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.TYLKO SŁUŻBA.

Powódź 2010
Błękitnoskrzydły – st. asp. Janusz Sławik jest jedynym wśród
policyjnych pilotów posiadaczem honorowego wyróżnienia
lotniczego w naszym kraju – „Błękitnych Skrzydeł”

Lotnictwo Policji
Niezastąpieni – policyjni lotnicy prowadzą loty poszukiwawcze
i pościgowe, monitorują sytuację na drogach, ratują ludzi
w ekstremalnych warunkach klęski żywiołowej 

Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – co z tymi dopalaczami?

Negocjatorzy
Między kulturami – znajomość religii i kultury innych narodów
pozwala uniknąć nieporozumień i konfliktów

Powiadamianie o śmierci
Trudna misja – uniwersalne wskazówki, które pomagają
policjantom w trudnym zadaniu powiadamiania rodziny o śmierci

.PAMIĘĆ.

X Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
Rycerze szos – wśród nich są historycy, adwokaci, księża, piloci
LOT, muzycy, architekci, marynarze, ratownicy GOPR, lekarze,
studenci i oczywiście policjanci
Nie można tam nie pojechać – mówi Wiktor Węgrzyn, prezes
Stowarzyszenia „Międzynarodowy Rajd Katyński”, komandor
wypraw na Wschód

.90 LAT POLSKIEJ POLICJI.
Początki policji w Turku; Policja drogowa – część druga

.SPORT.

Rozmaitości
Popłynęliśmy dla rodzin BOR-owców; Bieg Załogi; Policjant trzeci
w biegu „O nóż komandosa”; Spartakiada w Szczytnie; Wędkarz
po raz 10.; Bieg uliczny; Z serca dla Małgosi

.OBOK NAS.

Literatura
Gliny książki piszą – co sprawia, że policjanci chwytają za pióro?

.ROZRYWKA.

Kryminał
Kapitan Chaos rządzi – fragment kryminału Piotra Pochury
„Dziewięć milimetrów do nieba”

.KRAJ.

Rozmaitości
Fotoradary – bez samorządowej samowoli; Po raz 9. na Jasnej
Górze; Policyjne „Foki” czyszczą Bałtyk; Nowe władze; Drugie
urodziny telefonu 116 111; Zbiórka dla sierot i wdów; Przeciw
przemocy; Umowa z Litwą; Interwencja toruńska – finał;
W Sądzie Najwyższym o przestępczości; Konferencja o stresie;
Nowelizacja kodeksu karnego

.TYLKO SŁUŻBA.

Proces wykrywczy
Co dalej z TK? – to pytanie stawiane przez techników
kryminalistyki. Zdania na ten temat jak zawsze są podzielone
Nauka w magicznym wydaniu – otwarcie wystawy „Magia
kryminalistyki” w warszawskim Muzeum Techniki

.ŚWIAT.

Uregulowania prawne
Funkcjonariusz na chorobowym – zwolnienia lekarskie
policjantów w innych państwach europejskich

.TYLKO ŻYCIE.

Walka o dziecko
O konwencji haskiej – mówi sędzia Leszek Kuziak
z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa
Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości
Uprowadzony – nie zawsze zaginiony – postępowanie policjantów
w sprawach tzw. uprowadzeń rodzicielskich

.BANK DOBRYCH PRAKTYK PREWENCYJNYCH.
Pod znakiem Lupo – lubuska prewencja ma propozycje działań
profilaktycznych dla wszystkich grup wiekowych dzieci 
i młodzieży

.TYLKO SŁUŻBA.

Szkolenia policjantów 
O pokój w Ronie; Zakładnicy na Konwiktorskiej; Szturm na
„Jumbo”; „Praire North”

.PRAWO.

Orzecznictwo lekarskie – propozycje zmian
Orzecznictwo o stanie zdrowia funkcjonariuszy

zdjęcie na okładce Paweł Ostaszewski
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Fotoradary – bez
samorządowej samowoli

Se nat jed no gło śnie przy jął no we li za cję

usta wy Pra wo o ru chu dro go wym. Prze wi du -

je ona m.in.: 

– za kaz in sta lo wa nia atrap fo to ra da rów

i zdję cie już wy sta wio nych,

– prze ję cie przez In spek cję Trans por tu

Dro go we go od Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg

Kra jo wych i Au to strad wszyst kich fo to ra da -

rów na dro gach kra jo wych,

– upraw nie nie stra ży gmin nych (miej -

skich) do usta wia nia fo to ra da rów oraz pro -

wa dze nia po mia rów pręd ko ści na dro gach

gmin nych, po wia to wych, wo je wódz kich

i kra jo wych w ob sza rze za bu do wa nym,

– wy łą cze nie do tych cza so wych upraw nień

stra ży gmin nych (miej skich) do in sta lo wa -

nia fo to ra da rów na au to stra dach i dro gach

kra jo wych prze bie ga ją cych przez te ren za -

bu do wa ny; bę dzie mo gła to ro bić wy łącz nie

In spek cja Trans por tu Dro go we go,

– uzgad nia nie lo ka li za cji fo to ra da rów z Po -

li cją – ma ją one być in sta lo wa ne wy łącz nie

tam, gdzie bę dzie to uza sad nio ne bez pie -

czeń stwem, a nie w miej scach bez piecz nych,

lecz po zwa la ją cych na ła twe zła pa nie kie row -

cy na po peł nie niu wy kro cze nia i za si la niu

w ten spo sób sa mo rzą do we go bu dże tu,

– prze zna cza nie przez sa mo rzą dy pie nię dzy

z man da tów za wy kro cze nia za re je stro wa ne

fo to ra da ra mi na po pra wę bez pie czeń stwa

ruchu dro go we go, po pu la ry za cji prze pi sów

o ru chu dro go wym i edu ka cji ko mu ni ka cyj nej,

a nie na in ne ce le,

– wy dłu że nie okre su po stę po wa nia man -

da to we go z 60 do 180 dni, co ma od cią żyć

są dy grodz kie, do któ rych tra fia ją spra wy

o nie za pła co ne man da ty. �

PRZE MY SŁAW KA CAK

Umo wa z Li twą
Generalny inspektor An drzej Ma te juk, ko -

men dant głów ny Po li cji i Vi zgir das Te lyčėnas,

ko mi sarz ge ne ral ny Po li cji Li tew skiej pod pi -

sa li 5 paź dzier ni ka br. w Tro kach Po ro zu mie nie
w spra wie wy ko ny wa nia Umo wy mię dzy Rzą -
dem Rze czy po spo li tej Pol skiej a Rzą dem Re pu -
bli ki Li tew skiej o współ pra cy w zwal cza niu
prze stęp czo ści zor ga ni zo wa nej i in nych prze -
stępstw oraz współ dzia ła niu na te re nach przy gra -
nicz nych, pod pi sa nej w Wil nie 14 mar ca 2006 r.

Stro ny zo bo wią za ły się do m.in.: wy mia ny

do świad czeń, da nych oraz in for ma cji do ty -

czą cych prze stępstw wy mie nio nych w umo -

wie rzą do wej, wspól ne go wy ko ny wa nia

czyn no ści ope ra cyj nych, or ga ni zo wa nia szko -

leń – w szcze gól no ści z za kre su ba dań kry -

mi na li stycz nych, wy ko rzy sta nia śpb oraz

pro wa dze nia wspól nych dzia łań i pro gra mów

pre wen cyj nych. �

PK

Po raz 9. na Jasnej Górze
26 wrze śnia, w nie dzie lę po prze dza ją cą

świę to pa tro nal ne św. Mi cha ła Ar cha nio ła –

opie ku na po li cjan tów, przy by li oni z ca łej

Pol ski na Ja sną Gó rę. Mszę świę tą w in ten cji

śro do wi ska po li cyj ne go od pra wi li ka pe la ni

ko mend z ca łej Pol ski pod prze wod nic twem

ks. pra ła ta płk. Sła wo mi ra Żar skie go, wi ka -

riu sza ge ne ral ne go Or dy na ria tu Po lo we go

WP, a jed no cze śnie na czel ne go ka pe la na

Po li cji.

Z oka zji 20. rocz ni cy po wsta nia po li cyj -

nych związ ków za wo do wych po świę co no

i wrę czo no sztan dar Za rzą do wi Głów ne mu

NSZZP. �

P. Ost.
zdj. KMP w Czę sto cho wie

W Są dzie Naj wyż szym
o prze stęp czo ści

W gma chu Są du Naj wyż sze go w War sza -

wie i pod pa tro na tem pre ze sa SN od by ła

się 20 paź dzier ni ka br. kon fe ren cja zor ga ni -

zo wa na przez Pol ską Plat for mę Bez pie czeń -

stwa We wnętrz ne go na te mat: „No wo cze sne

roz wią za nia tech no lo gicz ne i praw ne ja ko

de ter mi nan ty sku tecz no ści or ga nów ści ga nia

oraz wy mia ru spra wie dli wo ści w wal ce

z prze stęp czo ścią”. 

Udział w niej wzię li przed sta wi cie le są -

dow nic twa, pro ku ra tu ry, po li cji, służb spe cjal -

nych oraz lu dzie na uki i go ście za gra nicz ni. 

Pod czas dys ku sji pa ne lo wych oma wia no:

au to ma tycz ny sys tem roz po zna wa nia mo wy

i elek tro nicz ny mo duł pro ce so wy, do świad -

cze nia w bu do wie kra jo we go sys te mu od zy -

ski wa nia mie nia oraz pro ble ma ty kę funk-

cjo no wa nia in sty tu cji świad ka ko ron ne go

i pro gra mów ochro ny. �

ELŻ BIE TA SI TEK
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Dru gie uro dzi ny te le fo nu
116 111

6 li sto pa da br. mi ja ją

dwa la ta, od kąd w Pol sce

dzia ła Te le fon Za ufa nia dla

Dzie ci i Mło dzie ży 116 111. By li śmy pią tym

pań stwem UE, któ re uru cho mi ło ta ką li nię.

Te le fon pro wa dzi Fun da cja Dzie ci Ni czy je.

Nu mer 116 111 dzia ła od po nie dział ku

do so bo ty w go dzi nach 12.00–20.00. Przez

ca łą do bę moż na też wejść na stro nę in ter -

ne to wą www.116111.pl. �

PK
Biu ro Pre wen cji KGP

In ter wen cja to ruń ska –
fi nał 

Spra wa sierż. An drze ja Ro so ła, po li cjan ta

z To ru nia, po mó wio ne go w lu tym te go ro ku

przez mat kę miej sco wej pro ku ra tor o przy -

ję cie ła pów ki, zo sta ła osta tecz nie za koń -

czo na. Sąd Re jo no wy w To ru niu od da lił

za ża le nie Wan dy D. na po sta no wie nie Pro -

ku ra tu ry Re jo no wej w El blą gu o umo rze niu

po stę po wa nia prze ciw ko An drze jo wi Ro so -

ło wi. �

ES

No we wła dze 
W KGP od by ło się 15 paź dzier ni ka br.

walne ze bra nie spra woz daw czo -wy bor cze

Sto wa rzy sze nia Ge ne ra łów Po li cji Rze czy po -

spo li tej Pol skiej. Pod ję to uchwa łę w spra wie

udo ku men to wa nia i uho no ro wa nia pol skich

po li cjan tów po mor do wa nych i po le głych

w la tach II woj ny świa to wej i w pierw szych

la tach po niej. Człon kiem ho no ro wym sto -

wa rzy sze nia zo stał insp. w sta nie spo czyn ku

Zdzi sław Czar nec ki. Na no wego pre ze sa za -

rzą du sto wa rzy sze nia wy bra no Lesz ka Lam -

par skie go. Wi ce pre ze sem po zo stał Adam

Ra pac ki. Skarb ni kiem zo stał Hen ryk To kar -

ski, a człon kiem za rzą du Ta de usz Bu dzik.

Prze wod ni czą cym ko mi sji re wi zyj nej zo stał

Ar ka diusz Pa weł czyk, je go za stęp cą Fer dy -

nand Ski ba. Se kre ta rzem po zo stał Wie sław

Stach. �

P. Ost. 

Prze ciw prze mo cy
„EU RO PA zjed no czo na prze ciw ko prze -

mo cy wo bec ko biet: lep sze pra wo, po li ty ka

i usłu gi dla ofiar!” – pod tym ha słem od by ła
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się w War sza wie mię dzy na ro do wa kon fe ren -

cja. Uczest ni cy, wśród nich po li cjan ci, mo gli

za po znać się z re gu la cja mi praw ny mi i pro -

ce du ra mi sto so wa ny mi w pań stwach Unii

Eu ro pej skiej. Za rok, kie dy Pol ska bę dzie

prze wod ni czy ła Ra dzie UE, bę dzie też re ali -

zo wa ła pra ce nad Eu ro pej ską stra te gią zwal -
cza nia prze mo cy wo bec ko biet, prze mo cy
do mo wej oraz oka le cza nia na rzą dów płcio -
wych ko biet. �

AN NA KUŹ NIA, Biu ro Pre wen cji KGP
Ma te ria ły po kon fe ren cyj ne są do stęp ne

na stro nach or ga ni za to rów:

http://www.cpk.org.pl
http://www.wa ve -ne twork.org

Po li cyj ne „Fo ki” czysz czą
Bał tyk

Dwa lap to py, sta tu et ka, pla kiet ka „Służ -

ba Dy żur na”, dwie ta bli ce re je stra cyj ne oraz

gó ra na czyń, bu te lek i zło mu – ta kie cie ka -

wost ki wy cią gnę li z wo dy gdyń scy po li cjan -

ci z Sek cji Płe two nur ków FO KI pod czas

ak cji sprzą ta nia dna w oko li cach plaż i Ma ri -

ny. EKO -Nur ko wy Dzień zor ga ni zo wali

Gdyń ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji oraz

Cen trum Nur ko wa nia i Tu ry sty ki Ak tyw nej

Ti ca da. W ak cji udział wzię ło 130 ochot ni -

ków. Po li cjan ci mie li do dys po zy cji jed nost -

kę pły wa ją cą „De mon”, a w oczysz cza niu

dna to wa rzy szy li im ko le dzy z Ośrod ka Że -

glar skie go MW RP. 

Przez ca ły czas trwa nia im pre zy nad jej za -

bez pie cze niem czu wa li po li cjan ci z gdyń -

skie go Nie eta to we go Ogni wa Wod ne go. �

DO RO TA POD HO REC KA -KŁOS
zdj. KMP w Gdy ni

Zbiór ka dla sie rot
i wdów

Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom

po Po le głych Po li cjan tach uzy ska ła zgo dę

MSWiA na prze pro wa dze nie ko lej nej zbiór -

ki pie nię dzy z prze zna cze niem na sta tu to -

wą po moc. Zbiór ka po trwa do 31 sierp nia

2011 r.

Wpłat moż na do ko ny wać na kon to: 

ING Bank Śląski

55 1050 1025 1000 0090 7435 1330

Fun da cja jest or ga ni za cją non pro fit, nie -

otrzy mu ją cą do ta cji, a wszyst kie jej środ ki,

z któ rych udzie la po mo cy ro dzi nom po le -

głych po li cjan tów, po cho dzą od dar czyń ców,

w tym osób prze ka zu ją cych 1 proc. swo je go

po dat ku do cho do we go. Spra woz da nie fi nan -

so we z po przed niej zbiór ki jest do stęp ne

na stro nie in ter ne to wej KGP w czę ści po -

świę co nej fun da cji. �

PK

Kon fe ren cja o stre sie
W dniach 21–22 paź dzier ni ka br. w war -

szaw skim Woj sko wym In sty tu cie Me dy cy -

ny Lot ni czej od by ła się IV kon fe ren cja

na uko wa Czło wiek w eks tre mal nych wa run -
kach śro do wi ska. Wy kła dy ple nar ne do ty czy -

ły m.in. stre so wych ura zów bo jo wych

u we te ra nów pol skich kon tyn gen tów woj -

sko wych, za cho wa nia jed nost ki w tłu mie

i au to agre sji osa dzo nych. O stre sie w wa -

run kach lo tu ko smicz ne go opo wie dział 

Mi ro sław Her ma szew ski, a re cep tę na de -

pre sję (oraz jak ją le czyć) po dał prof. Bar -

tosz Ło za – kie row nik Kli ni ki Psy chia trii

War szaw skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go

i za stęp ca dy rek to ra ds. lecz nic twa Szpi ta -

la Twor kow skie go. O po wsta wa niu hu ra-

ga nów i ich nisz czy ciel skiej mo cy (na przy -

kła dzie hu ra ga nu Ka tri na) mó wił zaś prof.

Ja nusz Ry biń ski ze Szko ły Głów nej Służ by

Po żar ni czej.

Po li cyj nej te ma ty ce by ły po świę co ne

warsz ta ty psy cho lo gicz ne Ob sza ry ry zy ka
zwią za ne z peł nie niem służ by lub wy ko-
ny wa niem za wo du pro wa dzo ne przez 

Krzysz to fa Ska rzyń skie go z Wy dzia łu 

Psy cho lo gów Po li cyj nych KGP oraz pre -
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zen ta cja pań psy cho lo żek z KSP po świę co -

na in ter wen cji psy cho lo gicz nej w sy tu acji

kry zy so wej.

Pa tro na mi me dial ny mi kon fe ren cji by ły

„Pol ska Zbroj na”, „Prze gląd Po żar ni czy”

i mie sięcz nik „Po li cja 997”. �

AW
zdj. An drzej Mi tu ra

Nowelizacja kodeksu
karnego

Pod wyż sze nie dol nej gra ni cy ka ry
za za bój stwo kwa li fi ko wa ne, więk -
sza ochro na dla funk cjo na riu szy pu -
blicz nych – to nie któ re ze zmian
w ko dek sie kar nym uchwa lo ne przez
Sejm 22 paź dzier ni ka br. Usta wa tra -
fi te raz do Se na tu.

Naj niż sza ka ra za za bój stwo kwa li fi ko -

wa ne, tj. ze szcze gól nym okru cień stwem

lub z po bu dek za słu gu ją cych na szcze gól -

ne po tę pie nie, ma wy no sić 12 lat po zba -

wie nia wol no ści. No wa re gu la cja do ty-

czyć ma rów nież za bójstw do ko na nych

w związ ku z wzię ciem za kład ni ka, zgwał -

ce niem lub roz bo jem.

Bar dziej chro nio ne ma ją być na to miast

oso by, któ re od par ły za mach na ja kie kol -

wiek cu dze do bro lub sta nę ły na stra ży

bez pie czeń stwa bądź po rząd ku pu blicz -

ne go i z te go po wo du zo sta ły ude rzo ne

al bo w ja ki kol wiek in ny spo sób na ru szo na

zo sta ła ich nie ty kal ność cie le sna (prze pis

ten nie bę dzie miał za sto so wa nia, je śli

czyn spraw cy go dził wy łącz nie w god ność

in ter we niu ją cej oso by). Bę dą pod le ga ły

ta kiej ochro nie, jak funk cjo na riu sze pu -

blicz ni.

No we li za cja prze wi du je w ta kich wy -

pad kach ka rę grzyw ny, ogra ni cze nia wol -

no ści lub po zba wie nia wol no ści do lat 2.

Je śli funk cjo na riusz pu blicz ny lub po-

ma ga ją ca mu oso ba do zna cięż kie go

uszczerb ku na zdro wiu, ka ra dla sprawcy

tego czynu ma wy no sić od 2 do 12 lat po -

zba wie nia wol no ści. Prze pis bę dzie do ty -

czył funk cjo na riu szy pu blicz nych tak że,

je śli za mach na nich zo stał pod ję ty z po -

wo du ich za wo du lub sta no wi ska.

18 paź dzier ni ka br. Pro ku ra tu ra Re jo -

no wa War sza wa -Wo la skie ro wa ła akt

oskar że nia prze ciw ko za bój com sto łecz -

ne go po li cjan ta An drze ja Stru ja, do któ -

re go do szło 10 lu te go 2010 r. na

przy stan ku tram wa jo wym. Obu gro zi do -

ży wo cie. �

PRZEMYSŁAW KACAK
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po wsta ły dwie pe ty cje do ko men dan ta

głów ne go Po li cji oraz an kie ta z dzie siąt ka -

mi py tań. 

Pierw sza pe ty cja z 30 li sto pa da 2008 r. by -

ła prze ciw pro po no wa nym przez BK KGP

roz wią za niom. Pi sa no w niej m.in.: W ostat -
nim cza sie w śro do wi sku funk cjo na riu szy TK
sze ro ko dys ku to wa na jest spra wa łą cze nia
ogniw tech ni ki kry mi na li stycz nej w jed nost ki
po nad po wia to we. We dług za mie rzeń pro jek to -
daw ców re or ga ni za cja ta ka po le ga ją ca na po -
łą cze niu ogniw TK z kil ku (naj czę ściej trzech)
po wia tów w je den or ga nizm, do któ re go za dań
bę dzie na le ża ła kry mi na li stycz na ob słu ga zda -
rzeń na te re nie po łą czo nych po wia tów, po zwo -
li na bar dziej efek tyw ne wy ko rzy sta nie kadr
i sprzę tu oraz wy eli mi nu je stan per ma nent nej
ko li zji Roz po rzą dze nia MSWiA w spra wie
roz kła du cza su służ by po li cjan tów. 

Pro jek to daw cy ta kie go roz wią za nia prze wi -
du ją, że po łą cze nie sta nów oso bo wych ogniw
TK z kil ku po wia tów po zwo li na wpro wa dze -
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Co da lej z TK?
Technicy kryminalistyki uważają, że powinni jeździć tylko tam, gdzie naprawdę są
potrzebni. A nie po to, żeby podnieść z ziemi ewentualny dowód rzeczowy i wrzucić go
do foliowego woreczka, który potem trafi do laboratorium. To może zrobić każdy
policjant mający rękawiczki i woreczek

To głów ne py ta nia sta wia ne przez pra -

cow ni ków te go pio nu. I jak za wsze

zda nia są po dzie lo ne.

ZA CZĘ ŁO SIĘ OD IFP
Dys ku sja na ten te mat na po li cyj nym fo rum

ifp trwa już od daw na (szcze gól ne na si le nie

na stą pi ło w 2008 r., kie dy to Biu ro Kry mi -

nal ne KGP prze pro wa dzi ło bar dzo do kład ną

i szcze gó ło wą ana li zę pra cy TK i wpro wa -

dzo no pierw szy pi lo ta żo wy pro gram łą cze nia

ko mó rek TK w woj. wiel ko pol skim). W pu -

blicz nej dys ku sji bra li udział tech ni cy kry -

mi na li sty ki z ca łe go kra ju. W efek cie

Reforma służąca poprawie warunków pracy i płacy techników
kryminalistyki, czy tylko redukcje etatowe i centralizacja? Jakie grupy
zaszeregowania powinni mieć TK? Czy powinni pracować
na dotychczasowych zasadach, czy łączyć się w większe, ponadpowiatowe
ogniwa? A jeśli tak, to czy łączyć wszystkie jednostki, czy tylko te, które
tego chcą? Jak duże mają być te ogniwa, by spełniały nakładane na nie
wymogi? Czy można zlikwidować dyżury domowe bez łączenia się
w większe zespoły? Czy w KWP mają powstać Wydziały Techniki
Kryminalistycznej? A może technika kryminalistyczna ma zostać
sprywatyzowana?
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nie służb 12-go dzin nych i wy eli mi no wa nie tzw.
nad go dzin. Stwo rzy rów nież moż li wość bar -
dziej ra cjo nal ne go do po sa że nia no wo po wsta -
łych jed no stek w sprzęt i ma te ria ły oraz
zna czą ce oszczęd no ści w tym za kre sie. (...)

My, funk cjo na riu sze pio nu TK, z ca łą od po -
wie dzial no ścią stwier dza my, że za ło że nia tak
po my śla nej „re for my” są błęd ne i szko dli we nie
tyl ko dla służ by TK, ale przede wszyst kim dla
ca łej Po li cji. (...)

W roz wa ża nej pro po zy cji „re for my” nie
uwzględ nio no ta kich oko licz no ści, jak zwięk -
szo ny czas do jaz du po li cjan ta służ by TK na
od le głe miej sce zda rze nia (brak am bu lan su
kry mi na li stycz ne go), re al nej moż li wo ści zbie gu
zda rzeń w róż nych miej sco wo ściach, in dy wi du -
al ne go ob cią że nia liczbą zda rzeń po szcze gól -
nych KP/KPP/KMP, spe cy ficz nych uwa-
run ko wań po szcze gól nych jed no stek.

Po stu lo wa no tak że przy wró ce nie pod le gło -

ści ogniw TK w KP/KPP/KMP la bo ra to riom

kry mi na li stycz nym KWP. Na to ostat nie nie

zgo dzi ła się KGP ze wzglę du na: „du alizm

kom pe ten cyj ny, czy li pod le głość po śred nią

pod LK i bez po śred nią pod KPP/KRP/KMP”

oraz fakt, że pion TK zwią za ny jest bar dziej

z po stę po wa nia mi przy go to waw czy mi niż

z funk cjo no wa niem la bo ra to riów kry mi na li -

sty ki.

PE TY CJA NR 2
16 lu te go 2009 r. po wsta ła pe ty cja nr 2, któ -

ra bar dziej szcze gó ło wo spre cy zo wa ła ocze -

ki wa nia po li cjan tów oraz nie wy klu czy ła

moż li wo ści łą cze nia ko mó rek TK. Za wie ra ła

pro gram na praw czy pio nu tech ni ki kry mi na -

li stycz nej oraz pro jekt za rzą dze nia KGP

w spra wie szcze gó ło wych za sad or ga ni za cji

i za kre su dzia ła nia TK. 

Głów ne ocze ki wa nia tech ni ków kry mi na li -

sty ki kon cen tro wa ły się na wy od ręb nie niu

TK ze struk tur wy dzia łów do cho dze nio -

wo -śled czych i utwo rze nia no wych wy dzia -

łów tech ni ki kry mi na li stycz nej (WTK

KWP/KSP). W ich skład we szły by no wo

utwo rzo ne miej skie i te re no we ko mór ki TK

przy za cho wa niu pod le gło ści na czel ni ko wi

WTK KWP/KSP.

PO 7 MIE SIĄ CACH OCZE KI WA NIA
13 wrze śnia br. roz po czął pra cę spe cjal ny ze -

spół ro bo czy, po wo ła ny przez ko men dan ta

głów ne go Po li cji, do opra co wa nia pro jek tu

prze kształ ceń or ga ni za cyj nych ko mó rek

tech ni ki kry mi na li stycz nej w Po li cji (cze ka -

no na to wy da rze nie od lu te go br.). W je go

skład we szli tak że dys ku tu ją cy na in ter ne to -

wym fo rum. Wśród 32 człon ków ze spo łu,

głów nie na czel ni ków wy dzia łów do cho dze -

nio wo -śled czych i kry mi nal nych KWP, zna la -

zło się 5 tech ni ków kry mi na li sty ki z róż nych

jed no stek. 

Na to miast od 2008 r. za czę to wpro wa dzać

w ca łym kra ju pro gram łą czą cy tech ni ków

z są sia du ją cych ze so bą po wia tów w jed ną

licz niej szą gru pę. Wo je wódz twa lu bu skie

i pod la skie jed nak nie przy stą pi ły do te go

pro gra mu.

Pod insp. Ja cek Mar cin kow ski, na -
czel nik La bo ra to rium Kry mi na li stycz -
ne go KWP w Go rzo wie Wiel ko pol skim:

– W woj. lu bu skim nie przy stą pio no

do wspo mnia ne go pro gra mu, po nie waż

wspól ne gru py tech ni ków znacz nie

zmniej szy ły by szyb kość re ak cji na zda rze -

nia z uwa gi na po ko ny wa ne od le gło ści lub

zda rze nia po kry wa ją ce się cza so wo (skut -

ko wa ło by to opóź nie nia mi roz po czę cia ich

ob słu gi), co wpły nę ło by ne ga tyw nie na wi -

ze ru nek Po li cji oraz su biek tyw ne od czu cia

po krzyw dzo nych. Po nad to stwo rzy ło by to

utrud nie nia oraz pod nie sie nie kosz tów

w za kre sie wy ko ny wa nej do ku men ta cji

z oglę dzin miejsc zda rzeń. 

Dłu gi do jazd do miej sca zda rze nia, nie -

kie dy dłuż szy niż sa me oglę dzi ny, po wo do -

wał by zmę cze nie tech ni ka, co mo gło by się

nie ko rzyst nie od bić na ja ko ści je go pra cy,

utrud nio ny był by nad zór nad ja ko ścią pra cy

oraz ja ko ścią do ku men tów wy two rzo nych

przez tech ni ków, nie zbęd ne by ło by przy go -

to wa nie po miesz czeń do pra wi dło we go

funk cjo no wa nia ze spo łu tech ni ków. 

Przed sta wio ne czyn ni ki oraz spe cy fi ka

te ry to rial na wo je wódz twa lu bu skie go prze -

ma wia ła za od rzu ce niem pro gra mu two rze -

nia mię dzy po wia to wych grup tech ni ków

kry mi na li sty ki.

ZA I PRZE CIW ŁĄ CZE NIU
Cał ko wi cie od mien ne go zda nia są tech ni cy

z woj. ma ło pol skie go.

Swo ją wspól ną, ale ano ni mo wą, wy po -

wiedź przed sta wi li na pi śmie za po śred nic -

twem rzecz ni ka pra so we go:

Trwa ją cy w na szym wo je wódz twie od mar -
ca br. pro gram pi lo ta żo wy (ten sam, któ ry jest
re ali zo wa ny tak że w in nych wo je wódz twach)
do ty czy trzech no wo utwo rzo nych struk tur or -
ga ni za cyj nych tech ni ków kry mi na li sty ki po -
wsta łych z po łą cze nia: KMP w Kra ko wie
z ko men da mi po wia to wy mi w tym mie ście
i w Wie licz ce, KPP w Brze sku z KPP
w Boch ni oraz KPP w Mie cho wie z KPP
w Pro szo wi cach.

Po zwo li ło to na upo rząd ko wa nie struk tur 
or ga ni za cyj nych ko mó rek tech ni ki kry mi na -
li stycz nej (głów nie cho dzi o moż li wość od zy -
ska nia eta tów i prze su nię cia ich do
ko mi sa ria tów), uspraw nie nie nad zo ru nad
wy ko ny wa niem czyn no ści tech nicz no -kry mi -
na li stycz nych na miej scach prze stępstw, a więc
pod nie sie nie po zio mu tych czyn no ści, więk sze
moż li wo ści ty po wa nia spraw ców oraz łą cze -
nia zda rzeń w opar ciu o mo dus ope ran di i po -
zo sta wio ne śla dy kry mi na li stycz ne na ca łym
te re nie dzia ła nia ko mór ki TK. 

Po łą cze nie to mia ło też wpływ na lep szą or -
ga ni za cję cza su służ by i moż li wość zwro tu
nad go dzin, li kwi da cję dys pro por cji w liczbie
ob słu gi zda rzeń przy pa da ją cych na jed ne go
tech ni ka kry mi na li sty ki, zrów na nie ob cią że -
nia pra cą tech ni ków z ko mó rek wcho dzą cych
w skład po łą czo nej jed nost ki WTK, wdro że -
nie we wnętrz ne go pro ce su szko leń tech ni ków
oraz stan da ry zo wa nie pro ce dur.

Nie któ re wo je wódz twa prze dłu ży ły u sie -

bie pro gram pi lo ta żo wy (głów nie na proś bę

sa mych tech ni ków), a in ne z tych sa mych

po wo dów z nie go zre zy gno wa ły. 

Na ifp po ja wia ło się mnó stwo py tań zwią -

za nych z tym pro gra mem, np. czy na wy jazd

na zda rze nie po za te re n swo je go po wia tu bę -

dzie przy słu gi wa ła de le ga cja, czy ktoś po li -

czył, jak ogrom ne od le gło ści bę dą te raz

po ko ny wać tech ni cy i czy nie spo wo du je to

ko lej nych gi gan tycz nych nad go dzin, w ja ki

spo sób i za co ma ją na te zda rze nia do jeż -

dżać, bo am bu lan sów kry mi na li stycz nych na -

dal bra ku je.

TK NA TAK

St. asp. Woj ciech Dut czak, Zespół TK
Wy dzia łu Kry mi nal ne go KPP w Mrą -
go wie, czło nek ze spo łu po wo ła ne go
przez ko men dan ta głów ne go Po li cji:

– Na pod sta wie pe ty cji nr 1 i 2 w 2009 r.

opra co wa li śmy an kie tę skie ro wa ną do funk -

cjo na riu szy zaj mu ją cych sta no wi ska w ko -

mór kach tech ni ki kry mi na li stycz nej oraz

funk cjo na riu szy wy ko nu ją cych obo wiąz ki
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Prawie 80 proc.
ankietowanych techników

kryminalistyki poparło
pomysł utworzenia WTK

przy KWP, któremu
podlegałyby nowo

utworzone komórki TK ze
szczebla KPP/KMP/KRP

(pytanie nr 60), 70 proc.
było za utworzeniem

nowych, silnych (czytaj
połączonych) komórek TK

(pytanie 61).

�
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tech ni ka kry mi na li sty ki w jed nost kach or ga ni za cyj -

nych Po li cji. An kie ta zo sta ła prze pro wa dzo na dro gą in -

ter ne to wą w okre sie od 17 sierp nia 2009 r. do 11

paź dzier ni ka 2009 r., tj. przez 56 dni. Wzię ło w niej

udział 821 z 1787 tech ni ków kry mi na li sty ki peł nią -

cych służ bę w jed nost kach or ga ni za cyj nych Po li cji (46

proc.).

Bli sko 90 proc. an kie to wa nych zgo dzi ło się z tre ścią

pe ty cji nr 2 (py ta nie nr 55), pra wie 80 proc. po par ło

pomysł utwo rze nia WTK przy KWP, któ re mu pod le -

ga ły by no wo utwo rzo ne ko mór ki TK ze szcze bla

KPP/KMP/KRP (py ta nie nr 60), 70 proc. by ło

za utwo rze niem no wych, sil nych (czy taj po łą czo nych)

ko mó rek TK (py ta nie 61). Po nad to wszy scy an kie to -

wa ni chcą utwo rze nia eta tu „star szy tech nik kry mi na -

li sty ki” z 6. gru pą upo sa że nia (po raz pierw szy

w hi sto rii da ło by to moż li wość awan su w tym pio nie!)

oraz uwa ża ją, że po li cjan tów TK na le ży za li czyć

do gru py funk cjo na riu szy peł nią cych służ bę w wa run -

kach szko dli wych, co skut ko wa ło by do li cze niem 0,5

proc. do wy słu gi eme ry tal nej, za każ dy rok prze pra co -

wa ny w TK (py ta nie 63).

Naj go rzej oce nio ny zo stał jed nak pro gram pi lo ta żo -

wy (py ta nie nr 51) – 82 oso by da ły mu oce nę od 1 do 3

w 6-stop nio wej ska li. Naj wię cej (34) by ło „je dy nek”!

