła z nim roz ma wiać. Syn Fi lip w ogóle

się nie od zy wał, a Mag da, do ro sła cór ka, po -

wie dzia ła, że je śli znów po je dzie, to już z tej

mi sji nie wró ci. Ta kie mia ła prze czu cie –

pa ni Mał go rza ta, żo na pa na Lu dwi ka, mówi,

że cór ka ma psy cho lo gicz ne wy czu cie do

lu dzi. Mać ko wiak zo stał w do mu, a w lu tym

te go ro ku od szedł na eme ry tu rę.

– To był pierw szy raz, kie dy im ustą pi łem

– wspo mi na by ły po li cjant. – Już wcze śniej

ro dzi na mnie pro si ła, że bym nie jeź dził, ale

ja sta wia łem na swo im. Przy znam, że tym ra -

zem zmro zi ło mnie ich sta no wi sko. Dzie ci

przy zwy cza iły się, że czę sto nie ma mnie

w do mu i że wy cho wu ją się bez oj ca. Gdy do -

ro sły (cór ka ma te raz 20 lat, a syn 19), znacz -

nie go rzej za czę ły zno sić mo je wy jaz dy. Mo że

dla te go, że po tra fi ły już so bie wy obra zić, co

się dzie je w tych kra jach.

Pod in spek tor przy zna je, że ro dzi na ni gdy

się nie in te re so wa ła, co ro bi po za do mem,

nie chcia ła słu chać opo wie ści ani oglą dać

zdjęć. W la tach 2003–2004, gdy po je chał do

Bo śni i Her ce go wi ny ja ko rzecz nik dys cy pli -

nar ny, od wie dzi ła go na mi sji – pierw szy
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Je ste śmy tam tyl ko
go ść mi Is lam ska 

Re pu bli ka 
Afga ni sta nu

Na te re nie Afga ni sta nu utwo rzo no pięć
re gio nów ad mi ni stra cyj nych: cen tral ny
ze sto li cą w Ka bu lu, pół noc ny z sie dzi -
bą w Ma zar -i Sza rif, za chod ni (sto li ca:
He rat), po łu dnio wy (sto li ca: Kan da har)
oraz wschod ni (sto li ca: Gar dez). Sa ma
re pu bli ka po dzie lo na jest na 34 pro win -
cje i 398 dys tryk tów. Afga ni stan są sia -
du je z Chi na mi (to naj krót sza gra ni ca
– 76 km), Ira nem, Pa ki sta nem (naj dłuż -
sza gra ni ca – 2430 km), Ta dży ki sta -
nem, Turk me ni sta nem i Uz be ki sta nem.
To kraj gó rzy sto -wy żyn ny (po nad po ło -
wa le ży po wy żej 2000 m n.p.m.) o kli -
ma cie pod zwrot ni ko wym su chym
i skraj nie su chym. La tem śred nie tem -
pe ra tu ry prze kra cza ją 30 st. C, a miej -
sca mi do cho dzą do 45 st. C. No cą
tem pe ra tu ra spa da po ni żej 20 st. C.
Śred nia tem pe ra tu ra w stycz niu wa ha
się od 2 st. C do –10 st. C w gó rach.
Afga ni stan za miesz ku je po nad 20 na -
ro dów: naj licz niej si są Pasz tu no wie
(na zy wa ni też Afga na mi, sta no wią
42 proc. ogó łu lud no ści), Ta dży cy
(27 proc.), Ha za ro wie (9 proc.), Be lu -
dżo wie i Nu ri stań czy cy. Miesz ka ją tam
rów nież Uz be cy (ok. 9 proc.), Turk me -
ni i Kir gi zi. Więk szość lud no ści ży je
w struk tu rach ple mien nych i wy zna je
is lam, któ ry jest re li gią pań stwo wą.
Oko ło 84 proc. wy znaw ców to sun ni ci,
a 15 proc. – szy ici. 
We dług da nych z 2008 r. Afga ni stan
ma oko ło 33,6 mln miesz kań ców. W la -
tach 1985–1989 za no to wa no spa dek
licz by lud no ści spo wo do wa ny woj ną
do mo wą i emi gra cją do Ira nu i Pa ki sta -
nu od 3 do 5 mln uchodź ców. Śred nia
gę stość za lud nie nia to oko ło 40 osób
na km kw. – w do li nach rzek i oa zach
to nie mal 300 osób na km kw. Po nad
2,5 mln miesz kań ców to ko czow ni cy.

W sierpniu tego roku o Afganistanie znów było głośno: zginął dwudziesty
polski żołnierz, talibowie zabili ośmiu lekarzy z Misji Pomocy
Międzynarodowej, a amerykański magazyn Time pokazał na okładce 
18-letnią Afgankę, która odważyła się uciec od znęcającego się nad nią
męża. Za karę została brutalnie okaleczona – obcięto jej nos i uszy. Tytuł
na okładce stawia pytanie: Co się stanie, gdy opuścimy Afganistan?

Podinsp. Ludwik Maćkowiak na patrolu

i ostat ni raz. Mó wi, że ten wy jazd ja ko je dy -

ny wspo mi na z lek kim ser cem. O swo ich 

po dró żach mo że opo wia dać go dzi na mi: 

w Aj ba ku (sto li cy pro win cji Sa man gan) czę -
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sto spo ty kał się z lo kal ną star szy zną i muł łą

na her ba cie, by po roz ma wiać o ich spra wach

i wy mie nić in for ma cje. Lu bił przy jeż dżać

sam, bez ob sta wy i zbęd nej bro ni, bo uzbro -

jo ny po zę by czło wiek w ob cym mun du rze

od ra zu stwa rza dy stans. Je go po sta wa wzbu -

dza ła za ufa nie i po zwa la ła na wią zać w mia rę

do bre re la cje z Afgań czy ka mi. Jed nak na peł -

ne oswo je nie po trze ba bar dzo du żo cza su

(i wie lu ta kich wi zyt), na czym nie ste ty cier -

pia ło ży cie ro dzin ne pod in spek to ra, bo nie

moż na czę sto przy jeż dżać do do mu. 

– Je śli chce się do brze żyć z tam tej szy mi

ludź mi, mu sisz tam być ca ły czas – wy ja śnia

Mać ko wiak. – Trze ba być przy ja ciel skim,

a nie z gó ry trak to wać ich jak wro gów. Je śli

ja je stem w po rząd ku, to i oni też ta cy bę dą

wo bec mnie.

OB RZU CO NY KA MIE NIA MI
Nie ozna cza to wca le, że po byt w kra ju ogar -

nię tym woj ną to sie lan ka. Wia do mość o tym,

że za bi to le ka rzy, bar dzo go za sko czy ła – czę -

sto jeź dził z nie miec ką le kar ką, któ ra roz wo -

zi ła le ki i środ ki znie czu la ją ce, i by ła bar dzo

życz li wie przyj mo wa na. Cho ciaż afgań scy

me dy cy są do brze wy kształ ce ni, to szpi ta le

bu do wa ne są za ame ry kań skie pie nią dze;

bar dzo czę sto ope ru je się w nich oczy ko bie -

tom cho dzą cym w bur kach (za sło na na twarz

w drob ną krat kę bar dzo nisz czy wzrok).

O ko bie cie z okład ki Ti me’a, któ ra ucie kła

od mę ża i w Sta nach ma przejść ope ra cję re -

kon stru ują cą oka le cze nia, mó wi, że na wet

wy wie zio na z Afga ni sta nu ma ma łe szan se

na prze ży cie – is lam ma dłu gie rę ce.

Nie tyl ko Eu ro pej czy kom trud no zro -

zu mieć Afga ni stan i rzą dzą ce nim pra wa:

eme ry to wa ny po li cjant pod kre śla, że w pań -

stwach is la mu lu dziom Za cho du bar dzo

łatwo o nie wy ba czal ny błąd, trze ba się pil no -

wać, bo tu pra wo jest dru gie po Ko ra nie.

Wspo mi na, że wie le ra zy ob rzu ca no go 

ka mie nia mi – to wy raz nie chę ci do ob cych

po prze dza ją cy atak. 

– Kie dyś wsze dłem do do mu, z któ re go

chłop cy mnie ob rzu ci li: oj ciec był szew cem

i mó wił świet nie po an giel sku, a syn, któ ry

we mnie rzu cał, jesz cze nie znał te go ję zy ka.
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Obóz Marmal w Mazar-i Szarif u stóp Hindukuszu – stacjonuje w nim Bundeswehra

Na herbacie
u lokalnej
starszyzny

�
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Przed sta wi łem się i opo wie dzia łem, co się

sta ło, wy ja śni łem, że je stem na mi sji wy sła -

nej tu taj przez rząd Jor da nii (by ło to w la -

tach 2004–2005, pod czas mi sji ONZ – red.).

Oj ciec na krzy czał na ma łe go, ale pro si łem,

by te go nie ro bił – wy tłu ma czy łem mu, że ro -

zu miem za cho wa nie chłop ca: bał się mnie,

bo wi dział, że je stem in ny, dla te go tak za re -

ago wał.

Mi sjo narz uwa ża, że za wsze trze ba zjed ny -

wać so bie lu dzi, bez wzglę du na ich po cho -

dze nie i kul tu rę. Je go zda niem to, że uro dził

się w cen trum Eu ro py, wca le nie ozna cza, że

ma się czuć lep szy od ko go kol wiek – w Afga -

ni sta nie, czy gdzie kol wiek in dziej, jest tyl ko

go ściem i tak się po wi nien za cho wy wać.

Mówi, że Afgań czy cy są o wie le ła god niej si

od nas: to lu dzie pro ści, ale tem pe ra ment ni,

dla te go ła two ich zma ni pu lo wać i roz gnie -

wać. Mi mo to, jak pod kre śla po li cjant,

moglibyśmy się uczyć od nich spo ko ju i cier -

pli wo ści. W gru pie są groź niej si, bo jed ni na -

krę ca ją dru gich ne ga tyw ny mi emo cja mi: ktoś

pro wo ku je resz tę i trud no wte dy opa no wać

sy tu ację, trzeba prze cze kać (o ile roz wój zda -

rzeń nie da je pod staw do in ter wen cji). Naj -

lep szy spo sób to po zwo lić opaść emo cjom,

ochło nąć, a po tem iść do muł ły na her bat kę

i spo koj nie wy ja śnić spra wę. 
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EU POL Afgha ni stan

Pol scy po li cjan ci peł nią służ bę w Afga ni sta nie na pod sta wie uchwa ły Ra dy Mi ni strów
z 2007 r. o po wo ła niu Pol skie go Kon tyn gen tu Mi sji Po li cyj nej Unii Eu ro pej skiej
w Islamskiej Re pu bli ce Afga ni sta nu. Uchwa łę tę wy da no zgod nie z po sta no wie niem
Rady Unii Eu ro pej skiej z 30 ma ja 2007 r. o po wo ła niu Mi sji Po li cyj nej Unii Eu ro pej -
skiej w Afga ni sta nie (EU POL Afgha ni stan – Eu ro pe an Union Po li ce Mis sion in Afgha -
ni stan). Po nie waż man dat tej mi sji wy ga sał pod ko niec ma ja te go ro ku, 18 ma ja Ra da
UE prze dłu ży ła go do 31 ma ja 2013 r. 
Sie dzi ba głów na EU POL w Afga ni sta nie znaj du je się w Ka bu lu. Sze fem mi sji jest Fin
Juk ka Sa vo la inen. We dług da nych z czerw ca 2010 r. mi sja li czy 265 człon ków z kra -
jów za chod nich oraz 163 Afgań czy ków. W mi sji bio rą udział 22 pań stwa człon kow -
skie unii oraz Ka na da, Chor wa cja, No wa Ze lan dia i Nor we gia. 
Za da nia, ja kie w ra mach EU POL wy ko nu ją w Afga ni sta nie pol scy po li cjan ci, to przede
wszyst kim wspie ra nie roz wo ju ANP (Afghan Na tio nal Po li ce) przez po moc w wy pra -
co wy wa niu stra te gii zwal cza nia prze stęp czo ści kry mi nal nej i w opra co wa niu sys te -
mu szko le nia afgań skich po li cjan tów. Mi sja po li cyj na w Afga ni sta nie współ pra cu je
rów nież z tam tej szy mi AGO (At tor ney Ge ne ral Of fi ce – Biu ro Pro ku ra to ra Ge ne ral -
ne go) i ABP (Afghan Bor der Po li ce – czy li od po wied ni kiem na szej stra ży gra nicz nej)
oraz ko or dy nu je dzia ła nia or ga ni za cji mię dzy na ro do wych – part ne rów ANP.
Wię cej in for ma cji o EU POL Afgha ni stan zna leźć moż na na stro nie www.eu pol -afg.eu.