PO CO TA DYS KU SJA?
W omó wie niu wy ni ków an kie ty do ty czą cej wa run ków

pra cy tech ni ków kry mi na li sty ki opu bli ko wa nej na ifp

Biu ro Kry mi nal ne KGP na pi sa ło: 

Nie bu dzą cy mi wąt pli wo ści wnio ska mi są: 
1) funk cjo nu ją ce w jed nost kach Po li cji ko mór ki tech ni -

ki kry mi na li stycz nej za trud nia ją ce od 7 tech ni ków kry mi -
na li sty ki i wię cej (75 ko mó rek tech ni ki kry mi na li stycz nej
na 367 ko mó rek tech ni ki kry mi na li stycz nej w ska li kra ju)
po zwa la ją na ra cjo nal ne i efek tyw ne wy ko rzy sta nie sił
i środ ków oraz nie ge ne ru ją nad go dzin, a ewen tu al ne nad -
go dzi ny od bie ra ne są na bie żą co, 

2) po wyż sze go nie gwa ran tu je ko mór ka tech ni ki kry mi -
na li stycz nej za trud nia ją ca od 1 do 6 tech ni ków kry mi na li -
sty ki (292 ko mór ki).

Z te go moż na wy snuć wnio sek, że wszyst kie te 292

ko mór ki wy ma ga ją re or ga ni za cji (czy taj – po łą cze nia

z in ny mi). Więc po co ta dys ku sja, po co ze spo ły ro bo cze

itp.? – py ta ją fo ru mo wi cze, sko ro de cy zję już pod ję to.

Insp. Ma rek Dy jasz, dy rek tor BK KGP:
– Żad ne de cy zje jesz cze nie za pa dły. Ci, któ rzy tak

twier dzą, nie ma ją sza cun ku dla człon ków ze spo łu,

któ ry ca ły czas sta ra się wy pra co wać naj lep sze roz wią -

za nia, wsłu chu jąc się w gło sy po li cjan tów z pierw szej

li nii. Wciąż po ja wia ją się no we pro po zy cje. Gdy by

KGP już dziś pod ję ła ja kieś de cy zje, nie po wo ły wa ła -

by żad ne go ze spo łu. 

Ja, jak każ dy za in te re so wa ny, mam tak że swój po -

gląd na tę spra wę. Przede wszyst kim uwa żam, że

1–3-oso bo we ko mór ki TK nie są ani efek tyw ne, ani

mo bil ne, a za trud nie ni w nich tech ni cy ma ją za du żo

dy żu rów do mo wych i nad go dzin, któ rych nie ma 

kie dy ode brać. Dla te go są dzę, że ogni wa te po win ny

tak się po łą czyć, aby w jed nej ko mór ce by ło mi ni -

mum 6 tech ni ków. Ale je śli ze spół wy pra cu je in ne, lep -

sze roz wią za nia, to na pew no nie bę dę ich we to wał.

W dal szej czę ści omó wie nia wy ni ków ze szło rocz nej

an kie ty BK KGP stwier dzi ło, że ko niecz ne jest utwo -

rze nie wy dzia łów tech ni ki kry mi na li stycz nej w każ dej

KWP. 

Ale że by włą czyć eta ty tech ni ków do KWP, trze ba naj -
pierw ty le sa mo eta tów zli kwi do wać w tej że KWP – pi szą

in ter nu aci – bo li mi ty eta to we w tych jed nost kach są wy -
czer pa ne w 100 proc. Więc jak to zro bić?

Asp. sztab. Ja nusz Ob ręb ski, ZTK KPP
w Prza sny szu:

– Od 25 lat je stem tech ni kiem kry mi na li sty ki.

Do mo men tu wpro wa dze nia pro gra mu pi lo ta żo we go

pra co wa łem w 3-oso bo wym ze spo le. To był praw dzi wy

kosz mar. Dy żur do mo wy co trze ci dzień i w co dru gi

week end. A jak któ ryś z ko le gów po je chał na urlop, to

przy cho dzi łem do pra cy na wet ze zwol nie niem le kar -

skim, ukry wa jąc je przed prze ło żo nym. Gdy bym je po -

ka zał, kum pla ścią ga no by z urlo pu.

Od ży li śmy do pie ro te raz, kie dy w ra mach pro gra mu

pi lo ta żo we go po łą czo no nas z trze ma tech ni ka mi z są -

sied nie go Ma ko wa Ma zo wiec kie go. Ale i to roz wią za -

nie uwa żam za do raź ne. Po łą czo ne ko mór ki co praw da

nie ge ne ru ją już ko lo sal nych nad go dzin ani dy żu rów

do mo wych na okrą gło, ale są one na dal roz pro szo ne,

sła be i nie wy dol ne. We dług mnie ide al ną sy tu acją jest

utwo rze nie wy dzia łów tech ni ki kry mi na li stycz nej

przy KWP. W tych wy dzia łach po win ni być umo co wa -

ni tech ni cy z miej scem peł nie nia służ by w swo ich ma -

cie rzy stych jed nost kach (coś na wzór CBŚ). To

pod nio sło by ich ran gę, po pra wi ło za opa trze nie

w sprzęt, no i wresz cie po zwo li ło by pod nieść im gru -

py za sze re go wa nia. Nie by li by uza leż nie ni od wi dzi -

mi się ko men dan tów po wia to wych (a pra wie każ dy

z nich ma swój wła sny, od mien ny po gląd na tę spra -

wę), ale na dal ob słu gi wa li by ich te ren.

TRUD NY WY BÓR
Tech ni cy na fo rum zga dza ją się tyl ko co do jed ne go –

po win ni mieć 6. gru pę za sze re go wa nia, ja ko że trak to -

wa ni są ja ko spe cja li ści (np. w są dach). Tym cza sem nie
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367 komórek techniki kryminalistycznej:
65 w KMP
271 w KPP
7 w KRP (dotyczy tylko garnizonu stołecznego)
24 w KK

We wszystkich komórkach jest 1826 etatów 
techników kryminalistyki:
po 1 techniku kryminalistyki – 10 komórek techniki kryminalistycznej,
po 2 techników kryminalistyki – 59 komórek techniki kryminalistycznej,
od 3–5 techników kryminalistyki – 223 komórki techniki
kryminalistycznej,
od 6–10 techników kryminalistyki – 49 komórek techniki
kryminalistycznej,
powyżej 10 techników kryminalistyki – 26 komórek techniki
kryminalistycznej
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wszy scy ma ją na wet 5., a są przy pad ki, że 2. lub 3. Ale

środ ki fi nan so we na stwo rze nie sta no wi ska star sze go

tech ni ka kry mi na li sty ki (spe cja li sta z 6. gru pą), mo gą

się zna leźć z re duk cji eta tów po wpro wa dzo nych zmia -

nach (łą cze nie ogniw z kil ku po wia tów). Co więc wy -

brać? Wie le jed no stek nie chce żad nych zmian! 

Asp. sztab. To masz Gó rak, ZTK KPP w Dę bi cy:
– U nas pro gram pi lo ta żo wy funk cjo nu je do pie ro od

1 paź dzier ni ka. Upły nę ło więc zbyt ma ło cza su, że by po -

wie dzieć, czy się spraw dza. Ale jed no mar twi nas już od

sa me go po cząt ku. W Dę bi cy ma my 5 eta tów, KPP

w Rop czy cach (z któ rą nas po łą czo no) – 3, a no we ogni -

wo li czy 7 osób. Je den tech nik od nas nie uczest ni czy

w pro gra mie. Czy to ozna cza, że kie dy re for ma wej dzie

w ży cie, stra ci my ten etat? Je śli tak, to kto zo sta nie zwol -

nio ny?

Do tej po ry ra dzi li śmy so bie bez pro ble mów, tak że

z nad go dzi na mi i dy żu ra mi do mo wy mi. Te ostat nie

tra fia ły się tyl ko w na głych wy pad kach (np. cho ro by),

bo z urlo pa mi (pla no wa ny mi wcze śniej) ra dzi li śmy so -

bie. Nam to po łą cze nie nic nie da ło, je dy nie wy dłu -

ży ło czas do tar cia na miej sce, ale są w na szym

wo je wódz twie jed nost ki, któ re chcia ły by ta kie go po -

łą cze nia. Tyl ko że one aku rat w tym pro gra mie nie

uczest ni czą. Czym się kie ro wa no przy wy bo rze – nie

wiem.
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Naj gor sza w tym wszyst kim jest na sza nie wie dza.

Pra cu ję w Po li cji już 20 lat i z do świad cze nia wiem, że

jak o ja kiejś spra wie ma ło się mó wi, to naj praw do po -

dob niej zo sta nie wpro wa dzo na po ci chu, że by nie by -

ło pro te stów. Jak się już wpro wa dzi, na pro te sty

bę dzie za póź no.

Pod kom. Piotr Ki liań czyk, ZTK KPP w Ni sku:
– Wpro wa dzo ny u nas pro gram pi lo ta żo wy, jak

wszyst ko, ma swo je do bre i złe stro ny. Do po zy ty wów

na le ży za li czyć ko niec dy żu rów do mo wych, któ rych

do tąd mie li śmy 270 go dzin w mie sią cu, i wy eli mi no -

wa nie nad go dzin, któ rych też nie bra ko wa ło. Za to

znacz nie zwięk szy ły się od le gło ści, ja kie mu si my po -

ko ny wać, ja dąc na zda rze nie. Te raz ma my w swo jej pie -

czy 180 tys. lu dzi i dwie dro gi kra jo we. Co się sta nie,

gdy na tych że dro gach jed no cze śnie wy da rzą się dwa

wy pad ki od le głe od sie bie o 150 km? Po za tym nie wi -

dzę żad nych moż li wo ści zmniej sze nia licz by eta tów

po tym po łą cze niu. Gdy by to zro bić, znów wró ci ły by

dy żu ry do mo we, czy li ca łe przed się wzię cie stra ci ło by

sens. Je go je dy nym wów czas efek tem by ło by zwięk -

sze nie od le gło ści, ja kie TK mie li by do po ko ny wa nia.

PRO PO ZY CJE IN TER NAU TÓW
Po my słów na po pra wę sy tu acji po wsta ło wiele. M.in.

stwo rze nie ka ta lo gu ob li ga to ryj nych i fa kul ta tyw - �
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Nauka w magicznym
wydaniu
Do 31 grudnia potrwa wystawa „Magia kryminalistyki” otwarta
w warszawskim Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki
na początku października br.

U ro czy ste go otwar cia wy sta wy – w obec no ści licz nych przed sta wi cie li świa ta na -

uki oraz Po li cji – do ko na li: inż. Je rzy Ja siuk, dy rek tor mu zeum, inż. Ja nusz Dy -

duch, wi ce pre zes Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej (wła ści cie la mu zeum), gen.

insp. An drzej Ma te juk, ko men dant głów ny Po li cji i mł. insp. Pa weł Ry bic ki, dy rek tor

Cen tral ne go La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go KGP. Wszy scy zgo dzi li się, że choć kry -

mi na li sty ka nie ma nic wspól ne go z cza ra mi i, ja ko na uka ści sła, czer pie z osią gnięć in -

nych dzie dzin wie dzy, jak rów nież wy pra co wa ła so bie wie le wła snych me tod

ba daw czych, to jed nak – zwłasz cza dla po stron ne go ob ser wa to ra – ja kaś cząst ka ma gii

kry je się w ba da niach i do cho dze niu do praw dy.

Od wie dza ją cy wy sta wę mo gą za rów no prze nieść się w prze szłość, do wia du jąc się, ja -

ki mi me to da mi po słu gi wa li się przed la ty eks per ci kry mi na li sty ki, jak i po znać naj now -

sze spo so by od kry wa nia, co za szło na miej scu zda rze nia, do ku men to wa nia fak tów,

ob ra zów, wi ze run ków osób itd. Po dzia ło wi chro no lo gicz ne mu to wa rzy szy po dział te -

ma tycz ny – po szcze gól ne ga blo ty i eks po zy cje po świę co ne są m.in.: dak ty lo sko pii, an -

tro po sko pii, ge ne ty ce, fo to gra fii, ba da niu wy pad ków ko mu ni ka cyj nych, me cha no sko pii,

ba da niu do ku men tów i no śni ków au dio wi zu al nych. Re kon struk cja oglę dzin na miej scu

zda rze nia po zwa la z ko lei za po znać się z pra cą po li cyj ne go tech ni ka, za bez pie cza ją ce -

go śla dy po zo sta wio ne przez prze stęp ców. 

Ory gi nal ny mi pa miąt ka mi po edu ka cyj nej wy ciecz ce bę dą wła sne od ci ski li nii pa pi -

lar nych na kar cie dak ty lo sko po wej oraz zdję cia sy gna li tycz ne wy ko na ne naj now szą me -

to dą (jed no cze śnie pro fil i en fa ce, a tak że zdję cia dło ni). �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor

nych wy jaz dów tech ni ków na zda rze nia,

co znacz nie ogra ni czy ło by ich licz bę.

W wy pad ku fa kul ta tyw nych to sam tech -

nik de cy do wał by, czy należy je chać na

zda rze nie. 

No i przede wszyst kim wie lu dys ku tan -

tów twier dzi, że to kon kret ne jed nost ki po -

win ny de cy do wać, czy ma ją się po łą czyć,

czy nie. Łą cze nie na si łę przy nie sie wię cej

złe go niż do bre go. Wie lu tech ni ków za po -

wia da, że po po łą cze niu na tych miast odej -

dą na eme ry tu rę lub zmie nią pra cę. Są

i ta kie jed nost ki, gdzie ogni wo TK skła da

się z 2 tech ni ków. Kie dy je den jest na urlo -

pie lub cho ru je, dru gi pra cu je 24 go dzi ny

na do bę. Ale, co naj dziw niej sze, wśród nich

są ta cy, któ rzy nie na rze ka ją i nie chcą się

z ni kim łą czyć!

BRAK IN FOR MA CJI

Pod insp. Wło dzi mierz Ja strzęb ski,
na czel nik WTK we Wro cła wiu, czło -
nek po wo ła ne go przez ko men dan ta
głów ne go ze spo łu:

– Naj więk szy pro blem po le ga na bra ku

obie gu in for ma cji. To naj bar dziej wi dać

na fo rum. Po li cjan ci w ma łych jed nost kach

nie wie le wie dzą o ko rzy ściach, ja kie nio są

wpro wa dza ne zmia ny.

Asp. sztab. Ce za ry Bu da, ZTK Wy -
dzia łu Do cho dze nio wo -Śled cze go
KPP w Świd ni cy:

– Nie ste ty, nie wie le mo gę po wie dzieć

o pla no wa nych re for mach, bo my tu jesz -

cze nic nie wie my. Pro gram pi lo ta żo wy

do nas nie do tarł. Obec nie nie ma my po -

wo dów do na rze ka nia. Jest nas 6 i da je my

so bie ra dę. Śred nio w mie sią cu ma my dwa

dy żu ry do mo we, prze waż nie w week en dy.

Gdy by po łą czo no nas z Wał brzy chem, trze -

ba by do jeż dżać do pra cy, no i dro ga do jaz -

du na zda rze nia tak że by się wy dłu ży ła.

Bo imy się tak że ewen tu al nej li kwi da cji

eta tów po po łą cze niu z in ną jed nost ką.

JESZ CZE DWA SPO TKA NIA
Po wo ła ny we wrze śniu przez ko men dan ta

głów ne go Po li cji ze spół ma trzy mie sią ce na

wy pra co wa nie swo je go sta no wi ska do ty czą ce -

go prze kształ ceń or ga ni za cyj nych ko mó rek

tech ni ki kry mi na li stycz nej w Po li cji. Pla no wa -

ne są jesz cze dwa po sie dze nia w Pi le. Na

ostat nim (w po ło wie paź dzier ni ka w Le gio no -

wie) prze wod ni czą cy ze spo łu insp. Ma rek

Dyjasz stwier dził, że je śli uda się za do wo lić

80 proc. tech ni ków, to bę dzie suk ces. �

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

�
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Czy polscy policjanci powinni w czasie zwolnienia
lekarskiego dostawać pełne wynagrodzenie, czy też
80 procent wypłaty jak pracownicy? Dyskusja trwa. A liczby
mówią za siebie: każdego dnia nieobecnych w służbie jest
około sześciu tysięcy policjantów. 

Ofi ce ro wie łącz ni ko wi pol skiej Po li cji spraw dzi li, jak spra wa zwol -

nień le kar skich jest ure gu lo wa na w po li cjach/mi li cjach in nych

państw eu ro pej skich. Oto, co usta li li.

AU STRIA
• funk cjo na riu szo wi, któ ry prze by wa na zwol nie niu

le kar skim po wy żej 182 dni ka len da rzo wych, wy pła -

ca ne jest wy na gro dze nie w wy so ko ści 80 proc. kwo -

ty wy na gro dze nia przy słu gu ją cej za okres peł nie nia

służ by;

• do dat ko we świad cze nia za służ bę w cięż kich lub nie bez piecz nych

wa run kach oraz służ bę w nad go dzi nach re du ku ją ob niż kę wy na -

gro dze nia z ty tu łu zwol nie nia le kar skie go. Stąd wy na gro dze nie

mie sięcz ne, tak że w przy pad ku prze by wa nia na zwol nie niu dłu żej

niż 182 dni, mo że być wy pła ca ne w ca ło ści;

• licz ba 182 dni nie do ty czy jed ne go zwol nie nia le kar skie go; je śli

w cią gu 6 mie się cy od po wro tu ze zwol nie nia le kar skie go po now -

nie na stą pi nie zdol ność do służ by wsku tek cho ro by, trak tu je się ją

ja ko kon ty nu ację wcze śniej szej nie zdol no ści do służ by.

BIA ŁO RUŚ
• zwol nie nie le kar skie od obo wiąz ków służ bo -

wych w związ ku z cza so wą nie zdol no ścią do pra -

cy nie nie sie ze so bą po trą ceń wy so ko ści

wy na gro dze nia za sad ni cze go;

• pra cow ni kom or ga nów spraw we wnętrz nych, któ rzy za cho ro wa li

w trak cie trwa nia urlo pu wy po czyn ko we go, po po wro cie do zdro -

wia urlop się prze dłu ża o okres nie wy ko rzy sta nych dni;

• okres cza so wej nie zdol no ści do pra cy, kie dy pra cow nik or ga nów

spraw we wnętrz nych jest zwol nio ny od peł nie nia obo wiąz ków służ -

bo wych, nie jest za li cza ny do wy mia ru urlo pu wy po czyn ko we go.

BUŁ GA RIA
• dzien na re kom pen sa ta za tym cza so wą nie zdol -

ność do pra cy z ty tu łu cho ro by ogól nej wy no si

80 proc., a z ty tu łu wy pad ku przy pra cy lub cho ro -

by za wo do wej

90 proc.

FRAN CJA
Po li cja:
• w przy pad ku zwol nie nia nie prze kra cza ją ce go mie -

sią ca funk cjo na riusz otrzy mu je 100 proc. wy na gro dze nia;

• w trak cie zwol nie nia prze kra cza ją ce go okres mie sią ca funk cjo na -

riusz mo że utra cić 24 proc. upo sa że nia brut to;

• we dług nie ofi cjal nych sta ty styk Dy rek cji ds. Ad mi ni stra cji Po li cji

Na ro do wej (DAPN) 1 proc. sta nu oso bo we go Po li cji, tj. oko ło 1300

osób, znaj du je się na zwol nie niu z po wo du prze wle kłej cho ro by

(któ re mo że trwać do 3 lat) bądź na dłu go trwa łym zwol nie niu cho -

ro bo wym (któ re mo że trwać do 5 lat). Po śród tych osób dwie trze -

cie to oso by z pro ble ma mi na tu ry psy cho lo gicz nej, głów nie z de pre -

sją. Prze cięt ny wiek tej gru py to oko ło 47 lat. Le cze nie na zwol nie -

niu z po wo du prze wle kłej cho ro by trwa ją ce do 3 lat (congé de

lon gue ma la die) jest przez pierw szy rok w ca ło ści opła ca ne przez

ubez pie czy cie la, a w na stęp nych la tach tyl ko w po ło wie. 

Żan dar me ria:
• funk cjo nu je tzw. urlop cho ro bo wy, któ re go czas nie mo że prze kro -

czyć 180 dni;

• żan darm bę dą cy na dłu go trwa łym zwol nie niu le kar skim otrzy mu -

je żołd pod sta wo wy oraz do da tek woj sko wy. Na stęp nie żołd jest

zmniej sza ny do 50 proc. przez 3 la ta.

HISZ PA NIA
• w cią gu trzech pierw szych mie się cy zwol nie nia funk -

cjo na riusz ma pra wo do peł ne go wy na gro dze nia;

• od czwar te go mie sią ca ma pra wo do pen sji pod sta wo wej oraz do za -

sił ku, któ re go kwo ta jest sta ła i wy no si – we dług wy bo ru pra cow -

ni ka:

– 80 proc. pen sji pod sta wo wej,

– 75 proc. do dat ków do pen sji.

LI TWA
• przez pierw sze dwa dni zwol nie nia funk cjo na riusz

do sta je od 100 do 80 proc. wy na gro dze nia;

• za ko lej nych pięć dni – 40 proc.;

• od 8 dnia zwol nie nia – 80 proc. wy na gro dze nia.

HO LAN DIA
• pod czas zwol nie nia nie prze kra cza ją ce go 6 mie się cy

funk cjo na riusz otrzy mu je 100 proc. wy na gro dze nia;

• w okre sie od 7 do 12 mie się cy zwol nie nia wy na gro dze nie wy no -

si 90 proc. upo sa że nia;

• mię dzy 13. a 18. mie sią cem wy pła ca ne jest 80 proc. pen sji;

• je że li zwol nie nie trwa od 19 do 24 mie się cy, pra co daw ca wy pła ca

70 proc. upo sa że nia.

NIEM CY
• wszyst kie zwol nie nia le kar skie funk cjo na riu szy 

są płat ne w 100 proc.

RO SJA
• wszyst kie zwol nie nia le kar skie funk cjo na riu szy są

płat ne w 100 proc.

UKRA INA
• wszyst kie zwol nie nia le kar skie funk cjo na riu szy 

są płat ne w 100 proc.

WIEL KA BRY TA NIA
• do 6 mie się cy zwol nie nia le kar skie go po li cjant

otrzy mu je 100 proc. wy na gro dze nia; po tym

cza sie wy so kość wy na gro dze nia za le ży od in dy wi du al nych kon -

trak tów. �

Funk cjo na riusz na cho ro bo wym

na podstawie materiału Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych 
i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP

oprac. IF
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Rozmowa z sędzią Leszkiem Kuziakiem z Departamentu
Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Jakie są podstawowe założenia konwencji haskiej dotyczącej
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę?

– Wy mie nio na przez Pa nią kon wen cja jest ak tem pra wa mię dzy na -

ro do we go, któ ry ma za za da nie prze ciw dzia łać skut kom bez praw ne -

go upro wa dze nia dziec ka za gra ni cę lub za trzy ma nia dziec ka za

gra ni cą. Jej tekst zo stał opu bli ko wa ny w Dz.U. z 1995 r. nr 108,

poz. 528. 

Na le ży z ca łą mo cą pod kre ślić, że kon wen cja ta nie za po bie ga

trans gra nicz ne mu upro wa dza niu lub za trzy my wa niu dzie ci, a ta kie

się zda rza ją, a je dy nie sta wia so bie za cel od wró ce nie ne ga tyw nych

skut ków wy mie nio nych dzia łań. A do ty ka ją one nie tylko dziec ko –

wy rwa nie ze śro do wi ska, w któ rym się wy cho wy wa ło, i prze nie sie -

nie do ob ce go, któ re go nie zna, jest bar dzo szko dli we – ale tak że oso -

bę po zba wio ną pra wa do opie ki, mi mo że ta kie jej przy słu gu je.

Są dy, co wy ni ka z kon wen cji, aby prze ciw dzia łać skut kom bez -

praw ne go upro wa dze nia lub za trzy ma nia, ma ją obo wią zek nie zwłocz -

ne go za rzą dze nia po wro tu dziec ka do pań stwa bę dą ce go miej scem

je go sta łe go po by tu. Na le ży do dać, że na grun cie kon wen cji ha skiej

przez miej sce sta łe go po by tu dziec ka ro zu mie się to miej sce, w któ -

rym ono sta le prze by wa ło i w któ rym sku pia ła się je go ak tyw ność 

ży cio wa.

Kon wen cja ha ska sta no wi tak że pod sta wę do do cho dze nia przez

oso bę za in te re so wa ną ochro ny pra wa do od wie dzin dziec ka. W przy -

pad ku na ru sze nia te go pra wa kon wen cja na kła da na or ga ny cen tral -

ne, a za ich po śred nic twem tak że na in ne or ga ny, obo wią zek

po dej mo wa nia dzia łań zmie rza ją cych do przy wró ce nia moż li wo ści 

je go wy ko ny wa nia przez wnio sko daw cę. 

Jakie sądy rozpatrują wnioski o powrót dziecka?
– Wnio ski o po wrót dziec ka są roz po zna wa ne przez są dy pań stwa,

do któ re go dziec ko zo sta ło upro wa dzo ne, lub w któ rym zo sta ło za -

trzy ma ne (art. 12 aka pit 1). Na to miast wnio ski o ure gu lo wa nie 

pra wa do od wie dzin roz po zna ją są dy pań stwa, w któ rym dziec ko ma

sta ły po byt lub tyl ko po byt. 

Jak konwencja definiuje pojęcia bezprawnego uprowadzenia lub
zatrzymania dziecka?

– De fi ni cje za war te są w art. 3 lit. a), b). We dług nie go po le ga ją

one na na ru sze niu czy je goś pra wa do opie ki nad dziec kiem, któ re

by ło wy ko ny wa ne lub by ło by wy ko ny wa ne, gdy by upro wa dze nie lub

za trzy ma nie nie na stą pi ło.

W oparciu o jakie reguły sądy decydują o powrocie dziecka do kraju
stałego pobytu?

TYLKO ŻYCIE Walka o dziecko POLICJA 997       listopad 2010 r.12

O kon wen cji 
ha skiej

– Sąd na ka że po wrót dziec ka do pań stwa sta łe go po by tu, je śli

w opar ciu o ze bra ny ma te riał do wo do wy usta li, że do szło do trans gra -

nicz ne go i bez praw ne go upro wa dze nia lub za trzy ma nia w ro zu mie -

niu art. 3 lit. a), b). A bez praw ne upro wa dze nie lub za trzy ma nie

mia ło miej sce po da cie wej ścia w ży cie kon wen cji mię dzy pań stwem,

w któ rym dziec ko mia ło sta ły po byt, a pań stwem, do któ re go zo sta -

ło upro wa dzo ne, lub w któ rym zo sta ło za trzy ma ne (art. 35 zd. 1 kon -

wen cji). I w któ rym na dal prze by wa, a w chwi li za koń cze nia spra wy

nie ukoń czy ło 16 lat. 

Kto może wystąpić z wnioskiem o powrót dziecka do kraju
na podstawie konwencji haskiej? Gdzie należy go złożyć?

– Z wnio skiem o po wrót, spo rzą dzo nym na pod sta wie kon wen cji,

mo że wy stą pić oso ba (lub oso by), któ rej (których) pra wo do opie ki

nad dziec kiem zo sta ło na ru szo ne w wy ni ku bez praw ne go upro wa -

dze nia lub za trzy ma nia. De fi ni cja pra wa do opie ki za war ta jest

w art. 5 lit. a) kon wen cji. Prze pis ten pod kre śla upraw nie nie wnio -

sko daw cy do de cy do wa nia o miej scu po by tu dziec ka, na to miast nie

od po wia da na py ta nie, kto jest upraw nio ny do wy stą pie nia o je go po -

wrót. Od po wie dzi na to py ta nie na le ży szu kać w re gu la cjach pra wa

kra jo we go. W świe tle pra wa pol skie go de cy zja o miej scu po by tu

dziec ka przy słu gu je ro dzi co wi (art. 97 par. 2 ko dek su ro dzin ne go

i opie kuń cze go), opie ku no wi (art. 155 par. 1 i 2 k.r.o.), a tak że ro dzi -

co wi za stęp cze mu, dy rek to ro wi pla ców ki opie kuń czo -wy cho waw czej

lub po praw czej (art. 112 par. 1 i 2 k.r.o.). 

Wnio sek o po wrót, a tak że o ochro nę pra wa do od wie dzin, na le ży

spo rzą dzić na for mu la rzu (za miesz czo ny jest, wraz z krót ką in for ma -

cją na te mat je go spo rzą dze nia, na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster -

stwa Spra wie dli wo ści pod ad re sem: www.ms.gov.pl>Współ pra ca
mię dzy na ro do wa>Kon wen cja ha ska dot. upro wa dze nia dziec ka). Do -

łą czyć trze ba też do ku men ty, z któ rych wy ni ka pra wo wnio sko daw -

cy do opie ki lub do od wie dzin, m.in. od pis zu peł ny ak tu uro dze nia

dziec ka, od pis orze cze nia są do we go.

Sędzia Leszek Kuziak
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Wnio sek i do ku men ty na le ży prze słać do pol skie go or ga nu cen tral -

ne go wy zna czo ne go na po trze by kon wen cji, tj. do Wy dzia łu Pra wa

Mię dzy na ro do we go Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, któ ry prze ka że

go do or ga nu cen tral ne go pań stwa we zwa ne go z prośbą o nada nie mu

dal sze go bie gu. Wnio sko daw ca mo że też skie ro wać wnio sek bez po -

śred nio do wła ści we go są du za gra nicz ne go.

Czy związane są z tym jakieś koszty?
I czy wnioskodawca może liczyć na bezpłatną pomoc prawną?

– Pro wa dze nie spraw w try bie kon wen cji ha skiej przed są dem za -

gra nicz nym za sad ni czo nie po wo du je dla wnio sko daw cy obo wiąz ku

po nie sie nia kosz tów są do wych. W nie któ rych pań stwach, w spra wach

ob ję tych za kre sem kon wen cji, wnio sko daw cy są re pre zen to wa ni

w po stę po wa niu są do wym przez praw ni ków, bez ko niecz no ści po no -

sze nia wy dat ków z te go ty tu łu.

Ja ki jest ter min skła da nia wnio sków?
– Wnio sek o po wrót spo rzą dzo ny na pod sta wie kon wen cji mo że

być zło żo ny w każ dej chwi li, za nim dziec ko nie ukoń czy 16 lat. Nie -

mniej na le ży pod kre ślić, że je śli zo sta nie on zło żo ny po upły wie ro -

ku od mo men tu bez praw ne go upro wa dze nia lub za trzy ma nia

dziec ka, to stro na sprze ci wia ją ca się mo że za rzu cić, że jej zda niem

dziec ko już przy sto so wa ło się do no we go śro do wi ska (art. 12 aka pit 2

kon wen cji). Sąd mo że więc, zgod nie z tre ścią wy mie nio ne go prze pi -

su, od da lić wnio sek o po wrót dziec ka.

Czy sądy biorą pod uwagę zdanie dziecka, np. gdy nie chce ono
powrócić do prawnego opiekuna?

– Sąd ma obo wią zek umoż li wie nia dziec ku przed sta wie nia opi nii

w spra wie, je śli tyl ko osią gnę ło ono wiek i sto pień doj rza ło ści umoż -

li wia ją cy jej sfor mu ło wa nie (art. 13 aka pit 2 kon wen cji). W orzecz nic -

twie mię dzy na ro do wym prze wa ża po gląd, że do sfor mu ło wa nia ta kiej

opi nii są zdol ne dzie ci po wy żej 12 lat, a tyl ko w wy jąt ko wych sy tu -

acjach młod sze. Na le ży do dać, że w świe tle wy mie nio ne go prze pi su

sąd nie jest zwią za ny opi nią dziec ka, ale mo że, i po wi nien, wziąć ją

pod uwa gę (wnio sek z art. 12 ust. 2 kon wen cji no wo jor skiej o pra -

wach dziec ka z 1989 r.). 

Kto de cy du je o pra wie do od wie dzin dziec ka? 

– Pra wo do kon tak tów z dziec kiem wy ni ka z pra wa we wnętrz ne -

go pań stwa bę dą ce go miej scem je go sta łe go po by tu lub któ re go jest

oby wa te lem. Je śli ro dzi ce miesz ka ją ra zem, to na bie żą co wy ko nu ją

swe upraw nie nia do spo ty ka nia się z dziec kiem. Je że li na to miast

miesz ka ją osob no, to od nich za le ży, jak czę sto i w ja ki spo sób ro dzic

nie za miesz ku ją cy z dziec kiem bę dzie z nim utrzy my wał kon tak ty.

Na tym tle mię dzy ro dzi ca mi do cho dzi do nie po ro zu mień, któ re czę -

sto pro wa dzą do na ru sze nia pra wa jed ne go z nich do utrzy my wa nia

kon tak tów z dziec kiem. Sy tu acja do dat ko wo kom pli ku je się, gdy ro -

dzic i dziec ko za miesz ku ją w róż nych pań stwach. W tym ostat nim

przy pad ku oso ba, któ rej pra wo do od wie dzin zo sta ło na ru szo ne, 

mo że sko rzy stać z try bu prze wi dzia ne go prze pi sa mi kon wen cji i wy -

stą pić z wnio skiem o ochro nę wy mie nio ne go pra wa. Jest on prze ka -

zy wa ny za gra ni cę w ana lo gicz ny spo sób, jak wnio sek o po wrót

dziec ka.

Z któ ry mi pań stwa mi Pol ska zwią za na jest kon wen cją ha ską? 
– Kon wen cja ha ska obo wią zu je w sto sun kach wza jem nych mię dzy

Pol ską a 73 pań stwa mi świa ta. Wy kaz tych państw jest do stęp ny

na stro nach in ter ne to wych Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści.

Ile wniosków wpłynęło do Ministerstwa Sprawiedliwości
od momentu ratyfikowania przez Polskę konwencji?

– Nie ma my sta ty sty ki się ga ją cej tak od le głych cza sów. Kon wen cja

ha ska we szła w ży cie w sto sun ku do Pol ski 1 li sto pa da 1992 r. Do

Wy dzia łu Pra wa Mię dzy na ro do we go Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści

wpły wa rocz nie oko ło 150–160 spraw o po wrót dzie ci. Przy czym

spra wy o po wrót do Pol ski i z Pol ski roz kła da ją się mniej wię cej po

po ło wie.

W la tach 2007–2009 do są dów pol skich, za po śred nic twem Wy -

dzia łu Pra wa Mię dzy na ro do we go Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści,

wpły nę ły 193 wnio ski o po wrót dzie ci upro wa dzo nych do Pol ski i 200

wnio sków o po wrót dzie ci upro wa dzo nych z Pol ski. Są dy pol skie na -

ka za ły po wrót dzie ci w 40 spra wach. W tym sa mym cza sie są dy za gra -

nicz ne na ka za ły po wrót dzie ci do Pol ski w 89 spra wach.

Dzię ku ję za roz mo wę. �
GRA ŻY NA BAR TU SZEK

zdj. An drzej Mi tu ra

Kwe stia mi zwią za ny mi ze spra wo wa -

niem wła dzy ro dzi ciel skiej lub osób

po zo sta ją cych pod opie ką zaj mu ją się

wy dzia ły do spraw ro dzin nych i nie let nich

są dów re jo no wych.

GDY MIEJ SCE PO BY TU JEST ZNA NE
Bar ba ra i Zbi gniew B. po sze ściu la tach mał -

żeń stwa roz wie dli się, za cho wu jąc peł ne pra -

wa ro dzi ciel skie wo bec 4-let niej Ani.

Dziew czyn ka zo sta ła z mat ką, a oj ciec czę -

sto ją od wie dzał. Pew ne go dnia wy szedł

z cór ką na spa cer, z któ re go nie wró ci li

o usta lo nej go dzi nie. Za nie po ko jo na ko bie ta

za te le fo no wa ła do by łe go mę ża, któ ry

oświad czył, że za brał Anię do sie bie i od tej

po ry bę dzie z nim miesz ka ła. Mat ka na tych -

miast zgło si ła się na po li cję, mó wiąc, że oj -

ciec po rwał jej dziec ko, po da ła też ad res,

pod któ rym dziew czyn ka prze by wa ła. Po li -

cjant przy jął od Bar ba ry B. za wia do mie nie

o za gi nię ciu Ani.

– Sy tu acja, kie dy oj ciec i mat ka po sia da ją

peł ne pra wa ro dzi ciel skie, ale jed no z nich

za bie ra dziec ko dru gie mu i spra wu je

nad nim sa mo dziel ną opie kę, nie po win -

na sta no wić prze słan ki do re je stra cji nie let -

nie go ja ko oso by za gi nio nej – mó wi nad kom.

Grze gorz Mie rze jew ski z Wy dzia łu Po szu ki -

wań i Iden ty fi ka cji Osób Biu ra Kry mi nal ne -

go KGP. – W ta kich przy pad kach prak ty ka

przyj mo wa nia przez Po li cję za wia do mie nia

o za gi nię ciu wy da je się nie wła ści wa. 
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Upro wa dzo ny –
nie za wsze za gi nio ny

Zdarza się, że rodzice, prowadząc
między sobą walkę o dziecko, usiłują
wciągnąć w nią Policję. Dzieje się tak
głównie w przypadku tzw.
uprowadzeń rodzicielskich – gdy
jedno z rodziców zabiera 
dziecko drugiemu.

�
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Za gi nię ciem oso by okre śla ne jest – zgod nie z de fi ni cją za war tą

w in struk cji do Za rzą dze nia 352 z 16 lip ca 2003 r. Ko men dan ta Głów -

ne go Po li cji w spra wie pro wa dze nia przez Po li cję po szu ki wa nia osób

za gi nio nych oraz po stę po wa nia w przy pad ku ujaw nie nia oso by o nie -

usta lo nej toż sa mo ści lub zna le zie nia nie zna nych zwłok – zda rze nie

o cha rak te rze na głym, unie moż li wia ją ce usta le nie miej sca jej po by -

tu i za pew nie nie ochro ny jej ży cia, zdro wia lub wol no ści, wy ma ga ją -

ce jej od na le zie nia al bo udzie le nia po mo cy. 

O za gi nię ciu dziec ka mo że my więc mó wić je dy nie w przy pad ku,

gdy miej sce je go po by tu jest nie zna ne, a oko licz no ści uza sad nia ją

po dej rze nie po peł nie nia na je go szko dę prze stęp stwa prze ciw ko ży -

ciu, zdro wiu lub wol no ści al bo uza sad nia ją po dej rze nie za gro że nia

dla je go ży cia, zdro wia lub wol no ści.

– W przy pad ku, gdy miej sce po by tu dziec ka jest zna ne, a ro dzic,

któ ry je „upro wa dził”, po sia da peł ne pra wa opie kuń cze, dru gi 

ro dzic po wi nien zwró cić się z wnio skiem do wy dzia łu ro dzin ne go

wła ści we go są du re jo no we go, któ ry po prze pro wa dze niu sto sow ne -

go po stę po wa nia wy da roz strzy ga ją cą de cy zję w spra wie dziec ka –

do da je Grze gorz Mie rze jew ski. – Po li cja bez zgo dy są du nie ma

pra wa pod jąć żad nych dzia łań zmie rza ją cych do ode bra nia dziec ka

ro dzi co wi po sia da ją ce mu peł nię praw wy ni ka ją cych z wła dzy ro dzi -

ciel skiej.

Pa ni B., któ ra zna ła miej sce po by tu Ani, po win na więc naj pierw

zwró cić się do są du o ode bra nie dziec ka oj cu i prze ka za nie jej

pod opie kę. Je że li sąd przy chy lił by się do jej wnio sku, ale męż czy zna

nie wy dał by dziec ka, wte dy sąd zle cił by ku ra to ro wi są do we mu je go

ode bra nie. W czyn no ści tej – na wnio sek ku ra to ra – mo gą asy sto wać

po li cjan ci.

GDY MIEJ SCE PO BY TU NIE JEST ZNA NE, 
A RODZIC POZBAWIONY JEST PRAW 
OPIEKUŃCZYCH
Ar ty kuł 598/3/ k.p.c. mó wi: Je że li miej sce po by tu oso by pod le ga ją cej
wła dzy ro dzi ciel skiej lub po zo sta ją cej pod opie ką nie jest zna ne, sąd prze -
pro wa dza sto sow ne do cho dze nie w ce lu usta le nia miej sca jej po by tu.
W szcze gól no ści sąd mo że za żą dać usta le nia miej sca jej po by tu przez 
Po li cję.

Nie kie dy zda rza się, że wła śnie w spra wach do ty czą cych upro wa -

dzeń ro dzi ciel skich są dy wy da ją rów nież po sta no wie nia o wsz czę ciu

po szu ki wań dziec ka. Z ar ty ku łów 278 i 279 k.p.k. – jak pod kre śla ją

po li cjan ci – wy ni ka, że po szu ki wa nia mo gą zo stać za rzą dzo ne je dy -

nie w przy pad ku, gdy miej sce po by tu oskar żo ne go lub oso by po dej -

rza nej nie jest zna ne. A oso ba po zo sta ją ca pod wła dzą ro dzi ciel ską

lub po zo sta ją ca pod opie ką, w tym przy pad ku upro wa dzo ne dziec ko,

nie po sia da ta kie go sta tu su i za rzą dze nie jej po szu ki wań na ta kiej

pod sta wie nie po win no mieć miej sca.

Je że li miej sce po by tu ro dzi ca lub praw ne go opie ku na po dej rza ne -

go lub oskar żo ne go o upro wa dze nie dziec ka nie jest zna ne, sto sow -

ny or gan, czy li sąd lub pro ku ra tu ra, po wi nien za rzą dzić je go

po szu ki wa nie.

– Na tej pod sta wie Po li cja wsz czy na po szu ki wa nia pro ce so we

za oso bą po dej rza ną o upro wa dze nie i re je stru je ją w po li cyj nej ba zie

da nych – tłu ma czy Mie rze jew ski. – Po win na tam rów nież zna leźć

się in for ma cja, że jest ona po szu ki wa na ja ko spraw ca upro wa dze nia

dziec ka oraz ewen tu al na dys po zy cja okre śla ją ca po stę po wa nie wo -

bec dziec ka w przy pad ku za trzy ma nia po szu ki wa ne go ro dzi ca. Jed -

no cze śnie w ta kim przy pad ku rów no le gle po win ny być pro wa dzo ne

po szu ki wa nia dziec ka ja ko oso by za gi nio nej. 

Je że li ro dzic po zba wio ny przez sąd wła dzy ro dzi ciel skiej za bie ra

dziec ko, po peł nia prze stęp stwo z ar ty ku łu 211 k.k.: Kto wbrew wo -
li oso by po wo ła nej do opie ki lub nad zo ru upro wa dza lub za trzy mu je
ma ło let nie go po ni żej 15 lat al bo oso bę nie po rad ną ze wzglę du na jej

stan psy chicz ny lub fi zycz ny, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści
do lat 3.

Prze stęp stwo to ma dwie for my – upro wa dze nie lub za trzy ma nie.

O upro wa dze niu mó wi my wte dy, gdy spraw ca prze ry wa opie kę lub

nad zór nad ma ło let nim oso bie do te go po wo ła nej (np. ro dzic po zba -

wio ny pra wa do opie ki przy cho dzi pod szko łę, do któ rej uczęsz cza

dziec ko, i je za bie ra).

Za trzy ma nie ma na to miast miej sce wte dy, gdy spraw ca po sia da

pe wien za kres upraw nień i oso ba le gal nie po zo sta je pod jej pie czą,

lecz po wy ga śnię ciu upraw nie nia nie jest od da na praw ne mu opie ku -

no wi (np. wy cho waw ca ko lo nii po za koń cze niu tur nu su nie wy sy ła

wy cho wan ka z ja kie goś po wo du do do mu).

GDY RO DZIC 
WY WO ZI DZIEC KO ZA GRA NI CĘ 
W ostat nich la tach, ze wzglę du na otwar tość gra nic i ła twość po ru -

sza nia się po świe cie, co raz czę ściej jed no z ro dzi ców wy wo zi dziec -

ko za gra ni cę i tam spra wu je nad nim opie kę. Wte dy dru gi ro dzic

kie ru je pierw sze kro ki naj czę ściej do jed nost ki Po li cji. W przy pad ku,

kie dy zna miej sce po by tu dziec ka, po wi nien na to miast wy stą pić

o po wrót dziec ka – wnio sek na le ży zło żyć do Wy dzia łu Pra wa Mię -

dzy na ro do we go Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści. Je że li jed nak oso ba,

któ ra upro wa dzi ła nie let nie go, zo sta ła po zba wio na praw ro dzi ciel -

skich lub je po sia da, ale miej sce po by tu nie jest zna ne, Wy dział Ko -

or dy na cji Po szu ki wań Mię dzy na ro do wych BMWP KGP wsz czy na,

na pod sta wie de cy zji są du, jej po szu ki wa nia. Da ne te go ro dzi ca

wpro wa dzo ne zo sta ją do SIS, a je śli ist nie je po dej rze nie, że prze by -

wa on w kra ju nie na le żą cym do gru py Schen gen, prze ka za ne zo sta -

ją do In ter po lu.

Co raz czę ściej zda rza ją się też przy pad ki upro wa dzeń ro dzi ciel -

skich, głów nie przez ko bie ty roz cza ro wa ne związ kiem z cu dzo ziem -

cem, któ re za bie ra ją dziec ko i przy jeż dża ją do ro dzin ne go kra ju. 

– Je śli otrzy mu je my in for ma cję o upro wa dze niu dziec ka

do Pol ski, wte dy zwra ca my się do od po wied nich jed no stek Po -

li cji, w za leż no ści od te go, jak spra wa jest skom pli ko wa na, o wy -

ko na nie czyn no ści spraw dza ją cych – mó wi nad kom. To masz

Kwiat kow ski, zastępca na czel ni ka Wy dzia łu Ko or dy na cji Po szu -

ki wań Mię dzy na ro do wych BMWP KGP. – Cho dzi o do tar cie

do ro dzi ca dziec ka i po twier dze nie, że prze by wa ono w na szym

kra ju, że nie dzie je mu się krzyw da. In for ma cje te prze ka zu je -

my do od po wied nich pod mio tów za gra nicz nych. I w tym mo -

men cie na sza ro la się koń czy. Da lej obo wią zu je już kon wen cja

ha ska (roz mo wa z sę dzią Lesz kiem Ku zia kiem nt. kon wen cji

ha skiej na stronie 12).

ALI BI DLA RO DZI CA
Po li cjan ci pod kre śla ją, że nie kie dy ro dzi ce zgła sza ją cy upro wa dze -

nie dziec ka przez dru gie go z opie ku nów nie są do koń ca szcze rzy.

Jako przy kład po da ją sy tu ację, kie dy zgła sza ją cy upro wa dze nie naj -

pierw mó wi, że zna miej sce po by tu dziec ka, a gdy zo rien tu je się, że

za wia do mie nie mo że nie zo stać przy ję te, zmie nia zda nie, twier dząc,

że nie wie, gdzie ono prze by wa. Al bo ro dzic zgła sza, że part ner upro -

wa dził dziec ko, aby je skrzyw dzić, al bo już skrzyw dził, gdyż wcze -

śniej kie ro wał pod je go ad re sem róż ne groź by. A póź niej, w trak cie

czyn no ści po li cyj nych, oka zu je się, że ta kie sy tu acje nie mia ły 

miej sca.

– Cza sa mi usi łu je się zro bić z nas na rzę dzie w wal ce pro wa dzo nej

o pra wo do opie ki nad dziec kiem – do da je nad kom. Grze gorz Mie -

rze jew ski. – Dla te go m.in. w spra wach tzw. upro wa dzeń ro dzi ciel -

skich na le ży być wy jąt ko wo ostroż nym. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
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Odwrze śnia trwa ją dzia ła nia pro fi -

lak tycz ne, któ re przy go to wał

Ze spół ds. Pro fi lak ty ki Spo łecz -

nej, Nie let nich i Pa to lo gii Wy dzia łu Pre -

wen cji Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji

w Go rzo wie Wlkp. Wy ko rzy stu ją film, te atr

i mul ti me dia oraz wie dzę lu bu skich po li -

cjan tów.

DLA SZKÓŁ POD STA WO WYCH
Pro gram pre wen cyj ny „Lu po” ad re so wa ny

jest do dzie ci od 6 do 12 lat, a re ali zu ją go po -

li cjan ci z jed no stek te re no wych Po li cji woj.

lu bu skie go. Dzia ła nia pro fi lak tycz ne obej -

mu ją po nad 80 tys. uczniów.

Jed nym z ele men tów pro gra mu jest Wo je -

wódz ki Tur niej Wie dzy o Bez pie czeń stwie

pn. „Bez piecz na Ze rów ka”. Już od wrze śnia

po li cjan ci spo ty ka ją się z dzieć mi z grup ze -

rów ko wych, przy go to wu jąc naj młod szych

do IV edy cji tur nie ju. Po nad 11 tys. dzie ci

po zna za sa dy bez piecz nych za cho wań w do -

mu, w przed szko lu i w szko le, a na za koń cze -

nie za jęć każ de dziec ko otrzy ma wy ci nan kę

Lu po z nu me ra mi alar mo wy mi Po li cji, stra ży

po żar nej i po go to wia ra tun ko we go. Naj lep -

sze trzy oso bo we dru ży ny z wszyst kich

powiatów we zmą udział w fi na le wo je wódz -

kim IV edy cji tur nie ju, któ ry od -

bę dzie się w grud niu 2010 r.

w sie dzi bie Ko men dy Wo je -

wódz kiej Po li cji w Go rzo wie

Wlkp. 

Do dzie ci star szych (kla sy V–

VI) ad re so wa ne są spo tka nia

pro fi lak tycz ne pro wa dzo ne

przez spe cja li stów ds. nie let nich

i pre wen cji kry mi nal nej oraz

dziel ni co wych. Pod czas za jęć

z po li cjan ta mi dzie ci uczą się,

jak bez piecz nie ko rzy stać z dro -

gi, a tak że poznają za sa dy przy -

dat ne w sy tu acjach kry zy so wych.

Spo tka nia są pro fe sjo nal nie

przy go to wa ne i pro wa dzo ne na

pod sta wie kon spek tów. Od

10 lat re ali za cja tych dzia łań ma

ak cep ta cję Ku ra to rium Oświa ty

i Wo je wódz kie go Ośrod ka Me to -

dycz ne go w Go rzo wie Wlkp. 

W II pół ro czu ro ku szkol ne -

go roz pocz ną się przy go to wa nia

do XII edy cji Wo je wódz kie go

Tur nie ju Wie dzy o Bez pie czeń -

stwie pn. „Bez piecz ne wa ka cje

z Lu po”. Około 20 tys. uczniów

klas V–VI szkół pod sta wo wych z ca łe go

woj. lu bu skie go, przy go to wa nych przez po -

li cjan tów w ra mach cy klu spo tkań pro fi lak -

tycz nych, bę dzie mo gło spraw dzić swo ją

wie dzę z za kre su bez piecz nych za cho wań,

za sad ru chu dro go we go, pierw szej po mo cy

przed me dycz nej, prze ciw dzia ła nia prze mo -

cy i uza leż nie niom. Na prze ło mie ma ja

i czerw ca 2011 r. w Go rzo wie Wlkp. od bę -

dzie się fi nał tur nie ju, gdzie po ja wi się

12 naj lep szych za wod ni ków z eli mi na cji po -

wia to wych. 

DLA GIM NA ZJÓW
W gim na zjach woj. lu bu skie go re ali zo wa ny

jest pro gram pre wen cyj ny pn. „Bez piecz ne

Gim na zjum”. Głów nym je go ce lem jest ogra -

ni cze nie de mo ra li za cji i prze stęp czo ści,

w tym prze stęp czo ści nie let nich oraz edu ka -

cja mło dzie ży w ra mach trzech te ma tów wio -

dą cych: 

I kla sa – wie dza z za kre su od po wie dzial -

no ści praw nej nie let nich, po sza no wa nie

norm praw nych,

II kla sa – uza leż nie nia, pro fi lak ty ka al ko -

ho lo wa i nar ko ty ko wa,

III kla sa – prze ciw dzia ła nie prze mo cy

(w tym cy ber prze mo cy) i agre sji, uzna nie

wzor ców etycz nych.

W ra mach tych te ma tów prze pro wa dzo ne

zo sta ną w szko łach za ję cia ad re so wa ne do

uczniów, na uczy cie li i ro dzi ców, któ re re ali -

zo wa ne bę dą przez po li cjan tów i spe cja li stów

z za kre su prze ciw dzia ła nia uza leż nie niom.

DLA IN TER NAU TÓW
W tro sce o bez pie czeń stwo naj młod szych

użyt kow ni ków in ter ne tu Wy dział Pre wen -

cji KWP w Go rzo wie Wlkp. przy go to wał

przed się wzię cia pro fi lak tycz ne pn. „Bez -
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Pod znakiem Lupo
Od sześciolatków do maturzystów – lubuska prewencja ma propozycje działań profilaktycznych 

dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży.
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pie czeń stwo w cy ber prze strze ni”. Wspól nie

z Fun da cją Kid pro tect.pl, gru pą Al le gro i por -

ta lem Na sza -Kla sa w paź dzier ni ku prze pro -

wa dzo no spo tka nia pro fi lak tycz ne pn.

„Kli kaj z gło wą” z udzia łem gim na zja li stów

i na uczy cie li. 

Dla uczniów szkół gim na zjal nych przy go -

to wa no kon kurs na spot te le wi zyj ny pn. „Je -

stem e -am ba sa do rem w SIE CI”. Ce lem

kon kur su jest po pu la ry zo wa nie wie dzy na te -

mat prze ciw dzia ła nia cy ber prze mo cy i zak -

ty wi zo wa nie śro do wi ska szkol ne go do

pod ję cia dzia łań pro fi lak tycz nych prze ciw -

dzia ła ją cych cy ber prze mo cy. Przed mio tem

kon kur su jest stwo rze nie sce na riu sza oraz

jed no mi nu to we go spo tu te le wi zyj ne go, któ -

re go treść pro mo wać bę dzie bez piecz ne za -

cho wa nia w in ter ne cie. Fi nał od bę dzie się

16 li sto pa da 2010 r. w ki nie HE LIOS w Go -

rzo wie Wlkp. 

Pod su mo wa niem dzia łań zwią za nych

z prze ciw dzia ła niem cy ber prze mo cy bę dzie

Mię dzy na ro do we Se mi na rium pn. „Bez pie -

czeń stwo dziec ka w in ter ne cie”, ad re so wa -

ne do szkol nic twa, bran ży in ter ne to wej,

or ga ni za cji po za rzą do wych, in sty tu cji wy mia -

ru spra wie dli wo ści oraz or ga nów ści ga nia. 

Ce lem se mi na rium bę dzie pod nie sie nie

wie dzy uczest ni ków na te mat za gro żeń, ja -

kie nie sie za so bą cy ber prze moc, oraz zbu do -

wa nie ko ali cji na rzecz prze ciw dzia ła nia

te mu zja wi sku. Se mi na rium za pla no wa no na

2 grud nia 2010 r. w Wo je wódz kiej i Miej skiej

Bi blio te ce Pu blicz nej w Go rzo wie Wlkp. 

PRZE CIW PRZE MO CY
Za ję cia pro fi lak tycz ne w gim na zjach prze -

pro wa dzą po li cjan ci i pe da go dzy szkol ni

na pod sta wie sce na riu sza za jęć przy go to wa -

ne go przez spe cja li stów Wo je wódz kie go

Ośrod ka Me to dycz ne go w Go rzo wie Wlkp.

Ce lem za jęć jest pro mo wa nie od po wied nich

wzor ców ży cia ro dzin ne go, uwraż li wie nie

na pro blem prze mo cy w ro dzi nie oraz wska -

za nie moż li wo ści jej prze ciw dzia ła nia. Pod -

czas spo tkań mło dzież otrzy ma tak że

ma te ria ły in for ma cyj no -edu ka cyj ne (ulot ki)

oraz ma te ria ły pro pa gu ją ce ży cie bez prze -

mo cy – opa ski si li ko no we z ha słem „Prze mo -
cy w ro dzi nie mó wi my NIE!”. 

Pod su mo wa niem tych spo tkań bę dzie

kon kurs na pre zen ta cję mul ti me dial ną pro -

pa gu ją cą ży cie w ro dzi nie wol nej od prze mo -

cy i pięt nu ją cą prze moc w ro dzi nie.

Re gu la min kon kur su do stęp ny jest na stro -

nie Ku ra to rium Oświa ty w Go rzo wie Wlkp.

www.ko -go rzow.edu.pl) oraz Wy dzia łu Pre -

wen cji KWP w Go rzo wie Wlkp. www.pre -

wen cja.lu bu ska.po li cja.gov.pl). 

PRZEZ SZTU KĘ
In spi ra cją do po wsta nia Pro jek tu „Lu bu ska

Pro fi lak ty ka a Te atr” był pro gram „PaT” Ko -

men dy Głów nej Po li cji. Pro jekt „Lu PaT”

wpi su je się w za ło że nia pro gra mu „PaT”, po -

sze rza jąc i do sto so wu jąc je do lo kal nych po -

trzeb. 

W re ali za cję Pro jek tu „Lu PaT” włą czy ły

się Ku ra to rium Oświa ty, Wo je wódz ki Ośro -

dek Me to dycz ny w Go rzo wie Wlkp., Ze spół

Psy cho lo gów KWP w Go rzo wie Wlkp. oraz

Te atr Lu bu ski w Zie lo nej Gó rze, Te atr im.

Ju liu sza Oster wy w Go rzo wie Wlkp., a tak że

Wo je wódz ka Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo -

gicz na w Go rzo wie Wlkp. i Fun da cja Con tra

Cri men. 

W ra mach pro jek tu ogło szo no kon kurs

na mo no dram pn. „Po moc w dwóch ak tach”.

Mo no dram ma do ty czyć po mo cy ró wie śni -

ko wi w sy tu acjach kry zy so wych (uza leż nie -

nie od al ko ho lu i środ ków odu rza ją cych).

Re gu la min kon kur su do stęp ny jest na stro -

nie Kuratorium Oświa ty w Go rzo wie Wlkp.

(www.ko -go rzow.edu.pl), Wo je wódz kie go

Ośrod ka Me to dycz ne go w Go rzo wie Wlkp.

(www.wom gorz.edu.pl) oraz Wy dzia łu

Prewencji KWP w Go rzo wie Wlkp.

(www.pre wen cja.lu bu ska.po li cja.gov.pl) 

i Te atru im. Ju liu sza Oster wy w Go rzo wie

Wlkp. (www.te atr -go rzow.pl).

Prze gląd mo no dra mów i wrę cze nie na gród

od bę dzie się 30 li sto pa da 2010 r. w Te atrze

im. Ju liu sza Oster wy w Go rzo wie Wlkp. 

Prze gląd na gro dzo nych spek ta kli od bę dzie

się na po cząt ku stycz nia, w ra mach „Dni

pod ha słem JA i Lu PaT”, któ re go rzow ska

KWP or ga ni zu je wraz z lu bu ski mi te atra mi.

Pod czas im pre zy za pre zen to wa ne zo sta ną

wy sta wy zdjęć z fi na łu kon kur su na mo no -

dram oraz z „Na mio tu Te atral ne go”

w „Wiosce Po li cyj nej” na XVI Przy stan ku

Woodstock w Ko strzy nie nad Od rą. �

oprac. PIOTR WI ŚNIEW SKI
Wy dział Pre wen cji KWP w Go rzo wie Wlkp.
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„Pod zna kiem LU PO” to ko lej ne przed się wzię cie pro fi lak tycz ne ak tyw nie dzia ła ją ce -
go Ze spo łu ds. Pro fi lak ty ki Spo łecz nej, Nie let nich i Pa to lo gii Wy dzia łu Pre wen cji Ko -
men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Go rzo wie Wiel ko pol skim. W ra mach pro gra mu lu bu scy
po li cjan ci we współ pra cy z pe da go ga mi edu ku ją uczniów szkół pod sta wo wych, gim -
na zja li stów, aż po naj star szą gru pę uczniów – ma tu rzy stów. Edu ku ją nie ba nal nie, in -
te re su ją co, zaj mu ją co, wy ko rzy stu jąc swo ją wie dzę i ta lent w za kre sie sztu ki, od fil mu
po te atr. Pro wa dzą za ję cia in te rak tyw ne, an ga żu jąc mło dzież w dzia ła nia, któ re zmie -
nia ją nie zwy kle ko rzyst nie ob raz Po li cji w oczach mło dych lu dzi. Po li cjan ci nie stro -
nią od te ma tów trud nych i bar dzo bo le snych dla mło de go czło wie ka: prze mo cy
do mo wej, a tak że za gro żeń, ja kie nie sie za so bą ko rzy sta nie z in ter ne tu. Umiesz cze -
nie te go przed się wzię cia w Ban ku Do brych Prak tyk Pre wen cyj nych jest wła ści wym
miej scem dla upo wszech nie nia tak uda ne go dzia ła nia. �

mł. insp. MA RIO LA GO SŁAW SKA
na czel nik Wy dzia łu ds. Nie let nich, Pa to lo gii i Pro fi lak ty ki Biu ra Pre wen cji KGP
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O pokój
w Ronie
Czas akcji: 7–18 czerwca br.,
miejsce akcji: 3 miasteczka w państwie
Rona, zamieszkane przez 750 osób
z dwóch wrogo nastawionych do siebie
grup etnicznych,
cel akcji: misja pokojowa,
siły użyte: 400 policjantów z 16 krajów
Europy,
budżet akcji: 1 mln euro.

T ak na praw dę rzecz dzia ła się w Niem czech,

w Leh nin nie da le ko Ber li na, na daw nym te -

re nie woj sko wym Bun de sweh ry. Te go rocz ne

ćwi cze nia by ły ostat nim ele men tem roz pla no wa ne -

go na trzy ko lej ne la ta Eu ro pe an Po li ce For ces

Training (EUPFT) – Tre nin gu Eu ro pej skich Sił 

Po li cyj nych. Pierw sze ćwi cze nia od by ły się w 2008

roku we Fran cji, dru gie rok póź niej we Wło szech.

– Do Fran cji po je chał plu ton po li cjan tów z Pol -

ski, we Wło szech nie by li śmy obec ni, w Niem czech

w ćwi cze niach bra ło udział czte rech na szych funk -

cjo na riu szy, wia do mo fi nan se – mó wi pod insp. To -

masz Mi ciu kie wicz z Biu ra Mię dzy na ro do wej

Współ pra cy Po li cji KGP. – Ja by łem do wód cą jed nej

z jed no stek, ko le dzy zaś: pod insp. Adam Sze liń ski

i kom. Ra do sław Du da z OPP w Szcze ci nie i nad -

kom. An drzej Paś ko z OPP w Rze szo wie tra fi li ja ko

asy sten ci do szta bu jed nost ki.

JAK W KO SO WIE
Zgod nie z za ło że nia mi, sy tu acja w Ro nie przy -

po mi na ła rze czy wi stość na mi sjach po ko jo wych

w Ko so wie i in nych te go ro dza ju re gio nach za -

pal nych. Bez pie czeń stwa i po rząd ku w trzech

mia stecz kach Ro ny (każ de z peł ną in fra struk tu -

rą: ra tusz, bank, szpi tal, szko ła itd.) za miesz ka -

nych przez wro gie na ro do wo ści pil no wa ły trzy

For med Po li ce Unit – jed nost ki pre wen cji, jed -

na Spe cial Po li ce Unit – jed nost ka spe cjal -

na o pro fi lu kry mi nal no -do cho dze nio wym

i jed na In te rven tion Po li ce Unit – in ter wen cyj -

na, ma ją ca pro wa dzić m.in. dzia ła nia roz jem czo -

-pa cy fi ka cyj ne, kon wo jo we, ochra niać świad ków

itp. Ca łość pod le ga ła szta bo wi, w skład któ re go

wcho dzi li: do wód ca mi sji, je go za stęp ca, do wód -

cy ope ra cyj ny i ad mi ni stra cyj ny wraz z pod le gły -

mi ze spo ła mi, a tak że ze spół pra so wy wy da ją cy

co dzien ne ko mu ni ka ty, co dzie je się w Ro nie.

Ro lą szta bow ców by ło za pla no wa nie sce na riu szy

wy da rzeń na ko lej ne dni, póź niej sza oce -

na i omó wie nie ćwi czeń.
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Podobno „im więcej
potu na ćwiczeniach,
tym mniej krwi
w boju”. Dobrze
zatem, że –
w obliczu wyjazdów
polskich policjantów
na misje rozjemcze,
a przede wszystkim
czekających nas
mistrzostw
EURO 2012 – na
brak różnorodnych
szkoleń ci, którzy
w ten „bój” mogą
pójść, narzekać nie
powinni. Świadczą
o tym relacje z kilku
spośród wielu
ćwiczeń krajowych
i międzynarodowych.
Dobrze też, że mamy
przyjaciół, którzy
chcą finansować
udział i swój,
i strony polskiej
w części takich
przedsięwzięć, bo
inaczej... „wiadomo,
finanse” – jak mówi
jeden z policjantów,
kwitując liczebność
polskiej ekipy
na European Police
Forces Training
(EUPFT) – Treningu
Europejskich Sił
Policyjnych.
Mizerię finansową
najlepiej widać, gdy
spojrzy się
na szkolenia innego
rodzaju – nie te dla
BOA, „misjonarzy”,
a dla „szaraczków”
– choćby
strzeleckie.

Oddzielenie zwaśnionych stron
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SZTA BO WE IGR CE
– Nie uła twia li nam ży cia – mó wi pod insp. Mi ciu -

kie wicz, do wo dzą cy FPU „One” (je den). – Co

praw da każ de go wie czo ru, po spo rzą dze niu bar dzo

szcze gó ło wych ra por tów dzien nych, mie li śmy

omó wie nie pla nu ju trzej szych ćwi czeń, ale za zwy -

czaj ran kiem sy tu acja ule ga ła zmia nie. Nie spo -

dzian ki by ły róż ne, włącz nie z prze rzu ce niem

do in ne go mia stecz ka i wy peł nia niem za da nia

o zu peł nie in nym cha rak te rze. Do dat ko wo do jed -

no stek przy dzie la ni by li ob ser wa to rzy asy sten ci,

któ rzy mie li po ma gać w przy pad ku ja kichś nie ja -

sno ści, zwy kle trud no ści ję zy ko wych, bo po ziom

zna jo mo ści an giel skie go, ofi cjal nie obo wią zu ją ce go

na mi sji, był róż ny. W prak ty ce by li usza mi i ocza -

mi szta bu, któ ry od ra zu wie dział, co przed się wzię -

li śmy, ja ką dro gę ob ra li śmy i go to wał nam ko lej ne

nie spo dzian ki.

Za miast nieść ra tu nek i za bez pie czać te ren

po wy bu chu bom by w mia stecz ku A mu sie li ochra -

niać szko łę w mia stecz ku B, przy oka zji prze dzie ra -

jąc się przez dro gę za blo ko wa ną przez obie wro gie

spo łecz no ści Ro ny.

JED NI GRU PĄ, IN NI KU PĄ
Do jed nost ki pod insp. Mi ciu kie wi cza przy na le że li:

Fran cu zi, Por tu gal czy cy, Sło weń cy i Ukra iń cy.

– Wi dać róż ni cę w spo so bie szko le nia po li cji „sta -

rych” i „mło dych” państw UE oraz państw spo za UE

– mó wi. – Fran cu zi i Por tu gal czy cy to by ły jed nost ki

wy spe cja li zo wa ne w wal ce z tłu mem, bar dzo pro fe -

sjo nal ne. Po tra fią dzia łać w ma łych gru pach, na któ -

re dzie lą plu to ny. Sto su ją przede wszyst kim środ ki

che micz ne, doj ście de mon stran ta na od le głość wy -

cią gnię tej pał ki to osta tecz ność, bo pro wa dzi do kon -

tak tu za gra ża ją ce go po li cjan to wi. My na dal dzia ła my

w zwar tym szy ku dwu li nio wym, pierw sza z tar cza mi

i pał ka mi, dru ga z mio ta cza mi ga zu, strzel ba mi gład -

ko lu fo wy mi. Po dob nie Sło weń cy, choć tu na sta wie ni

by li nie tyl ko na dzia ła nia pre wen cyj ne, ale i na tak -

ty kę AT, bar dzo do brze po słu gi wa li się bro nią. Ukra -

iń cy szli „jak czołg”, na za sa dzie si ły, po pro stu

zmia ta li wszyst kich i wszyst ko, co im sta ło na dro -

dze.

ORD NUNG MUSS SE IN
Pod insp. Mi ciu kie wicz z uzna niem mó wi o przy go -

to wa niu stro ny nie miec kiej.

– Za an ga żo wa nych by ło łącz nie 750 Niem ców,

i cy wi lów, i po li cjan tów, wy mie nia ją cych się kil ko -

ma par tia mi – mó wi. – Wszyst ko dzia ła ło z przy sło -

wio wą nie miec ką pre cy zją: od od wzo ro wa nia

rze czy wi stych wa run ków, za gro żeń, przez łącz ność

e -ma ilo wą i ra dio wą, i ca łą lo gi sty kę (mie li śmy

na przy kład do dys po zy cji 9 śmi głow ców, któ re prze -

rzu ca ły nas w wy zna czo ne re jo ny), po za opa trze nie

i za pro wian to wa nie. A w cza sie wol nym or ga ni zo wa -

li nam róż ne go ro dza ju kon kur sy, w week end zwie -

dza li śmy Ber lin. �

PRZE MY SŁAW KA CAK 
zdj. Tomasz Miciukiewicz 

Zakładnicy na
Konwiktorskiej
Czas akcji: 14 września br.,
miejsce akcji: obiekty Klubu Sportowego „Polonia” przy
ul. Konwiktorskiej w Warszawie,
cel akcji: sprawdzenie systemu reagowania kryzysowego
w przypadku wystąpienia zamachu terrorystycznego na terenie RP
oraz systemów współdziałania służb i instytucji odpowiedzialnych
za zabezpieczenie antyterrorystyczne kraju, z uwzględnieniem
sytuacji masowego wzięcia zakładników,
siły użyte: jednostki Policji podległe KSP i KGP, CAT ABW,
komponent wojskowy, służby ratowniczo-medyczne i miejskie
Warszawy.