Zniszczone sowieckie pancerne wozy bojowe w dolinie afgańskiej rzeki – ku przestrodze

�
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– To nie są źli lu dzie, to jest po pro stu inna

kul tu ra – tłu ma czy Mać ko wiak.

SZKO LĄ I WSPIE RA JĄ
Głów ne za da nia pol skich po li cjan tów w Afga -

ni sta nie to, ogól nie rzecz uj mu jąc, szko le nie

tam tej szej ANP – Afgan Na tio nal Po li ce.

Na pierw szej zmia nie pod insp. Mać ko wiak

zaj mo wał się m.in. two rze niem JPCC (Jo int

Pro vin cial Co or di na tion Cen tre) – Re gio nal -

ne go Cen trum Ko or dy na cji Służb, czy li szta -

bu w ko men dzie po li cji w Aj ba ku. Wła ści wie

to two rze nie struk tur po li cyj nych od pod -

staw: szef pro win cji przyj mo wał zgło sze nia

o wszyst kich zda rze niach na swo im te re nie

(kra dzież ku ry czy mor der stwo) i na każ de

chciał oso bi ście re ago wać – trze ba by ło tłu -

ma czyć, że od te go ma pod wład nych, a on

jest od roz dzie la nia im za dań. 

Do ANP jest przyj mo wa ny każ dy męż czy -

zna, któ ry się zgło si, w tej chwi li afgań ska po -

li cja ma oko ło 970 funk cjo na riu szy, z któ rych

mo że 50 osób umie czy tać i pi sać. Po ste ru -

nek czę sto wy glą da tak: stu me tro wy dom

w środ ku prze dzie lo ny sza fa mi – po jed nej

stro nie śpią po li cjan ci, po dru giej jest dy żur -

ka. ANP ma spo re po wa ża nie wśród miesz -

kań ców i do bre kon tak ty z lud no ścią; ka dra

kie row ni cza zda niem Mać ko wia ka jest na

dość wy so kim po zio mie. Dwa ra zy w ty go -

dniu ko men dan ci spo ty ka ją się u muł ły ze

star szy zną po szcze gól nych wio sek i osad

na te re nie pro win cji, by omó wić bie żą ce

spra wy (to naj lep sze źró dło in for ma cji). 

Mać ko wiak mó wi, że sta rał się spo ro cza su

spę dzać w te re nie, od wie dzał oko licz ne po -

ste run ki – pa mię ta zwłasz cza jed ną z ta kich

wy praw na po łu dnie Sa man ga nu. 

– Mie li śmy do prze je cha nia tyl ko kil ka -

dzie siąt ki lo me trów, a ca ła wy pra wa za ję ła

nam 12 go dzin, bo tam wła ści wie nie ma

dróg. Na miej scu zo ba czy li śmy bo so no gie go

po li cjan ta – a by ło chy ba mi nus 20 stop ni.

Na py ta nie, cze go po trze bu je, po wie dział, że

dwóch RPG, czy li gra nat ni ków prze ciw pan -

cer nych, amu ni cji i ka łasz ni ko wów. To by ła

na praw dę nie bez piecz na oko li ca, więc naj -

bar dziej za le ża ło mu na tym, by miał się

czym bro nić. 

CO MO ŻE ZA CHÓD
Po trze ba lat, by re alia w Afga ni sta nie cho ciaż

zbli ży ły się do tych z cy wi li zo wa nych kra jów

– co nie ozna cza, że nie moż na zro bić nic, by

przy spie szyć ten pro ces. Pod in spek tor mówi,

że bar dzo waż ne jest bu do wa nie dróg i szkół,

zwłasz cza dla dziew cząt. Cho ciaż po zy cja ko -

bie ty w is la mie jest z gó ry prze są dzo na, czyli

żad na, to wła śnie edu ko wa nie dziew czy nek

nie sie szan sę na zmia nę tej sy tu acji. 

– W Afga ni sta nie męż czy zna opie ku je się

ko bie tą, bo wie, co jest dla niej naj lep sze –

tłu ma czy. – W Aj ba ku oj co wie pusz cza ją

córki do szkół, a te, wy kształ co ne, zwy kle

wra ca ją po tem do do mu i nic się nie zmie nia

w ich lo sie – ale za wsze jest szan sa, że któ raś

się wy ła mie i pój dzie do pra cy. A gdy przy -

nie sie wy pła tę rów ną do brej rocz nej pen sji

męż czy zny, gło wy ro dzi ny, to bar dzo szyb ko

to wła śnie ona bę dzie mieć de cy du ją ce

zdanie w tym do mu. Oczy wi ście za nim

zaczniemy w ogó le my śleć o bu do wa niu

gdzie kol wiek szko ły, trze ba zor ga ni zo wać

spo tka nie u soł ty sa i skon sul to wać ten po -

mysł z mułłą.

Pen sja ma jo ra afgań skiej po li cji to 280 do -

la rów mie sięcz nie, po ste run ko wy do sta je

80 do la rów, a tłu macz aż 1500–1700 – i czę -

sto tłu ma cza mi są wła śnie ko bie ty. Ar mia

ame ry kań ska za trud ni ła Afgan kę do ra dia 

ja ko spi ker kę; w nie miec kim kon tyn gen cie

są żoł nier ki, a w pol skim spo ro le ka rek i ra -

tow ni czek me dycz nych – dzię ki te mu Afgań -

czy cy wi dzą, jak pa nie są trak to wa ne przez

lu dzi Za cho du. Nasz po byt w Afga ni sta nie

ma sens, jed nak, jak za zna cza Mać ko wiak,

w kon tak tach z ludź mi trze ba sto so wać 

ra czej me to dy po li cyj ne, a nie woj sko we –

czy li być bar dziej otwar tym na kul tu rę tak

in ną od na szej. 

– Mi mo to ca ły czas mu si my pa mię tać, że

stą pa my po kru chym lo dzie – przy po mi na. 

– Tam ście ra ją się róż ne gru py in te re sów.

Jakie? Ni gdy się nie do wie my. Sko ro do tej

po ry żad na ob ca ar mia nie wy szła zwy cię sko

z walk z Afgań czy ka mi na ich te re nie, mo że

trze ba zmie nić me to dy? Ra dy ka li ści zaj mu ją -

cy się ter ro ry zmem to prze cież prze stęp cy,

a ty mi – w na szych kra jach – zaj mu je się po -

li cja, a nie woj sko. 

To, o czym mó wi, do brze ilu stru je je go

wła sna przy go da: gdy trzy ra zy ogło szo no

na nie go wy rok śmier ci, mi mo że bał się jak

ni gdy do tąd, prze pro wa dził się do ta li bów –

u nich żad ne mu go ścio wi nie mo że spaść

włos z gło wy, więc sko rzy stał z te go pra wa,

by oca lić ży cie. Zresz tą, prze cież i tak mo gli

go za bić, kie dy chcie li. Na co dzień miesz kał

w do mu (zbu do wa nym z gli ny i od cho dów

zwie rząt, bo tak się bu du je w Afga ni sta nie)

ochra nia nym tyl ko przez sze ściu skan dy naw -

skich żoł nie rzy. Nie da le ko sta cjo no wał Ame -

ry ka nin, któ ry miał aż 22 ochro nia rzy. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. ar chi wum pry wat ne Lu dwi ka Mać ko wia ka 

i Krzysz tof Chrza now ski (1)
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P ro jek ty są już po wszyst kich nie zbęd nych uzgod -

nie niach i kon sul ta cjach i cze ka ją na de cy zję mi -

ni stra. Są one efektem po szu ki wa nia roz wią zań

po zwa la ją cych na ra cjo na li za cję wy dat ków z bu dże tu

Po li cji, a tak że na lep sze mo ni to ro wa nie sta nu zdro wia

funk cjo na riu szy i po pra wę funk cjo no wa nia ko mi sji 

le kar skich i służ by me dy cy ny pra cy w jed nost kach

pod le głych Mi ni stro wi Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni -

stra cji. Po trze ba zmia ny obo wią zu ją cych prze pi sów 

po dyk to wa na by ła rów nież ca ło kształ tem zmian spo -

łecz no -go spo dar czych, a tak że po stę pem w naukach

me dycz nych.

Pro jek to wa ne ure gu lo wa nia ma ją cha rak ter kom -

plek so wy i po rząd ku ją cy do tych cza so wy stan. Na le -

ży do dać, że w wy ni ku no we li za cji art. 27 usta wy

o służ bie me dy cy ny pra cy, do ko na nej usta wą z 17

paź dzier ni ka 2008 ro ku o zmia nie usta wy o służ bie

me dy cy ny pra cy, wy da ne na je go pod sta wie roz po -

rzą dze nia stra ci ły moc z dniem 28 czerw ca 2010 r. 

Pro po no wa ne ak ty wy ko naw cze za stą pić ma ją do -

tych czas obo wią zu ją ce: 

– roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych

z 9 lip ca 1991 r. w spra wie wła ści wo ści i try bu po stę -

po wa nia ko mi sji le kar skich pod le głych Mi ni stro wi

Spraw We wnętrz nych (Dz.U. nr 79, poz. 349, z późn.

zm.), 

– roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych

i Ad mi ni stra cji z 7 stycz nia 2000 r. w spra wie służ by

me dy cy ny pra cy w re sor cie spraw we wnętrz nych

i ad mi ni stra cji (Dz.U. nr 3, poz. 42),

– roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych

i Ad mi ni stra cji z 25 wrze śnia 2001 r. w spra wie za -

dań służ by me dy cy ny pra cy (Dz.U. nr 118,

poz. 1270). 

Zmia ny bę dą mia ły istot ne zna cze nie przy oce nie

wy da wa nych orze czeń, a tym sa mym i wiel ko ści wy -

płat od szko do wań na leż nych z ty tu łu uszczerb ku

na zdro wiu w ra zie wy pad ku lub cho ro by po zo sta ją -

cej w związ ku ze służ bą. 

Pod sta wo we za ło że nia no wych ak tów praw nych

zo sta ły omó wio ne z kie row nic twem re sor tu, kie row -

nic twem po szcze gól nych służb i związ ka mi za wo do -

wy mi. Wy cho dzą one na prze ciw licz nym po stu la tom

zgła sza nym przez służ by. 