Ame ry kań skie służ by prze ka zu ją in for ma cję o moż li wym za ma chu ter ro ry stycz -

nym na te re nie Pol ski. Czło nek przy go to wu ją cej go gru py przy la tu je 14 wrze -

śnia br. Od Por tu Lot ni cze go im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie „opie ku ją

się” nim funk cjo na riu sze ABW, któ rzy za trzy mu ją go w cen trum, na MDM -ie.

ZA KŁAD NI CY NA KON WIK TOR SKIEJ
W tym cza sie dy żur ny KSP ma już in for ma cję od ochro ny sta dio nu „Po lo nii”, że

obiek ty klu bu (prze wi dy wa ne ja ko za ple cze tre nin go we pod czas EU RO 2012) zo -

sta ły opa no wa ne przez 7 ter ro ry stów, któ rzy po rwa li oko ło 70 osób – przed sta wi cie -

li UEFA, PZPN, dzien ni ka rzy i ki bi ców przy glą da ją cych się tre nin go wi na szej

re pre zen ta cji.
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Po szturmie sprawdzić trzeba każdego – i terrorystę, i zakładnika
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Ja ko pierw si na miej scu po ja wia ją się funk cjo na riu sze pre wen cji z KSP,

któ rych za da niem jest od izo lo wa nie stre fy wo kół bu dyn ków i sta dio nu klu -

bu, oraz Wy dział Re ali za cyj ny KSP, do ko nu ją cy pierw sze go roz po zna nia

i przy go to wu ją cy szturm na tych mia sto wy, gdy by za ist nia ła ko niecz ność

prze pro wa dze nia ta ko we go. Wy dział dw. z Ter ro rem Kry mi nal nym i Za -

bójstw KSP two rzy ra my szta bu, któ ry po kie ru je ope ra cją uwal nia nia za -

kład ni ków i wy su nię te sta no wi sko do wo dze nia w po bli żu sta dio nu.

PO LI CJA Z ABW
Wia do mość o za ma chu tra fia do Biu ra Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych

KGP. W pierw szym rzu cie na ak cję wy jeż dża Wy dział Bo jo wy BOA; alar -

mo wa ni są po zo sta li funk cjo na riu sze. Wkrót ce na miej scu są nie mal

wszy scy. Dy rek tor BOA do łą cza do szta bu, od po wia da jąc za stro nę tak -

tycz ną, je go za stęp ca zo sta je do wód cą po do pe ra cji stric te an ty ter ro ry -

stycz nej.

Wdra ża ne są ko lej ne pro ce du ry: roz po zna nie, za ję cie sta no wisk ognio -

wych przez strzel ców wy bo ro wych, włą cze nie do szta bu ne go cja to rów

itd.

Na miej sce wy da rze nia przy jeż dża rów nież „Piąt ka” – Wy dział Re ali -

za cyj ny ABW. Po dzie lo ne zo sta ją stre fy od po wie dzial no ści. To jesz cze

„ci sza przed bu rzą” – czas ne go cja cji. I jed no cze sne go pla no wa nia róż -

nych wa rian tów od bi cia za kład ni ków.

Z WOJ SKIEM LUB BEZ
Pierw szy wa riant za kła da prze pro wa dze nie ak cji bez uży cia kom po nen tu

woj sko we go, dru gi – przy ję ty, po ko lej nej oce nie sy tu acji przez dy rek to ra

BOA – przy je go wspar ciu. Woj sko wi sztur mow cy do łą cza ją do an ty ter ro -

ry stów. Na no wo mię dzy for ma cje dzie lo ne są stre fy od po wie dzial no ści –

żoł nie rze ma ją „ro bić” bu dy nek; ABW i Po li cja – try bu ny.

Na pla no wa nie wa rian tów uwol nie nia za kład ni ków wpływ ma ją in for -

ma cje uzy ski wa ne w trak cie ne go cja cji. Po za żą da nia mi po ry wa czy są jesz -

cze kwe stie spo so bu do star cze nia wo dy i żyw no ści, moż li wo ści

uwol nie nia za kład ni ków wy ma ga ją cych pil nej po mo cy me dycz nej. Wraz

z po ja wie niem się żą da nia pod sta wie nia au to bu su, któ rym ter ro ry ści i za -

kład ni cy mie li by opu ścić sta dion, ro dzi się ko lej ny – sztur mu na po jazd.

Nie spo dzie wa nie oka zu je się, że na te re nie „Polonii” pod ło żo ny zo stał

jesz cze ła du nek wy bu cho wy, naj praw do po dob niej z ele men ta mi „brud -

nej” bom by – sub stan cja mi ra dio ak tyw ny mi. Trze ba za sta no wić się

nad ko lej nym roz wią za niem – czy naj pierw od bi jać za kład ni ków, czy neu -

tra li zo wać ła du nek.

Ćwi cze nia do pro wa dzo no do mo men tu, aż au to bus wy je chał ze sta dio -

nu i włą czył się do ru chu. Wte dy na stą pił szturm – za koń czo ny peł nym

po wo dze niem.

UWA GI PO
Z ko niecz no ści wszyst kie ele men ty tre nin gu by ły w znacz nej mie rze

(wa rian to wo) za pla no wa ne, nie moż na by ło pójść na ży wioł, bo przy tej

ska li ćwi czeń wy ma ga ją cych znacz nych prze strze ni, za bez pie cze nia 

cią gów ko mu ni ka cyj nych, za an ga żo wa niu ty lu służb mun du ro wych, 

ra tow ni czych i miej skich nie wąt pli we skoń czy ły by się one pa ra li żem

mia sta. Nie cho dzi ło zresz tą o cał ko wi te za ska ki wa nie się, wal cze nie

i wy gra ną któ rejś ze stron, tyl ko o spraw dze nie pro ce dur, moż li wo ści

współ dzia ła nia.

I to się uda ło. Wszyst ko „wy pa li ło”. Ty le że tu – na ćwi cze niach, kie dy

z gó ry by ło wia do mo, że kom po nent woj sko wy weź mie w nich udział, ko -

lej ni prze ło że ni udzie li li zgo dy, a żoł nie rze cze ka li w go to wo ści. W rze czy -

wi sto ści – i ten wnio sek nie po koi – moż li wość współ dzia ła nia

an ty ter ro ry stów z Po li cji i ABW z kom po nen tem woj sko wym jest z przy -

czyn pro ce du ral nych bar dziej hi po te tycz na niż prak tycz na. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Ma rek Sza łaj ski, Wy dział Pra so wy KGP

Czas akcji: 23–30 maja br.,
miejsce akcji: Francja, pokłady samolotów,
cel akcji: zunifikowanie procedur i metod
uwalniania zakładników z uprowadzonych
samolotów,
siły użyte: jednostki antyterrorystyczne z grupy
ATLAS zaproszone przez Groupe d’Interevention
de la Gendarmerie Nationale (GIGN).
Były to pierwsze tak duże ćwiczenia z udziałem
polskich antyterrorystów z BOA. 

3 X NAJ 
Naj więk szą za le tą tych ćwi czeń dla na szych funk cjo na riu szy

by ła moż li wość tre nin gu na naj no wo cze śniej szych i naj pow -

szech niej uży wa nych sa mo lo tach pa sa żer skich, m.in.: Bo ein -

gu 747, Bo ein gu 777, Air bu sie A320, Air bu sie A340. Mo gli
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„Praire North”
Czas akcji: 10–25 czerwca br.
miejsce akcji: USA, stan Illinois, kompleks budynków do rozbiórki
w miejscowości Bensonville,
cel akcji: sprawdzenie procedur i współdziałania różnych służb
i jednostek w sytuacji wzięcia zakładników, z użyciem aktywnego
strzelca w środowisku skażenia chemicznego,
siły użyte: Illinois National Guard (ING), Illinois State Police Tactical
Response Team (ISP TRT), Northern Illinois Police Alarm System
(NIPAS), Illinois State Police, BOA KGP, Państwowa Straż
Pożarna oraz jednostka Wojska Polskiego do zwalczania skażeń
chemicznych.

Dwu dnio we ćwi cze nia na zwa ne „Pra ire North” by ły naj waż niej szą czę ścią po -

by tu funk cjo na riu szy BOA KGP za Atlan ty kiem. Po za ni mi, wspól nie z jed -

nost ką ISP TRT, pol scy po li cjan ci od by wa li: tre nin gi strze lec kie, za ję cia

tak tycz ne w po miesz cze niach oraz w środ kach ko mu ni ka cji miej skiej, wej ścia

z uży ciem ła dun ków wy bu cho wych lub z za sto so wa niem sprzę tu do wy wa ża nia

drzwi – me cha nicz ne go bądź hy drau licz ne go oraz tech ni ki wy so ko ścio we. Mo gli

też za po znać się z tak ty ką dzia ła nia na jed nost kach pły wa ją cych uży wa ją cych szyb -

kich ło dzi ty pu RIB.

NA ZA PRO SZE NIE I KOSZT ING 
O prze pro wa dze niu ćwi czeń na ta ką ska lę w na szym kra ju BOA mo że tyl ko po ma -

rzyć. Wśród wy po sa że nia i sprzę tu wspo ma ga ją ce go ćwi czą cych zna la zły się m.in.:

po jaz dy pan cer ne z plat for ma mi ty pu MARS, stro je prze ciw che micz ne wy po sa -

żo ne w apa ra tu rę z obie giem za mknię tym, śmi głow ce z urzą dze nia mi do ob ser -

wa cji z po wie trza, któ re na bie żą co prze ka zy wa ły ob raz do – wy po sa żo ne go

w łącz ność sa te li tar ną – cen trum do wo dze nia.

Ćwi cze nia w ca ło ści by ły fi nan so wa ne przez Gwar dię Na ro do wą Sta nu Il li no is

(ING), z któ rą współ pra ca – roz po czę ta dzię ki po śred nic twu ame ry kań skiej am -

ba sa dy – trwa od dwóch lat. Po dob nie było zresz tą, gdy w ze szłym ro ku Ame ry ka -

nie przy le cie li na ćwi cze nia do Pol ski. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. ar chi wum BOA KGP

też za po znać się z po kła dem Air bu sa A3380 – naj -

więk sze go obec nie „pa sa że ra”. Szturm na ma szy ny

od by wał się ze skon stru owa nych do te go ce lu po jaz -

dów HARAS i MARS z plat for ma mi i spe cja li stycz -

ny mi dra bi na mi sztur mo wy mi.

ZU NI FI KO WA NIE I UNIJ NIE
Wy pra co wy wa nie i do sko na le nie wspól nych pro ce dur

dzia ła nia, roz wi ja nie i prze ka zy wa nie so bie opty mal -

nych tak tyk oraz za po zna wa nie się ze sprzę tem użyt -

ko wa nym w jed nost kach an ty ter ro ry stycz nych gru py

ATLAS to pod sta wo we ce le tej or ga ni za cji po wo ła nej

do ży cia w 2001 r. z ini cja ty wy bel gĳ skiej DSU (Di -

rec tion Spe cial Units). Sku pia ona 35 jed no stek spe -

cjal nych z 27 kra jów UE oraz Szwaj ca rii i Nor we gii

i fi nan so wa na jest ze środ ków unĳ nych (Nor we gowie

i Szwaj ca rzy finansują się sami). Pra ce człon ków

ATLA SU pro wa dzo ne są w pię ciu Gru pach Ro bo -

czych (Bu dyn ki, Wo da, Trans port, Sa mo lo ty, Wej ścia)

oraz na dwóch Fo rach (Ne go cja to rów i Snaj pe rów).

Zgod nie z do ku men tem unĳ nym (De cy zja Ra dy

Eu ro py 2008/617/WSiSW) jed nost ka spe cjal na/jed -

nost ki spe cjal ne wcho dzą ce w skład ATLA SA mo gą

od 1 stycz nia 2009 r. dzia łać na te re nie in ne go pań -

stwa, je śli wy stą pi ono o po moc lub eks per ty zę,

na przy kład w przy pad ku du żej ope ra cji uwal nia nia

za kład ni ków z po kła du po rwa ne go sa mo lo tu. Do tych -

czas ta ka sy tu acja nie mia ła miej sca. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. ar chi wum BOA KGP

listopad 2010 r.       POLICJA 997 Szkolenia policjantów  TYLKO SŁUŻBA 21

Odwzorowanie warunków bojowych – bardzo realistyczne

Wejście z platformy MARS

18-21.11:Layout 6  10/25/10  10:14 AM  Page 21



Do tych cza so we roz po rzą dze nia na le ża ło za stą pić no wy mi.

W związ ku z tym w De par ta men cie Zdro wia MSWiA opra -

co wa no pro jek ty zmia ny dwóch roz po rzą dzeń.

ROZ SZE RZO NA LI STA CHO RÓB 
ZWIĄ ZA NYCH ZE SŁUŻ BĄ 
W pro jek cie roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i

Ad mi ni stra cji w spra wie wy ka zu cho rób po zo sta ją cych w związ -

ku ze służ bą w Po li cji usta lo ny zo stał wy kaz 27 cho rób po wsta -

łych w ra zie wy pad ków i cho rób w związ ku ze szcze gól ny mi

wła ści wo ścia mi lub wa run ka mi służ by w Po li cji, z ty tu łu któ rych

przy słu gu ją od szko do wa nia. Okre śla je usta wa z 16 grud nia 1972 r.

o od szko do wa niach przy słu gu ją cych w ra zie wy pad ków i cho rób

po zo sta ją cych w związ ku ze służ bą w Po li cji (Dz.U. nr 53,

poz. 345, z 1983 r. nr 16, poz. 79, z 1985 r. nr 20, poz. 85 i nr 38,

poz. 181, z 1989 r. nr 35, poz. 192, z 2001 r. nr 81, poz. 877 oraz

z 2004 r. nr 43, poz. 411).

Wy kaz tych cho rób sta no wić bę dzie za łącz nik nr 1 do no we go

roz po rzą dze nia. (Pro jekt za łącz ni ka pre zen tu je my na na szej stro -

nie in ter ne to wej www.ga ze ta.po li cja.pl)
Do tych cza so we roz po rzą dze nie wy mie nia ło 18 cho rób, któ re

sta no wi ły pod sta wę do orze cze nia cho rób po zo sta ją cych w związ -

ku z wła ści wo ścia mi służ by i ubie ga nia się o I, II lub III gru pę in -

wa lidz ką w związ ku ze służ bą. 

W za łącz ni ku nr 2 do pro jek tu zmia ny roz po rzą dze nia w spra wie

wy ka zu scho rzeń i cho rób po zo sta ją cych w związ ku ze służ bą

w Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Biu rze Ochro ny Rzą du i Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej (na pod sta wie art. 20 ust. 4 usta wy z 18 lu te -

go 1994 r. o za opa trze niu eme ry tal nym funk cjo na riu szy Po li cji,

Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Agen cji Wy wia du, Stra ży

Gra nicz nej, Biu ra Ochro ny Rzą du, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

i Służ by Wię zien nej oraz ich ro dzin) za miast 13 wy mie nia się 27

cho rób, któ re ist nia ły przed przy ję ciem do służ by, lecz ule gły po -

gor sze niu lub ujaw ni ły się w cza sie trwa nia służ by wsku tek szcze -

gól nych wła ści wo ści lub wa run ków służ by na okre ślo nych

sta no wi skach. (Pro jekt za łącz ni ka nr 2 pre zen tu je my na na szej

stro nie in ter ne to wej www.gazeta.policja.pl)

JED NO RA ZO WE OD SZKO DO WA NIE
Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi jed no ra zo we od szko do wa nie bę -

dzie się na le ża ło w przy pad ku więk szej niż do tych czas licz by

cho rób. Do szły no we jed nost ki cho ro bo we, jak: 

– obu stron ny trwa ły uby tek słu chu ty pu śli ma ko we go lub

czu cio wo -ner wo we go spo wo do wa ny ha ła sem,

– ze spół stre su po ura zo we go, 

– za bu rze nia lę ko we: ze spół lę ku na pa do we go, ze spół lę ku

prze wle kłe go, za bu rze nia de pre syj ne na wra ca ją ce, za bu rze nia

ob se syj no -kom pul syw ne,

– za bu rze nia oso bo wo ścio we, 

– cho ro by za kaź ne lub pa so żyt ni cze al bo ich na stęp stwa: wi -

ru so we za pa le nie wą tro by, bo re lio za, gruź li ca, bru ce lo za, in ne

cho ro by za kaź ne lub pa so żyt ni cze (w tym cho ro by po wsta łe

w wy ni ku po wi kłań szcze pień ochron nych wy ko na nych

w związ ku ze służ bą na okre ślo nym sta no wi sku), za pa le nie mię -

śnia ser co we go, wsier dzia, osier dzia, w prze bie gu cho rób o etio -

lo gii bak te ryj nej, wi ru so wej lub pa so żyt ni czej.

Świad cze nia te re gu lu je usta wa z 18 lu te go 1994 ro ku o za -

opa trze niu eme ry tal nym funk cjo na riu szy Po li cji, Agen cji Bez -

pie czeń stwa We wnętrz ne go, Agen cji Wy wia du, Służ by

Kontr wy wia du Woj sko we go, Służ by Wy wia du Woj sko we go,

Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go, Stra ży Gra nicz nej, Biu ra

Ochro ny Rzą du, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i Służ by Wię zien -

nej oraz ich ro dzin (Dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 67, z późn. zm.)

i przy ta cza na wcze śniej usta wa z 16 grud nia 1972 r. o od szko -

do wa niach przy słu gu ją cych w ra zie wy pad ków i cho rób po zo -

sta ją cych w związ ku ze służ bą w Po li cji. 

Świad cze nia te obej mu ją jed no ra zo we od szko do wa nie pie -

nięż ne, a tak że od szko do wa nie za przed mio ty oso bi ste go użyt -

ku utra co ne, znisz czo ne lub uszko dzo ne w związ ku

z wy pad kiem. Funk cjo na riu szo wi, któ ry do znał trwa łe go

uszczerb ku na zdro wiu wsku tek wy pad ku al bo trwa łe go

uszczerb ku na zdro wiu co naj mniej w 20 proc. wsku tek cho ro -

by, przy słu gu je jed no ra zo we od szko do wa nie pie nięż ne. 

WY PAD KI W DRO DZE 
„DO” I „Z” MIEJ SCA SŁUŻ BY
Za pro po no wa ne w no wym roz po rzą dze niu zmia ny za kła da ją za -

rów no zwięk sze nie licz by cho rób uzna nych za ma ją ce zwią zek

ze służ bą (patrz wy żej), jak też pod wyż sze nie wy so ko ści (okre -

śla nej pro cen to wo) od szko do wań. Na pod sta wie pro jek to wa nej

usta wy o świad cze niach pie nięż nych przy słu gu ją cych w ra zie wy -

pad ków lub cho rób po zo sta ją cych w związ ku z peł nie niem służ -

by w Po li cji usta lo na na ten okres staw ka od szko do wa nia za

1 proc. uszczerb ku na zdro wiu funk cjo na riu sza Po li cji by ła by

wyż sza od po wszech nie obo wią zu ją cej, (któ ra wynosi 589 zł)

o 151,74 zł, przy prze cięt nym upo sa że niu funk cjo na riu sza 

Po li cji. 

Spra wą szcze gól nej wa gi jest po praw ność wy da wa nych orze czeń

zwią za nych z wy pad kiem lub cho ro bą po zo sta ją cą w związ ku z wa -

run ka mi i wła ści wo ścia mi służ by.

PRAWO Orzecznictwo lekarskie – propozycje zmian POLICJA 997       listopad 2010 r.22
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Pro jekt no we go roz po rzą dze nia za kła da wy łą cze nie z usta wy od -

szko do waw czej wy pad ków w dro dze „do” oraz „z” miej sca peł nie -

nia służ by. Jest to efekt m.in. kon sul ta cji we wnątrz re sor to wych.

Do tych cza so wy, nie pre cy zyj ny za pis po zwa lał za kwa li fi ko wać

do sy tu acji od szko do waw czej nie któ re wy pad ki ja ko w dro dze „do”

lub „z” miej sca służ by, choć ich oko licz no ści by ły nie do spraw -

dze nia. 

DO FI NAN SU JE PRA CO DAW CA
Ko rzyst ny dla funk cjo na riu szy jest za pis, któ ry mó wi, że je śli doj -

dzie do wy pad ku w służ bie, do po kry cia kosz tów za ku pu przed mio -

tów or to pe dycz nych oraz świad czeń sto ma to lo gicz nych w za kre sie,

który nie pod le ga fi nan so wa niu przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia

w ramach po wszech ne go ubez pie cze nia zdro wot ne go, bę dzie zo -

bo wią za ny pra co daw ca. Je śli więc na przy kład pod czas ak cji funk -

cjo na riusz stra ci zę by, część kosz tów bę dzie re fun do wa na z NFZ,

a o sfi nan so wa nie resz ty mo że się ubie gać u pra co daw cy. 

PRZY DAT NOŚĆ DO SŁUŻ BY
Pro jekt dru gie go roz po rzą dze nia do ty czy oce ny zdol no ści fi zycz -

nej i psy chicz nej kan dy da ta do służ by w Po li cji na pod sta wie

art. 26 ust. 2 usta wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji (Dz.U. z 2007 r.

nr 43, poz. 277, z późn. zm.).

Roz sze rza on, do sto so wu jąc do po wszech nie obo wią zu ją cych

prze pi sów i norm me dycz nych, do tych cza so wy ka ta log cho rób

i ułom no ści w związ ku z ka te go rią zdro wia funk cjo na riu sza. 

Pro po nu je się np., aby cho ry z wi ru so wym za pa le niem wą tro by

do stał ka te go rię zdro wia D lub C w za leż no ści od stop nia za awan -

so wa nia cho ro by, a bez oobja wo wy no si ciel wi ru sa HIV ka te go -

rię C. W oby dwu przy pad kach po li cjant bę dzie więc mógł

pra co wać z ogra ni cze niem. Do tych czas w ta kich przy pad kach po -

li cjan ci otrzy my wa li kat. D – nie zdol ny do służ by. 

Ta ostat nia zmia na jest efek tem orze cze nia Try bu na łu Kon sty -

tu cyj ne go w spra wie po li cjan ta, no si cie la HIV (pi sa li śmy o tym

w stycz niu 2008 r. w ar ty ku le „Pa nu już dzię ku je my”). Try bu nał

uznał, że prze pis, na pod sta wie któ re go ko mi sja le kar ska orze kła

o nie zdol no ści te go funk cjo na riu sza do służ by, jest nie zgod ny

z Kon sty tu cją RP. Po li cjant zo stał przy wró co ny do służ by, o czym

pi sa li śmy w ar ty ku le „Wal czyć do skut ku” w kwiet niu 2010 r.

KO MI SJE LE KAR SKIE
W pro jek cie oma wia ne go roz po rzą dze nia pro po nu je się też

zmniej sze nie licz by okrę go wych ko mi sji le kar skich. Obec nie zaj -

mu ją się one nad zo rem oraz roz pa try wa niem od wo łań od orze czeń

wo je wódz kich ko mi sji, ale tak że za twier dza niem orze czeń ko mi -

sji wo je wódz kich. Ozna cza to, że je śli np. w War sza wie Wo je wódz -

ka Ko mi sja Le kar ska wy da ła w cią gu ro ku oko ło 4 tys. orze czeń, to

Okrę go wa Ko mi sja Le kar ska mu si ta ką licz bę za twier dzić. To ge -

ne ru je zbęd ne kosz ty, pro jekt za kła da więc, że OKL bę dą się zaj -

mo wać tyl ko nad zo rem i roz pa try wa niem od wo łań. W tej sy tu acji

licz ba okrę go wych ko mi sji mo że ulec znacz ne mu zmniej sze niu.

Ich licz bę oraz mia sta, w któ rych bę dą dzia łać, okre śli mi ni ster

SWiA. 

Oby dwa roz po rzą dze nia, po dob nie jak oma wia ne w po przed nim

nu me rze pro jek ty roz po rzą dzeń do ty czą cych me dy cy ny pra cy, 

są już po wszyst kich nie zbęd nych kon sul ta cjach oraz uzgod nie -

niach i cze ka ją na pod pis mi ni stra. O ich wej ściu w ży cie po in for -

mu je my. �

na pod sta wie ma te ria łów z 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

listopad 2010 r.       POLICJA 997
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30 lat za sterami
śmigłowców,
z czego
10 – policyjnych,
blisko 4 tys.
wylatanych
godzin. Wiele
zaliczonych akcji;
paru
wytropionych

z powietrza przestępców; kilka ocalonych osób
zaginionych, a ostatnio w Bogatyni ofiar powodzi.
Pierwszy i jedyny, jak dotąd, wśród policyjnych pilotów
posiadacz najwyższego honorowego wyróżnienia
lotniczego w naszym kraju – „Błękitnych Skrzydeł”. 
Oto wizytówka st. asp. Janusza Sławika, kierownika
Sekcji Lotnictwa Policji z KWP we Wrocławiu.

Ode brał to szcze gól ne od zna cze nie 27 sierp nia 2010 r. pod po -

mni kiem po świę co nym pa mię ci pol skich lot ni ków po le głych

w la tach 1939–1945 na war szaw skim Po lu Mo ko tow skim, pod -

czas uro czy sto ści wrę cza nia te go rocz nych „Błę kit nych Skrzy deł”,

z rąk pre ze sa Za rzą du Kra jo wej Ra dy Lot nic twa Mie czy sła wa Ma -

jew skie go. Ka pi tu ła „Błę kit nych Skrzy deł”, skła da ją ca się z Za rzą du

Kra jo wej Ra dy Lot nic twa i re dak cji „Skrzy dla tej Pol ski”, przy zna ła

mu je za udział w ra to wa niu zdro wia i ży cia ludz kie go pod czas po wo -

dzi w Bo ga ty ni. I wy ka za ne przy tym po świę ce nie. Je go ma szy na by -

ła je dy ną, któ ra w bar dzo trud nych wa run kach po go do wych do tar ła

w tam ten re jon i nio sła po moc.

ELE MENT NIE PEW NY
Wzo ru jąc się na star szym bra cie Sta ni sła wie – pi lo cie szy bow co -

wym, śmi głow co wym i sa mo lo to wym, przy go dę z lot nic twem

rozpoczął w 1977 ro ku od na uki w za moj skim Tech ni kum Me cha -

ni za cji Rol nic twa ze spe cjal no ścią usłu gi agro lot ni cze. Szko lo no

tam przy szłych pi lo tów dla PZL WSK Świd nik i wła śnie w tych

za kła dach pod jął swo ją pierw szą pra cę. Nie na dłu go jed nak. Miał

pe cha.

– Przy szedł stan wo jen ny, po pra co wa łem jesz cze rok i zwol nio -

no mnie, po dob nie jak wszyst kich ka wa le rów i tych, któ rzy mie li

ro dzi ny za gra ni cą – mó wi z iro nicz nym ak cen tem. – Dla władz

ta cy lu dzie by li wte dy ele men tem nie pew nym. W 1981 ro ku,

na krót ko przed sta nem wo jen nym, na śmi głow cach WSK Świd nik

ucie kło do Au strii dwóch mło dych pi lo tów, a jed nym z nich był

ab sol went za moj skie go tech ni kum. Ba no się, czy któ re muś z nas

nie przyj dzie ocho ta po wtó rzyć ich wy czy nu. Ta kie by ły 

cza sy.

Oj czy zna jed nak

o nim nie za po mnia ła

– w 1983 ro ku do stał

„bi let” i przez ko lej ne

dwa la ta pa ra do wał

w woj sko wym mun -

du rze. 

– Mi mo usil nych

sta rań o przy dział

do Tech nicz nej Szko -

ły Wojsk Lot ni czych

w Za mo ściu, miał bym

kon takt z lot nic twem

i mógł bym uzy skać

upraw nie nia me cha ni -

ka śmi głow co we go,

tra fi łem do jed nost ki zme cha ni zo wa nej w Gli wi cach, a póź niej w Go -

rzo wie Wiel ko pol skim – wspo mi na. – By łem kie row cą ope ra to rem

czoł gu.

Po od by ciu służ by woj sko wej za trud nił się w Przed się bior stwie

Usług Lot ni czych w War sza wie ja ko pi lot śmi głow ca, a na stęp nie pra -

co wał w pry wat nych przed się bior stwach świad czą cych usłu gi agro -

lot ni cze. 

Aż przy szedł rok 2000, kie dy to zli kwi do wa no Nad wi ślań skie Jed -

nost ki Woj sko we, w tym 103. Pułk Lot nic twa, któ re go śmi głow ce

prze ka za no Po li cji. Był sprzęt (choć do prze rób ki), bra ko wa ło lu dzi –

i pi lo tów, i me cha ni ków. Na prze szko dzie ku ich po zy ska niu sta ły

prze pi sy – jesz cze ro dem z MO, nie przy sta ją ce do re aliów dzia ła nia

zmie nio nej for ma cji. Uda ło się jed nak je zre for mo wać, dzięki czemu

Sławik w 2000 roku wstąpił w policyjne szeregi.

On i je go part ner z za ło gi wro cław skie go Mi-2 Sła wo mir Po ręb ski

szyb ko do wie dli, że są wła ści wy mi ludź mi na wła ści wym miej scu.

W 2001 ro ku dzię ki ich ob ser wa cji z po wie trza uda ło się za trzy mać

dwóch prze stęp ców.

– Obaj, je śli do brze pa mię tam, by li po szu ki wa ni li sta mi goń czy mi

– mó wi Sła wik. – I tak, jak chwa lić się nie lu bię, tak mu szę po wie -

dzieć, że gdy by nie udział śmi głow ca, pew no wte dy by ich nie za trzy -

ma no.
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Błękitnoskrzydły

Jego klasa – oprócz Pana Janusza (trzyma tablicę, po lewej), wciąż
lata jeszcze czterech kolegów

W wolnym czasie – też przy śmigłowcu – na
pokazach lotniczych
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Po dob nie w 2007 ro ku, kie dy wy pa trzy li zbie gów z za kła -

du po praw cze go, któ rzy ucie ka jąc pod pa li li po praw czak.

Po za trzy ma niu zo sta li umiesz cze ni w szpi ta lu wo je wódz -

kim, z któ re go na stęp ne go dnia raz jesz cze ucie kli. Po 24 go -

dzi nach zno wu zo sta li uję ci – wła śnie dzię ki za ło dze

śmi głow ca.

50 I MNIEJ
Na swo im kon cie „błę kit no skrzy dły” ma też sku tecz ne po szu ki -

wa nia osób za gi nio nych – od na le zie nie pod Lu bi nem męż czy -

zny, któ ry nie w peł ni świa dom opu ścił szpi tal, i star szej ko bie ty,

któ rą za ło ga śmi głow ca do strze gła le żą cą na po lu w po bli żu Jor -

da no wa (to dwa zdarzenia naj bar dziej za pa mię ta ne w ko men -

dzie, bo by ło ich tro chę wię cej). W obu przy pad kach le ka rze

orze kli, że bez szyb kiej po mo cy za ło gi śmi głow ca oso by te mo gły -

by umrzeć z wy czer pa nia i wy chło dze nia.

Wte dy by ły do bre wa run ki po go do we – nie tak, jak pod czas

te go rocz nej po wo dzi i ak cji w oko li cach Bo ga ty ni.

– Już sam lot w re jon był trud ny, póź niej też, cza sem pod sta -

wa chmur by ła na wy so ko ści 50 m od zie mi i mniej, eks tre mal ne

wa run ki, trze ba by ło ro bić nie za pla no wa ne mię dzy lą do wa nia, bo

ina czej by śmy się roz bi li – mó wi. – Ra zem z st. ognio mi strzem

Krzysz to fem Utwi giem i st. stra ża kiem Mi ło szem Ta ra siu kiem

z Jed nost ki Ra tow nic twa Ga śni czo -Wy so ko ścio we go we Wro cła -

wiu uda ło nam się pod jąć pięć osób.

RO DZI NA PRZY WY KŁA
Wy lot do Bo ga ty ni był jed nym z wie lu okre sów dłuż szej nie obec no ści w do -

mu zwią za nych z cha rak te rem pra cy.

– Z Mał go rza tą je ste śmy mał żeń stwem od 24 lat, przy wy kła do ta kich 

sy tu acji, sy no wie Ja kub (23 l.) i To masz (22 l.) tak że – mó wi. – Kie dy pra -

co wa łem w pań stwo wych i pry wat nych fir mach lot ni czych, też wią za ło się to

z dłuż szy mi po by ta mi w te re nie. Są jed nak mo men ty, gdy i ja, i ro dzi na

tro chę ina czej spo glą da my na pra cę lot ni ka. Tak by ło po 17 lu te go 2009 r.,

kie dy roz bił się śmi gło wiec wro cław skie go Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko -

we go. Le cie li po ko bie tę w cią ży, któ ra utknę ła w ka ram bo lu na tra sie 

Wro cław – Le gni ca. Zgi nę li pi lot i ra tow nik, le karz stra cił no gę. Pi lot był 

mo im ser decz nym przy ja cie lem. Na co dzień jed nak czło wiek nie my śli o

ry zy ku, po pro stu wy ko nu je swo ją pra cę.

NA STĘP CÓW BRA KU JE
W ro dzi nie Sła wi ków jest jesz cze je den lot nik – To ma sza wcią gnę ły szy -

bow ce.

– Tyl ko że mło dym te raz jest trud niej – mó wi oj ciec. – Mnie na ukę

i szko le nia prak tycz ne za pew nia ło pań stwo, oni za wszyst ko mu szą sło no

pła cić. W ja kimś stop niu od bi ja się to i na lot nic twie po li cyj nym. Je śli do -

dać do te go fakt, że pła ce nie są kon ku ren cyj ne w sto sun ku do ofe ro wa -

nych na ryn ku usług lot ni czych, a wy ma ga nia tro chę wyż sze, nie moż na się

dzi wić, że lot nic two po li cyj ne wciąż szu ka lu dzi. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. ar chi wum do mo we Ja nu sza Sła wi ka 
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Prowadzą loty poszukiwawcze
i pościgowe. Monitorują sytuację
na drogach i podczas imprez
masowych. Zapewniają szybki
przerzut grup antyterrorystycznych
niemal w dowolne miejsce. Trzy
tegoroczne fale powodziowe pokazały
także, że są niezastąpieni, jeżeli
chodzi o ratowanie ludzi
w ekstremalnych warunkach klęski
żywiołowej. 

J esz cze nie daw no pró bo wa no prze li czać,

że za pa li wo, któ re zu ży wa śmi gło wiec,

moż na by ku pić ben zy nę do kil ku dzie się -

ciu ra dio wo zów. Ar gu men to wa no, że po li cyj ni

lot ni cy to tyl ko garst ka lu dzi w stu ty sięcz nej

for ma cji, któ ra mo że jesz cze nie do koń ca za -

adap to wa ła się do służ by, w któ rej cią gle bra ku -

je na coś pie nię dzy. 