DE CY ZJA NR 74 KO MEN DAN TA 
GŁÓW NE GO PO LI CJI – ZA GRO ŻE NIA 
Ko men dan ci wo je wódz cy Po li cji czę sto pod no si li

pro blem bar dzo zróż ni co wa nych cen ba dań le kar -

skich ko mi syj nych funk cjo na riu szy i kan dy da tów

do służ by oraz ba dań pro fi lak tycz nych funk cjo na -

riu szy i pra cow ni ków Po li cji ofe ro wa nych przez

pla ców ki służ by zdro wia pod le głe MSWiA. Dla

przy kła du – w tym roku koszt ba da nia mor fo lo gii

wa ha się od 4,8 zł w jed nych pla ców kach do 13 zł

w in nych, a rtg. klat ki pier sio wej od 20 do 80 zło -

tych. Śred nia ce na wszyst kich wy ma ga nych ba dań

me dycz nych kan dy da ta do służ by w ce lu orze cze -

nia je go przy dat no ści psy chicz nej i fi zycz nej

obecnie waha się od 330 zło tych w Kiel cach do

812 zło tych w Po zna niu. Ba da nie pro fi lak tycz ne

po li cjan ta w Ło dzi kosz tuje 140 zł, w Gdań sku

150 zł, a w Olsz ty nie 232 zł. Ba da nia kon tro l ne to

koszt od 32 do 80 zło tych. Nic dziw ne go, że w ta -

kiej sy tu acji nie któ re ko men dy wo je wódz kie, kie -

ru jąc się ra chun kiem eko no micz nym, wy ku pu ją

ba da nia pro fi lak tycz ne tam, gdzie jest ta niej, czę sto

w pla ców kach po za re sor to wych. Opie ra ją się przy

tym na De cy zji nr 74 Ko men dan ta Głów ne go Po li -

cji z 19 mar ca 2010 r. (Dz.Urz, KGP nr 4, poz. 14).

Tym cza sem de cy zja nr 74 nie w peł ni od po wia -

da in ten cji usta wo daw cy, któ ry ba da nia le kar skie

pro fi lak tycz ne o cha rak te rze orzecz ni czym, re ali -

zo wa ne po za służ bą me dy cy ny pra cy MSWiA, trak -

tu je ja ko zja wi sko wy jąt ko we. Brzmie nie de cy zji

stwa rza prze słan ki do ko rzy sta nia przez funk cjo -

na riu szy Po li cji z usług pod mio tów re ali zu ją cych

za da nia z za kre su me dy cy ny pra cy funk cjo nu ją -

cych po za struk tu ra mi MSWiA i ja ko ta kich nie -

pod le ga ją cych nad zo ro wi i kon tro li ze stro ny

re sor tu. Sy tu acja ta  nie sie za so bą, jak wy ni ka

z wie lo let nich do świad czeń, licz ne za gro że nia. 

– Re sor to we pla ców ki służ by zdro wia sta ną

przed wy bo rem prze ka za nia ca ło ści do ku men ta cji

(na pod sta wie ogól nych prze pi sów) lub nie prze -

ka za nia (na pod sta wie prze pi sów re sor to wych)

pod mio tom cy wil nym, któ re bę dą wy ko ny wać ba -

da nia pro fi lak tycz ne funk cjo na riu szy.

– Da ne funk cjo na riu szy, zwłasz cza z SPAP,

Wydziału Tech ni ki Ope ra cyj nej, Cen tral ne go 

La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go, Biu ra Spraw

We wnętrz nych, przestaną być tajne. 

– Brak bę dzie moż li wo ści, aby na po dsta wie

art. 17 pkt 2 usta wy o służ bie me dy cy ny pra cy

kon tro lo wać pod mio ty wy ko nu ją ce ba da nia, De -

par ta ment Zdro wia MSWiA bo wiem nie ma pra wa

kon tro lo wać pod mio tów nie pod le ga ją cych re sor to -

wi. Po dob nie jak Wo je wódz kie Ośrod ki Me dy cy ny

Pra cy nie ma ją pra wa kon tro lo wać pod mio tów pod -

le ga ją cych MSWiA.

– Wy ko ny wa ne w po za re sor to wych pla ców kach

ba da nia pro fi lak tycz ne nie da ją gwa ran cji, że funk -

cjo na riusz jest rze czy wi ście zdol ny do służ by.

– Ist nie je ry zy ko za wę że nia za kre su ba dań pro -

fi lak tycz nych. Do tych czas De par ta ment Zdro wia

MSWiA zle cał pod le głym ko mór kom MSWiA

(Poradnie Me dy cy ny Pra cy, Po rad nie Ba dań Pro fi -

lak tycz nych) za sto so wa nie De cy zji nr 449 Ko men -

dan ta Głów ne go Policji z 24 września 2004 r.

(Dz.Urz. KGP nr 19, poz. 120 z późn. zm.), któ ra
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okre śla ła za kres i ro dza je ba dań. W sto sun ku do pla có -

wek po za re sor to wych de par ta ment nie bę dzie miał ta -

kiej moż li wo ści. 

– Pro wa dzo ne od kil ku lat dzia ła nia zmie rza ją ce do

po pra wy ja ko ści świad czeń w za kre sie ochro ny zdro wia

służb, profilaktyki zdrowotnej funk cjo na riu szy i pra cow -

ni ków Po li cji (stwo rze nie ba zy da nych, kart ba da nia pro -

fi lak tycz ne go, kart uod por nie nia) zo sta ną w ten spo sób

prze rwa ne. 

– Dzia ła nie ko mi sji BHP zaj mu ją cej się cha rak te ry -

sty ką i kon tro lą sta no wisk pra cy w za kre sie bez pie czeń -

stwa i hi gie ny pra cy, w któ rych za wsze uczest ni czy

le karz, za le żeć bę dzie od de cy zji ko men dan ta wo je -

wódz kie go. Do tej de cy zji na le żeć bę dzie do pusz cze nie

le ka rza „z ze wnątrz” do oglą da nia wa run ków służ by, np.

w ma ga zy nach bro ni, pra cow niach i la bo ra to riach. Obec -

nie le ka rze upraw nie ni do ba dań pro fi lak tycz nych

MSWiA współ pra cu ją cy ze służ ba mi w tym za kre sie po -

sia da ją po świad cze nie bez pie czeń stwa. 

UJED NO LI CE NIE KOSZ TÓW
De par ta ment Zdro wia MSWiA po kon sul ta cjach z ko -

men dan ta mi wo je wódz ki mi i związ ka mi za wo do wy mi

opra co wał pro po zy cję jed ne go wspól ne go cen ni ka usług

me dycz nych w za kre sie ba dań pro fi lak tycz nych. Pro po -

no wa ne w nim staw ki są śred nią cen pła co nych do tych -

czas z uwzględ nie niem De cy zji nr 449 Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji. Po zwo li to ujed no lić kosz ty me dy cy -

ny pra cy, a przede wszyst kim sku tecz nie je ob ni żyć. Pro -

jekt cen ni ka prze ka za no do kon sul ta cji MSWiA oraz

Ko men dzie Głów nej Po li cji. Po za ak cep to wa niu cen nik

ten zo sta nie wdro żo ny do za sto so wa nia ja ko po wszech -

nie obo wią zu ją cy w pla ców kach służ by zdro wia pod le -

głych MSWiA.

KTO BĘ DZIE MÓGŁ PRO WA DZIĆ BA DA NIA
Ba da nia pro fi lak tycz ne funk cjo na riu szy i pra cow ni ków

re sor tu spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji bę dą mo gli

pro wa dzić le ka rze po sia da ją cy od po wied nią spe cja li za -

cję, m.in. w dzie dzi nie me dy cy ny pra cy, me dy cy ny

prze my sło wej, mor skiej i tro pi kal nej. Bę dą je mo gli

świad czyć tak że le ka rze, któ rzy by li za trud nie ni na peł -

nym eta cie co naj mniej sześć lat ja ko le ka rze me dy cy -

ny pra cy lub po rad ni dla mło do cia nych dzia ła ją cy

w pu blicz nych za kła dach opie ki zdro wot nej MSWiA.

Upraw nie nia ta kie ma ją też le ka rze wy ko nu ją cy ba da nia

na pod sta wie par. 7 ust. 1 pkt 3 roz po rzą dze nia Mi ni -

stra Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej z 30 ma ja 1996 r., wpi -

sa ni do re je stru De par ta men tu Zdro wia MSWiA. Mo gą

oni prze pro wa dzać ba da nia pro fi lak tycz ne funk cjo na -

riu szy i pra cow ni ków Po li cji.

Na to miast ba da nia pro fi lak tycz ne funk cjo na riu szy

i pra cow ni ków, któ rych da ne za wie ra ją in for ma cje nie -

jaw ne, bę dą mo gli prze pro wa dzać tyl ko le ka rze po sia da -

ją cy po świad cze nie bez pie czeń stwa upo waż nia ją ce

do do stę pu do in for ma cji nie jaw nych, co zna la zło za pis

w pro jek cie roz po rzą dze nia. �

na pod sta wie ma te ria łów De par ta men tu Zdro wia MSWiA 
ELŻ BIE TA SI TEK

kon sul ta cja dr na uk med. Be ata Ja nas
W następnym numerze omówimy projekty rozporządzeń

ministra SWiA dotyczące orzecznictwa lekarskiego.
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G łów nym ce lem kon kur su jest to, by dzie -

ci i mło dzież wie dzia ły, jak po móc so bie

i in nym oraz jak bez piecz nie za cho wy -

wać się w róż nych sy tu acjach. Je go pod sta wą

jest Pro gram wspie ra nia sys te mu bez pie czeń stwa
wo je wódz twa dol no ślą skie go, któ ry po wstał

m.in. przy udzia le dol no ślą skiej po li cji. 

PRE WEN CJA 
Pro gram wi dzi prio ry te to wą ro lę pre wen cji

w każ dej dzie dzi nie – bez pie czeń stwa na dro -

dze, w szko le, nad wo dą czy bez pie czeń stwa

eko lo gicz ne go. Przy kła dów do star cza cho ciaż by

do świad cze nie po wo dzi, z któ rą wal ka za le ży

przede wszyst kim od ska li przy go to wa nia –

a więc pre wen cji.  „Uczę się bez piecz nie żyć”

wpi su je się też w rzą do wy pro gram „Ra zem bez -

piecz niej”.

Pod sta wa pro gra mo wa na ka zu je na uczy cie -

lom re ali za cję za gad nień zwią za nych z bez pie -

czeń stwem za rów no w przed szko lach, jak

i w szko łach. Od na uczy cie la za le ży, czy bez po -

mo cy z ze wnątrz jest w sta nie po do łać re ali za cji

ta kich te ma tów. Czę sto jed nak ko rzy sta z wie -

dzy spe cja li stów z ze wnątrz. Dla te go do brze

jest, kie dy pla ców ka oświa to wa na wią zu je sta łą

współ pra cę z wie lo ma służ ba mi, in spek cja mi

i stra ża mi. Przed sta wi ciel da nej in sty tu cji, służ -

by lub stra ży (naj czę ściej Po li cji) raz na ja kiś

czas spo ty ka się z dzieć mi bądź mło dzie żą.

Prze ka zu je cie ka we in for ma cje, uczy pra wi dło -

wych za cho wań. Jed nak wie dza, któ ra nie jest

utrwa la na, czę sto od cho dzi w za po mnie nie. I tu

po wi nien wkro czyć na uczy ciel, któ ry przy po mni

waż ne in for ma cje, rów nież, o ile to tyl ko jest

moż li we, w prak tycz nym dzia ła niu. 

SPRAW DZIAN
Spraw dze niem umie jęt no ści i wia do mo ści dzie -

ci za rów no w tym ro ku, jak i w la tach po przed -

nich był Kon kurs Bezpieczeństwa dla Dzie ci

i Mło dzie ży „Uczę się bez piecz nie żyć”. 

Na za in sce ni zo wa nych sta cjach kon kur so -

wych, któ re od wzo ro wy wa ły rze czy wi ste sy tu -

acje, uczest ni cy roz wią zy wa li pro ble my.

Sę dzia mi by li nie na uczy cie le, lecz spe cja li ści

w da nej dzie dzi nie. To oni we ry fi ko wa li wie dzę

i umie jęt no ści dzie ci, a wi dząc, że po ru sza ne za -

gad nie nie nie zo sta ło przez uczest ni ków w do -

sta tecz nej mie rze przy swo jo ne, rów nież uczy li.

Pro gram kon kur su wy ma ga od uczest ni ków,

by wy ka za li się prak tycz ny mi umie jęt no ścia mi

ra tow ni czy mi. Za wod ni cy nie wie dzą: ja ki bę -

dzie ro dzaj wy pad ku, ja ki jest stan po szko do wa -

ne go, ja kie i gdzie bę dzie miał ura zy, czy trze ba

bę dzie we zwać po go to wie. Uczeń ra tow nik po -

dej mie de cy zję o tym, ja kie ma wy ko ny wać

czyn no ści ra tow ni cze do pie ro po roz po zna niu

miej sca wy pad ku i po zba da niu po szko do wa ne -

go. Aby udzie lić po mo cy w spo sób bez piecz ny

dla ra tow ni ka i dla po szko do wa ne go, oraz aby

pomoc by ła sku tecz na, ra tu ją cy mu si po stę po -

wać zgod nie z pro ce du rą na ka za ną sche ma tem

ra tow ni czym. W szko le podstawowej się te go

nie na uczy, bo pro gra m nie obej mu je na uki

udzie la nia pierw szej po mo cy. Twór cy pro gra mu

uzna li, że tyl ko per ma nent na na uka udzie la nia

pierw szej po mo cy i bezpiecznych zachowań na

wszyst kich eta pach edu ka cyj nych – po cząw szy

od przed szko la – za pew ni na by cie rze czy wi -

stych prak tycz nych umie jęt no ści ra tow ni czych.

POLICJA 997       październik 2010 r.40

Uczę się bezpiecznie żyć

Świa do mość waż niej sza niż sta ty sty ka

– mó wi pod insp. Adam Skrzy pek, na czel nik Wy dzia łu Pre wen cji KWP we Wro cła wiu.
Dol no ślą ska po li cja jest współ re ali za to rem kon kur su „Uczę się bez piecz nie żyć”
od 2004 r., czy li od je go pierw szej edy cji. Uczest ni czą cy w nim ucznio wie ze szkół
pod sta wo wych i gim na zjów ca łe go na sze go wo je wódz twa mu szą wy ka zać się zna -
jo mo ścią tzw. pre wen cji ogól nej oraz za sad ru chu dro go we go. Naj pierw jed nak na -
le ży im ta ką wie dzę prze ka zać – ro bią to głów nie na uczy cie le, ale je śli za cho dzi
po trze ba, to rów nież stra ża cy, ra tow ni cy me dycz ni, straż ni cy miej scy i oczy wi ście po -
li cjan ci. Ich za da niem jest uświa do mie nie dzie ciom za gro żeń, ja kie na nie co dzien -
nie czy ha ją – m.in. na po dwór ku, uli cy, w dro dze do szko ły, pod czas jaz dy
ro we rem. I po ka za nie im, jak na le ży po stę po wać w róż nych sy tu acjach, np. gdy zo -
ba czą po żar, oso bę nie przy tom ną lub zło dzie ja. Ta wie dza jest we ry fi ko wa na pod -
czas kon kur su przez spe cja li stów w da nej dzie dzi nie, np. przez stra ża ków, je śli cho dzi
o bez pie czeń stwo prze ciw po ża ro we. Po li cjan ci z Wy dzia łu Ru chu Dro go we go i Wy -
dzia łu Pre wen cji KWP we Wro cła wiu przy go to wu ją na to miast za da nia do ty czą ce bez -
pie czeń stwa na dro gach oraz pre wen cji ogól nej, np. dziec ko w for mie scen ki ma
po ka zać, jak pra wi dło wo przejść przez jezd nię, jak się za cho wać, gdy za cze pia je
oso ba nie zna jo ma. Chcę pod kre ślić, że dzie ci uczest ni czą ce w kon kur sie „Uczę się
bez piecz nie żyć” są do nie go bar dzo do brze przy go to wa ne. Ma ją świa do mość za gro -
żeń. I dla nas ja ko Po li cji jest to o wie le waż niej sze niż sta ty sty ka.

Ponad 40 tysięcy dzieci z woj. dolnośląskiego uczestniczyło dotąd w Dolnośląskim Konkursie Bezpieczeństwa
dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”, który jest organizowany od 2004 roku. 

W tym roku zgłosiło się 416 placówek oświatowych Dolnego Śląska, a także kilka szkół z Czech.
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W kon kur sie uczest ni czą dzie ci i mło dzież

z kil ku ka te go rii wie ko wych, tj.: przed szko la ki

z „ze rów ki”, ucznio wie klas I–III i IV –VI szko -

ły pod sta wo wej i ucznio wie gim na zjum. 

Eli mi na cje za czy na ły się od eta pów szkol -

nych. Na Uni wer sy te cie Wro cław skim odbył się

wiel ki fi nał, któ re go zwy cięz cy otrzy ma li po raz

pierw szy nada wa ny ty tuł Mistrz Dol ne go Ślą -

ska w Edu ka cji dla Bez pie czeń stwa. 

RA ZEM 
BEZ PIECZ NIEJ
Kon kurs „Uczę się bez piecz nie żyć” to efekt

współ pra cy pra wie 100 pod mio tów. Obok or ga -

ni za to rów głów nych: Za rzą du Wo je wódz twa

Dol no ślą skie go i Sto wa rzy sze nia Gmin Pol skich

Eu ro re gio nu Ny sa, współ or ga ni za to ra mi by ły

Wo je wódz kie Ośrod ki Ru chu Dro go we go w Je -

le niej Gó rze, Le gni cy, Wał brzy chu i Wro cła wiu.

Wspar cie fi nan so we i me ry to rycz ne kon kurs

otrzy mał od Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -

ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz

od Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Pa tro na tem ho no ro wym kon kurs ob ję li mi ni -

stro wie: spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji,

edu ka cji na ro do wej, zdro wia, obro ny na ro do wej,

a tak że mar sza łek wo je wódz twa dol no ślą skie go

i pre zy dium Eu ro re gio nu Nysa. 

W Ko mi te cie Ho no ro wym kon kur su uczest -

ni czył ko men dant głów ny Po li cji gen. insp. An -

drzej Ma te juk. Ko men dy Po li cji w Je le niej

Gó rze, Le gni cy, Wał brzy chu, Wro cła wiu i in ne

jed nost ki Po li cji wspar ły or ga ni za cję kon kur su.

Ko men da głów na kon sul to wa ła za ło że nia pro -

gra mo we. Po ja wił się np. pro blem, czy od

uczest ni ków po win no się wy ma gać kar ty ro we -

ro wej. Nie ma przy mu su jej po sia da nia. Mo że

war to jed nak sko rzy stać z do świad czeń wie lu

kra jów i wpro wa dzić obowiązkowy eg za min

z prze pi sów ruchu dro go we go (ro we ro we go)

do szkół? Ab sol wen ci szko ły pod sta wo wej po -

sia da li by wte dy upraw nie nia do po ru sza nia się

ro we rem po dro gach. 

Wśród licz nych ko men ta rzy do ty czą cych kon -

kur su prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa

Dol no ślą skie go Je rzy Po kój po wie dział: „Wie my,

że o po zio mie bez pie czeń stwa de cy du ją przede

wszyst kim sa mi oby wa te le. (...) Nie ma bo wiem

moż li wo ści, by przy każ dym zda rze niu był stra -

żak, po li cjant czy le karz. Widać to choć by w do -

tkli wym do świad cze niu po wo dzi, gdzie po moc

po trze bu je cza su, by do trzeć do po trze bu ją cych.

Bar dzo czę sto pierw sze za cho wa nia kształ tu ją

po zo sta ły prze bieg zda rze nia. Czy ma my świa -

do mość, że za nim po ja wią się ra tow ni cy, mi ja-

ją naj cen niej sze mi nu ty? (...) Ten kon kurs 

jest waż nym ele men tem re ali za cji stra te gii wo-

je wódz twa, a tak że istot nym skład ni kiem 

wspie ra nia sys te mu bez pie czeń stwa w ska li

mię dzy na ro do wej i re gio nal nej”. �

ELŻ BIE TA LO RENC -MYT NIK, 
MA CIEJ GA ŁĘ SKI, MA RIAN STE BEL SKI

zdj. archiwum SGP Euroregionu Nysa

październik 2010 r.       POLICJA 997 41

40-41.10:Layout 6  9/22/10  1:29 PM  Page 41



JUŻ OBO WIĄ ZU JĄ
4 wrze śnia br. we szły w ży cie prze pi sy usta -

wy z 22 lip ca 2010 r. o zmia nie usta wy Pra wo

o ru chu dro go wym oraz nie któ rych in nych

ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 1018). No we prze -

pi sy:

– roz sze rza ją sto so wa nie prze pi sów ru chu

dro go we go na dro gi we wnętrz ne po ło żo ne

w ozna ko wa nych stre fach ru chu,

– de fi niu ją po ję cie dro gi pu blicz nej, dro gi

we wnętrz nej oraz stre fy ru chu,

– okre śla ją or ga ny za rzą dza ją ce ru chem

na dro gach we wnętrz nych oraz or ga ny spra -

wu ją ce nad zór nad tym za rzą dza niem,

– pre cy zu ją za sa dy ozna ko wa nia dróg we -

wnętrz nych oraz za sa dy po no sze nia kosz tów

zwią za nych z tym ozna ko wa niem,

– wpro wa dza ją zmia nę do prze pi sów re -

gu lu ją cych kwe stię cza so we go wy co fa nia po -

jaz du z ru chu, w za kre sie miej sca po sto ju

po jaz du wy co fa ne go z ru chu.

Po nad to usta wa z 22 lip ca 2010 r. wpro wa -

dza zmia ny m.in. do prze pi sów na stę pu ją -

cych ustaw:

1. Pra wo o ru chu dro go wym – z 20 czerw -

ca 1997 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908,

z późn. zm.) – w za kre sie cen tral nej ewi den -

cji po jaz dów oraz cen tral nej ewi den cji kie -

row ców, usu wa nia po jaz du z dro gi i je go

prze cho wy wa nia na par kin gu strze żo nym

oraz opłat z tym zwią za nych.

2. Ko deks po stę po wa nia cy wil ne go – z 17

li sto pa da 1964 r. (Dz.U. nr 43, poz. 296,

z późn. zm.) – w za kre sie prze pad ku rze czy

oraz prze pad ku po jaz dów.

3. Ko deks wy kro czeń – z 20 ma ja 1971 r.

(Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 275, nr 106,

poz. 672, nr 152, poz. 1017) – w za kre sie kar

za wy kro cze nia, któ rych po peł nie nie na stą -

pi ło w stre fie ru chu oraz kar za na ru sze nie

prze pi sów do ty czą cych spo so bu zna ko -

wa nia dróg we wnętrz nych.

4. O dro gach pu blicz nych – z 21 mar -

ca 1985 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 19,

poz. 115, z późn. zm.) – w za kre sie de -

fi ni cji dro gi we wnętrz nej.

5. Ko deks kar ny – z 6 czerw ca 1997 r.

(Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.) –

w za kre sie kar za prze stęp stwa, któ rych

po peł nie nie na stą pi ło w stre fie ru chu.