ŚMI GŁA W KO LO RZE BLUE 
Czte ry la ta te mu pod ta kim wła śnie ty tu łem

za mie ści li śmy na na szych ła mach („Po li -

cja 997” nr 15 z czerw ca 2006 r.) ra port o sta -

nie po li cyj ne go lot nic twa. Bi li śmy na alarm, że

je że li nie za cznie się mo der ni zo wać sprzę tu,

któ rym la ta ją po li cjan ci, to za kil ka lat roz sy -

pie się sam. 

Tych kil ka lat wła śnie po wo li mi ja, a po li cyj -

ni lot ni cy na dal nie do cze ka li się no wych 

ma szyn. 

Każ da no wo cze sna po li cja w Eu ro pie czy

na świe cie ma w swo ich struk tu rach lot nic -

two. W pol skiej Po li cji funk cjo nu je ono

od 1996 r., kie dy po wsta ły Ze spo ły Lot nic twa

Po li cyj ne go w Kra ko wie i Po zna niu z dwo ma

śmi głow ca mi PZL „Ka nia”. Za pierw szą po li -

cyj ną ak cję z po wie trza uzna je się jed nak 

po szu ki wa nie prze stęp ców zbie głych z wię -

zie nia w Kro śnie w 1965 r. Czte ry wi ro pła ty:

dwa Mi-4 i dwa SM -1 z eska dry MSW pa tro -

lo wa ły moż li wą tra sę uciecz ki i roz rzu ca ły

ulot ki z mi li cyj nym ko mu ni ka tem. Praw dzi -

wy roz wój lot nic twa w Po li cji da tu je się

od 2000 r., kie dy roz for mo wa no 103. Pułk

Lot nic twa NJW MSWiA (patrz ram ka). To

Niez
POLICJA 997       listopad 2010 r.

Podwójna wyciągarka
zapewnia podjęcie ratownika
i osoby poszkodowanej
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wła śnie z jed no stek nad wi ślań skich po cho dzi

gros sprzę tu la ta ją ce go te raz w bar wach Po li -

cji i więk szość pi lo tów.

SPRZĘT 
Czte ry la ta te mu Po li cja dys po no wa ła 13 he li -

kop te ra mi. Te raz ma ich 16, ale dwa (Mi -8

i Mi -2) są już na wy bra ko wa niu. Ze Stra ży Gra -

nicz nej, w ra mach re or ga ni za cji lot nic twa służb

po rząd ku pu blicz ne go, otrzy ma li śmy w 2008 r.

trzy śmi głow ce Mi -2. Od ro ku 2000 Po li cji nie

przy by ła żad na no wa ma szy na, choć SG w tym

cza sie wpro wa dzi ła 5 no wych wi ro pła tów ku -

pio nych za środ ki unĳ ne. 

W Po li cji la ta więc obec nie 14 śmi głow ców.

Naj star sze Mi -2 ze Szcze ci na i Wro cła wia ma -

ją po 39 lat! In ne są nie wie le młod sze: w Ło dzi

la ta Mi -2 z 1972 r., a w Po zna niu z 1973 r.

Do koń ca eks plo ata cji zo sta ło im od nie co po -

nad 100 do po nad 1100 go dzin lo tu. Młod sze

ma szy ny (27 lat) – nie za stą pio ne przy prze rzu -

cie grup AT i ra to wa niu lu dzi – Mi -8 po win ny

być wy co fa ne w 2018 r. Naj dłuż sza ży wot ność

prze wi dy wa na jest dla kra kow skich PZL „Ka -

nia”, któ re po win ny la tać do 2030 r. 

– W 2007 r. we szła w ży cie usta wa o „Pro gra -

mie mo der ni za cji Po li cji, Stra ży Gra nicz nej,

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i Biu ra Ochro ny

Rzą du w la tach 2007–2009”, któ ra za kła da ła,

że w miej sce wy co fy wa nych po wo li Mi -2 ku -

pio nych zo sta nie pięć no wo cze snych stat ków

po wietrz nych dla Po li cji – wy ja śnia insp. Mi ro -

sław Wnuk, na czel nik Za rzą du Lot nic twa Po li -

cji Głów ne go Szta bu Po li cji KGP. – Nie ste ty,

do re ali za cji tych pla nów nie do szło. 

Ca łe szczę ście nie daw no za mon to wa no

na po li cyj nych ma szy nach dwu oso bo we wy cią -

gar ki, któ re umoż li wia ją o wie le ła twiej szą ewa -

ku ację dzie ci, lu dzi star szych czy cho rych niż

po je dyn cze, wcze śniej sze kon struk cje o mniej -

szym udźwi gu. Przy da ły się o wie le szyb ciej,

niż są dzo no. 
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ezastąpieni

Wnętrze Mi-8. Oddział AT przygotowany
do desantu

Desant na zaporze na Jeziorze Solińskim

Z policyjnych śmigłowców (na zdjęciu Mi-2) podczas klęsk żywiołowych korzystają 
m.in. ratownicy PCK i strażacy, którzy własnych statków powietrznych nie posiadają

�
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LU DZIE 
Naj więk szym skar bem po li cyj ne go lot nic twa

są lu dzie. Ca ła służ ba to nie ca łe 100 osób –

łącz nie z cy wi la mi. Słu ży 36 pi lo tów, bra ku -

je 14. Resz ta to in ży nie ro wie, me cha ni cy

i per so nel wspo ma ga ją cy. Wszyst kich łą czy

jed no – pa sja i ra dość z wy ko ny wa ne go za -

wo du. 

Sie dem na stu po li cyj nych lot ni ków we

wrze śniu br. zo sta ło od zna czo nych Krzy żami

Za słu gi za Dziel ność. Pre zy dent RP przy -

znał im te od zna cze nia za ra to wa nie ży cia

ludz kie go i mie nia pod czas te go rocz nych po -

wo dzi. 

Za ło gi po li cyj nych śmi głow ców ura to wa ły

wte dy po nad 120 osób. 

– Zwy kle by li śmy pierw si na miej scu ka ta -

stro fy – mó wi na czel nik Mi ro sław Wnuk. –

 Świet nie za dzia ła ły pro ce du ry, któ re ćwi czy -

my na co dzień, i wzo ro we wy szko le nie za -

łóg. W San do mie rzu do pie ro pół dnia po nas

przy le cia ły śmi głow ce in nych służb. A czas

w ta kich wy pad kach od gry wa klu czo wą ro lę.

Mie li śmy już sześć dzie się ciu ewa ku owa -

nych, gdy przy szła in for ma cja, że na po moc

le cą nam he li kop te ry woj sko we i Stra ży Gra -

nicz nej. Te go dnia ewa ku acja się już zresz tą

za koń czy ła. Po dob nie by ło w Wil ko wie. Z re -

ko ne san su w San do mie rzu na szym Bel lem

wra ca li: ko men dant głów ny Po li cji gen. insp.

An drzej Ma te juk i ko men dant głów ny PSP

nad bryg. Wie sław Le śnia kie wicz. Ko men -

dant Ma te juk, wi dząc co się dzie je po dro -

dze, pod jął de cy zję o na tych mia sto wym

po de rwa niu śmi głow ców. W cią gu go dzi ny

trzy na sze ma szy ny za czę ły ewa ku ację. Do -

pie ro pa rę go dzin póź niej nad le cia ły in ne he -

li kop te ry. O sy tu acji w Świ nia rach

pod Płoc kiem do sta li śmy in for ma cję 10 mi -

nut po prze rwa niu wa łów. Na tych miast w re -

jon za le wo wy po le cia ły po li cyj ne śmi głow ce.

W Msza nie w bar dzo trud nym gór skim te re -

nie przy skraj nie złych wa run kach po go do -

wych za ło gi dwóch PZL „Ka nia” z KWP

w Kra ko wie ewa ku owa ły osiem na ście osób.

Więk szość z nich pod ję ły już z wo dy. 

De cy zje za wsze po dej mu je do wód ca za ło -

gi, bie rze też na sie bie ca łą od po wie dzial -

ność. Ak cje ra tow ni cze od by wa ły się

w te re nie zur ba ni zo wa nym, lu dzi po dej mo -

wa no z da chów, bal ko nów i okien. Wo kół by -

ły drze wa, dru ty wy so kie go na pię cia,

la tar nie. Po li cyj ne ak cje za wsze mia ły szczę -

śli we za koń cze nie. Wójt gmi ny Sko ły szyn

Ze non Szu ra na pi sał z oka zji Świę ta Po li cji

do po li cyj nych lot ni ków: „W ca łym nie szczę -

ściu czerw co wej po wo dzi pod kre ślić na le ży

fakt, że dzię ki mię dzy in ny mi Wa sze mu

wspar ciu oby ło się bez żad nych ofiar”. Ta -

kich po dzię ko wań by ło wię cej. 

BA ZA 
Obec nie po li cyj ne śmi głow ce sta cjo nu ją

w sze ściu mia stach: War sza wie, Ło dzi, Kra -

ko wie, Po zna niu, Szcze ci nie i Wro cła wiu.

Choć już wcze śniej w Po zna niu i Kra ko wie dzia ła ły ze spo ły lot nic twa po li cyj ne go,
wy ko rzy stu ją ce śmi głow ce PZL „Ka nia”, tak na praw dę o lot nic twie po li cyj nym, ja ko
od ręb nej for ma cji, moż na mó wić od 2000 ro ku. Do kład nie od 15 mar ca, kie dy to mi -
ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji wy dał De cy zję nr 69 o re struk tu ry za cji 103.
Puł ku Lot nic twa Nad wi ślań skich Jed no stek Woj sko wych MSWiA, na mo cy któ rej Po -
li cja prze ję ła 11 śmi głow ców.
W ra mach Cen tral ne go Szta bu Po li cji KGP utwo rzo no Wy dział Lot ni czy, skła da ją cy
się z Sek cji Eks plo ata cji oraz Sa mo dziel nej Sek cji Or ga ni za cji i Nad zo ru Lot ni cze go,
a za stęp ca dy rek to ra biu ra zo stał sze fem po li cyj ne go lot nic twa. W kra ju na to miast
po wo ła no do ży cia 6 te re no wych sek cji lot ni czych przy ko men dach wo je wódz kich
w: Bia łym sto ku, Gdań sku, Ło dzi, Rze szo wie, Szcze ci nie i Wro cła wiu. Dwa do tych cza -
so we ze spo ły lot ni cze rów nież prze mia no wa no na sek cje.
Wy dział Lot ni czy zy skał ob sa dę 30 po li cjan tów i 5 pra cow ni ków Po li cji, eks plo atu ją -
cych 5 – sta no wią cych od wód KGP – śmi głow ców: 2 cięż kie, trans por to we MI -8 kon -
struk cji ra dziec kiej i 2 lek kie Bell 206 pro duk cji ame ry kań skiej, a tak że je den ro dzi my
W -3 So kół. Sze ścio oso bo we (po 3 pi lo tów i 3 me cha ni ków) sek cje te re no we otrzy -
ma ły po jed nym śmi głow cu Mi -2, z wy jąt kiem ośmio oso bo wej gdań skiej, któ rej przy -
zna no W -3 So kół.
Prze ję ty po 103. Puł ku Lot ni czym NJW MSWiA sprzęt po trze bo wał ada pta cji do po -
li cyj nych za dań, m.in.: za mon to wa nia ra dio sta cji po li cyj nych i wy się gni ków do de san -
to wa nia. Do dat ko wo MI -2 wy ma ga ły do sto so wa nia do wy mo gów Głów ne go
In spek to ra tu Lot nic twa Cy wil ne go nad zo ru ją ce go pa ra me try sprzę tu Lot nic twa Służb
Po rząd ku Pu blicz ne go MSWiA (wcze śniej wo bec lot nic twa woj sko we go obo wią zy wa -
ły od ręb ne prze pi sy). Za in sta lo wa no na nich ra dio sta cje lot ni cze dzia ła ją ce w pa -
śmie 118–136 MHz, sys tem VOR (tzw. ra dio la tar nie do na wi ga cji w ko ry ta rzach
lot ni czych), trans pon de ry iden ty fi ka cji przez kon tro lę na ziem ną oraz lot ni czy GPS. �

PK
Krzyże Zasługi za Dzielność wręczył lotnikom
komendant główny Policji 
gen. insp. Andrzej Matejuk

Kania

Sokół

Podjęcie pododdziału AT z obiektu 
(na zdjęciu Mi-8)

�
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Na fa li kry zy su zli kwi do wa no ba zy w Bia -

łym sto ku, Gdań sku i Rze szo wie. Wcze śniej

lot nic two Po li cji i tak nie po kry wa ło ope ra -

cyj nie te ry to rium ca łe go kra ju. Te raz re jon

po zli kwi do wa nych ba zach jest w ge stii Stra -

ży Gra nicz nej. 

Na lot nic two nie moż na pa trzeć jed nak

tyl ko przez pry zmat eko no mii. Tu, jak

w przy pad ku po wo dzi, głów nie mo że li czyć

się czas, a do le ce nie w re jon dzia łań ma klu -

czo we zna cze nie. 

Gdy li kwi do wa no ba zy, lot ni cy do sta wa li

ofer ty prze nie sie nia się ra zem z ma szy na mi.

Je den z nich przez dłu gi czas do jeż dżał

na służ bę z Rze szo wa do Wro cła wia! Już nie

pra cu je, zmę czo ny po dró żo wa niem. 

Praw da jest ta ka, że oprócz KWP w Ło dzi,

któ ra po sta ra ła się dwa la ta te mu o ba zę

na te re nie OPP, za wszyst kie in ne miej sca

sta cjo no wa nia po li cyj nych śmi głow ców trze -

ba sło no pła cić. Ba za na sto łecz nym lot ni sku

War sza wa -Ba bi ce kosz tu je co mie siąc 80 tys.

zł. He li kop te ry nie po trze bu ją du żo miej sca.

Wzo rem Ło dzi chce iść Po znań. W Wiel ko -

pol sce ma ją pro jekt, swój te ren, ale bra ku je

3 mln zł, aby wy pro wa dzić się z lot ni ska Ła -

wi ca „na swo je”. W War sza wie nie wcho dzą

w grę Szczę śli wi ce i Iwicz na, bo oba te miej -

sca są na ścież kach po dej ścia do lot ni ska

Okę cie, ale Le gio no wo jest już „lot ni czo

czy ste” i moż na by po my śleć o za ło że niu

tam ba zy. 

Tych wszyst kich zmian nie da się wpro wa -

dzić od ra zu, ale już od daw na po win no się

o nich my śleć. Pro gram mo der ni za cji sprzę -

tu już po wi nien być w to ku. Je dy nie Łódź

ma szan sę na za kup ma łe go jed no sil ni ko we -

go śmi głow ca ze środ ków fun du szu roz wo ju

re gio nal ne go. Pro ces wy mia ny sprzę tu mu si

być opar ty na dłu go fa lo wych roz wią za niach

sys te mo wych. 10 lat te mu tro chę przy pad -

ko wo do Po li cji tra fi ły ma szy ny z wojsk nad -

wi ślań skich. Te raz czas za cząć dzia łać, aby

lot nic two po li cyj ne by ło spraw ną, no wo cze -

sną i bez piecz ną służbą. �

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor, Przemysław Kacak (2)

Marek Krupa (1), Roman Majewski (1),
Tomasz Karnia (1)

Bell

Mi-8 zaraz wyniesie
grupę AT na tzw.
winogrono

Lotnictwo Policji
Warszawa
1 x Bell-206
3 x Mi-8 (1 do wybrakowania)
2 x W-3 Sokół
Kraków
2 x PZL Kania
Łódź
2 x Mi-2
Poznań
2 x Mi-2 (1 do wybrakowania)
Szczecin
2 x Mi-2
Wrocław
2 x Mi-2

źródło: GSP KGP
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– Sklepy z dopalaczami były zamykane
w asyście policjantów, ale przez
inspektorów Głównego Inspektoratu
Sanitarnego i na podstawie decyzji GIS;
w takim razie, gdy do jednostki dociera
powiadomienie o sklepie/punkcie
sprzedającym dopalacze, powinna ona
wpierw zawiadomić inspektorów GIS, czy
też, nie czekając na nich, własnymi siłami
dokonać zamknięcia sklepu? Jeśli to drugie
rozwiązanie, to na jakiej podstawie?

Po li cja nie ma pod staw praw nych do za my -

ka nia punk tów sprze da ją cych (wciąż le gal ne)

do pa la cze. Zgod nie z tym, co pi sze py ta ją cy,

kon tro li i za mknięć ta kich skle pów do ko ny wa -

li in spek to rzy Głów ne go In spek to ra tu Sa ni tar -

ne go, któ ry wy stą pił o po li cyj ną asy stę przy

czyn no ściach. Po li cja mia ła usta wo wy obo wią -

zek jej udzie le nia, stąd obec ność funk cjo na riu -

szy pod czas za my ka nia i plom bo wa nia skle pów

z do pa la cza mi (je śli pod miot do te go upraw -

nio ny nie wy stę pu je o asy stę, Po li cja nie mu si

jej udzie lać, co też ma miej sce w prak ty ce).

Po li cjan ci ma ją obo wią zek in ter we nio wa nia,

gdy doj dzie do na ru sze nia plomb GIS. Mo że

to na stą pić w trzech przy pad kach:

– ze rwa nia/na ru sze nia plom by przez do wol -

ną oso bę – jest to wy kro cze nie;

– ze rwa nia plom by przez wła ści cie la/per so -

nel skle pu i wej ścia do środ ka ce lem wzno wie -

nia sprze da ży lub za bra nia to wa rów – sta no wi

to prze stęp stwo z art. 37b usta wy o Pań stwo -

wej In spek cji Sa ni tar nej za gro żo ne ka rą grzyw -

ny, ogra ni cze nia wol no ści lub po zba wie nia

wol no ści do lat 2;

– ze rwa nia plom by i do sta nia się do skle pu

oso by trze ciej – jest to zwy kłe wła ma nie ści ga -

ne na pod sta wie prze pi sów ko dek su kar ne go.

– Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
precyzuje substancje psychoaktywne,
którymi obrót jest zakazany, co jednak jeśli
nie ma ich w składzie zabezpieczonej
substancji, którą zatrzymana osoba sama
nazywa dopalaczem? Istnieje jakaś
podstawa prawna do pociągnięcia takiej
osoby do odpowiedzialności w ramach walki
z dopalaczami, czy zatrzymanie okaże się
blamażem Policji i delikwent będzie mógł
ubiegać się o odszkodowanie, a policjanci
będą odpowiadać za przekroczenie
uprawnień?

Pó ki co, do pa la cze – mi mo swo jej szko dli -

wo ści dla zdro wia, a na wet ży cia – są le gal -

ny mi pro duk ta mi, Po li cja nie ma więc

pod staw ani do ich skonfiskowania, ani do za -

trzy my wa nia sprze da ją cych je osób. Oczy wi -

ście, wy ją tek sta no wi sy tu acja, gdy w skład

do pa la cza wcho dzi sub stan cja wy mie nio -

na w za łącz ni ku do usta wy o prze ciw dzia ła -

niu nar ko ma nii ja ko za ka za na do sprze da ży

i użyt ko wa nia. Wów czas po wi nien on być

trak to wa ny ja ko nar ko tyk, a roz pro wa dza ją -

ca go oso ba na rów ni z di le rem nar ko ty ków,

czy li za trzy ma na. Je śli na to miast – po ba da -

niu – oka że się, że tak nie jest i za bez pie czo -

na sub stan cja jest pod tym wzglę dem

„czy sta”, mu si być wy da na wła ści cie lo wi.

Pod sta wę praw ną do de le ga li za cji do pa la -

czy ma dać – pro jek to wa na pod tym ką tem –

zmia na prze pi sów, z tym że bę dzie ona

do ty czyć in spek to rów sani tar nych, a nie po -

li cjan tów. Praw ne pod sta wy dzia ła nia Po li cji

po zo sta ną ta kie jak dziś. �

na podst. informacji z Biura Kryminalnego KGP 
oprac. PRZEMYSŁAW KACAK

Do pa la cze –
bę dą zmia ny

21 paź dzier ni ka br. Se nat przy jął bez 

po pra wek no we li za cję usta wy o prze ciw dzia -

ła niu nar ko ma nii, któ ra za ka zu je pro duk cji

do pa la czy i han dlu ni mi. Za zła ma nie za ka zu

ma gro zić ka ra grzyw ny od 20 tys. zł do mi lio -

na zło tych.

Kie dy – po pod pi sa niu przez pre zy -
den ta – no we prze pi sy wej dą w ży cie,
za ka za ne bę dzie wy twa rza nie i wpro -
wa dza nie do ob ro tu na te re nie Pol ski 
ja kich kol wiek sub stan cji (nie za leż nie
od ich sta nu fi zycz ne go i źró dła po cho -
dze nia, w tym ro ślin, grzy bów oraz ich
czę ści) lub pro duk tów, któ re mo gą być
uży wa ne tak, jak środ ki odu rza ją ce lub
sub stan cje psy cho tro po we, czy li tzw.
środ ków za stęp czych, któ ry mi okre ślo -
no do pa la cze.

W przy pad ku uza sad nio ne go po dej rze nia,

że pro dukt stwa rza za gro że nie dla ży cia lub

zdro wia lu dzi, in spek tor sa ni tar ny bę dzie

mógł wstrzy mać je go wy twa rza nie lub wpro -

wa dza nie do ob ro tu al bo na ka zać wy co fa nie

z han dlu na okres do 18 mie się cy. W tym

cza sie pro wa dzo ne bę dą ba da nia do ty czą ce

je go wpły wu na zdro wie. In spek tor bę dzie

mógł rów nież na ka zać za prze sta nie pro wa -

dze nia dzia łal no ści w obiek tach słu żą cych

wy twa rza niu lub wpro wa dza niu po dej rza ne -

go pro duk tu do ob ro tu – czy li np. za mknąć

sklep lub hur tow nię na okres do trzech mie -

się cy. �

PRZE MY SŁAW KA CAK, PAP

Wy rok za do pa la cze
Ka rę pół to ra ro ku po zba wie nia wol no -

ści w za wie sze niu na trzy la ta orzekł 7
paź dzier ni ka br. Sąd Re jo no wy w Bia -
łym sto ku wo bec 22-lat ka oskar żo ne go
o sprze daż w skle pie z do pa la cza mi pro -
duk tów za wie ra ją cych sub stan cje znaj -
du ją ce się na li ście za ka za nych
w za łącz ni ku do usta wy o prze ciw dzia -
ła niu nar ko ma nii.

Pro ku ra tu ra udo wod ni ła mu sprze daż

w okre sie od ma ja do grud nia 2009 r. po nad 2

tys. sztuk róż nych pre pa ra tów: mie sza nek

zio ło wych o róż nych na zwach za wie ra ją cych

zwią zek che micz ny za li czo ny do za bro nio -

nych sub stan cji odu rza ją cych za kwo tę co

naj mniej 17,6 tys. eu ro.

Sąd nie wziął pod uwa gę pi sem nych opi -

nii, któ re oskar żo ny otrzy mał od dys try bu to -

ra do pa la czy, okre śla jąc je ja ko „tak zwa ne

eks per ty zy”, nie od po wia da ją ce żad nym kry -

te riom ta kich do ku men tów i nie mo gą ce ni -

we lo wać eks per tyz wy da nych przez

la bo ra to rium po li cyj ne i kra kow ski In sty tut

Eks per tyz Są do wych. Od rzu cił jed nak żą da -

nie pro ku ra to ra za są dze nia ka ry trzech lat

po zba wie nia wol no ści bez moż li wo ści za wie -

sze nia, uzna jąc, że wy star czy niż sza ka ra po -

łą czo na z do zo rem ku ra to ra, prze pad kiem

i znisz cze niem wy ro bów z za ka za ną sub stan -

cją oraz prze pad kiem uzy ska nych ze sprze -

da ży pie nię dzy, czy li po nad 72 tys. zł (wg

kur su eu ro z grud nia 2009). �

PK
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– Co z tymi dopalaczami?
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W 2007 r. płk Wi told Klin ger, do wód ca Cen tral nej Gru py Dzia -

łań Psy cho lo gicz nych w Byd gosz czy, zwró cił się do Szta bu

Po li cji KWP w Byd gosz czy z proś bą o prze pro wa dze nie

szko le nia z za kre su ne go cja cji dla żoł nie rzy wy jeż dża ją cych na mi sję

do Afga ni sta nu. 

– Od te go cza su współ pra ca za cie śni ła się – mó wi nad kom. Le -

szek Ho łyń ski, wo je wódz ki ko or dy na tor ds. ne go cja cji po li cyj nych

wo je wódz twa ku jaw sko -po mor skie go. – W 2008 r. mie li śmy wspól ne

szko le nie szta bo we, ćwi czy li śmy do wo dze nie i ne go cja cje pod wzglę -

dem za gro że nia ter ro ry stycz ne go. W ma ju 2010 r. płk Klin ger po now -

nie po pro sił nas o zor ga ni zo wa nie szko le nia z ne go cja cji. Słu cha cza mi

by li żoł nie rze z CGDP i z USAr my.

W Byd gosz czy po li cyj ni ne go cja to rzy i żoł nie rze spo tka li się więc

już po raz czwar ty. 

DO KŁAD NEJ LICZ BY NIE MA
– Pol ska sta je się co raz bar dziej po pu lar nym kra jem dla imi gran tów

z róż nych czę ści świa ta – mó wi Do ro ta Pa rzy mies, pre zes Fun da cji

Oca le nie (fun da cja zaj mu je się in te gra cją uchodź ców, imi gran tów

i re pa trian tów w Pol sce, a jej pra cow ni cy opo wia da li w trak cie szko -

le nia m.in. o kul tu rze Cze cze nów, Gru zi nów, Al gier czy ków). – Do -

kład nie jed nak nie wia do mo, ilu ich u nas prze by wa. Głów ny Urząd

Sta ty stycz ny, na kon fe ren cji or ga ni zo wa nej przez rzecz ni ka praw

oby wa tel skich w ma ju 2009 r., przed sta wił ra port, we dług któ re go

w tym cza sie w Pol sce by ło oko ło 200 tys. cu dzo ziem ców – uchodź -

ców, imi gran tów za rob ko wych, stu den tów. Zda niem in nych in sty tu -

cji pań stwo wych, or ga ni za cji po za rzą do wych i sa mych imi gran tów

licz ba ta jest moc no za ni żo na. W me diach i w in ter ne cie mo że my

zna leźć in for ma cje, że w Pol sce le gal nie prze by wa oko ło 570 tys. cu -

dzo ziem ców, a oko ło 300 tys. nie le gal nie.

Naj licz niej szą gru pę sta no wią przy by sze z Ukra iny, Bia ło ru si, Wiet -

na mu i Chin. Przy jeż dża ją też Or mia nie, Gru zi ni, Ma ro kań czy cy, Al -

gier czy cy, Tu ne zyj czy cy, Sy ryj czy cy, Egip cja nie oraz Tur cy.

NAJ PIERW PO ZNAJ, PÓŹ NIEJ IN TER PRE TUJ
– Oso ba wy cho wa na w in nej kul tu rze mo że mieć pro ble my z wła ści -

wą in ter pre ta cją za cho wań i ze zro zu mie niem norm i war to ści pa nu -

ją cych w da nej kul tu rze – mó wi Do ro ta Pa rzy mies. – To, co dla

Po la ka jest czymś nor mal nym, dla mu zuł ma ni na mo że być nie

do przy ję cia. I od wrot nie.

W na szym kra ju np. bar dzo rzad ko wi dzi my męż czyzn trzy ma ją -

cych się za rę ce w miej scach pu blicz nych, ale w kra jach arab skich

takie za cho wa nie jest czymś po wszech nym. I nie ma związ ku z ero -

ty ką. 

– W is la mie ist nie je za kaz do ty ka nia osób prze ciw nej płci, je śli nie

są one człon ka mi ro dzi ny – mó wi Ab de hak Bouaouina. – Sie dem lat

te mu przy je cha łem z Al gie rii i pierw szą rze czą, na któ rą zwró ci łem

uwa gę, by ło wiel kie zdzi wie nie Po la ków, kie dy przy po wi ta niu kła -

dłem rę kę na ser cu. A mu zuł ma nin ta kim ge stem wy ra ża sza cu nek

dru giej oso bie.

Wie lu Po la ków iry tu ją gło śne roz mo wy nie któ rych cu dzo ziem ców

w ka wiar niach, tram wa jach, au to bu sach. Od bie ra ją je ja ko ozna kę

bra ku kul tu ry lub „pa no sze nia się” w na szym kra ju. W Pol sce nor my

kul tu ro we na ka zu ją bo wiem, aby w miej scach pu blicz nych roz ma -

wiać tak, aby się na wza jem nie za głu szać. W kra jach kau ka skich, ale

też w eu ro pej skich, np. w Hisz pa nii, eks pre syj ne roz mo wy w miej -

scach pu blicz nych są na po rząd ku dzien nym.

– W ko mu ni ka cji z oso bą z in nej kul tu ry czę sto na po ty ka my na ba -

rie rę ję zy ko wą i z te go po wo du ma my więk szą skłon ność ilu stro wa -

nia na szych wy po wie dzi róż ny mi ge sta mi – mó wią pra cow ni cy

Fun da cji Oca le nie. – W ta kich przy pad kach na le ży za cho wać ostroż -

ność. Wie le ge stów uzna wa nych za uni wer sal ne na świe cie ma tak

na praw dę bar dzo róż ne, cza sem prze ciw staw ne, zna cze nie w róż -

nych kul tu rach i mo że pro wa dzić do kon flik tów. W Pol sce, po dob nie

jak w USA, np. kciuk do gó ry ozna cza zwy cię stwo, suk ces. Ale już

dla Niem ców, Au stria ków, Fran cu zów gest ten nie ma spe cjal ne go

zna cze nia, po za licz bą je den. Zde cy do wa nie jed nak na le ży go uni kać

na Bli skim Wscho dzie, w po łu dnio wej Eu ro pie oraz Ni ge rii czy Gha -

nie, gdzie ma zna cze nie wul gar ne i ob raź li we.

Płasz czy zną nie po ro zu mień kul tu ro wych mo że być też ubiór.

– Wie lo krot nie sły sza łam opo wie ści np. Ukra inek czy Bia ło ru si -

nek, któ re ja dąc do Pol ski, gdzie mia ły pod jąć pra cę sprzą tacz ki, już

na gra ni cy by ły bra ne za pro sty tut ki, gdyż ubra ne by ły w wy de kol to -

wa ne bluz ki, krót kie spód nicz ki i szpil ki – mó wi pre zes Pa rzy mies.

– A dla tych ko biet ta ki strój to wy raz ele gan cji.

Po ubio rze oce nia ny jest też sto pień za moż no ści. 

– Nie jed no krot nie pra cow ni cy opie ki spo łecz nej w róż nych in sty tu -

cjach, wi dząc schlud nie i ele ganc ko ubra nych uchodź ców, m.in. z Cze -

cze nii, wy cią ga li po chop nie wnio ski, że są to oso by za moż ne, któ re

nie po trze bu ją po mo cy – mó wi Ma li ka Ab do ulva kha bo va, wi ce pre zes

Fun da cji Oca le nie, Cze czen ka od kil ku na stu lat miesz ka ją ca w Pol -

sce. – Tym cza sem oni na spo tka nie za kła da li naj lep sze ubra nia, cza sa -

mi na wet po ży czo ne, by przez schlud ny ubiór oka zać urzęd ni ko wi

sza cu nek i zy skać je go przy chyl ność. Tak na ka zu je na sza kul tu ra.

TYLKO SŁUŻBA Negocjatorzy POLICJA 997       listopad 2010 r.32

Miedzy
kulturami
Z tego, że znajomość religii i kultury innych narodów pozwala uniknąć wielu nieporozumień i konfliktów, doskonale
zdają sobie sprawę policjanci z garnizonu kujawsko-pomorskiego i żołnierze z Centralnej Grupy Działań
Psychologicznych w Bydgoszczy. Na przełomie września i października br. przeszli bowiem szkolenie dotyczące
zachowań i obyczajów świata islamu. Zdobytą wiedzę wykorzystują podczas prowadzenia negocjacji zarówno
w kraju, jak i za granicą.

,
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MÓ WI „JA”, MY ŚLI „MY”
Pod czas szko le nia w Byd gosz czy żoł nie rze z Cen tral nej Gru py Dzia -

łań Psy cho lo gicz nych przed sta wi li kul tu rę is la mu z pun ku wi dze nia

osób, któ re bez po śred nio ze tknę ły się z nią pod czas mi sji w Afga ni -

sta nie. Wśród wy kła dow ców był po rucz nik To masz Bur czyń ski, któ -

ry w 2007 r. – jak sam pod kre śla – sie dział w ław ce i z prze ję ciem

słu chał nad ko mi sa rza Ho łyń skie go, któ ry wpro wa dzał żoł nie rzy

w taj ni ki ne go cja cji. Te raz jest ko or dy na to rem szko le nia z za kre su

kul tu ro znaw stwa. 

– Po ty go dniu po dró ży do Afga ni sta nu lą du je się na zie mi, gdzie

pa nu ją zu peł nie in ne za sa dy niż w Eu ro pie. Afgań czy cy ży ją w wie -

lo po ko le nio wych kla nach, są ze so bą bar dzo zwią za ni, w ich kul tu rze

nie ma miej sca na my śle nie o so bie. Gdy Afgań czyk mó wi „ja”, to

cho dzi mu o ro dzi ców, żo nę, dzie ci, dziad ków, bra ci, sio stry, ciot ki,

wuj ków itp. Je śli nie ma ją oni środ ków do ży cia, to dla nie go czymś

zu peł nie na tu ral nym jest ło że nie na ich utrzy ma nie, oczy wi ście je -

śli sam pra cu je i za ra bia.

Uczest ni cy mi sji zwra ca li uwa gę, jak wie le dla Afgań czy ków zna -

czą ho nor, tra dy cja, sza cu nek. Wiel ką ob ra zą jest dla nich, gdy do

me cze tu wej dzie oso ba w bu tach, krót kich spoden kach lub, w przy -

pad ku ko biet, w mi ni su kien ce i z od sło nię ty mi ra mio na mi. Uj mą na

ho no rze Afgań czy ka jest też, gdy męż czy zna zwró ci się bez po śred nio

do je go żo ny. Po wi nien zro bić to za je go po śred nic twem. Po dob nie

od bie ra ją od mo wę spo ży cia w ich do mu po sił ku – są bar dzo go ścin -

nym na ro dem.

WPU ŚCIĆ W MA LI NY
Nie zna jo mość przez Po la ków kul tu ry in nych na ro dów jest cza sa mi

wy ko rzy sty wa na przez sa mych cu dzo ziem ców.

– Za dzwo nił do mnie po li cjant z py ta niem, czy praw dą jest, że

w Cze cze nii mat ka nie mo że do tknąć swo je go dziec ka, gdyż na sza

kul tu ra po zwa la no to tyl ko te ścio wym – mó wi Ma li ka Ab do ulva kha -

bo va. – A cho dzi ło o to, że mło da Cze czen ka za nie dba ła swo je go syn -

ka. Są sie dzi za wia do mi li po li cję. Wte dy ta ko bie ta po wie dzia ła, że

win na jest wła śnie te ścio wa, gdyż to ona ma dbać o wnu ka. Oczy wi -

ście by ło to kłam stwo. 

Ma li ka Ab do ulva kha bo va opo wia da też o Cze cze nie, któ ry po bił

gi ne ko lo ga, po nie waż ten zba dał je go żo nę.

– Ko bie ta po ża li ła się mę żo wi, że do tknął ją męż czy zna. A ten,

w imię ho no ru, za re ago wał agre sją. Ty le że to jej obo wiąz kiem by ło

po pro sić, aby ba da nie prze pro wa dzi ła le kar ka. Wy ja śni łam to po li -

cjan tom.

Ma li kę Ab do ulva kha bo vą obu rza ją ta kie sy tu acje.

– Ta cy lu dzie ob ra ża ją ca ły nasz na ród – do da je. – Dla te go za wsze

po ma gam po li cji w wy ja śnia niu po dob nych spraw.

TEO RIA PRZE ŁO ŻO NA NA PRAK TY KĘ
Każ de szko le nie po li cyj nych ne go cja to rów i żoł nie rzy koń czy się

spraw dze niem na by tej wie dzy po przez udział w ćwi cze niu prak tycz -

nym, czy li sy mu la cji. Po dob nie by ło pod czas spo tka nia w Byd gosz-

czy – za aran żo wa na zo sta ła scen ka, w któ rej do szło do kon flik tu

z po wo du róż nic kul tu ro wych mię dzy oso ba mi na ro do wo ści pol skiej

i arab skiej. Za da niem ne go cja to rów by ło na wią za nie kon tak tu z ob -

co kra jow cem, usta le nie przy czyn kon flik tu i pró ba je go za że gna nia.

Do dat ko wo oso ba od gry wa ją ca cu dzo ziem ca mó wi ła po an giel sku,

a ne go cja cje pro wa dzo ne by ły przy po mo cy tłu ma cza. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski, Sztab Po li cji KWP w Byd gosz czy 
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Od lewej: Ab de hak Bouaouina, Ma li ka Ab do ulva kha bo va, 
Do ro ta Pa rzy mies

Drawsko, maj 2010 r. – w szkoleniu uczestniczyli m.in. żołnierze USArmy
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12 października br. w Nowym Mieście nad Pilicą
w wypadku drogowym zginęło 18 osób. Każdego tygodnia
na drogach traci życie kilkadziesiąt osób. To policjanci
najczęściej powiadamiają rodziny o ich śmierci. 

Funk cjo na riu sze, bę dąc w ta kiej sy tu acji, mo gą li czyć tyl ko na swo je umie -

jęt no ści, wy czu cie sy tu acji i takt, bo każ da gwał tow na śmierć po wo du je

sil ne in dy wi du al ne emo cje. To jed no z trud niej szych za dań. Są jed nak uni -

wer sal ne wska zów ki, któ re po maga ją je wykonać: 

1. Po wia da mia nie o śmier ci za wsze po win no od by wać się twa rzą w twarz. Je -

że li jest to moż li we, na le ży uni kać po wia da mia nia za po mo cą te le fo nu lub

pocz ty. Po win no się ono od być w oto cze niu przy ja znym – miesz ka niu, ni gdy

na klat ce scho do wej czy w pro gu drzwi. 

2. Pra wi dło we po wia da mia nie o śmier ci po win no speł nić na stę pu ją ce wa -

run ki: po pierw sze – do star czyć nie zbęd nych in for ma cji, po dru gie – udzie lić

pierw sze go wspar cia, po trze cie – ochro nić god ność i sza cu nek za rów no ofia -

ry, jak i po wia da mia nej ro dzi ny.

3. Po wia do mie nie po win no od być się w moż li wie jak naj krót szym cza sie

od usta le nia toż sa mo ści ofia ry i toż sa mo ści osób jej naj bliż szych.

4. W mia rę moż li wo ści przed po wia do mie niem na le ży ze brać in for ma cje

o re la cjach ofia ry z oso bą po wia da mia ną, o sta nie zdro wia oso by po wia da mia -

nej (ewen tu al ne cho ro by ser ca, krą że nia, cu krzy ca itp.) – in for ma cje te mo gą

być istot ne ze wzglę du na moż li wość prze wi dze nia spo so bu re ago wa nia oso -

by po wia da mia nej. Mo że ona za re ago wać w spo sób bar dzo emo cjo nal ny i wy -

ma gać pierw szej po mo cy. War to przy go to wać so bie wspar cie me dycz ne, że by

umoż li wić w ra zie po trze by na tych mia sto wą in ter wen cję le kar ską.

5. O śmier ci po win ny po wia da miać co naj mniej dwie oso by. Jed na z nich

udzie la in for ma cji, dru ga zaś ob ser wu je re ak cje oso by po wia da mia nej. 

6. Za wia do mie nie po win no być moż li wie jak naj prost sze w tre ści, bez „owi -

ja nia w ba weł nę” i do ra bia nia róż nych hi sto rii. Np. „Mam dla pa ni/pa na bar -

dzo/złą wia do mość. Pa ni/pa na bli ski nie ży je”. Po win no się wy ra zić

współ czu cie i zro zu mie nie. Tak jak w przy pad ku skła da nia kon do len cji. Na -

le ży za cho wać się em pa tycz nie, w ra zie po trze by udzie lić wspar cia, np. ob jąć

ofia rę, po dać chu s tecz kę.

7. Oso by po wia da mia ne czę sto czu ją po trze bę do wie dze nia się szcze gó łów

do ty czą cych śmier ci bli skie go, oko licz no ści itp. (jak, w ja ki spo sób, kie dy,

gdzie), dla te go na le ży być przy go to wa nym na udzie le nie wszyst kich in for ma -

cji, ja kich bę dzie wy ma ga ła oso ba po wia da mia na. In for ma cje te po win ny być

pro ste i zwię złe, bez dra stycz nych i dru go rzęd nych szcze gó łów. 

8. Nie na le ży, po za wia do mie niu o śmier ci, zo sta wiać ro dzi ny zmar łe go bez

opie ki tak dłu go, aż mi nie pierw sza re ak cja (szok) lub po ja wią się in ni człon -

ko wie ro dzi ny, zna jo mi, przy ja cie le. Na le ży po dać swo je da ne kon tak to we (np.

te le fon do naj bliż szej jed nost ki Po li cji), aby w ra zie po trze by udzie lić do dat -

ko wych in for ma cji. Aby ro dzi na ofia ry nie czu ła się po zo sta wio na sa ma so bie,

moż na rów nież po dać kon takt do in sty tu cji udzie la ją cych wspar cia psy cho lo -

gicz ne go. 

9. Je że li ro dzi na zmar łe go nie znaj du je się w miej scu za miesz ka nia, na le ży

po wia do mić są sia dów o po trze bie kon tak tu z ro dzi ną (z po wo du wy da rze nia

nad zwy czaj ne go, in ter wen cji z udzia łem me dy ków itp.), na to miast nie na le -

ży in for mo wać są sia dów o śmier ci, aby to nie oni za wia do mi li ro dzi nę zmar -

łe go. �

na podstawie materiałów wykładowych „Interwencja kryzysowa i negocjacje” 
DARIUSZ PIOTROWICZ, KWP w Bydgoszczy

oprac. Małgorzata Osowska Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy 
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Trudna misja Spro sto wa nie
W artykule Gdy ginie człowiek, a w szczególności
w jego fragmencie: Rutyna bywa zgubna,
opublikowanym w numerze 9 z września 2010 roku
w miesięczniku „Policja 997”, autorka, powołując się
na słowa swojego rozmówcy – Andrzeja Minko –
autora i producenta programu „Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie…”, zamieściła twierdzenie:
policjanci często bezpodstawnie kwalifikują
zaginięcie jako ucieczkę z domu…, które
w odniesieniu do podanego później przykładu jest
bezzasadne i nieprawdziwe.
Publikacja może sugerować czytelnikowi błędną
ocenę i bezpodstawną kwalifikację przez
policjantów zaginięcia nastolatka, jako jego
ucieczki. Natomiast prawdą jest, że sprawa ta,
od momentu zgłoszenia jej przez bliskich, przez cały
czas trwania poszukiwań, traktowana była przez
policjantów jako zaginięcie, nigdy jako ucieczka
nieletniego.
Do zdarzenia doszło 29 grudnia 2009 roku
w Nowej Soli (woj. lubuskie). Pomimo panujących
wówczas bardzo trudnych warunków
atmosferycznych sprawa zaginięcia młodego
człowieka prowadzona była z dużą
odpowiedzialnością i sumiennością, przy ogromnym
zaangażowaniu policjantów, a do prowadzonych
czynności włączyli się również funkcjonariusze
Powiatowej Straży Pożarnej, straży miejskiej, bliscy
i znajomi zaginionego oraz mieszkańcy Nowej Soli.
Bardzo szczegółowo przeszukano cały teren
zarówno w rejonie miejsca zamieszkania i pobytu
nastolatka, jak również w obrębie koryta rzecznego
Odry. Należy przy tym zaznaczyć, że przeszukanie
terenu było wówczas znacznie utrudnione, głównie
ze względu na intensywne opady śniegu oraz silny
wiatr.
Szeroko prowadzona była także współpraca
z lokalnymi mediami, które po zgłoszeniu zaginięcia
nastolatka umieściły informację o wszczęciu jego
poszukiwań wraz z aktualnym zdjęciem chłopca.
Na bieżąco do mediów przekazywane były
informacje z prośbą o wszelkie sygnały ze strony
mieszkańców, a każde takie zgłoszenie traktowane
było bardzo poważnie i niezwłocznie sprawdzane.
Od samego początku wszelkie podejmowane
czynności przeprowadzane były z ogromnym
zaangażowaniem, nigdy nie potraktowano owego
zaginięcia jako ucieczki. 
Jednostronne potraktowanie sprawy przez autorkę
artykułu i brak rzetelnej informacji są krzywdzące
dla realizujących ją policjantów. 
Stwierdzenie: rutyna bywa zgubna w tym
przypadku rzeczywiście może być krzywdzące dla
wszystkich funkcjonariuszy, którzy z ogromnym
zaangażowaniem i poświęceniem prowadzili akcję
poszukiwawczą. 

mł. insp. AN DRZEJ KOST KA, 
ko men dant po wia to wy Po li cji w No wej So li
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124 osoby na 109 motocyklach,
cztery furgony darów. Ponad 6 tys.
kilometrów w trzy tygodnie. Ruszyli
jak zwykle w ostatnią sobotę
sierpnia sprzed Grobu Nieznanego
Żołnierza w Warszawie.

Ja dąc na rajd, ła pie się bak cy la. Chce się

tam wra cać. Ale jest też do pływ świe żej

krwi. Oko ło 80 proc. te go rocz nych

uczest ni ków je cha ło po raz pierw szy. Naj -

młod szym mo to cy kli stą był 18-let ni uczeń,

naj star szym 76-let ni in ży nier. Trzech mo to -

cy kli stów przy je cha ło na rajd z USA, dwóch

z Au stra lii. Wśród raj dow ców są hi sto ry cy, ad -

wo ka ci, księ ża, pi lo ci LOT, mu zy cy, ar chi -

tek ci, ma ry na rze, ra tow ni cy GOPR, le ka rze,

stu den ci, eme ry ci i oczy wi ście po li cjan ci. 

TRA SA 
Te go rocz ny rajd trwał 22 dni, od 28 sierp nia

do 18 wrze śnia. Uro czy ste za koń cze nie mia -

ło miej sce 2 paź dzier ni ka. Tra sa wio dła

w Pol sce przez: War sza wę, Ostrów Ma zo -

wiec ką, Oko py, So kół kę, Gi by; na Li twie

przez: Kop cio wo, Ko niu chy, Wil no, Po na ry,

Czar ny Bór, Zu łów, Po wie wiór kę, Pod bro -

dzie, Bez da ny, Eglisz ki, Ław rysz ki, Ko wal -

czu ki, Mej sza go łę; na Bia ło ru si przez:

Oszmia nę, Bog da no wo, Mińsk, Ku ro pa ty,

Cha tyń, Mo hy lew; w Ro sji przez: Smo leńsk

(te ren lot ni ska Sie wier nyj), Ka tyń, Kłu szyn,

Ostasz ków, Mied no je, Mo skwę, Bu to wo,

Kursk, a na Ukra inie przez: Char ków (Pia ti -

chat ki), Ki jów (By kow nię), Ży to mierz, Ber -

dy czów, Chmiel nik, Win ni cę, Bra chi łów,

La ta czów, Bar, Ka mie niec Po dol ski, Cho cim,

Oko py Świę tej Trój cy, Ja zło wiec, Bu czacz,

Hu tę Pie niac ką, Ma le chów, Lwów i Żół kiew. 

28 sierp nia od by ła się uro czy stość roz po -

czę cia raj du przy go to wa na przez Gar ni zon

War szaw ski Woj ska Pol skie go. Ko man dor tra -

sy X Raj du Ka tyń skie go kpt. pi lot Mi ro sław

Ołow ski zło żył mel du nek Krzysz to fo wi Ja ra -

czew skie mu, wnu ko wi mar szał ka Jó ze fa

Piłsudskiego. Ho no ro we go star tu do ko nał

An drzej Pi lec ki, syn rot mi strza Wi tol da 

Pi lec kie go. Ks. pra łat płk Sła wo mir Żar ski,

wi ka riusz ge ne ral ny Or dy na ria tu Po lo we go

WP, na czel ny ka pe lan Po li cji po bło go sła wił

mo to cy kli stów. 

– Przez pięć dni je cha li śmy w desz czu,

w Kłu szy nie przy mi nus 2 stop niach Cel sju -

sza skro ba li śmy lód z na mio tów i mo to cy kli –

mó wi Wik tor Wę grzyn, ko man dor raj dów.

– Ale do tar li śmy wszę dzie, gdzie za mie rza li -

śmy, wszyst kie ce le osią gnę li śmy. 

SIE WIER NYJ
Ju bi le uszo wy rajd był szcze gól ny tak że z in -

ne go po wo du. W ka ta stro fie smo leń skiej zgi -

nę ło pię ciu człon ków ko mi te tu ho no ro we go

raj du ka tyń skie go: Ry szard Ka czo row ski,

ostat ni pre zy dent RP na uchodź stwie, Ja -

nusz Kur ty ka, pre zes In sty tu tu Pa mię ci Na -

ro do wej, Fran ci szek Gą gor, szef Szta bu

Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go, Ja nusz Krup -

ski, szef Urzę du ds. Kom ba tan tów i Osób

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

pre zes Sto wa rzy sze nia „Wspól no ta Pol ska”. 
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Ry ce rze szos
Na ulicach Lwowa
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Mo to cy kli stów nie mo gło więc za brak nąć

w tym ro ku w miej scu ka ta stro fy. 

– To no we miej sce na ma pie na szej wy pra -

wy – mó wi Ja kub Mi chal ski, któ ry ma za so -

bą już pięć raj dów. – Pra wie pół ro ku

po tra ge dii zna leź li śmy tam frag ment ludz -

kich szcząt ków. 

– Z każ de go miej sca waż ne go dla Po la ków,

gdzie są cmen ta rze, przy wo zi my zie mię

do Pol ski – wy ja śnia Wik tor Wę grzyn. – Tak

by ło i tym ra zem. Te ren nie był w ża den spo -

sób ogro dzo ny. Po pro si łem, aby każ dy przy -

niósł garść zie mi. Oka za ło się, że zna le zio no

ka wa łek ludz kiej żu chwy. 

– Pod ję li śmy de cy zję, że za bie ra my go

do Pol ski – do da je oj ciec Ma rek Kie dro wicz,

ka pe lan X Mię dzy na ro do we go Mo to cy klo -

we go Raj du Ka tyń skie go. – Sta ra -

li śmy się zro bić to naj bar dziej

god nie. Za pa ko wa li śmy

szcząt ki do pla sti ko we go

pu deł ka, owi nę li śmy je

w bia ło -czer wo ną fla gę.

Po po wro cie do Pol ski zo -

sta łem prze słu cha ny przez

Pro ku ra tu rę Gar ni zo no wą

w Gdy ni na oko licz -

ność zna le zie nia tych

szcząt ków. Po in for mo -

wa no mnie, że zo sta ną

one prze ka za ne naj -

pierw do Po zna nia,

a po tem do War sza wy. 

LU DZIE 
– Naj waż niej sze na raj dzie są spo tka nia

z ludź mi – mó wi Ka ta rzy na Wró blew ska, któ -

ra bra ła udział w trzech mo to cy klo wych wy -

pra wach. – Z uczest ni ka mi raj du, ale przede

wszyst kim z ty mi, któ rzy zo sta li za wschod -

nią gra ni cą. Oni w tych trud nych wa run kach

po zo sta li Po la ka mi, obro ni li swo ją pol skość,

ję zyk, kul tu rę, tra dy cję. Ma ją jak naj lep sze

wspo mnie nia oj czy zny. 

– Nie chciał bym, aby to trą ci ło ba na łem –

wy ja śnia pod kom. An drzej Man kie wicz

z KGP, któ ry w tym ro ku je chał z raj dem

po raz pierw szy. – Moż na by przy wo łać ja kiś

mą dry cy tat, ale krót ko mó wiąc cho dzi

o praw dę. Ona jest ele men tem toż sa mo ści.

Chcia łem zro zu mieć pew ne rze czy, zo ba czyć

je z bli ska, po raz pierw szy by łem w Mied no -

je – naj więk szej na świe cie po li cyj nej ne kro -

po lii. Chcia łem zro zu mieć, dla cze go lu dzie

po nie śli tak wiel kie ofia ry dla Pol ski. Je że li są

ja kieś rze czy istot ne i waż ne, o któ rych war -

to pa mię tać, to wła śnie o tej praw dzie. By cie

ofi ce rem to coś wię cej, niż tyl ko wy ucze nie

się for muł praw nych i opa no wa nie prze pi sów.

Na zlo cie w Czę sto cho wie by łem już kil ka -

krot nie. Tam do wie dzia łem się o idei raj du,

ale de cy zja o wy jeź dzie doj rze wa ła po wo li.

Te raz wiem, że je że li miał bym ta ką moż li -

wość, na pew no po je chał bym zno wu. 

– Gdy by łem w służ bie, nie mia łem za du -

żo cza su – do da je Syl we ster Du dziń ski, eme -

ry to wa ny po li cjant z Za mo ścia, któ ry

po je chał w tym ro ku po raz pierw szy. – Te -

raz mam go wię cej. In te re su ję się hi sto -

rią, któ ra przez la ta by ła za kła ma na.

Tam moż na jej do tknąć. Je cha ło z na -

mi trzech hi sto ry ków z IPN, któ rzy

w każ dym miej scu opo wia da li nam

je go dzie je. 

W raj dzie uczest ni czył też Ma -

riusz Jasz czu row ski, po li cjant,

któ ry dzia ła w gru pie re kon -

struk cyj nej, od twa rza jąc

postać przed wo jen ne go

funk cjo na riu sza. Na rajd

zabrał re pli kę mun du ru i na

uro czy sto ściach wy stę po wał

w nim wła śnie. 

NIE TYL KO KA TYŃ 
Uczest ni cy te go rocz ne go raj du od wie dzi li

trzy bar dzo waż ne miej sca. Oprócz Smo leń -

ska by ło to po le bi twy pod Kłu szy nem

i zrów na na z zie mią Hu ta Pie niac ka. 400 lat

te mu pod Kłu szy nem kil ka ty się cy hu sa rii

pod wo dzą het ma na Sta ni sła wa Żół kiew skie -

go roz bi ło 35-ty sięcz ną ar mię ro syj sko -

-szwedz ką i otwo rzy ło dro gę na Mo skwę.

Hu ta Pie niac ka to z ko lei pol ska wieś spa -

cy fi ko wa na w 1944 r. przez ukra iń skie od -

dzia ły SS i miej sco wych na cjo na li stów. Z ca -

łej wsi li czą cej 172 go spo dar stwa oca la ło

oko ło 150 osób. Bru tal nie za mor do wa no

od 600 do 1500 Po la ków. 

– To miej sce jest trud ne do dzi siaj – mó wi

Le szek Ry sak, hi sto ryk, uczest nik raj du. –

Mie li śmy ostrze że nia ze stro ny pol skiej dy -

plo ma cji, że mo że dojść do pro wo ka cji, ale

ca ły czas chro ni ła nas ukra iń ska mi li cja. Sa mi

też wy sta wi li śmy war ty. My zresz tą za pra sza -

my tam Ukra iń ców. Był np. lo kal ny wójt, był

na uczy ciel szko ły w Żar kach, miej sco wo ści

po ło żo nej 5 km od Hu ty, któ rej miesz kań cy

uczest ni czy li w po gro mie. To są trud ne spra -

wy, ale bez praw dy nie ma po jed na nia.

W tym ro ku przy go to wa li śmy też rzecz nie -

zwy kłą – pa miąt ko wy me dal „Za Two je Pol -

skie Ser ce”, któ ry za wie ra zie mię z Ka ty nia,

ze bra ną jesz cze przez księ dza Zdzi sła wa

Pesz kow skie go. Otrzy ma li go wszy scy

uczest ni cy raj du, a przede wszyst kim na si

przy ja cie le, któ rych spo ty ka my co ro ku

na tra sie. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. autor (2) oraz Anna Ostrowska 

i Robert Karlak

Wię cej in for ma cji, tak że o in nych wy pra -

wach, or ga ni zo wa nych przez Sto wa rzy sze nie

„Mię dzy na ro do wy Mo to cy klo wy Rajd Ka tyń -

ski”, moż na zna leźć na stro nie or ga ni za cji

www.rajd ka tyn ski.net
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W IN TEN CJI ZMAR ŁYCH MO TO CY KLI STÓW
Jak co ro ku w pierw szą so bo tę paź dzier ni ka mo to cy kli ści spo tka li się w pa ra fii
pod we zwa niem Ze sła nia Du cha Świę te go w Sta rej Iwicz nej pod War sza wą. Mo dli li
się za zmar łych ko le gów i przy ja ciół, szcze gól nie tych, któ rzy zgi nę li w wy pad kach
dro go wych. 
W na bo żeń stwie, od pra wio nym przez księ ży jeż dżą cych na mo to rach, uczest ni czy li
rów nież po li cyj ni mo to cy kli ści. Gra ła Or kie stra Re pre zen ta cyj na Po li cji z KSP. Po mszy
świę tej ra tow ni cy z PCK de mon stro wa li udzie la nie pierw szej po mo cy przed le kar skiej
w miej scu wy pad ku. 
Po raz pierw szy w Pol sce ta kie na bo żeń stwo od by ło się w 1998 r. w Oża ro wie ko ło
War sza wy. Rok póź niej prze nie sio no je do Iwicz nej, gdzie mo to cy kli ści spo ty ka ją się
do tej po ry. Wiel kim orę dow ni kiem tych spo tkań był śp. ks. An drzej Kwa śnik, dłu go -
let ni pro boszcz pa ra fii w Sta rej Iwicz nej, ka pe lan sto łecz ne go OPP, 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, 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. �

P. Ost.

Msza święta w Katyniu

Medal
„Za Twoje
Polskie
Serce”
zawiera
ziemię
z Katynia
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Rozmowa z Wiktorem Węgrzynem, 
prezesem Stowarzyszenia „Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyński”, 
komandorem wypraw na Wschód 

Minęło dziesięć lat, odkąd zaczął Pan organizować rajdy katyńskie.
Jak by Pan podsumował ten czas? 

– Każ dy rajd jest in ny, nie da się ich po rów nać. Te go rocz ny był naj -

dłuż szy i naj bar dziej licz ny. Z ra cji ju bi le uszu prze kro czy li śmy li -

mit 100 uczest ni ków. Na po cząt ku raj dy mia ły dwie tra sy: krót szą

ty go dnio wą i dłuż szą dwu ty go dnio wą. Wszy scy ra zem je cha li do Ka -

ty nia, a po tem część wra ca ła, a in ni je cha li da lej. Po kil ku ta kich raj -

dach zde cy do wa li śmy się jed nak or ga ni zo wać jed ną dwu ty go dnio wą

wy pra wę. 

Jak narodził się pomysł rajdu katyńskiego? 
– Nie je stem oso bi ście zwią za ny ze zbrod nią ka tyń ską, ale ona do -

ty czy nas wszyst kich. W 1973 r. wy je cha łem z Pol ski, osia dłem

w USA. Tam po zna łem śro do wi ska po lo nĳ ne, nie pod le gło ścio we,

żoł nie rzy An der sa, po wstań ców war szaw skich, lu dzi, któ rzy prze ży -

li Sy be rię. Zro zu mia łem, jak wiel ką stra tę po nio sła Pol ska, gdy

w 1940 r. So wie ci wy mor do wa li jej eli tę. Po tem za an ga żo wa łem się

w po moc opo zy cji w PRL. Ser cem za wsze by łem w Pol sce. Gdy w la -

tach 90. wró ci łem do War sza wy, wpa dłem na po mysł raj du mo to cy -

klo we go do Ka ty nia. Na po cząt ku nie mo głem ni ko go do te go

prze ko nać. Wspie rał mnie je dy nie ks. Zdzi sław Pesz kow ski. In ni krę -

ci li no sa mi, że to nie wy pa da, aby ha ła so wa ły tam sil ni ki, że w ogó -

le to nie po trzeb ne za mie sza nie. Po mo gło w koń cu woj sko i w 2001 r.

52 ma szy ny ru szy ły na Wschód. 

Dla cze go Pan to ro bi? 
– Z po trze by ser ca. Mo że dla tych lu dzi, któ rzy tam zo sta li. Mo że

jest to ja kiś bunt prze ciw ko re la ty wi zmo wi, a wręcz kłam stwu, któ -

re nas ota cza. Mó wię o spra wach nie wy god nych otwar cie. To się

może nie po do bać, ale ta ki je stem. Mu szę być w zgo dzie z wła snym

su mie niem. 

Od wie dza my tam lu dzi, dla któ rych pa trio tyzm to cią gle ży wa

spra wa. Te go nie da się opo wie dzieć. To trze ba zo ba czyć na wła sne

oczy, prze żyć, do świad czyć, jak moc no oni ko cha ją Pol skę. Przy jeż -

dża my do miejsc kaź ni Po la ków i miejsc trium fu pol skie go ry cer stwa.

Je ste śmy wszę dzie, gdzie prze to czy ła się hi sto ria Pol ski i gdzie

miesz ka ją na si ro da cy. Na kwiet nio wych Mo to cy klo wych Zlo tach

Gwiaź dzi stych im. Ks. Uła na Zdzi sła wa Pesz kow skie go zbie ra my pie -

nią dze i za baw ki dla Po la ków na Wscho dzie. W tym ro ku ze bra li -

śmy 116 tys. zł. Ku pu je my za to książ ki, sprzęt spor to wy, upo min ki,

za baw ki, sło dy cze i wie zie my to fur go na mi w trak cie raj du. Po ma ga -

ją nam też

do brzy lu dzie. W 2001 r.

był je den sa mo chód, w tym je cha ły czte -

ry fur go ny. Ufun do wa li śmy do tej po ry trzy

po mni ki Ja na Paw ła II, ja ko da ry pol skich

mo to cy kli stów. Za kła da my przy pa ra fiach

na Wscho dzie bi blio te ki. Wspie ra my pol skich har ce rzy na tam tych

te re nach. Ci lu dzie już na nas cze ka ją. Nie moż na tam nie po je chać.

Oni chcą nas wi dzieć u sie bie, wie dzieć, że Pol ska o nich pa mię ta. 

Ale spotykacie się także z Rosjanami, Ukraińcami...
– I to za wsze z du żą życz li wo ścią. Tam jesz cze lu dzie po ma ga ją

so bie bez in te re sow nie. 

Tra dy cją raj dów sta ło się też od wie dza nie sie ro ciń ców. W 2001 r.

przez przy pa dek tra fi li śmy do ta kiej pla ców ki. Ko le ga, któ ry ma hur -

tow nię za ba wek, wziął na rajd ca łe ich pu dło. Gdy od wie dzi li śmy

sie ro ci niec, nie by ło dzie ci. Chcie li śmy po dar ki zo sta wić dy rek tor -

ce, ale ona po wie dzia ła, że za 15 mi nut wy cho wan ko wie wró cą z la -

su i że by śmy za cze ka li i sa mi da li im upo min ki. Za cze ka li śmy. To

by ły bar dzo bied ne dzie ci, sie ro ty, któ re po raz pierw szy w ży ciu do -

sta ły coś na wła sność. Krę ci ły nam się łzy w oczach, gdy wi dzie li śmy

ich ra dość. Od tam tej po ry za wsze pro szę zna jo me z organizacji Me -

mo ria ł, aby wy szu ka ły na na szej tra sie ta kie pla ców ki. 

Oka za ło się, że sie ro ci niec jest tak że w Mied no je. Dzie ci przy -

szły do na sze go obo zo wi ska kil ka ki lo me trów z bia ło -czer wo ny mi

fla ga mi. Też je od wie dza my. 

Pod czas dru gie go raj du tra fi li śmy do do mu dziec ka, ale oka za ło

się, że jest tam pra wie 250 wy cho wan ków. Gdy we szli śmy, my śla -

łem, że ma ją ja kąś uro czy stość, bo wszy scy by li od święt nie ubra ni,

po za wie sza ne by ły ba lo ni ki, a oka za ło się, że to wszyst ko z oka zji

na szej wi zy ty. Po wsta ła nie zręcz na sy tu acja, bo nie mie li śmy ty lu

pre zen tów. Da li śmy to, co mieliśmy i po wie dzie li śmy, aby wy cho -

waw cy roz da li mo że tym, któ rzy się naj le piej uczą. Po sze dłem też

do dy rek to ra i mó wię, że głu pia spra wa, że nie ma my co dać tym

dzie ciom. Za pro po no wa łem jed nak, że bę dzie my wo zić dzie cia ki

mo to ra mi po alej kach. I tak zro bi li śmy. Po go dzi nie przy cho dzi

do mnie ten dy rek tor i mó wi „To są ubo gie dzie ci, nie ma ją ro dzi -

ców. Ja tu je stem 17 lat i ni gdy nie wi dzia łem ich tak szczę śli wych,

jak z wa mi. Bła gam, nie omi jaj cie nas”. Czy moż na od mó wić ta kiej

proś bie? 

Przez te dziesięć lat zostawiliście tam już trwałe ślady Waszych
wypraw. 

– Rajd ma wy miar wie lo płasz czy zno wy. O na szej tra sie sze ro ko

in for mu ją me dia ro syj skie, ukra iń skie. Już na pierw szej wy pra wie

cze ka li na nas smo leń scy mo to cy kli ści. Wska za li, gdzie moż na usta -

wić na mio ty, przy go to wa li ogni ska. Nie zwy kle ser decz ni lu dzie. Gdy

chcie li śmy im za to za pła cić, pra wie się ob ra zi li. Dwa la ta po tem
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ich ko man dir Oleg Iwa no wicz Fe do row uległ wy pad ko wi. Jest

spa ra li żo wa ny. Chciał się z na mi zo ba czyć. Ko le dzy przy wieź li

go na po ży czo nym w te atrze wóz ku. Zro bi li śmy zrzut kę i ku pi -

li śmy mu po rząd ne łóż ko elek trycz ne. Ogło si li śmy też zbiór kę

pie nię dzy na wó zek. W dwa ty go dnie ze bra li śmy po nad 10 tys. zł.

Ku pi li śmy go w USA, bo by ło ta niej niż w Pol sce, a przy wieź li

go nam pi lo ci, któ rzy jeż dżą z na mi na raj dy. Pol scy mo to cy kli -

ści nie zo sta wia ją swo ich przy ja ciół w po trze bie.

W tym roku odbył się I Zlot motocyklistów w Hucie Pieniackiej,
czy wejdzie on na stałe do kalendarza Waszych imprez? 

– Hu ta Pie niac ka to bar dzo waż ne miej sce. Ta wio ska zo sta -

ła wy rżnię ta w pień przez na cjo na li stów ukra iń skich i zrów na -

na z zie mią. Oprócz sta łych miesz kań ców by li tam też Po la cy

z Wo ły nia, któ rzy ucie kli przed czyst ka mi. Rajd spo tkał się tu

ze zlo tem – łącz nie by ło oko lo 250 ma szyn. Przy je cha li też oca -

le ni z ma sa kry i ich po tom ko wie. 

Już pla nu je my tra sę XI Raj du Ka tyń skie go, bę dzie prze bie -

ga ła bar dziej na po łu dniu. Za cznie my od Lwo wa, więc do Hu -

ty Pie niac kiej po je dzie my ra zem ze zlo tem, a póź niej oni wró cą

do Pol ski, a rajd po je dzie da lej. Chce my też re gu lar nie od wie -

dzać lot ni sko Sie wier nyj pod Smo leń skiem.

Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę ko lej nych uda nych raj dów. �

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 
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Wik tor Wę grzyn ma 71 lat. Jest 
or ga ni za to rem i po my sło daw cą
mo to cy klo wych wy praw do miejsc
pa mię ci na ro do wej. To hart du cha
naj wyż szej pró by. Nie pa trząc
na ko niunk tu rę i po praw ność 
po li tycz ną, od dzie się ciu lat pro wa -
dzi mo to cy kli stów na Wschód, na
daw ne Kre sy Rze czy po spo li tej, do
Po la ków, któ rzy tam miesz ka ją,
do cmen ta rzy i miejsc chwa ły pol -
skie go orę ża. Po ko nał cho ro bę no -
wo two ro wą. Na rajd ka tyń ski nie
po je chał tyl ko raz – w 2003 r., gdy miał po waż ny wy pa dek na mo to rze,
z któ re go wy szedł pra wie bez szwan ku. Chciał za cu dow ne oca le nie
po dzię ko wać pie szą piel grzym ką na Ja sną Gó rę, ale śp. ks. pra łat Zdzi -
sław Pesz kow ski na mó wił go, aby po je chał mo to cy klem i wziął jesz cze
ze so bą ko le gów. Tak na ro dzi ły się zlo ty czę sto chow skie pol skich bi ke -
rów. Na pierw szy przy je cha ło 70 za pa leń ców, w tym ro ku do sank tu -
arium przy by ło po nad 30 tys. mo to cy kli stów. 
Wik tor Wę grzyn za swo ją dzia łal ność od zna czo ny zo stał m.in. 
Me da lem „Po lo nia Re sti tu ta” i Brą zo wym Me da lem za Za słu gi dla 
Po li cji. �

P. Ost. 
zdj. autor

11 kwietnia 2008 r. Wiktor Węgrzyn
dostał Brązowy Medal za Zasługi dla
Policji
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WTur ku, 3 li sto pa da 1918 po wsta ła,

po dob nie jak w ca łej II Rze czy po -

spo li tej, Straż Oby wa tel ska, po -

przed nicz ka Po li cji Pań stwo wej. Rok póź niej,

w pierw szą rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło -

ści, na ła mach „Ga ze ty Po wia to wej” tak

wspo mi na no: Na ogól nym ze bra niu de le ga tów
gmin i miast, ja kie się od by ło pod prze wod nic -
twem p. T. Szy mań skie go 3 li sto pa da r. ub.,
w gim na zjum w Tur ku utwo rzo no osta tecz nie
Ko mi tet Wy ko naw czy, uchwa lo no Straż Oby -
wa tel ską i wy bra no Na czel ne go Ko men dan ta.