– Skoń czy ła się sa mo wo la i wol no ame ry -

kan ka kie row ców na dro gach osie dlo wych –

mó wi mł. insp. Ma rek Kon ko lew ski, rad ca

Biu ra Ru chu Dro go we go KGP. – No we prze -

pi sy ozna cza ją, że bez wzglę du na to, czy znak

dro go wy stoi przy dro dze pu blicz nej, czy też

pry wat nej, na le ży go re spek to wać. Jeśli kie -

row ca go zi gno ru je, po li cjant lub straż nik

miej ski ma ją pod sta wę do na ło że nia man da -

tu. Do tych czas po li cjan ci by li bez sil ni wo bec

osób ła mią cych prze pi sy na dro gach we -

wnętrz nych: na osie dlo wych ulicz kach, par -

kin gach przy su per mar ke tach czy cen trach

han dlo wych, a zna ki, któ re tam usta wia no,

mia ły cha rak ter wy łącz nie po rząd ko wy. Funk -

cjo na riu sze mo gli w tych miej scach in ter we -

nio wać je dy nie w ra zie ko li zji lub wy pad ku.

Te raz mo gą w każ dej sy tu acji, np. zbyt szyb -

kiej jaz dy, złe go par ko wa nia, nie za pię tych

pasów, uży wa nia te le fo nu ko mór ko we go pod -

czas jaz dy itp.

No we li za cja ko dek su dro go we go umoż li -

wi ła za rząd com dróg osie dlo wych lub ich

wła ści cie lom two rze nie na tych ob sza rach

tzw. stref ru chu, ozna czo nych spe cjal nym

zna kiem: bia łą pro sto kąt ną ta bli cą z ry sun -

kiem sa mo cho du oraz na pi sem „Stre fa ru -

chu”. To dla tych kie row ców, któ rzy mie li by

wąt pli wo ści, gdzie się znaj du ją. 

ELEK TRYCZ NA PAN DA
Sto łecz na po li cja do łą czy ła do gro na naj no wo -

cze śniej szych po li cji świa ta. Co praw da tyl ko

na kil ka mie się cy, ale na po czą tek do bre i to.

Funk cjo na riu sze śród miej skiej ko men dy re -

jo no wej te stu ją w wa run kach miej skich

nowego fia ta pan dę. Nie jest to jed nak zwy -

kły sa mo chód, pod je go ma ską bo wiem 

trud no zna leźć gaź nik, pom pę pa li wo wą,

chłod ni cę czy wtry ski pa li wa. Jest za to tro -

chę prze wo dów

i nie spo ty ka -

na – jak

w stan dar do wych au tach – licz ba aku mu la to -

rów. Znaj du ją się one nie tyl ko pod po kry wą

sil ni ka, ale rów nież w ba gaż ni ku, gdzie zwy -

kle prze cho wy wa ne jest ko ło za pa so we. Są to

moc ne ba te rie li to wo -że la zo wo -fos fo ro we

LiFePo4 o po jem no ści 160 Ah i 14,7 kWh

zgro ma dzo nej ener gii. Za miast wle wu pa li wa

jest elek trycz ne gniaz do przy sto so wa ne do

zwy kłej wtycz ki na prąd 230 V. 

Elek trycz ne go fia ta pan dę sto łecz nej po li -

cji uży czy ła fir ma Kla ster Gre en Stre am,

jeden z naj więk szych na na szym ryn ku do -

staw ców no wo cze snej in fra struk tu ry mo to ry -

za cyj nej i ener ge tycz nej, re ali zu ją cy w Pol sce

unĳ ny pro jekt two rze nia ryn ku po jaz dów

elek trycz nych. 

NIK O KOR KACH 
(DRO GO WYCH)
Za kor ko wa ne do gra nic moż li wo ści uli ce i ar te -

rie to dziś – nie ste ty – smut na rze czy wi stość na -

szych miast. Zda niem Naj wyż szej Izby Kon tro li,

któ ra ba da ła nie daw no pro blem kor ków dro go -

wych, na sze naj więk sze mia sta (za ra zem sto li ce

wo je wództw): War sza wa, Wro cław, Gdańsk, Po -

znań, Byd goszcz, Kra ków, Szcze cin i Lu blin nie

ra dzą so bie z tym za gad nie niem. W opu bli ko -

wa nym przez NIK ra por cie stwier dzo no, że

choć na po pra wę in fra struk tu ry dro go wej

w aglo me ra cjach miej skich wy da no w la tach

2004–2009 nie mal 30 mld zł, to jed nak kor ków

nie uda ło się ani zli kwi do wać, ani zmniej szyć.

Ja ki stąd wnio sek? Wło da rze nie po tra fią po ra -

dzić so bie z ro sną cym ru chem. Naj waż niej sze
in we sty cje, czy li ob wod ni ce, mo sty, tra sy przy spie -
szo ne i eks pre so we, choć pla no wa ne od lat, we
wszyst kich skon tro lo wa nych mia stach są opóź nio -
ne, a ich kosz ty wciąż ro sną – na pi sa no w ra por -

cie, do da jąc, że od kor ko wać mia sta mógł by
trans port pu blicz ny. 

Mógł by, gdy by je go stan tech nicz ny był lep -

szy. Oka zu je się na przy kład, że ofe ro wa ne
pa sa że rom wa go ny tram wa jo we są prze -

sta rza łe i mak sy mal nie wy eks plo ato -
wa ne – bli sko 75 proc. z nich ma
po nad 20 lat. Fa tal ny jest rów nież

stan to ro wisk, nie zwięk sza się też

dłu gość i gę stość li nii.

Tyl ko War sza wa i Po znań roz po -

czę ły bu do wę par kin gów ty pu „Par -

kuj i jedź”. No wo cze sne zin te gro wa ne
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sys te my za rzą dza nia ru chem za czę to wpro wa -

dzać z opóź nie niem w Kra ko wie, czę ścio wo

w War sza wie i Po zna niu. W po zo sta łych mia -

stach są w fa zie pro jek tów. Nie ste ty, i one za -

wo dzą. Na wet tak nie dro gie, a sku tecz ne

i atrak cyj ne roz wią za nia, jak ścież ki ro we ro we

w żad nym z kon tro lo wa nych miast nie two rzą

nie prze rwa ne go cią gu ko mu ni ka cyj ne go. No

cóż, wy glą da na to, że kor ki naj le piej by ło by…

po lu bić. Tyl ko że za tło czo ne i nie prze jezd ne

uli ce to rów nież nie ba ga tel ny pro blem dla po -

li cjan tów dro gów ki. Za rów no z udroż nie niem

ulic, jak i bez pie czeń stwem wszyst kich uczest -

ni ków ru chu.

RA DIO WO ZY Z ITA LII
War miń sko -ma zur scy po li cjan ci otrzy ma li nie -

daw no 12 no wo cze snych ra dio wo zów. Sześć

z nich to lan cie del ta 844 o po jem no ści sil ni -

ka 1910 ccm, mo cy 139,5 KW oraz mak sy mal -

nej pręd ko ści 222 km/h. Każ dy z tych

sa mo cho dów ma za mon to wa ny wi de ore je stra -

tor oraz ze staw kom pu te ro wy z dru kar ką

i opro gra mo wa niem. Do dat ko wo po sia da ją

elek tro nicz ne ta bli ce słu żą ce do wy świe tla nia

po le ceń „Jedź za mną” i „Stop! Po li cja” na tyl -

nej szy bie ra dio wo zu. 

Lan cie del ta bę dą mo gły re je stro wać pręd -

kość po jaz dów ja dą cych przed, jak i za ozna -

ko wa nym ra dio wo zem oraz in ne wy kro cze nia

po peł nia ne przez uczest ni ków ru chu dro go -

we go. Te sku tecz ne na rzę dzia do wal ki z dro -

go wy mi pi ra ta mi tra fi ły do po li cjan tów

z ko mend po wia to wych w Ostró dzie, Mrą go -

wie i Gi życ ku, miej skich – w Olsz ty nie i El -

blą gu oraz Wy dzia łu Ru chu Dro go we go KWP

w Olsz ty nie. War tość jed ne go sa mo cho du to

oko ło 127 tys. zł.

Oprócz sa mo cho dów oso bo wych po li cjan ci

dro gów ki otrzy ma li bu sy mar ki Fiat Du ca -

to 250, z prze zna cze niem na am bu lan se po go -

to wia ru chu dro go we go (APRD). Każ dy z nich

skła da się z trzech prze dzia łów: ka bi ny kie row -

cy, wy god ne go „biu ra na ko łach” (skom pu te -

ry zo wa ne go, ogrze wa ne go i kli ma ty zo wa ne go)

oraz czę ści ma ga zy no wej, w któ rej znaj du je się

spe cja li stycz ny sprzęt, nie zbęd ny do wy ko na -

nia czyn no ści służ bo wych i za bez pie cze nia

miej sca zda rze nia (m.in. cy fro wa ka me ra,

wózek do mie rze nia od le gło ści, ze staw zna ków

dro go wych, wa liz ka me dycz na, te le sko po wy

maszt oświe tle nio wy, no ży ce hy drau licz ne,

agre gat prą do twór czy). Am bu lan se po go to wia

ruchu drogowego za si li ły jed nost ki w El blą gu,

Olsz ty nie, Iła wie, Ni dzi cy, Ostró dzie i Szczyt -

nie. Kosz to wa ły prze szło 1,2 mln zł.

– Wło skie ra dio wo zy – mó wi nad kom. An na

Fic z KWP w Olsz ty nie – za ku pio no w 80 proc.

ze środ ków Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -

ne go War mia i Ma zu ry na la ta 2007–2013. Po -

zo sta łą część po krył po li cyj ny bu dżet. War to

do dać, że w cią gu ostat nich dwóch lat ta bor sa -

mo cho do wy war miń sko -ma zur skiej po li cji od -

świe żo ny zo stał w 50 pro cen tach. W tym

cza sie prze ka za no po li cjan tom 330 no wych sa -

mo cho dów. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. autor, Da wid Ste fań ski
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Do pó ki miesz kań cy ka mie ni cy przy ul.

Dą brow skie go 14 nie za alar mo wa li dy -

żur ne go Ko men dy Dziel ni co wej MO

Ka to wi ce -Bo gu ci ce, że z jed ne go z lo ka li

na pod da szu do cho dzi po twor ny fe tor,

a okna prze sła nia gi gan tycz ny rój much,

nikt ja koś nie zwró cił uwa gi na fakt, że

miesz ka ją cy tam Ar nold miał za so bą trzy

spra wy roz wo do we, w któ rych uzna ny zo stał

za je dy nie win ne go z ra cji nad uży wa nia al -

ko ho lu oraz bru tal no ści pod czas od by wa nia

sto sun ków sek su al nych, a tak że prze gra ną

spra wę kar ną (wy rok w za wie sze niu) za znę -

ca nie się fi zycz ne i psy chicz ne – z po wódz -

twa czwar tej ko bie ty, swo jej kon ku bi ny.

Po zba wio no go rów nież praw ro dzi ciel skich

do sy na z pierw sze go mał żeń stwa, a wo bec

po zo sta łych dwoj ga dzie ci z in nych związ -

ków upo rczy wie uchy lał się od pła ce nia ali -

men tów.

Ten po zor nie spo koj ny oby wa tel po tra fił

być uprzej my wo bec ko biet je dy nie na

płasz czyź nie za wo do wej. W pra cy po su wał

się z ko lei do drob nych kra dzie ży, za co 

też zo stał oskar żo ny i po now nie ska za ny

na karę po zba wie nia wol no ści w za wie-

sze niu.