Funk cjo na riu sze mie li wy ko ny wać funk cje

ty po wo po li cyj ne, pierw szy roz kaz dla straż -

ni ków brzmiał: 

Wy sta wić po ste run ki noc ne i dzien ne,
przy czym noc ne zdwo jo ne.

Za pew nić wszyst kim spo koj nym oby wa te lom
bez róż ni cy wy zna nia i na ro do wo ści bez względ -
ną opie kę, a w ra zie po trze by po moc.

We zwać wszyst kich miesz kań ców do za cho -
wa nia spo ko ju i współ udzia łu w dzia łal no ści
Stra ży Oby wa tel skiej.

W pierw szym okre sie dzia łal ność funk cjo -

na riu szy cie szy ła się du żym po par ciem i sza -

cun kiem spo łecz nym. W „Ga ze cie

Po wia to wej” czy ta my:

Na głę bo kie uzna nie za słu gu je sta no wi sko
lud no ści ca łe go po wia tu, któ ra w zro zu mie niu
dzie jo we go mo men tu przez ca ły przej ścio wy
okres za cho wa ła moż li wy ład, po rzą dek, przez
co zna ko mi cie uła twi ła trud ne za da nie Stra ży
Oby wa tel skiej.

LU DZIE I LU DZI SKA
Po tem straż mu sia ła się za jąć ści ga niem po -

spo li tych prze stęp ców, a nic tak nie sprzy ja

roz wo jo wi prze stęp czo ści, jak wo jen na za -

wie ru cha. Po ja wił się rów nież in ny pro blem –

de zer te rzy. W ro ku 1919 w „Ga ze cie

Po wia to wej” po ja wia się in for ma cja o 15 po -

szu ki wa nych żoł nier zach, któ rzy ucie kli

z woj ska. Osob ni cy ci, bę dąc wy ję ci spod pra -

wa, aby prze żyć sta wa li się ban dy ta mi na pa -

da ją cy mi na oko licz ną lud ność. Gro żąc

uży ciem bro ni, ra bo wa li mie nie miesz kań -

com ma łych miej sco wo ści wszę dzie tam,

gdzie nie się ga ła wła dza Stra ży Oby wa tel -

skiej. 

W ro ku 1919 Straż Oby wa tel ska zo sta ła

prze mia no wa na naj pierw na Po li cję Oby wa -

tel ską, a póź niej na Po li cję Pań stwo wą.

Od po cząt ku ist nie nia bo ry ka ła się ona z bra -

ka mi ka dro wy mi, za ma ło by ło fa chow ców,

a tra fia li się rów nież ta cy, dla któ rych służ ba

by ła do sko na łą przy kryw ką do pro wa dze nia

dzia łal no ści prze stęp czej. Pra sa co pe wien

czas pi sa ła o prze stęp stwach, w ja kie za mie -

sza ni by li funk cjo na riu sze. 

W 1921 r. na ła mach „Ga ze ty Po wia to wej”

uka zał się ar ty kuł o spra wie, któ rej ne ga tyw -

ny mi bo ha te ra mi by li... wszy scy wy wia dow -

cy pra cu ją cy w eks po zy tu rze śled czej

w Tur ku. W wy ni ku śledz twa aresz to wa no

taj nia ka na zwi skiem Ku bo szew ski, któ ry za -

strze lił się w ce li, mimo wcze śniej prze pro -

wa dzo nej re wi zji. Dru gi wy wia dow ca, nie ja ki

Lu cjan Bie lic ki, znaj du je się obec nie w wię zie -
niu tak że za udział w kra dzie ży w Cen tra li
Han dlu. Trze ci z ko lei, Le on Wosz czal ski vel
Bo żen ski, zo stał wy da lo ny ze służ by dys cy pli -
nar nie za wy kro cze nia służ bo we. Czwar ty
Wła dy sław Mi kul ski od sia du je w wię zie niu
w Ło dzi, do kąd prze nió sł szy się, po peł nił kra -
dzież z wła ma niem. Pią ty wy wia dow ca
Edward Sta szew ski, któ ry był za ra zem kie -
row ni kiem eks po zy tu ry, zo stał ska za ny przez
Sąd Okrę go wy w Ka li szu w dn. 8 bm. na 10
lat i 6 mie się cy cięż kie go wię zie nia za przy -
własz cze nie so bie do wo dów rze czo wych.
Ostat ni i szó sty kie row nik tak że był zmu szo ny
przez ko men dę po dać się do dy mi sji za pew ne
nie tak ty.

W 1937 ro ku w nu me rze 24. „Echa Tur ku”

po ja wi ła się in for ma cja o przy ję ciach do służ -

by w po li cji. Oto kry te ria, któ re mu siał speł -

niać kan dy dat:

a) oby wa tel stwo pol skie
b) nie na gan na prze szłość
c) wiek od 20 do 28 lat
d) stan wol ny
e) wzrost nie niż szy niż 170 cm
f) od po wied nie uzdol nie nie fi zycz ne 
g) zdol ność do dzia łań praw nych 
h) wy kształ ce nie ogól ne w za kre sie co naj -

mniej 6 od dzia łów szko ły po wszech nej.

ZA CZY NA SIĘ
W la tach 30. ubiegłego wieku co raz czę ściej

po ja wia ły się nie po ko ją ce wia do mo ści o tym,

że Trze cia Rze sza dys po nu je po tęż ną ar mią

przy go to wy wa ną do dzia łań o cha rak te rze

agre syw nym.

Nie po kój bu dzi ły rów nież wy po wie dzi

po li ty ków na zi stow skich, któ rzy Pol skę
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Początki po li cji w Turku

Policjanci w Turku na początku wojny

Rynek w Turku
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trak to wa li ja ko pań stwo tym cza so we,

a trak ta ty, w wy ni ku któ rych po wsta ło, ja -

ko wiel ką krzyw dę dzie jo wą. Miesz kań cy

z co raz więk szą oba wą spo glą da li na przy -

go to wa nia Nie miec do woj ny. Nie po kój

spo łecz no ści pol skiej bu dzi ła za miesz ku -

ją ca Tu rek mniej szość nie miec ka, któ ra

otwar cie ma ni fe sto wa ła na zi stow skie sym -

pa tie. 

W mie ście za czę to z więk szą uwa gą śle -

dzić za cho wa nia Niem ców. Za rząd Miej ski

w la tach 1936–1939 przy go to wał spe cjal -

ne do ku men ty, któ re mia ły re-

gu lo wać dzia łal ność władz lo kal nych

na wy pa dek „za rzą dzeń nad zwy czaj nych”,

czy li mó wiąc pro ściej –woj ny. Szcze gól ne

za in te re so wa nie władz bu dzi ła orien ta cja

po li tycz na mniej szo ści za miesz ku ją cych

mia sto.

Or ga ni za cje nie miec kie roz po czę ły in ten -

syw ną dzia łal ność, za czę ły po wsta wać kon -

spi ra cyj ne ko ła NSDAP. Za ob ser wo wa no, że

wzra sta licz ba Niem ców wy jeż dża ją cych

do Rze szy. 

Rok 1938 przy niósł po wsta nie no wej or ga -

ni za cji fa szy stow skiej „Mło dzież Nie miec -

ka”, któ ra za czę ła dzia łać szcze gól nie we

wsiach Ce le sty nów i Wie lo po le.

W sa mym Tur ku od no to wa no przy kła dy

de mon stra cyj ne go za cho wa nia się Niem ców,

np. pu blicz ne uży wa nie ję zy ka nie miec kie go

i po zdro wień hi tle row skich w obec no ści

Polaków. W gim na zjum za wią za ła się taj na

mło dzie żo wa or ga ni za cja zrze sza ją ca sym pa -

ty ków fa szy zmu. 

W miej sco wo ści Do bra in ten syw nie dzia -

ła ła za kon spi ro wa na or ga ni za cja bę dą ca „fi -

lią” NSDAP w Pol sce. Kie dy by ło ja sne, że

wy buch woj ny jest już kwe stią cza su, or ga -

ni za cja ta nie tyl ko pro wa dzi ła dzia ła nia

o cha rak te rze pro pa gan do wym i wer bow ni -

czym, ale za ję ła się ukry wa niem agen tów

przy by łych z Rze szy i ich szko le niem.

We wrze śniu 1939 funk cjo na riu sze Po li cji

Pań stwo wej zo sta li ewa ku owa ni na wschód.

Licz bę żoł nie rzy i po li cjan tów z oko lic Tur -

ku, za mor do wa nych w Ka ty niu, Ostasz ko -

wie, Mied no je i Sta ro biel sku, oce nia się

na oko ło 30 osób. 

Miej sco we źró dła wy mie nia ją na stę pu ją -

cych pos te run ko wych, star szych po ste run -

ko wych i sier żan tów PP: Sta ni sław Pie tra sik,

Waw rzy niec Kraw czyk, Jó zef Kra jew ski, An -

to ni Chwia ła, Sta ni sław Po ta siń ski. �

TO MASZ GRZE LAK 
na pod sta wie ma te ria łów udo stęp nio nych 

przez Mu zeum Rze mio sła Tkac kie go w Tur ku 
zdj. ar chi wum Mu zeum Rze mio sła Tkac kie go

w Tur ku

41listopad 2010 r.       POLICJA 997 90 LAT POLSKIEJ POLICJI

�

N ad zór nad ru chem dro go wym był jed -

nym z za dań tej for ma cji. I to wca le

nie naj waż niej szym. Spra wo wa ły go

wszyst kie te re no we jed nost ki Po li cji Pol -

skiej. Je dy nie w War sza wie, Kra ko wie i Lu -

bli nie utwo rzo no wy spe cja li zo wa ne

jed nost ki służ by ru chu. W War sza wie sfor -

mo wa no Kom pa nię Ru chu Ulicz ne go, któ ra

pod le ga ła bez po śred nio ko men dan to wi mia -

sta. W Kra ko wie za da nia nad zo ru nad ru -

chem ulicz nym wy ko ny wały Plu ton Ru chu

Ko ło we go wraz z Sek cją Wy pad ko wą.

Służ ba po le ga ła głów nie na kon tro lo wa -

niu po jaz dów i wo zów za przę go wych w po -

szu ki wa niu kon tra ban dy. W du żych

mia stach do za dań dro gów ki na le ża ła rów -

nież re gu la cja ru chu na skrzy żo wa niach oraz

kon tro la prze strze ga nia prze pi sów po rząd -

ko wych w ko mu ni ka cji pu blicz nej (tram wa -

jach). 

Hi sto ryk Adam Hem pel w swej książ ce

„Po gro bow cy klę ski. Rzecz o po li cji gra na -
to wej w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie

1939–1945” zwra ca uwa gę na jesz cze jed ną

– kon spi ra cyj ną – dzia łal ność po li cjan tów

PP. Wie lu z nich by ło człon ka mi Ar mii Kra -

jo wej. Je den z re fe ra tów Od dzia łu II Ko -

men dy Głów nej AK, o kryp to ni mie „993/P”,

skła dał się z po li cjan tów Po li cji Pol skiej

i Dy rek cji Po li cji Kry mi nal nej. Na le żą cą

Po li cja 
drogowa

2

Dwa lata funkcjonowała przedwojenna polska drogówka. 17 września
1939 r., na mocy zarządzenia generalnego gubernatora Hansa Franka,
formalnie przestała istnieć cała nasza policja. Wcielono ją w okupacyjny
system administracyjno-policyjny, tworząc nową formację pod nazwą
Policja Polska.

Kontrolerzy ruchu drogowego MO nie tylko
wlepiali mandaty, służyli też radą i pomocą
(rok 1975)

Odprawa do służby kontrolerów drogówki w roku 1974
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do nie go ko mór kę „P -16” sta no wi li wy łącz nie funk cjo -

na riu sze Kom pa nii Ru chu Ulicz ne go i Od dzia łu War -

tow ni czo -Kon wo jo we go PP z War sza wy. Z uwa gi

na spe cy fi kę swej służ by mie li moż li wość po ru sza nia się

po te re nie GG, z cze go kie row nic two KG AK skrzęt nie

ko rzy sta ło.

TRUD NE PO CZĄT KI
Nie prze brzmia ły jesz cze echa II woj ny świa to wej, gdy

na wscho dzie i w cen trum kra ju po ja wi li się przed sta wi -

cie le no wej for ma cji po rząd ko wej – Mi li cji Oby wa tel -

skiej, po wo ła nej de kre tem z 7 paź dzier ni ka 1944 r.

Po cząt ko wo od żoł nie rzy fron to wych od róż nia ła ich je -

dy nie bia ło -czer wo na opa ska na rę ka wie z ini cja ła mi

„MO”. Pod wzglę dem or ga ni za cji mi li cja nie od bie ga ła

od przed wo jen nej Po li cji Pań stwo wej. No we jed nost ki

po wo ły wa no zgod nie z ist nie ją cym wów czas po dzia łem

ad mi ni stra cyj nym kra ju. W gmi nach two rzo no więc po -

ste run ki MO, w mia stach – ko mi sa ria ty i ko men dy

miej skie, a po nad to ko men dy po wia to we i wo je wódz -

kie. 

Nikt wte dy nie my ślał jesz cze o spe cja li stycz nych

ogni wach ty pu służ ba dro go wa, wod na czy kon na. Prio -

ry te tem by ła – jak to okre śla ła ów cze sna pro pa gan da

par tyj na – „wal ka z re ak cyj nym pod zie miem”. Ruch

dro go wy był w po wi ja kach, woj na zdzie siąt ko wa ła nasz

ta bor jezd ny, znisz czy ła dro gi, któ rych i tak by ło nie -

wie le. Dzia ła nia mi li cyj nej dro gów ki, a wła ści wie jej na -

miast ki, ogra ni cza ły się w za sa dzie do or ga ni zo wa nia

sta łych punk tów (po ste run ków) kon tro li kie ru ją cych

i po wo żą cych, któ re sy tu owa no na ro gat kach miast. Ich

ce lem by ło głów nie zwal cza nie spe ku la cji i ujaw nia nie

osób po szu ki wa nych, a nie pro fi lak ty ka wy pad ko wa czy

ba da nie sta nu tech nicz ne go po jaz dów. 

W dru giej po ło wie 1945 r., w mia rę nor mo wa nia się

ży cia w kra ju, wzro stu licz by po jaz dów me cha nicz nych

(przede wszyst kim z de mo bi lu i da rów z Za cho du), pro -

ble ma ty ka ru chu dro go we go za czę ła na bie rać zna cze -

nia. W więk szych wo je wódz twach, w wy dzia łach służ by

ze wnętrz nej po wo ła no sek cje ru chu dro go we go,

w mniej szych – po je dyn cze sta no wi ska re fe ren tów

do tych za dań. 

Do koń ca lat 40. funk cjo na riu sze służ by ru chu bar -

dziej ko ja rzy li się użyt kow ni kom dróg ze sta tycz ną re -

gu la cją ru chu w mia stach niż nad zo rem nad tra sa mi

ko mu ni ka cyj ny mi. Z dwóch po wo dów: bra ku wy szko lo -

nej ka dry oraz bra ku po jaz dów służ bo wych. Stan ten do -

brze ilu stru je spra woz da nie sek cji ru chu dro go we go KW

MO w Lu bli nie z 8 lu te go 1947 r.: Ce lem uspraw nie nia
pra cy sek cji ru chu dro go we go na le ży przy dzie lić mo to cykl
wy łącz nie tyl ko do ce lów sek cji, po nie waż obec nie pa tro le
są wy sy ła ne tyl ko pie cho tą, a na po wia ty sa mo cho da mi
PKS lub ko le ją.

Rok póź niej w lu bel skiej dro gów ce utwo rzo no 8-oso -

bo wą dru ży nę pa tro lo wą, przy dzie la jąc jej dwa sta re har -

leye da vid so ny. Mo to cy kle otrzy ma ły też po zo sta łe

sek cje ru chu dro go we go w ko men dach wo je wódz kich. 

La ta 50. i 60. to mo zol ny roz wój mo to ry za cji w Pol sce.

Jesz cze w 1953 r. po na szych dro gach jeź dzi ło nie wie le

po nad 200 tys. po jaz dów, z cze go trzy czwar te sta no wi -

ły mo to cy kle. Dzie sięć lat póź niej mo gli śmy się już

pochwalić po sia da niem 1 310 tys. po jaz dów me cha nicz -

nych. Na dal jed nak do mi no wa ły dy mią ce jed no śla dy:

wu efem ki, es ha el ki, ja wy, iże, ju na ki i em zet ki. By ło ich

927 tys. Sa mo cho dów oso bo wych tyl ko 135 tys. 

Wraz ze wzro stem na tę że nia ru chu co raz bar dziej nie -

bez piecz ne sta wa ły się też na sze dro gi. Świad czą o tym

mi li cyj ne sta ty sty ki. O ile w po ło wie lat 50. licz ba ofiar

śmier tel nych oscy lo wa ła w gra ni cach pół to ra ty sią ca

rocz nie, o ty le w ro ku 1960 w 18 538 wy pad kach śmierć

na miej scu po nio sło 2009 osób, a 21 254 do zna ło ob ra -

żeń. Po tem z każ dym ro kiem by ło już tyl ko go rzej.

Dzia ła nia po dej mo wa ne przez służ bę ru chu dro go we -

go, któ rej ogni wa wy ko naw cze funk cjo no wa ły już we

wszyst kich ko mi sa ria tach, ko men dach po wia to wych

i miej skich MO, nie przy no si ły jed nak ocze ki wa nych re -

zul ta tów. Bo też przy nieść nie mo gły. Do po pra wy bez -

pie czeń stwa w ru chu dro go wym po trzeb na by ła przede

wszyst kim – we dług eks per tów – wo la po li tycz na, z któ -
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Szkoła Ruchu
Drogowego MO
w Piasecznie była
w PRL-u prawdziwą
„akademią drogową”

Aby wymagać
od innych, trzeba
najpierw samemu
dobrze się wyszkolić
(lata 70.)
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rą wią za ły się de cy zje po par te stru mie niem pie nię dzy.

A tych aku rat w bu dże cie PRL był za wsze de fi cyt.

SRD – DRO GO WA AKA DE MIA
O ile pro ble my sprzę to we trud no by ło roz wią zać bez

środ ków fi nan so wych, o ty le wy szko le niem war to ścio -

we go mi li cjan ta na po trze by „Lot nej” (tak w la tach 50.

i 60. na zy wa no funk cjo na riu szy w bia łych czap kach), za -

ję ły się szko ły mi li cyj ne o ogól nym pro fi lu na ucza nia.

W ma ju 1955 r., po otwar ciu we Wro cła wiu Ośrod ka

Szko le nia Kadr Tech nicz nych MO, zor ga ni zo wa no tam

pierw szy spe cja li stycz ny kurs dla kan dy da tów do no wej

służ by. Trwał pół ro ku, uczest ni czy ło w nim 305 słu cha -

czy. 

Dru gi kurs, ozna czo ny sym bo lem „R -2”, od był się

w Pia secz nie ko ło War sza wy, do kąd w paź dzier ni ku

1956 r. prze nie sio no wro cław ski OSKT. Wkrót ce też

zmie nił on na zwę na Ośro dek Szko le nia Służ by Ru chu

Dro go we go MO i pod tą na zwą prze trwał do 1965 r.,

kie dy de cy zją kie row nic twa KG MO prze kształ co no go

w Szko łę Ru chu Dro go we go im. Fran cisz ka Zu brzyc kie -

go. Na prze szło ćwierć wie ku (do 1990 r.) pia se czyń ska

„aka de mia” sta ła się praw dzi wą kuź nią kadr dla pol skiej

dro gów ki. Zna ną i ce nio ną nie tyl ko w kra ju, ale i

po za je go gra ni ca mi. Kształ ci ła funk cjo na riu szy w cy -

klu 10-mie sięcz nym (szko le nie pod sta wo we), a od 1960 r.

rów nież w opcji 3-mie sięcz nych kur sów spe cja li stycz -

nych, m.in. re gu la cji ru chu, dla kon tro le rów ru chu dro -

go we go, funk cjo na riu szy opi niu ją cych w spra wach

wy pad ków dro go wych, in spek to rów i kie row ni ków po -

wia to wych in spek to ra tów ru chu dro go we go, ekip kon -

tro li tech nicz nej itp.

27 sierp nia 1990 r., po utwo rze niu Cen trum Szko le -

nia Po li cji w Le gio no wie, Szko ła Ru chu Dro go we go MO

ule gła li kwi da cji. Jej funk cje, ka drę i wy po sa że nie prze -

jął Za kład Ru chu Dro go we go CSP.

WĘ DRÓW KI DRO GÓW KI
1 ma ja 1998 r. prze sta ło rów nież ist nieć Biu ro Ru chu

Dro go we go KGP. Zo sta ło włą czo ne w struk tu ry no we go

Biu ra Ko or dy na cji Służ by Pre wen cyj nej KGP ja ko Wy -

dział III – Ru chu Dro go we go. W ro ku 2001 wy dział

„awan so wał” na Za rząd Ru chu Dro go we go w zre for mo -

wa nym (no mi nal nie) Biu rze Służ by Pre wen cyj nej KGP. 

Po li cja dro go wa na dal, zgod nie z za rzą dze niem, mia -

ła ko or dy no wać przed się wzię cia jed no stek Po li cji w za kre -
sie bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym oraz peł nić nad zór
nad służ bą ru chu dro go we go. W 15 ko men dach wo je -

wódz kich Po li cji oraz w KSP struk tur nie zmie nio no,

po zo sta ły sa mo dziel ne wy dzia ły ru chu dro go we go.

Jedynie w KWP w Ło dzi utwo rzo no wspól ny Wy dział

Pre wen cji i Ru chu Dro go we go. W jed nost kach wy ko -

naw czych rów nież nie od no to wa no – na szczę ście –

trzę sie nia zie mi. Funk cjo nu ją ce tam do tych czas sek cje,

re fe ra ty, ze spo ły i dru ży ny ro bi ły swo je.

Po 10 la tach BRD zo sta ło re ak ty wo wa ne dzię ki Za -

rzą dze niu nr 372 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

z 14 kwiet nia 2008 r. w spra wie re gu la mi nu KGP. 

W roz dzia le 2. te go Za rzą dze nia Biu ro Ru chu Dro go -

we go wy mie nio ne zo sta ło w pio nie służ by pre wen cyj -

nej, obok Biu ra Pre wen cji, Głów ne go Szta bu Po li cji

i Biu ra Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. ar chi wum re dak cyj ne
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Milicjanci drogówki
zawsze byli
funkcjonariuszami
pierwszego kontaktu.
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bolały

Mjr Aleksander Chyl
(drugi od lewej),
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Bieg Załogi
Sier żant Grze gorz Za ło ga jest pa tro nem mi strzostw po li -

cyj nych prze ła jów. Zgi nął z 9 na 10 sierp nia 2003 r. na służ -

bie, ma jąc 23 la ta. 

Aby uczcić je go pa mięć, co ro ku or ga ni zo wa ne są za wo dy

prze ła jo we w je go ro dzin nej miej sco wo ści Hut ki -Kan ki.

W tym ro ku na star cie VII Mi strzostw Pol ski Po li cji w Bie -

gu Prze ła jo wym sta nę ło po nad 250 za wod ni czek i za wod -

ni ków, re pre zen tu ją cych służ by mun du ro we z ca łe go kra ju

oraz kla sy o pro fi lu po li cyj nym. 

Ucznio wie ry wa li zo wa li na dy stan sie 2, pa nie 4, a pa no -

wie 6 km. Tra sa po pro wa dzo na by ła duk ta mi wo kół cam -

pin gu le śne go im. sierż. Grze go rza Za ło gi. 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej wy grał ze spół Wyż szej Szko ły

Po li cji w Szczyt nie przed te amem Żan dar me rii Woj sko wej

i re pre zen ta cją ka to wic kich an ty ter ro ry stów. Wśród mło dzi -

ków zwy cię ży ła dru ży na Ze spo łu Szkół Elek trycz nych

i Ogól no kształ cą cych w Ka to wi cach. Za nią upla so wa ła się

re pre zen ta cja II LO im. J. Li go nia w Cho rzo wie. Trze cie

miej sce wy wal czy ła dru ży na Ze spo łu Szkół im. prof. 

R. Gost kow skie go w Ła zach. 

W kla sy fi ka cji ko biet zwy cię ży ła Ka ta rzy na Stra szew ska

(KWP w Po zna niu), któ ra wy prze dzi ła Alek san drę Sa ra ceń

(KRP War sza wa VII) i Agniesz kę So lik (XV LO w Ka to wi -

cach). 

Wśród pa nów w ka te go rii po ni żej 40. ro ku ży cia naj lep szy

oka zał się Ma ciej Woj cie chow ski (WSPol. w Szczyt nie).

Za nim przy biegł An drzej No wak (ŻW) i Ma te usz Ka zek

(WSPol. w Szczyt nie). 

W ka te go rii po wy żej 40 lat trium fo wał Ja nusz Mi ke ta

(SPPP w Czę sto cho wie). Sre bro wy wal czył An drzej Gu zy

(ŻW), a brąz Ma riusz Pa lacz (KPP w Kło buc ku). 

Wśród mło dzi ków pierw sze miej sce za jął Oli wier Bu la

(II LO im. J. Li go nia w Cho rzo wie), dru gie Pa tryk Fal ski

(Ze spół Szkół im. prof. R. Gost kow skie go w Ła zach), a trze -

cie Pa weł Sar na (II LO im. J. Li go nia w Cho rzo wie). �

Policjant trzeci w biegu 
„O nóż komandosa”

W XIV Mi strzo stwach Pol ski Służb Mun du ro wych w Bie -

gu Prze ła jo wym „O nóż ko man do sa” trze cie miej sce za jął

pod insp. Ma ciej Woj cie chow ski, wy kła dow ca Za kła du Wy -

szko le nia Spe cjal ne go WSPol. w Szczyt nie. 

Ro ze gra no dwie kon ku ren cje in dy wi du al ne. W wy ści gu na 50 m sty -

lem do wol nym w ka te go rii męż czyzn po ni żej 40. ro ku ży cia zwy cię -

żył Jan Re kow ski z CBŚ w War sza wie, dru gie miej sce za jął Ju liusz

Ma zi now ski z ko mi sa ria tu rzecz ne go, a trze cie Pa tryk Ma ru szak z Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej. W ka te go rii po wy żej 40 lat trium fo wał Piotr Waw -

rzyn kie wicz z PSP, srebr ny me dal zdo był Ja ro sław Sil wo nik z Biu ra

Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych KGP, a brą zo wy To masz Ku śnierz z BOR.

Na tym sa mym dy stan sie ry wa li zo wa ły też pa nie. W pierw szej ka te go rii

zwy cię ży ła Ewe li na Prusz ko z BOR. Za nią upla so wa ły się ko lej no Klau dia

Kacz mar czyk, re pre zen tu ją ca Cen tral ny Wę zeł Łącz no ści MON i An -

na Ma zur z BOR. W dru giej

ka te go rii wie ko wej pły nę ła

tyl ko jed na za wod nicz ka, Jo -

an na Szcze pań ska z CBŚ

w War sza wie, któ ra zdo by ła

zło to. Wy ścig na 50 m sty lem

kla sycz nym pań tak że wy gra ła

Ewe li na Prusz ko z BOR

przed An ną Ma zur z BOR

i Mag da le ną Zie liń ską z PSP.

W dru giej ka te go rii wie ko wej

zło to zdo by ła rów nież Jo an na Szcze pań ska z CBŚ. Wśród męż czyzn po ni -

żej 40. ro ku ży cia pierw sze trzy miej sca w kla sy ku za ję li stra ża cy – ko lej no

– Pa tryk Ma ru szak, Hu bert Ca baj i Grze gorz Ci sek. W ka te go rii old boy ów

zło to zdo był Piotr Waw rzyn kie wicz z PSP, sre bro Ja ro sław Sil wo nik, a brąz

To masz Stru szew ski, obaj z BOA. 

W prze rwie za wo dów od był się po kaz ka ja kar ski. 

Na za koń cze nie ro ze gra no wy ścig szta fe to wy. Dru ży ny skła da ły się z pię -

ciu za wod ni ków, każ dy pły nął 50 m in nym sty lem. Pią tym za wod ni kiem

by ła oso ba zaj mu ją ca kie row ni cze sta no wi sko, któ ra pły nę ła żab ką. Naj -

lep sza oka za ła się dru ży na PSP. Za nią zna lazł się ze spół BOR II i BOR I –

dwie dru ży ny wy sta wio ne przez Biu ro Ochro ny Rzą du. 

II Mi strzo stwa War sza wy oprócz ry wa li za cji spor to wej mia ły tak że cha -

rak ter cha ry ta tyw ny. Każ da dru ży na star tu ją ca w szta fe cie wpła ci ła

po 100 zł na rzecz ro dzin po po le głych funk cjo na riu szach Biu ra Ochro ny

Rzą du, któ rzy zgi nę li w ka ta stro fie pod Smo leń skiem. Za wod ni cy przy nie -

śli za baw ki dla dzie ci. Tor by peł ne nie spo dzia nek ufun do wa li dla naj młod -

szych tak że spon so rzy. W trak cie im pre zy od by ła się li cy ta cja ga dże tów

spor to wych, z któ rej do chód rów nież zo stał prze ka za ny ro dzi nom po le -

głych funk cjo na riu szy BOR. �

tekst i zdję cie Pa weł Osta szew ski, 
któ ry dziel nie wal czył, re pre zen tu jąc KGP, 

i za jął 4. miej sce w old boy owej żab ce 
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Popłynęliśmy 
dla rodzin BOR-owców
23 września br. odbyły się II Mistrzostwa Warszawy
w Pływaniu Służb Mundurowych. Pierwsze takie zawody
zorganizowano na wiosnę 2009 r. Kolejne zaplanowane były
na kwiecień tego roku, ale z uwagi na żałobę narodową
po katastrofie smoleńskiej zostały przeniesione na wrzesień. 
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Za wo dy od by ły się 8 paź dzier ni ka br. w Lu bliń cu (woj. ślą skie).

W mi strzo stwach, zor ga ni zo wa nych przez I Pułk Spe cjal ny Ko man -

do sów, wzię ło udział pra wie 400 za wod ni czek i za wod ni ków, re pre -

zen tu ją cych wszyst kie służ by mun du ro we. Bie ga cze mie li

do po ko na nia 13 km (pa nie 6,2 km) trud nej tra sy w peł nym umun -

du ro wa niu po lo wym. Głów ną na gro dą mi strzostw jest chro mo wa ny

ba gnet w dę bo wej opra wie. Ma ciej Woj cie chow ski już trzy krot nie

zdo by wał głów ne tro feum, dwa ra zy był dru gi, te raz za jął trze cie

miej sce. 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej zwy cię żył st. szer. Ra fał Wój cik z 12. 

Bry ga dy Zme cha ni zo wa nej w Szcze ci nie. Dru gie miej sce za jął 

st. szer. Se ba stian Wą sic ki z 7. Bry ga dy Obro ny Wy brze ża w Słup sku,

a trze cie pod insp. Ma ciej Woj cie chow ski z WSPol. w Szczyt nie. �

zdj. z ar chi wum M. Woj cie chow skie go 

Spartakiada 
w Szczytnie

W week end 9–10 paź dzier ni ka

br. w Wyż szej Szko le Po li cji

w Szczyt nie ro ze gra no za wo dy

w pię cio bo ju po li cyj nym i pił ce

siat ko wej. By ły one czę ścią Cen tral nej Spar ta kia dy MSWiA. 

Na pen ta th lon po li cyj ny skła da się pięć kon ku ren cji: pły wa nie

(200 m ko bie ty i 300 m męż czyź ni), strze la nie, skok w dal, pchnię -

cie ku lą i bieg te re no wy (2000 m ko bie ty i 3000 m męż czyź ni).

Wśród pa nów zwy cię żył Kry stian Do le żek z KWP w Szcze ci nie.

Trium fa tor ką kla sy fi ka cji ko bie cej zo sta ła Alek san dra Sa ra ceń, re pre -

zen tu ją ca KSP. Obo je otrzy ma li Pu cha ry Mi ni stra Spraw We wnętrz -

nych i Ad mi ni stra cji. 

Wśród se nio rów naj lep szy był Ja nusz Mi ke ta z KWP w Ka to wi cach. 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej pierw sze miej sce za jął ze spół KWP

w Szcze ci nie, za któ rym upla so wa ły się re pre zen ta cje KWP w Ka to -

wi cach i stu den tów WSPol. w Szczyt nie. 

– W mi strzo stwach w pił ce siat ko wej zmie rzy ły się dru ży ny Po li cji,

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Stra ży Gra nicz nej, Biu ra Ochro ny 

Rzą du oraz stu den tów Wy dzia łu Ad mi ni stra cji i Bez pie czeń stwa 

We wnętrz ne go WSPol. w Szczyt nie – mó wi mł. insp. Da nu ta Bu ko -

wiec ka, kie row nik Za kła du Wy szko le nia Spe cjal ne go WSPol. –

Spo tka nia roz gry wa ne by ły sys te mem każ dy z każ dym. Naj lep sza

oka za ła się dru ży na PSP, dru gie miej sce za ję ła re pre zen ta cja Po li cji,

a trze cie stu den ci na szej uczel ni. 

Naj lep szym za wod ni kiem zo stał Ma riusz Szlej fer z PSP, naj lep szym

przyj mu ją cym stu dent WSPol. Mi chał Tocz ko, naj lep szym blo ku ją cym

Ja cek Ka wiec ki z SG, naj lep szym ata ku ją cym Łu kasz Świę tul ski z BOR,

a naj lep szym roz gry wa ją cym po li cjant Prze my sław Po le choń ski. �

zdj. To masz Mu rasz ko 

Wędkarze po raz 10.
We wrze śniu w Ko niec po lu od by ły się X Mi strzo stwa Pol ski Po li -

cji w Węd kar stwie Spła wi ko wym. 

Za wo dy zgro ma dzi ły 67 za wod ni ków z ca łej Pol ski, w tym jed ną

pa nią. W dwu dnio wej ry wa li za cji zwy cię żył Wła dy sław Ryn carz

z KWP w Rze szo wie przed Bar tło mie jem Ku ba lą z IPA KWP w Ka to -

wi cach i Krzysz to fem Fo xem z te go sa me go ze spo łu. 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej pierw sze miej sce za ję ła re pre zen ta cja

IPA KWP w Ka to wi cach, dru gie KPP w Ko ścia nie, a trze cie KMP

w Ka to wi cach. 

Naj więk szą ry bę wy cią gnął Mar cin Mu siał z ka to wic kiej ko men dy

miej skiej. �

Bieg uliczny 
We wrze śniu w Głu cho ła zach od był się VIII Ogól no pol ski Bieg

Ulicz ny Służb Mun du ro wych. Oprócz woj sko wych oraz funk cjo na -

riu szy in nych służb star to wa li tak że za wod ni cy nie mun du ro wi – ogó -

łem 107 bie ga czy. 

Naj szyb ciej dzie się cio ki lo me tro wą tra sę po ko nał Mar cin Bła ziń -

ski, nie zwią za ny z żad ną służ bą. Wśród pań naj lep sza by ła Ane ta Su -

waj, tak że „bez przy dzia łu służ bo we go”. 

W kla sy fi ka cji służb mun du ro wych pierw sze miej sca za ję li dwaj

po li cjan ci. W ka te go rii męż czyzn po wy żej 40. ro ku ży cia naj lep szy

był An drzej Ste fań ski z El blą ga, a w ka te go rii po wy żej 50 lat Ma riusz

Mar czak z KMP w Zie lo nej Gó rze. Ka te go rię dwu dzie sto lat ków wy -

grał Ja nusz Put, re pre zen tu ją cy Woj sko Pol skie, a trzy dzie sto lat ków

Da riusz Szra ma z Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w Po zna niu. �

Z serca dla Małgosi
Po nad 7,5 tys. zło tych ze bra no na le cze nie cho rej na bia łacz kę

dwu ipół let niej Mał go si Smo sar skiej, cór ki sto łecz ne go po li cjan ta,

pod czas tur nie ju pił kar skie go na war szaw skiej Pra dze. 

28 wrze śnia br. na bo iskach przy ul. Ka wę czyń skiej o Pu char Ko -

men dan ta Sto łecz ne go Po li cji ry wa li zo wa ły m.in. dru ży ny stra ży

miej skiej, Za rzą du Trans por tu Miej skie go, war szaw skie go CBŚ, par -

la men ta rzy stów, sto wa rzy sze nia by łych pił ka rzy, wy wia dow ców z KSP

i Gmin ne go Klu bu Pił kar skie go Tar gó wek. I wła śnie ten ostat ni ze -

spół zdo był głów ne tro feum. 

Roz gryw kom to wa rzy szy ły licz ne atrak cje: po kaz musz try pa rad -

nej po li cyj nej or kie stry, de mon stra cja tre su ry psów po li cyj nych oraz

wy sta wa sprzę tu służ bo we go. 

Pod czas im pre zy wo lon ta riu sze CA RI TAS pro wa dzi li kwe stę, zor -

ga ni zo wa no li cy ta cję ga dże tów spor to wych z au to gra fa mi, do wiel -

kiej pusz ki tra fi ły tak że pie nią dze ze bra ne przez po szcze gól ne

dru ży ny pił kar skie oraz wy dzia ły ko men dy sto łecz nej. Pod czas roz -

gry wek chęt ni mo gli od dać krew. 

Jesz cze przed tur nie jem na kon to CA RI TAS z prze zna cze niem dla

cho rej Mał go si wpłynęło po nad 1800 zł. 

Oj ciec dziew czyn ki ser decz nie po dzię ko wał wszyst kim za wspar -

cie. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 
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Gliny książki piszą

W połowie października odbyła
się premiera zbioru 
Ciężar decyzji. Gliniarskie
opowiadania, w którym
znalazły się m.in. teksty
forumowiczów IFP 
Piotra Pochury i Buntline’a. 
To nie jedyne dzieło literackie
autorów w niebieskich
mundurach.
Co sprawia, że policjanci
chwytają za pióro?

Od lewej autorzy opowiadań: Bartłomiej Mostek, Krzysztof Sowik, Adam Rapicki,
Piotr Pochuro, Małgorzata Jankowska (autorka ilustracji i okładki) i Jan Siwmir
(część żeńska)

Sto łecz ne ki no Pra ha 14 paź dzier ni ka 

go ści ło au to rów opo wia dań: Pio tra Po -

chu rę, któ ry w 2009 r. za de biu to wał

kry mi na łem Dzie więć mi li me trów do nie ba,

Ada ma „Bun tli ne’a” Ra pic kie go (o je go 

Pa mięt ni ku an ty ter ro ry sty pi sa li śmy w nu me -

rze stycz nio wym), Bar tło mie ja Most ka, 

Ja na Siw mi ra i Krzysz to fa So wi ka. Dwaj

pierwsi to by li po li cjan ci, Bar tek jest ak tyw -

nym uczest ni kiem IFP, Jan Siw mir to pseu do -

nim nie roz dziel nej pi sar skiej „ko ali cji

mał żeń skiej”, a Krzysz to fa Piotr Po chu ro 

po znał na warsz ta tach li te rac kich Mię dzy na -

ro do we go Fe sti wa lu Kry mi na łu i za pro sił

do współ pra cy. O czym jest książ ka? Z ma te -

ria łów pra so wych: „Cię żar de cy zji to zbiór opo -

wia dań by łych po li cjan tów, któ rzy dzie lą się

swo imi do świad cze nia mi z pra cy ope ra cyj nej

oraz wspo mnie nia mi z au ten tycz nych ak cji

po li cyj nych. To tak że hi sto rie o lu dziach go -

dzą cych się prze żyć każ dy dzień tak, jak by

był ich ostat nim. Rę ce ma ją sku te pa ra gra fa -

mi i pro ce du rą, prze ciw nik dzia ła bez za sad,

a zwy kły czło wiek opo wia da o nich dow ci py”. 

Nie któ re z tek stów po ja wi ły się wcze śniej

na IFP i Por ta lu Kry mi nal nym, jed nak więk -

szość jest pu bli ko wa na po raz pierw szy.

Z PO TRZE BY SER CA
– By ły po li cjant pi sze dla przy jem no ści, z po -

trze by ser ca – od po wia da Piotr Po chu ro

na py ta nie, po co eks gli na sia da do kla wia tu -

ry. – Bo la ły mnie opi nie o Po li cji lu dzi z ze -

wnątrz, nie praw dzi we i ste reo ty po we uwa gi,

że Po li cja nic nie ro bi. Stąd wziął się mój

pseu do nim li te rac ki: Po li cja, da lej sło wo pi -

sa ne błęd nie na par ka nach przez „h” za miast

„ch”, i na koń cu cza sow nik – ro bi. Czy li Po -

chu ro. W mo im de biu cie Dzie więć mi li me -
trów do nie ba chcia łem po ka zać tę pracę od

środ ka – wia do mo, że ina czej to śro do wi sko

od bie ra do świad czo ny po li cjant, a ina czej cy -

wil, dla któ re go to eg zo ty ka. I do sta ję sy gna -

ły, że po prze czy ta niu Dzie wiąt ki ktoś

zmie nił zda nie o Po li cji – to chyba do brze,

praw da?

Po chu ro w la tach 90. słu żył w sto łecz nym

Ba ta lio nie Pa tro lo wo -In ter wen cyj nym, póź -

niej w jed nej z ko mend był ope ra cyj nym,

a w 2000 r. tra fił do Wy dzia łu do zwal cza nia

Zor ga ni zo wa nej Prze stęp czo ści Nar ko ty ko -

wej CBŚ KGP. W 2005 r. od szedł z Po li cji i…

za czął o niej pi sać. Przy zna je, że nie za mie -

rzał two rzyć ar cy dzie ła, lecz na pi sać cie ka -

wą książ kę czer pią cą z do świad czeń 14 lat

pra cy. Pierw szym re cen zen tem by ła ro dzi na. 

– Na pi sa łem o rze czach ma ło zna nych lu -

dziom spo za Po li cji – mówi. – Gdy jesz cze

pra co wa łem, nie roz ma wia łem z bli ski mi

na ten te mat, ro dzi na nie wie dzia ła, co ro bię

na co dzień, w pew nym sensie do wie dzie li

się do pie ro z Dzie wiąt ki.
Au tor oba wiał się, czy nie pi sze zbyt her -

me tycz nie, dla te go ro dzi nie i zna jo mym da -

wał frag men ty do czy ta nia, a po tem py tał:

czy nie za du żo żar go nu i nie ja sno ści dla ko -

goś, kto z po li cją miał do czy nie nia tyl ko

pod czas kon tro li dro go wej. Po tych kon sul ta -

cjach wie le scen zo sta ło roz sze rzo nych, po ja -

wi ły się opi sy (np. w ja ki spo sób ho no ro wać

na kom pa nii prze ło żo ne go, któ ry wpadł

z nie za po wie dzia ną wi zy tą) i wy ja śnie nia

pro ce dur po li cyj nych. A po tem za czął szu -

kać wy daw cy…

NA ZWI SKO OTWIE RA DRZWI?
Piotr Po chu ro po twier dza, że de biu tan to wi

bar dzo trudno wy dać książ kę – Dzie więć mi -
li me trów na pi sał w 2005 r., a wy daw cę, byd -

go ską Ofi cy nę Wy daw ni czą Bran ta, zna lazł

do pie ro w 2009 r. Wcze śniej umie ścił tekst

na IFP i sta rał się za ist nieć w wir tu al nym

świe cie jako pi sarz. Te raz już mu ła twiej:

książ ka zna la zła czy tel ni ków i ze bra ła do bre

re cen zje. W ze szłym ro ku na Mię dzy na ro do -

wym Fe sti wa lu Kry mi na łu we Wro cła wiu wy -

stą pił w po dwój nej ro li: ja ko gość pa ne lu

dys ku syj ne go Li te ra ci kon tra za wo dow cy
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(po stro nie li te ra tów) oraz ja ko uczest nik

Warsz ta tów Pi sa nia (to na gro da za opo wia -

da nie kry mi nal ne). 

– Cie kaw sze by ły dla mnie warsz ta ty, do -

wie dzia łem się, jak pra co wać z tek stem i do -

sta łem prak tycz ne wska zów ki – wspo mi na

au tor Dzie wiąt ki. – Ja ko li te rat po wie dzia -

łem tyl ko „do bry wie czór pań stwu” i na tym

się skoń czył mój udział w dys ku sji.

Pro ble mów ze zna le -

zie niem wy daw nic twa

nie miał Je rzy Ja ku bow -

ski, au tor książ ki Po li -
cjant. Okrut ne zbrod nie,
gło śne śledz twa, wy da nej

w 2008 r. w po znań skiej

Re pli ce. Praw do po dob -

nie dla te go, że ma roz po -

zna wal ne na zwi sko: prze pra co wał 17 lat

w Wy dzia le Do cho dze nio wo -Śled czym KWP

w Po zna niu, kie ro wał też Wy dzia łem do

wal ki z Prze stęp czo ścią Zor ga ni zo wa ną

i był sze fem wiel ko pol skie go za rzą du CBŚ.

O książ ce, jak na pi sał we wstęp nie, za czął

my śleć w 50. uro dzi ny, dwa mie sią ce po

odej ściu na eme ry tu rę.

– Przez 27 lat służ by mia łem oka zję pra co -

wać przy du żych spra wach, spo tka łem wie lu

fan ta stycz nych lu dzi, przede wszyst kim po -

li cjan tów, pro ku ra to rów, me dy ków są do wych

i dzien ni ka rzy. Nie wszyst kich wy mie ni łem

w książ ce z na zwi ska, ale chcia łem, by zo stał

po nich ślad.

Ja ku bow ski opi su je zda rze nia, w któ rych

uczest ni czył: spra wy po znań skie go ne kro fi -

la (ska za ne go w 1985 r. na ka rę śmier ci, wy -

rok wy ko na no rok póź niej) oraz pe do fi la

mor der cy (po peł nił sa mo bój stwo w aresz cie

w 1991 r.) i kra dzież w ka te drze gnieź nień -

skiej w 1986 r. Książ ka koń czy się na po wo -

ła niu au to ra na sta no wi sko na czel ni ka

Wy dzia łu do walki z Prze stęp czo ścią Zor ga -

ni zo wa ną po znań skiej KWP w 1995 r. By ły

po li cjant zdra dza, że za czął już szki co wać

dru gą część, roz po czy na ją cą się w mo men -

cie urwa nia po przed niej – może uka że się

za dwa la ta, bo trze ba dy stan su cza so we go

do tam tych spraw. Wciąż pa mię ta de ta le po -

stę po wań, nad któ ry mi pra co wał. 

– Przy pi sa niu po sił ko wa łem się tyl ko

wła sny mi no tat ka mi, wspo mnie nia pro wa -

dzo nych śledztw są wciąż dla mnie ży we.

Za mie rza łem po ka zać róż ni ce mię dzy wy -

dzia łem kry mi nal nym a do cho dze nio wo -

-śled czym i przed sta wić praw dzi wą pra cę

Po li cji, opo wie dzieć o niej z sa me go środ ka

zda rzeń.

Re la cję wzbo ga cił nie tyl ko zdję cia mi

i ma te ria ła mi pra so wy mi, lecz tak że re flek -

sja mi o ka rze śmier ci: by ły po li cjant jest jej

zwo len ni kiem, uwa ża, że w przy pad ku za -

bójstw ze szcze gól nym okru cień stwem
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w ko dek sie kar nym po win no znaj do wać się

za gro że nie ka rą śmier ci. – Na po cząt ku

lat 90., na proś bę ów cze sne go wiel ko pol skie -

go ko men dan ta Policji Ze no na Smo lar ka

(póź niej sze go ko men dan ta głów ne go), pi sa -

łem opra co wa nie w tej spra wie dla po znań -

skich po słów – wy ja śnia Ja ku bow ski.

– W ta kich sy tu acjach w skła dzie po win no

być pię ciu sę dziów są du okrę go we go, a wy -

rok mu si być jed no gło śny; każ de zda nie od -

ręb ne ozna cza ło by do ży wo cie dla ska za ne go.

UWA GA NA JĘ ZYK 
Je rzy Ja ku bow ski, te raz wy kła dow ca kry mi -

na li sty ki w jed nej z pry wat nych po znań skich

uczel ni, mó wi, że stu den ci chęt nie dys ku tu -

ją na te ma ty po ru szo ne w je go książ ce. Zdzi -

wi ło go jed nak, że mło dzi są bar dziej ra dy -

kal ni niż do ro śli i czę ściej po pie ra ją ka rę

śmier ci. Na wy kła dach by ły po li cjant sta ra

się łą czyć teo rię z prak ty ką i de kla ru je, że

jest go to wy dzie lić się wie dzą rów nież

z funk cjo na riu sza mi. Je go ra da dla tych

z nich, któ rzy się ga ją po pió ro: pi sać ję zy -

kiem bar dziej ży wym niż sto so wa ny na co

dzień po li cyj no -są do wy żar gon. Wia do mo, że

te mat mu si być atrak cyj ny, ale drew nia ny

i na szpi ko wa ny gli niar ską no wo mo wą ję zyk

mo że od stra szyć czy tel ni ków nie zwią za nych

z Po li cją. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Andrzej Mitura
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– Ja ki re jon, pa nie ko le go, nie przyj mę

od was roz li cze nia in ter wen cji, je śli na da cie

mi no ta…

– Ry siu, cze kam na pro to ko ły! – prze rwał

Cha oso wi mun du ro wy. – Służ bę za raz koń -

czę, a przez cie bie w le sie jesz cze je stem

z do ku men ta mi – sar kał. 

– A tak, mo men cik, pa nie ko le go – Cha os

ob ró cił się, pod szedł do sza fy, wspiął na pal -

ce i chwy cił tek tu ro we pu dło peł ne pa pie -

rzysk. – Pa no wie, no tat kę pro szę mi na pi sać.

– 140 00 zgłoś do 211 – trza ska ło z są sied -

nie go po ko ju.

– 00 zgła szam – pyk nął sta cją nie wi docz -

ny ra dio ope ra tor.

– Wi tam cie bie, w re jo nie sek tor 210 – ob -

wie ścił szum sta cji.

– Ry siu, to sta re pro to ko ły – mun du ro wy

nie przy jął z wy cią gnię tej dło ni ka pi ta -

na smęt ne go, za ku rzo ne go świst ka pa pie ru.

– Od dwóch ty go dni obo wią zu ją no we.

– Co się pan ucze pił tej no tat ki? Z cze go

mam ją na pi sać!

– Z roz py ta nia lo ka to rów – pal nął ko mi -

sarz. – Sta re? No na praw dę, ja nie mam już

si ły, pa nie ko le go, skąd ja ci no we we zmę?

Uro dzę?

– 212 rów nież wi ta, sek tor 115 – szu mia -

ła sta cja.

– 214, wi tam rów nież, po dro dze sta cja

ben zy no wa, za 20 mi nut w re jo nie…

– Z roz py ta nia lo ka to rów? O pią tej ra no?

To już kpi na, je dzie my stąd! – cy wi le wy szli.

– Z sza fy, Ry siu, tej bli żej wyj ścia – mun -

du ro wy miał na praw dę że la zne ner wy.

– Ha lo? – Cha os gwał tow nym su sem do -

padł te le fo nu, jak by do pie ro te raz usły szał

je go prze szy wa ją ce dźwię ki. – Tak, tak, ko -

men da re jo no wa, ofi cer dy żur ny młod szy in -

spek tor Ry szard Sta siak, słu cham? No, ale

pa no wie, pro szę po cze kać, na praw dę… Nie,

to nie do pa ni, tak, pro szę mó wić – ka pi tan

wal czył ze so bą, nie wie dząc, czy odło żyć

słu chaw kę, czy ru szyć po now nie ku ba rier ce,

wi dząc od da la ją cych się cy wi lów, wcho dzą -

ce go An drze ja z Ra fa łem, oraz ze zgro zą pa -

trząc na mun du ro we go, któ ry do tarł w koń cu

do wła ści wych pro to ko łów w sza fie.

Fragment kryminału Piotra Pochury
Dziewięć milimetrów do nieba

An drzej z Ra fa łem po de szli do sa mo cho -

du. Cze ka li na Ka ro la, bo on ja ko kie row ca

miał klu czy ki. Ka rol wy nu rzył się z cze lu ści

ko men dy na roz świe tlo ny ró żo wym, wscho -

dzą cym słoń cem dzie dzi niec. (…)

– Ma cie sta cję? – spy tał, rzu ciw szy okiem

na roz ma wia ją cych ze so bą Ra fa ła i An drze ja.

– O psia krew, za po mnia łem – An drzej

skie ro wał się z po wro tem do bu dyn ku.

– Cze kaj, cym ba le, kie dyś na wła sny po -

grzeb za po mnisz przy być – wark nął Ka rol. –

Niech mło dy idzie. Na dzie ja, idź do ofi ce ra

dy żur ne go i weź sta cję. – Pierw sze ra dio wo -

zy wy la ty wa ły je den za dru gim za bra mę ko -

men dy, ni czym pszczo ły z ula. – Po śpiesz się,

bo je ste śmy spóź nie ni. – Ra fał drgnął, spoj -

rzał w stro nę Ka ro la i ru szył, kie ru jąc się

z po wro tem ku drzwiom do wnę trza bu dyn -

ku. Nie miał zie lo ne go po ję cia, gdzie urzę -

do wał ofi cer dy żur ny ko men dy ani jak i skąd

bie rze się te sta cje. Ale po sta no wił, że nie

bę dzie ni ko go pro sił o po moc. Sam so bie po -

ra dzi.

– Ka rol, pój dę z nim, on nie wie, co i jak,

po ka żę mu – do biegł Ra fa ła głos An drze ja

i po chwi li szli już ra zem w ra mię w ra mię.

(…)

Do tar li do pro gu lo kum, za któ rym mie -

ści ło się ser ce ko men dy, je go cen trum –

sie dzi ba ofi ce ra dy żur ne go. By ło to po miesz -

cze nie znaj du ją ce się na par te rze bu dyn ku

ko men dy. Pro wa dzi ło do nie go jed no wej -

ście, wspól ne dla in te re san tów i po li cjan tów.

Za je go pro giem znaj do wa ła się sta ra, sfa ty -

go wa na ba rier ka zna na z daw nych fil mów,

od gra dza ją ca ofi ce ra od wro gie go świa ta.

Za nią, w dru gim koń cu sal ki, bo kiem do ba -

rier ki sta ło biur ko ofi ce ra. Na prze ciw ko

biur ka, pod ścia ną sta ły jed na obok dru giej

sza fy pan cer ne, peł ne waż nych ksiąg, ka se -

tek z klu cza mi, bro ni, amu ni cji, środ ków

łącz no ści i wie lu in nych ta jem ni czych rze -

czy. Na sza fie wa la ły się tek tu ro we pu dła

z wy sy pu ją cy mi się sta ry mi i no wy mi for mu -

la rza mi pro to ko łów, ja kaś sta ra, za po mnia na

ka mi zel ka ku lo od por na. Nie bie ski ma te riał,

któ rym owa ka mi zel ka by ła ob szy ta, ze tlał,

przez licz ne dziu ry prze świ ty wa ła bla cha

o gru bo ści pły ty czo ło wej czoł gu T -34 

i wa dze do niej zbli żo nej. Da lej sta ły 

dwa czar no -bia łe mo ni to ry te le wi zyj ne 

„Ru bin” i „Mer ku ry”. W jed nym mo ni to rze

przez cały czas wy świe tla ny był dość mo no -

ton ny pro gram przed sta wia ją cy wi dok bra -

my głów nej dzie dziń ca ko men dy, dru gi był

re gu lar nym te le wi zo rem. Z tym, że je że li

miał do brą wi zję, to na wa lał z fo nią, a je śli

fo nię miał zno śną, to wi zja od ma wia ła po słu -

szeń stwa. 

Przed ba rier ką kłę bił się tłum prze krzy ku -

ją cych się z ofi ce rem dy żur nym, z tyl ne go,

po łą czo ne go z biu rem ofi ce ra dy żur ne go 

po miesz cze nia do bie gał głos znu żo ne go

radio ope ra to ra za rzą dza ją ce go wszyst ki mi 

ra dio wo za mi w dziel ni cy. Tę ka ko fo nię

dźwię ków prze szy wał prze ni kli wy dzwo nek

przed po to po we go te le fo nu, usi łu ją ce go

zwró cić na sie bie uwa gę z ofi cer skie go biur -

ka. Z dru giej stro ny ba rier ki kłę bił się i mio -

tał, nie po dziel nie rzą dzą cy od 21.00 do 9.00

zda ną na je go ła skę dziel ni cą, nie zrów na ny

ka pi tan Cha os. Tak zo stał na zwa ny przez

współ pra cow ni ków młod szy in spek tor Ry -

szard Sta siak. O je go wy czy nach krą ży ły już

le gen dy. 

– Ale, pa nie ko le go, prze cież mó wię, trze -

ba na pi sać no tat kę – no tat ka by ła pa na ceum

na wszyst kie do le gli wo ści in spek to ra Sta sia -

ka – ko niecz nie trze ba na pi sać no tat kę.

– Prze cież na pi sa łem już pa nu no tat kę.

Po je cha li śmy do par ku, zgod nie z po le ce -

niem ra dio ope ra to ra. Roz po czę li śmy pe ne -

tra cję, ni ko go nie za sta li śmy, nikt nie wzy wał

po mo cy, spo kój, ci sza – je den z cy wil nych

wy wia dow ców wyjaśniał Cha oso wi, z tru dem

ha mu jąc złość.

– Pa nie ko le go, no jak tak moż na! – ka pi -

tan Cha os ob ró cił się gniew nie do ko lej ne go

in te re san ta, któ ry, pod no sząc blat ba rier ki,

usi ło wał wtar gnąć do kró le stwa ka pi ta na. 

– Ry siu, ja po pro to kół za trzy ma nia i prze -

szu ka nia oso by – ja kiś mun du ro wy, w stop -

niu star sze go sier żan ta, z wcze śniej szej

noc nej zmia ny, nie zra żo ny mar so wą mi ną ka -

pi ta na parł ku sza fie.

– Ale ja cię pro szę, no jak tak moż na, pa nie

ko le go – ka pi tan chwy cił mun du ro we go, ob -

ró cił i za czął po py chać z po wro tem za ba rier -

kę. – Jak coś chcesz, to po proś, a nie tak się

pchać. Po cze kaj, pa nie ko le go, wi dzisz, że

mam tu młyn.

– In spek to rze, ja ką no tat kę jesz cze pan

chce. In ter wen cja za koń czo na, nic się nie

dzie je, nie ma spra wy. Je dzie my w re jon – cy -

wil stuk nął w ra mię ko le gę.
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Po zio mo: 1 – my ślo wy lub przez łą kę i dziu rę w pło cie, 4 – pła ta fi gle, ha ła su je, 7 – so czy sty ar bu -
za, grusz ki, 11 – ory gi nał „Pa na Ta de usza” wiesz cza Ada ma, 12 – na wró co na przez pu stel ni ka kur -
ty za na alek san dryj ska, 13 – eg zo tycz na ro śli na, z jej owo ców na czy nia, 14 – te go imie nia nasz
pły wa ją cy mo ty lek, 15 – na gło wę, szy ję lub do no sa, 19 – … nie wra ca, 20 – na czel ny wódz woj -
ska ko ron ne go, 21 – ma je pi ła i re kin, 22 – opła ta, np. kli ma tycz na, 25 – prze ło żo ny klasz to ru be -
ne dyk ty nów, 26 – skład nik cze ko la dy, 29 – nie jed en na gór skiej dro dze, 30 – „czar na” używ ka, 
31 – grzy bo wy okaz zdro wia, 32 – bez nie go mo że być becz ka i wo rek, 33 – naj waż niej sza za le -
ta, 34 – An drycz lub Te ren tiew, 35 – atak sza łu, 38 – nie jed na kom pu te ro wa, 40 – z gwin tem i na -
kręt ką, 41 – cio sa ne na gło wie, 42 – kul szo wa cho ro ba, 43 – ga tu nek wierz by, 44 – imię z pio sen ki
ze spo łu Wil ki, 45 – za wód pod na pię ciem, 46 – wy ści gu – po dzie lo na na eta py.
Pio no wo: 1 – ma wiel kie oczy, 2 – żoł nierz nim zło ży przy się gę, 3 – zbyt gru by i nie sta ran ny ma -
ki jaż, 4 – nie za wsze mil czą, 5 – nie uczci we tłu ma cze nie się, 6 – brak ru chu, rów no wa ga, 7 – sie -
dem ko ciąt na raz, 8 – sed no spra wy, 9 – nie gdyś awan tur nik, ło buz, 10 – duch, 16 – za baw ne lub
nie zwy kłe zda rze nie, 17 – to wot np., 18 – w świe cy, 21 – ktoś ta ki, jak Otel lo, 23 – naj więk sza tęt -
ni ca, 24 – tłuszcz na niedź wie dziu, 27 – gru pa przo du ją ca, to ru ją ca no we dro gi, 28 – zła pał Ka ta -
rzy nę, 29 – skła da świa dek w są dzie, 30 – przed sta wi ciel stwo RP w Pa ry żu, 36 – nie jed no ma
imię, 37 – glo bal ny – ocie pla się, 39 – mia sto i port nad M. Czer wo nym (Jor da nia).

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 22:

(…………......)    (…....…......)    (…...........................)    (....................................................)
1   2   3   4   5         6   7   8   9         10   11   12   13   14         15   16   17   18   19   20   21   22

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 23 listopada 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 Oficyny Wydawniczej Branta.
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 10: „Wymówki nie ma, gdy przyjaciel prosi”. Na gro dę, książ ki
Wy daw nic twa W.A.B., wy lo so wa li: Marta Bogdziewicz z Górowa Iławieckiego, Jerzy Kasperski z
Biłgoraja, Ryszard Wojnar z Sanoka.

– 140 00 do 221 zgłoś – szum z dru gie go

po ko ju.

– Tak, oczy wi ście wy sy łam za ło gę, pro szę

prze stać pła kać – Cha os przy tu lił słu chaw kę

do pier si. – No, pa no wie, pa no wie, nie te raz,

nie prze szka dzaj cie pro szę! – ner wo wo za re -

ago wał na ko lej ny pro blem in spek tor. 

– My tyl ko sta cje po brać – po in for mo wał

An drzej.

– Słu cham cie bie – do biegł zza drzwi głos

ope ra to ra.

– Je stem na miej scu, słu chaj… szu uubu -

uupr rierd…

– Po wtórz, wy cię ło cię – ten sam jed no -

staj ny głos ra dio ope ra to ra.

– Mó wię, że je stem na miej scu, ale tu się

wciąż haj cu je jak ja sna cho le ra, stra ża cy…

szu uubu uupierrrd… za czę li, to ja chy ba wró -

cę…

– 221, cze kaj…

– Ha lo, jest pa ni? Tak, tak, oczy wi ście,

pro szę po dać ad res…

– Ry siu – ope ra tor darł się zza drzwi – gru -

pa ope ra cyj na, co ją wy sła li śmy na oglę dzi ny

po po ża rze, mel du je, że stra ża cy do pie ro ga -

sić go za czy na ją, to ja ich wró cę, co? Po co

tam ma ją na próż no ster czeć…

– Nie, nie, niech ro bią oglę dzi ny – nie, to

nie do pa ni, tak, oczy wi ście, słu cham…

– Ry siu, ale tam się jesz cze pa li. 

– Niech ro bią oglę dzi ny! Nie, nie, pro szę

pa ni… tak, oczy wi ście… na praw dę jest mi

przy kro… Pa no wie, no to pro szę szyb ko

z tymi sta cja mi, tyl ko wy pisz cie mi się.

– 140 221 zgłoś do 140 00.

– Zgła szam.

– Z po le ce nia ofi ce ra masz wy ko nać oglę -

dzi ny. 

– Szu uubu uupierd, gdy się pa li? Ty mu

po wtórz, że tu pło mie nie się ga ją czwar te go

pię tra… Szu ubu uupry pryk… oglę dzi ny? 

– Nie wiem jak, ale masz zro bić oglę dzi ny,

po le ce nie ofi ce ra.

– Be niu, wy ślĳ za ło gę do tej ko bi ty, co

dzwo ni ła, mąż ją le je, trze ba go na izbę wy -

trzeź wień wy wieźć.

– Ja ki ad res? 

– Ad res? – Cha os wy raź nie się zmie szał –

Ten, te go, pa nie ko le go…

– Nie przej muj się, Ry siu, za dzwo ni dru gi

raz… (…) �

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Piotr Po chu ro: 
Dzie więć mi li me trów do nie ba. 
Ofi cy na Wy daw ni cza Bran ta, 
Byd goszcz 2009, s. 168. 
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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

Miesięcznik wydawany jest przez 
Gospodarstwo Pomocnicze KGP ,,Karat’’.

Egzemplarze miesięcznika 
w policyjnej dystrybucji wewnętrznej

są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

G ło śno ostat nio o „ję zy ku nie na wi ści”

w de ba cie pu blicz nej. Są dząc po pierw -

szych ru chach zwa śnio nych stron, nie

za no si się ra czej, że by miał się on zmie nić

w praw dzi wy „ję zyk mi ło ści”. Więc mo że za -

miast dą żyć do nie moż li we go do osią gnię cia

sta nu po wszech nej sym pa tii, za miast mieć

na dzie ję, że przy wód cy naj waż niej szych par -

tii po li tycz nych za czną wspól nie jeź dzić po

Pol sce i w stro jach kra sno lud ków zgod nie

otwie rać żłob ki i przed szko la, a me dia bę dą

te wy da rze nia re la cjo no wa ły, za pra sza jąc

do sko men to wa nia te go siel skie go ob raz ka

Rek sia, Bol ka, Lol ka, Bo ba Bu dow ni cze go

i Ja na To ma szew skie go (bo nasz słyn ny

bram karz zna się na wszyst kim), war to ob -

śmiać ten „ję zyk nie na wi ści”? Tak, że by nam

się ode chcia ło go uży wać.

Za czął bym od py tań do ję zy ko znaw ców.

Że by wie dzieć, co to jest „nie na wiść”, trze -

ba wy tłu ma czyć, czym jest „na wiść”. Brzmi

jak na zwa ja kie goś zie la. „Na par z na wi ści

świet ny na trą dzik i pro ble my ga strycz ne”.

Ta kie so bie. Szu kaj my da lej. To okre śle nie

mo że po cho dzić od sło wa uży wa ne go przez

fur ma nów w kie ro wa niu ko niem: „Nie na

wiś ta, tyl ko na het ta idź że ty szka pi no mo ja”.

Czy li „nie na wiść” wzię ła się stąd, że ktoś

chciał, że by koń szedł na pra wo, bo „het ta”

to w pra wo. To chy ba też sła be. Poza tym

z „pra wo” i „le wo” ła two wy cią gnąć wnio ski

po li tycz ne. 

A mo że to od gwa ro we go brzmie nia cza -

sow ni ka „na wieźć” (od „na wo zić”)? I stąd

w re per tu arze lu do we go te atru „Sze ra ton” ze

wsi Kseb ki, wiersz:

Na wiść al bo nie na wiść, oto jest py ta nie,
Je stli w isto cie szla chet niej szą rze czą
Zno sić po ci ski jesz cze z woj ny, sta re,
Czy też, sta wiw szy czo ło mo rzu nę dzy…
Na wiść czy nie na wiść? Ozi me czy ja re?

To mo że jesz cze ina czej. „Nie na wist ny”

po cho dzi od sło wa „wist”, a „wist” to we dług

Słow ni ka ję zy ka pol skie go „…oświad cze nie

pod ję cia dal szej gry prze ciw oso bie de kla ru -

ją cej grę, zo bo wią zu ją ce do wzię cia okre ślo -

nej licz by lew”. Toż to jesz cze bar dziej ko ja -

rzy się po li tycz nie.

Po dob no naj sku tecz niej szą me to dą te ra -

peu tycz ną jest za sa da „lecz się tym, czym

się stru łeś”. Je śli to praw da, mo że by tak

nad uży wa ją cym „ję zy ka agre sji” po le cić wy -

ży cie się na przy kład w li te ra tu rze. Niech

pi szą kry mi na ły, hor ro ry, mrocz ne po wie ści

ocie ka ją ce agre sją, a mo że się wte dy ode -

chce te go ję zy ka uży wać „w re alu”. Do brze

by by ło, gdy by śmy rów nież my – spo łe czeń -

stwo – mie li tro chę uba wu z tej za ba wy.

Na przy kład, że by pi sa ne przez czo ło wych

po li ty ków po wie ści sen sa cyj ne nie by ły pu -

bli ko wa ne pod ich praw dzi wy mi na zwi ska -

mi. Że by uży wa li pseu do ni mów, któ rych

roz szy fro wa niem mógł by się za jąć każ dy

z czy tel ni ków. Na przy kład hor ror „Pa zu ry

po pkul tu ry” na pi sał by An ty la bra dor. Wte dy

czło wiek by so bie de du ko wał – la bra dor jest

ła god ny, prze ci wień stwem la bra do ra mo że

być na przy kład bull te rier, a bull te rier

to… I już ma sa tys fak cję z od kry cia, kim

jest au tor. Al bo kry minał „Ob wod ni ca” pod -

pi sa ła by Goł da P. I czło wiek od ra zu le ci

spraw dzać w ar chi wal nych pu bli ka cjach, kto

też otwie rał ob wod ni cę Goł da pi. Głu pie?

Za pew niam, że mą drzej sze, niż li cy to wa nie

się, kto za czął, kto ko go i za ko go po wi nien

prze pro sić i jak ta kie prze pro si ny mu szą 

wy glą dać. Za cznie my od hor ro rów, przez

powieści sen sa cyj ne, ckli we ro man se 

doj dzie my do zu peł nie nie win nych i ła god -

nych „No wych przy gód Ro ga sia z Do li ny

Roz to ki”. Za raz…

Ro gaś… Ro gaś…

Czyj to mo że być

pseu do nim? �

ARTUR ANDRUS

zdj. 
Andrzej Mitura

Nienawiść,
nawiść,
wiść
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