WAM PIR, ALE NIE TEN
Nie przy wią za no tak że więk szej wa gi

do słów pro sty tut ki, któ ra w paź dzier ni -

ku 1966 ro ku, prze ra żo na skłon no ścia mi

Bog da na Ar nol da i rze ko mym na tknię ciem

się w je go miesz ka niu na ko bie ce zwło ki,

zdo ła ła mu się wy mknąć (do pie ro w na stęp -

nym ro ku pod czas pro ce su kar ne go ze zna nia

pro sty tu tek, z któ rych usług Ar nold ko rzy -

stał, mó wią cych o je go bru tal nym za cho wa -

niu się uzna no za wia ry god ne). MO nie

spraw dzi ła wów czas miesz ka nia Bog da na Ar -

nol da.

Mi li cjan ci, któ rzy po alar mie są sia dów

8 czerw ca 1967 ro ku przy by li na wska za ne

miej sce, są dzi li ra czej, że go spo darz zmarł

jakiś czas wcze śniej. We zwa li na po moc

ekipę stra ży po żar nej. Jej funk cjo na riusz,

któ ry wspiął się po dra bi nie i wy bił okno do

miesz ka nia, nie zdo łał do stać się do środ ka.

Za blo ko wał go odór – na ty le sil ny, że nie

moż na by ło wejść do środ ka bez ma ski ga zo -

wej. To, co za sta no we wnątrz, prze kra cza ło

wy obra że nia naj pierw stra ża ków, a po tem

śled czych. Za miast spo dzie wa ne go cia ła

Bog da na Ar nol da zna le zio no zwło ki – część

w ca ło ści, część roz ka wał ko wa ne – kil ku

osób. Sto pień roz kła du nie po zwa lał na

rozpoznanie na miej scu ilu i ja kiej płci.

Stwier dzo no to do pie ro po prze wie zie niu

wszyst kich szczą tków do Za kła du Me dy cy -

ny Są do wej Aka de mii Me dycz nej w Za brzu.

Wte dy usta lo no, że cho dzi o czte ry ko bie ty.

Pro ku ra tor Je rzy Gur gul i mi li cjan ci zaj mu ją -

cy się spra wą uzna li, że mor der cą jest naj -

praw do po dob niej Bog dan Ar nold. Mie li

na dzie ję, że uda ło im się wpaść na ślad

„wam pi ra z Za głę bia”.

ZE MSTA ZA „KRZYW DY MO RAL NE”
W mo men cie wyj ścia na jaw je go zbrod ni cze -

go pro ce de ru Ar nold wra cał z pra cy, spo -

strzegł za mie sza nie pod ka mie ni cą, w któ rej

miesz kał i, nie za trzy my wa ny przez ni ko go,

uciekł. Nie na dłu go. Przez sześć dni ukry -

wał się, po czym 14 czerw ca 1967 ro ku zo stał

za trzy ma ny w oko li cach Hu ty „Si le sia”. 

Z miej sca oka za ło się, że nie ma nic wspól -

ne go z „wam pi rem z Za głę bia” (oka zał się

nim schwy ta ny do pie ro trzy la ta póź niej

Zdzi sław Mar chwic ki). Ar nold przy znał się

do czte rech mor derstw, ja ko po wód swo je go

po stę po wa nia po da jąc chęć ze msty za

„krzyw dy mo ral ne”, ja kich do znał ze stro ny

ko biet. Chęt nie udzie lał od po wie dzi na py -

ta nia śled czych i brał udział w wi zjach lo kal -

nych, de mon stru jąc, w ja ki spo sób za bi jał.

Wzbra niał się je dy nie przed szcze gó ło wym

opi sem swo ich prak tyk sek su al nych. Nie po -

tra fił też po dać toż sa mo ści za mor do wa nych

ko biet. W trak cie śledz twa ze znał, że ża łu je,

iż nie otruł swo jej trze ciej żo ny.

MO DUS OPE RAN DI
Pierw szą ofia rę po znał w ka to wic kim ba rze

„Ku ja wiak”. Przy sia dła się i za czę ła roz mo -

wę. Wy pi li nie co al ko ho lu, po czym prze nie -

śli się do miesz ka nia Ar nol da. Ko bie ta

za żą da ła 500 zł za sto su nek. Wów czas go -

spo darz rze ko mo pró bo wał ją wy rzu cić, ale

ona w od po wie dzi na to po dar ła na so bie

ubra nie i za gro zi ła, że oskar ży go o pró bę

gwał tu. Bo jąc się speł nie nia groź by, Ar nold

kil ka krot nie ude rzył ją młot kiem w gło wę.

Zwło ki wrzu cił do skrzy ni tap cza nu,

a po kil ku dniach, z my ślą o spo so bie po zby -

cia się cia ła, od ciął gło wę i koń czy ny.

Dru gą ofia rę tak że po znał w ba rze i spro -

wa dził do do mu – 12 mar ca 1967 ro ku.

Po wy pi tym al ko ho lu nie był w sta nie od być

sto sun ku, ale zdo łał zwią zać ko bie tę, by mu

nie ucie kła. Na stęp ne go dnia bił ją i bru tal -

nie gwał cił. W koń cu udu sił. Ubra nie spa lił,

a zwło ki czę ścio wo roz ka wał ko wał.

Trze cie go za bój stwa do ko nał 21 kwiet nia

1967 ro ku. Oko licz no ści po zna nia się i mor -

der stwa by ły po dob ne do po przed nich.

Po spro wa dze niu do miesz ka nia Ar nold

odbył z ko bie tą kil ku na sto go dzin ną, per -

wer syj ną or gię, po czym u du sił ka blem

elek trycz nym. Więk szość odzie ży po now -

nie znisz czył, a cia ło wrzu cił do „wan ny” –

drew nia nej skrzy ni obi tej bla chą, w któ rej

pró bo wał roz pusz czać szcząt ki po przed nich

ofiar.

Za czwar tym ra zem – 22 ma ja 1967 ro ku

– za cho wał się nie mal iden tycz nie, ty le że

udu sił ko bie tę jej wła sną poń czo chą, a zwło -

ki uło żył w po ko ju pod oknem, gdyż nie

mie ści ły się już w skrzy ni -wan nie.

SU PER PRO JEK CJA
O ile z usta le niem prze bie gu mor derstw nie

by ło pro ble mu, o ty le nieroz wią za na po zo -

Zdra dzi ły go mu chy

Na zdjęciu Bogdan Arnold nie sprawia wrażenia zwyrodnialca, seryjnego zabójcy
o całkowicie skrzywionej psychice. Oczy są nienaturalnie skupione, nerwowe, ale to
przecież nie powód do podejrzeń. Jego twarz można by określić jako dobrotliwą, wręcz
misiowatą. I zapewne tak – jako spokojnego obywatela – widziało go otoczenie, nim...
nie zdradziły go muchy.
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sta wa ła kwe stia toż sa mo ści ofiar. Ar nold nie

znał ich, nie zna le zio no żad nych do ku men -

tów lub rze czy po zwa la ją cych na ich iden ty -

fi ka cję. Dys po no wa no wy łącz nie zwło ka mi

lub szcząt ka mi w za awan so wa nym sta nie

roz kła du. 

Bie gli są do wi usta li li je dy nie przy pusz -

czal ny wiek i wzrost za mor do wa nych oraz

cza sy zgo nów. U du szo ną poń czo chą by ła 

ko bie ta w wie ku oko ło 30 lat i 166 cm wzro -

stu, za bi ta mniej wię cej 2 ty go dnie wcze -

śniej. Udu szo na ka blem, któ rej zwło ki

spo czy wa ły na wierz chu skrzy ni, mia ła oko -

ło 40 lat i ni ca łe 163 cm wzro stu; zgi nę ła

czte ry mie sią ce przed od na le zie niem. 

Le żą ce w „wan nie”, po zba wio ne gło wy

i koń czyn dol nych, szcząt ki na le ża ły do

35–40-lat ki o wzro ście oko ło 159 cm; na jej

gło wę na tra fio no w ko tle do pra nia bie li zny.

Czas zgo nu okre ślo no w przy bli że niu tak że

na 4 mie sią ce wcze śniej. Ostat nie zwło ki,

rów nież wy do by te z „wan ny”, bez le wej dło -

ni i gło wy (zna le zio no ją na dnie „wan ny”),

by ły szcząt ka mi praw do po dob nie 30-lat ki

wzro stu 175 cm. Przy pusz czal ny czas zgo nu

– 6 mie się cy wcze śniej. To wszyst ko nie wy -

star cza ło do okre śle nia toż sa mo ści ofiar. 

Bie gli po słu ży li się więc me to dą su per pro -

jek cji i re kon struk cji wy glą du, od twa rza jąc

gło wy de na tek. Me to da przy nio sła za ska -

ku ją co do bre re zul ta ty. Po ka zu jąc zdję cia

re kon struk cji w miej scach, gdzie Ar nold

po zna wał swo je ofia ry, i w śro do wi skach,

w któ rych mo gły się ob ra cać, bez pro ble mu

uda ło się usta lić toż sa mość trzech z za mor -

do wa nych. By ły pro sty tut ka mi o lek kim

upo śle dze niu umy sło wym (we dług in nej

wer sji ostat nia ofia ra nie by ła pro sty tut ką,

a tyl ko upo śle dzo ną men tal nie dziew czy -

ną; jej za gi nię cie zgło sił w ma ju 1967 ro ku

oj ciec). 

Do dzi siaj po zo sta je ta jem ni cą, kim by ła

dru ga w ko lej no ści z ko biet za mor do wa nych

przez Bog da na Ar nol da.

3 X „KA ES”
9 mar ca 1968 ro ku, po za le d wie sze ściu

dniach pro ce su, Sąd Wo je wódz ki w Ka to -

wi cach ska zał Bog da na Ar nol da za po peł -

nio ne prze stęp stwa trzy krot nie na ka rę

śmier ci i jed no krot nie na do ży wot nie po -

zba wie nie wol no ści, orze ka jąc ja ko ka rę

łącz ną ka rę śmier ci. Wy rok wy ko na no

w grud niu te goż ro ku. Ar nold do koń ca nie

oka zał skru chy. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
źró dła: 

Hen ryk Czmoch, „Zbrod nie Bog da na Ar nol da”
w „Pro ble my Kry mi na li sty ki” nr 78/1969, 

Ju liusz Lesz czyń ski, „Z dzie jów 
za bójstw sek su al nych”

O mundurach i mundurówce
W nawiązaniu do przedstawionego przez Biuro Logistyki Policji KGP projektu zmian w

rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznychi administracji, które reguluje umundurowanie
policjantów, zawartego w sierpniowym wydaniu gazety POLICJA w artykule „Zmiany w
mundurówce”, dotyczących:

– zróżnicowania wysokości równoważnika dla policjantów służby
kryminalnej (wspomagającej) oraz służby prewencyjnej,

– wydłużenia okresu używalności umundurowania dla innych służb niż
prewencyjne z 4 do 7 lat, a skrócenia z 4 do 3 lat dla policjantów
realizujących zadania służbowe w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-
interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych, dzielnicowym i dyżurnym,
należy stwierdzić, że proponowane zmiany są krzywdzące dla policjantów (asystentów,
referentów) komórek kryminalnych pracujących w posterunkach Policji.

Zgodnie z par. 15 Wytycznych nr 5 Komendanta Głównego Policji z 20 sierpnia 2004 r. w
sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji, policjant posterunku Policji
pełni służbę w umundurowaniu służbowym. Tak więc policjantom z komórek kryminalnych
pracujących w posterunkach Policji okres używalności umundurowania powinien zostać
skrócony do lat 3, a nie wydłużony. Bo jak wytłumaczyć fakt wydłużenia okresu używalności
umundurowania dla policjantów komórek kryminalnych z posterunków, (którzy służbę pełnią
w umundurowaniu służbowym) do skrócenia jego używalności, np. dla policjantów
pracujących w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Policjanci komórek kryminalnych z posterunków Policji na podstawie rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości
i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za
umundurowanie, od wielu już lat otrzymują równoważnik o kilkadziesiąt złotych mniejszy,
aniżeli policjanci służb prewencyjnych. Dlaczego?

Wprowadzenie proponowanych zmian będzie więc wielce krzywdzące i niesprawiedliwe
dla wymienionych policjantów.

Mając na uwadze powyższe w pełni zasadne jest więc ujęcie policjantów komórek
kryminalnych pracujących w posterunkach Policji w grupie policjantów, którym okres
używalności umundurowania zostanie skrócony. �

asp. sztab.
stały czytelnik

Odpowiedź Biura Logistyki Policji KGP:
W projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego

rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów wprowadzono zmiany mające na

celu optymalne wykorzystanie umundurowania poprzez dostosowanie okresów

używalności przedmiotów do rzeczywistych potrzeb oraz poprawę warunków pełnienia

służby.

Zróżnicowanie okresu używalności przedmiotów umundurowania dla policjantów

różnych służb wynika ze specyfiki i charakteru wykonywanych czynności służbowych.

Uwzględniając różnice w wykorzystaniu podczas pełnienia obowiązków służbowych

umundurowania służbowego przez policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej

(czy wspomagającej), przyjęte rozwiązanie jest uzasadnione i zgodne z zasadami

gospodarności i oszczędności. 

Przywołany w korespondencji par. 15 Wytycznych nr 5 Komendanta Głównego Policji 
z 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji
(Dz.Urz. KGP nr 16, poz. 105 z późn. zm.), brzmi:

„Policjant posterunku Policji pełni służbę w umundurowaniu służbowym, z wyjątkiem

przypadków uzasadnionych potrzebami służby, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami”.

Do policjantów służby kryminalnej, bez względu na rodzaj jednostki organizacyjnej

Policji, mają zastosowanie przepisy Zarządzenia nr 1120 Komendanta Głównego Policji 
z 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia przypadków, w których policjant w czasie
wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru (Dz.Urz. KGP
nr 18, poz. 10), zgodnie z którym nie mają oni obowiązku noszenia munduru w czasie

wykonywania czynności służbowych. �
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uczy ła hi sto rii, od gry wał ro lę ka pi ta na

Żbi ka i opo wia dał dzie ciom o tym, jak się

ła pie prze stęp ców. Po tem za sko czył sa -

me go sie bie, bo wy ło wiw szy ją wzro kiem

z tłu mu na uczy cie lek po pre lek cji, prze ła -

mu jąc wro dzo ną nie śmia łość do ko biet,

pod szedł do niej i za py tał, czy nie po szła -

by z nim na ka wę. (…) 

Nie mi nę ło pół ro ku, a by li już mał żeń -

stwem. Szyb ko sprze da li je go ka wa ler kę

w sta rym bu dow nic twie i jej M3 na Wil -

dzie. Wspar ła ich też mat ka Fre da, któ ra

po świę ci ła na cel miesz ka nio wy mło dych

kil ka złotych car skich pię cio ru bló wek, ja -

kie prze cho wy wa ła w do mu od lat na czar -

ną go dzi nę. Wi dząc nie wy raź ną mi nę

sy na, stwier dzi ła, że ta czar na go dzi na

pew nie jesz cze dłu go nie na dej dzie, bo

naj czar niej sza już by ła trzy na ste go grud -

nia i te raz mo że już być tyl ko le piej, więc

go to wa jest z czy stym su mie niem prze ka -

zać mu ro dzin ny skarb. Go tów kę i zło to

wy mie ni li po bar dzo ko rzyst nym kur sie

na do la ry u cink cia rza, kum pla Bro dzia ka,

i za wa lu tę ku pi li zu peł nie no we, pięk ne

trzy po ko jo we miesz ka nie w blo ku na Ra -

ta jach. (…)

Po rucz nik Bro dziak był zu peł nym prze -

ci wień stwem Mar cin kow skie go. Mo że

wła śnie dla te go tak świet nie się uzu peł -

nia li. Fred był wy so kim, do brze zbu do wa -

nym blon dy nem z rów no przy cię tym

ja snym wą sem. Ubie rał się do biu ra

w ciem ny gar ni tur, za wsze ze sta ran nie

za wią za nym kra wa tem. Mó wio no o nim,

że jest w swo jej pra cy bar dzo do kład ny

i skru pu lat ny, a każ dą rzecz wo li spraw -

dzić pięć dzie siąt ra zy, za nim po dej mie

jakąś de cy zję. Z cha rak te ru ty po wy po -

rząd ny i su mien ny po znań ski urzęd nik. 

Bro dziak na to miast, pie go wa ty szczu -

pły ru dzie lec niż szy od swo je go sze fa o ja -

kieś dzie sięć cen ty me trów, był ty pem

ulicz ne go wy wi ja sa ze Sta re go Mia sta.

Tam się zresz tą wy cho wał, a je go po czy -

na nia z dzie ciń stwa i mło do ści wca le nie

wró ży ły mu ka rie ry w mi li cji. Ubie rał się

jak cink ciarz w pe wek sow skie dżin sy

Fragment kryminału Ryszarda
Ćwirleja Ręczna robota

ROZ DZIAŁ I
So bo ta, 8 mar ca 1986 ro ku, go dzi na
15.10

Ma jor Al fred Mar cin kow ski, za stęp ca

sze fa Wy dzia łu Kry mi nal ne go Wo je wódz -

kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Po -

zna niu, na zy wa ne go przez więk szość

mi li cjan tów zwy czaj nie Ko men dą Wo je -

wódz ką, pa ko wał swo je pa pie ry do czar nej

skó rza nej tor by. Szy ko wał się do wyj ścia.

Spie szył się, bo to w koń cu dzi siaj Dzień

Ko biet, a on nie zdą żył jesz cze ku pić

kwiat ka dla żo ny. Na szczę ście pre zent

już miał: w bu fe cie sprze daw czy ni odło -

ży ła dla nie go praw dzi wą bom bo nier kę

z Go pla ny. Za nim upchał ją w swo jej tecz -

ce, spraw dził jesz cze na wszel ki wy pa dek,

tak dla pew no ści, czy aby na pew no nie

jest to wy rób cze ko la do po dob ny. Na

szczę ście wszyst ko się zga dza ło. Z pu deł -

ka pa trzy ły na nie go czte ry ma łe, prę go -

wa ne ko ty sie dzą ce w ko szy ku. Na

ety kie cie na pi sa no wy raź nie: „Bom bo nier -

ka cze ko la do wa, skład: mle ko, ziar no ka -

ka ow ca, cu kier, wy pro du ko wa no Za kła dy

Prze my słu Cu kier ni cze go Go pla na”. Ta ka

bom bo nier ka to by ło coś. Nie zbyt czę sto

moż na by ło ją do stać. W mie ście pra wie

nie do zdo by cia. Ale w mi li cyj nym bu fe -

cie od cza su do cza su się zda rza ły, tyle że

trze ba by ło mieć do bre ukła dy z panią Ha -

lin ką, któ ra nie każ de mu odło ży ła by

pod la dę ta ki ra ry tas. On aku rat w bu fe -

cie ukła dy miał cał kiem nie złe. I wca le

nie za wdzię czał ich swo je mu oso bi ste mu

uro ko wi. Jesz cze rok te mu pani Ha lin ka

trak to wa ła go jak każ de go in ne go funk cjo -

na riu sza. Wszyst ko się zmie ni ło gdzieś tak

w czerw cu ze szłe go ro ku, kie dy po ko -

men dzie ro ze szła się wieść, że Mar cin -

kow ski i je go ze spół do pa dli te go „Upio ra

znad War ty”, co to ob ciął gło wy dwóm ko -

bie tom. To wła śnie wte dy do stał bły ska -

wicz ny awans i zo stał chy ba naj młod szym

wie kiem ma jo rem w ko men dzie wo je -

wódz kiej. Od tąd je go prze ło że ni wró ży li

mu bły sko tli wą ka rie rę, a pięć dzie się cio -

let nia bu fe to wa pa trzy ła na nie go jak na -

sto lat ka na Grze go rza Cie chow skie go,

z sza cun kiem i uwiel bie niem. 

Ma te rial nym efek tem te go po dzi wu

były spo żyw cze ra ry ta sy od kła da ne spe -

cjal nie dla ma jo ra. Wczo raj za dzwo ni ła

z bu fe tu i po pro si ła go, by zszedł na dół,

ma coś spe cjal ne go. No i świę ta praw da.

Ucie szył się z tej bom bo nier ki, bo je go

dwu dzie sto pię cio let nia żo na Gra ży na

bardzo lu bi ła cze ko la dę, o któ rą by ło

w mie ście nie zwy kle trud no. Zu peł nie

przy pad ko wo na pierw szą rand kę, na któ -

rą umó wi li się w Mio do syt ni u Raj ców na

Sta rym Ryn ku, przy niósł za miast bu kie tu

kwia tów ta blicz kę cze ko la dy mlecz nej

z 22 Lip ca, daw niej E. We del. I tym chy -

ba ją roz bro ił zu peł nie. Naj pierw zro bił

na niej wra że nie, kiedy w szko le, w któ rej
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Międzynarodowy
Dzień Kobiet

Trze ci tom przy gód dziel nych mi li cjan tów z ko men dy wo je wódz kiej w Po zna niu.
Major Al fred Mar cin kow ski, po rucz nik Mi ro sław Bro dziak i cho rą ży Teo fil Ol kie wicz
szu ka ją mor der cy, któ ry swo im ofia rom od ci na dło nie. Spraw ca zo sta je szyb ko uję -
ty, ale star szy sze re go wy Ma riusz Blasz kow ski, któ ry do łą czył do ze spo łu po tym,
jak wy ka zał się przy tom no ścią umy słu i lo gicz nym łą cze niem fak tów pod czas ak cji
o kryp to ni mie „Łow ca Głów”, ma wąt pli wo ści, czy za trzy ma no wła ści we go czło wie -
ka. Chło pak ma no sa do za gma twa nych spraw – w je go ży łach pły nie gli niar ska krew
(dzia dek przed woj ną był po ste run ko wym, a po woj nie do MO wstą -
pił oj ciec). Czy praw dzi wy mor der ca zo sta nie zła pa ny, za nim zgi ną
ko lej ni lu dzie?
Roz mo wę z Ry szar dem Ćwir le jem, au to rem kry mi na łów: Upio ry
spa ce ru ją nad War tą (2007 r.), Trzy na sty dzień ty go dnia (2007 r.)
i Ręcz na ro bo ta (2010 r.) – oraz frag ment je go Upio rów… – za mie -
ści li śmy w nu me rze 1(58) w stycz niu te go ro ku.

AW
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Po zio mo: 1 – dam ka lub tan dem, 4 – tłu czek, 8 – naj wyż sza w szko le – ce lu ją ca, 12 – sil nik, 
15 – stro me wcię cie w sto ku gór skim, 16 – plu szak, 17 – lęk prze strze ni, 20 – pły nie ko ry tem, 
23 – wy po czyn ko wy, na żą da nie, 24 – pod glą da na w ką pie li, 26 – ma nie jed ną książ kę w do rob ku,
28 – bez piecz ne miej sce, 30 – Ro bert (1771–1858), an giel ski so cja li sta uto pĳ ny, 31 – świa do mość
wła snej oso bo wo ści, 32 – si łacz, 36 – np. na le ni wych chło pów, 37 – su ro wiec na ko szy ki, 39 – kra -
so mów ca, 40 – spor to wa lub to wa rzy ska, 41 – po błaż li wy przez nie świat oglą da, 44 – zbiór prze pi -
sów nie tyl ko pra wa, 48 – po eta Ka zi mierz Prze rwa -…, 51 – …, so ko ły, he ro sy, 52 – ko pal nia so li
nie gdyś, 53 – na gło wie po grom czy ni wil ka, 54 – An na, któ ra spa dła z ko nia, 55 – gło sy zwie rząt.
Pio no wo: 1 – głów na część pod wo zia au ta, 2 – sprze ciw, 3 – ka na li za cyj na, wo do cią go wa, 
5 – Stra wiń ski te go imie nia, 6 – nad wyż ka kur su, np. de wiz, po nad ich war tość no mi nal ną, 7 – fia -
sko, 8 – ple mię zwa ne też Awa ra mi, 9 – sta ro żyt ne mia sto grec kie (Azja Mn.) ze słyn ną świą ty nią
Ar te mi dy, 10 – The odor, ru muń ski ma larz re ali sta (XIX w.), 11 – ta ka łącz ka dla po cząt ku ją ce go
nar cia rza, 13 – skła do we łań cu cha, 14 – brzmią w ko ście le, 18 – strzel ba, 19 – by wa po dob ny jak
dwie kro ple wo dy, 21 – jed na z sióstr Po go rzel skich, 22 – zdo bią piec, 25 – Pakt Pół noc no atlan -
tyc ki, 26 – miej sce peł nie nia służ by, 27 – par tia gry w te ni sie, 29 – opry szek, 33 – łą czy sta tek z lą -
dem, 34 – rod nik, wy wo dzi się od eta nu, 35 – pio sen ki z ope ry, 37 – dol na część, 38 – klasz tor dla
adep tów za ko nu der wi szów, 42 – osło na na lam pę, 43 – szczę śli wy, kto w nim uro dzo ny, 45 – dzie -
ło pędz la, 46 – mo ral ność, 47 – no ga po ni żej kost ki, 49 – skład oce nia ją cy, 50 – już chy ba zi mu ją.

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 30:

(…………..........)   (….…....)   (….......),   (…...........)  (.....................................................)  (.........................)
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  28  29  30

BOŻENA CHMIELEWSKA
Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych pod ad re sem re dak cji lub 
e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 21 października 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 9: „Najlepsza inwestycja – człowiek”. Na gro dę, książ ki Wy -
daw nic twa W.A.B., wy lo so wa li: Aga ta Mierz wa z Ja no wa Lu bel skie go, Wło dzi mierz Pra sz kie wicz
z Bu ska -Zdro ju, Ma ciej Swo rzyń ski z Za le sia Gór ne go.

i kurt ki, co dzien nie uży wał pe wek sow -

skie go dez odo ran tu Old Spi ce. Mógł 

so bie po zwo lić na te luk su sy, bo po -

wszech nie by ło wia do mo, że więk szość

sta ro miej skich han dla rzy wa lu tą to daw ni

ko le dzy Bro dzia ka. Dla nie go kup no pa ru

do lców na do bry ciuch czy ko sme ty ki nie

sta no wi ło więc żad ne go pro ble mu. Wy -

cho wa ny na uli cy, ulicz ne zwy cza je wpro -

wa dzał do mi li cji. (…)

Ma jor Mar cin kow ski za mknął tecz kę

i pod szedł do ra dia, by je wy łą czyć. Już

chciał wci snąć kla wisz, gdy z gło śni ka po -

pły nę ły pierw sze dźwię ki Au to bio gra fii
Per fec tu. Bar dzo lu bił tę pio sen kę, więc

przez chwi lę nie mógł się zde cy do wać –

do słu chać do koń ca, czy też wy łą czyć od -

bior nik. To był je go błąd. 

Gdy Mar kow ski śpie wał, że oto wy śnił

się je go wiel ki sen, drzwi do po ko ju otwo -

rzy ły się z roz ma chem bez uprze dza ją ce -

go pu ka nia. Fred spoj rzał nie chęt nie

w ich kie run ku, bo do sko na le wie dział,

kto mo że wcho dzić w ten spo sób. Bro -

dziak za wsze wła ził tak sa mo, grzecz ne

na po mi na nie nie przy no si ło efek tu. A te -

raz Mar cin kow ski nie ży czył so bie żad -

nych wi zyt, tym bar dziej do bre go kum pla,

bo spie szył się do do mu. I rze czy wi ście

w drzwiach do je go biu ra stał opar ty o fra -

mu gę po rucz nik Bro dziak, a tuż przy nim

niż szy o gło wę cho rą ży Ol kie wicz z ra do -

snym uśmie chem na okrą głej gębie. 

Za do wo lo ny z sie bie Teo fil po dra pał się

po ły sym czub ku gło wy. Wi dząc skwa szo -

ną mi nę swo je go sze fa, po spiesz nie wy ja -

śnił:

– Oby wa te lu ma jo rze, mel du ję, że dzi -

siaj jest Mię dzy na ro do wy Dzień Ko biet.

Chciał jesz cze coś po wie dzieć, ale

wszedł mu w sło wo po rucz nik:

– Fred, kur de, szu ka my cię ca ły czas,

dzi siaj mu sisz wy pić jak nic.

Ma jor za mknął tecz kę na dwa bla sza ne

za trza ski, po sta wił ją na pod ło dze, a po -

tem usiadł na swo im fo te lu zre zy gno wa ny.

– No do bra, chło pa ki, po ma łym i spa -

dam do cha ty – zde cy do wał szef, któ ry

od mie sią ca, to jest od chwi li przyj ścia

na świat Fi li pa, nie wy pił ani gra ma al ko -

ho lu. No, ale prze cież dziś nie wy pa da ło

od mó wić. (…) �

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Ry szard Ćwir lej: Ręcz na ro bo ta. 
Co py ri ght © by Wy daw nic two W.A.B.,
2010 Wy da nie I, War sza wa 2010,
s. 400. Opu bli ko wa no za zgo dą 
Wy daw nic twa W.A.B.
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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

W to, że je ste śmy na ro dem twór czym,

nikt chy ba nie wąt pi. A na wet na ro -

dem cu do twór czym. Bo co wy my śli -

my, to po pro stu ist ne cu do. I nie cho dzi mi

tyl ko o twór czość mo ich wy bit nych ko le gów

– Mic kie wi cza, Sien kie wi cza, Rey mon ta,

Nor wi da. Cho dzi o na ro do wą twór czość

codzienną. Do wód na ta lent i nie ba nal ne po -

czu cie hu mo ru. Ma my w so bie ta ki im pe ra -

tyw twór czy, że je że li moż na coś do ry so wać,

za ma lo wać, utrą cić, prze krzy wić, to na pew -

no to zro bi my. Na przy kład do ry so wać wą sy

na pla ka cie wy bor czym. Naj chęt niej ko bie -

cie. Al bo na bil l bo ar dzie za ma lo wać na czar -

no co dru gi ząb przy stoj ne mu męż czyź nie,

któ ry re kla mu je coś, co po wo du je, że się

uśmie cha. A jak przejść obo jęt nie obok ta bli -

cy z na zwą miej sco wo ści „Choj nik” i nie do -

ry so wać kre secz ki nad „o”? Kre secz ka

nad „o”, znie nac ka po ja wia ją ca się w ha śle

„Wy bie ram wo dę” też zmie nia od biór kam -

pa nii, w któ rej uśmiech nię te buź ki pro mu ją

pi cie wo dy mi ne ral nej. Al bo (to wi dzia łem

nie daw no) jak tu nie za ma lo wać ogon ka

przy „ą” na ta blicz ce z na pi sem „Ką cik wy po -

czyn ko wy”? I już czło wiek wi dzi osił ka

w kap tu rze na gło wie, któ ry w jed nej rę ce

trzy ma to pór, ale dru gą gil go ce ska zań ca,

rów no cze śnie sto pa mi wy ko nu jąc ma saż taj -

ski. A ileż ra do ści da je czło wie ko wi ta chwi -

la, kie dy na ta bli cy przy wjeź dzie

do miej sco wo ści Spa ła do pi sze so bie „ś?”,

a przy wy jeź dzie „m.”… W win dzie wi si

kart ka, ad mi ni stra cja in for mu je o prze pro wa -

dza nym re mon cie kla tek scho do wych

i na koń cu „Za po wsta łe uciąż li wo ści ser -

decz nie prze pra sza my”. Do pi sa ne fla ma -

strem krót kie „OK” świad czy, że prze pro si ny

zo sta ły przy ję te.

Kra kow ska ak tor ka Ha li na Kwiat kow ska

spi sa ła aneg do ty, któ rych w swo im pry wat -

nym i za wo do wym ży ciu by ła świad kiem.

Pod czas au dy cji o ka ba re cie „Ja ma Mi cha li -

ka”, w któ rym pa ni Ha li na przez wie le lat

wy stę po wa ła, za cy to wa ła m.in. ta ką: Otrzy -
my wa li śmy mnó stwo za pro szeń na wy stę py, co
da wa ło nam do dat ko we za rob ki. Mie li śmy ze
so bą ta ką umo wę, że na pierw szym miej scu sta -

wia my za wsze te atr, a na dru gim ka ba ret. Tym -
cza sem Mar ta Steb nic ka czę sto wy stę po wa ła
w swo ich mu zycz nych re ci ta lach, co ko li do wa -
ło z na szy mi do dat ko wy mi wy stę pa mi. Po sta -
no wi li śmy się z nią roz mó wić. Każ dy z nas
przed sta wił ar gu men ty prze ciw jej po stę po wa -
niu. Przy szła ko lej na Wik to ra Sa dec kie go:
„Mar tecz ko, ja wiem jak ko chasz swo je pięk ne
re ci ta le, śpie waj so bie te pio sen ki, do sko na le cię
ro zu miem”. Rzu cił się na nie go ner wus Ma rian
Ce bul ski: „Co ty, Wik tor, prze cież mia łeś na ten
te mat zu peł nie in ne zda nie!”. A Wik tor na to
spo koj nie: „Bo ja mam dwa zda nia”.

No więc ja mam chy ba tak sa mo. Z jed nej

stro ny wo lał bym, że by by ło jak u na szych za -

chod nich są sia dów, że jak ktoś coś na zwie,

na ry su je, usta wi, to że by tak by ło. Ale z dru -

giej, bra ko wa ło by mi tej kre secz ki nad „o”,

do pi sa ne go „ś?”, „m.” czy „OK”. Ktoś po wie,

że wan da lizm. Ow szem, ale z ja ką fan ta zją!

Chy ba że to mo ja jest ja koś nad wy raz…

O wła śnie, nad ja ki wy raz mo że być fan ta zja?

Nad wy raz ubo le wa nia, nad wy raz współ czu -

cia, nad wy raz tro ski… Sko ro już po szło

w za ba wę ję zy ko wą – pod słu cha ne w ra diu.

Nie waż ne któ rym. Oj ciec pro wa dzą cy od bie -

ra te le fon, zdą żył się tyl ko przy wi tać ze 

słu chacz ką, któ ra jak naj szyb ciej chce po wie -

dzieć, co ma do po wie dze nia i znik nąć z

an te ny. Ostat ni frag ment roz mo wy brzmiał

więc tak:

– A skąd pa ni do nas dzwo ni?
– Z Bo giem.
No i pro szę, gdy by czło wiek nie słu chał ra -

dia, nie miał by po ję cia, że w Pol sce jest miej -

sco wość Bog my.

Jak być mo że Pań stwo za uwa ży li, w tym

tek ście nie ma ani

sło wa o po li cji. To

ce lo wo, bo to miał

być ta ki „Ka cik wy -

po czyn ko wy”. �

ARTUR ANDRUS

zdj. 
Andrzej Mitura

Naród jak
ława...
z wierzchu czasem drewno, 
pod spodem zabawa
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