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.POLICYJNY PITAWAL.
Biseksualista i pedofil
Spokojny nauczyciel – Mariusz Trynkiewicz za swoje zbrodnie
usłyszał czterokrotny wyrok śmierci

.BANK DOBRYCH PRAKTYK PREWENCYJNYCH.
Zachować dla następnych pokoleń – w Wielkopolsce zespoły
złożone z policjanta, konserwatora zabytków i strażaka prowadzą
przegląd najcenniejszych zabytkowych obiektów sakralnych

.PRAWO.
Nowe przepisy
Nowy system ochrony informacji niejawnych – wchodzi w życie
od 2 stycznia 2011 r.

.PASJE.
W granatowych mundurach
Rekonstruktorzy pamięci – „W każdym czasie należy trzymać
fason w reprezentacji munduru i tradycji odtwarzanej formacji”
to punkt 11 regulaminu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej

.O NAS.
Policjanci o serialach kryminalnych
Efekt W11 – wyniki badań o wpływie seriali kryminalnych
na społeczeństwo

.SPORT.
Działo się jesienią
Policjant wicemistrzem świata; Zawody na 20-lecie Żandarmerii
Wojskowej; Mistrzowie w maratonie; Mistrzostwa i spartakiada
w Szczytnie; Srebrna policjantka

.ROZRYWKA.
Mord w pensjonacie
O żonie idealnej – fragment kryminału Ireny Matuszkiewicz
„Czarna wdowa atakuje”

Okiem satyryka
Artur Andrus – Na szczęście! Na zdrowie! Na te Święta! 
Na ten Nowy Rok!

.KRAJ.
Rozmaitości
Zginął policjant; Bezpiecznie na stokach; Nowy generał; Pieniądze
dla La Strady; Rozmowy ze związkowcami; PaT w Łomży

.TYLKO SŁUŻBA.
Policjanci na chorobowym
Nie chodzi nam o oszczędności – mówi Adam Rapacki,
wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
Emerytury
By zachować odrębny system zaopatrzeniowy – to najważniejsza
sprawa według Antoniego Dudy, przewodniczącego 
NSZZ Policjantów
Logistyka
Mundury ocenione – wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
1530 policjantów
20 lat ponownego członkostwa
Polska w Interpolu – została przyjęta do MOPK po raz drugi
27 września 1990 roku
KMP w Legnicy
Nie bać się zmian – przeprowadzona w legnickiej komendzie
restrukturyzacja sprawiła, że na terenie jej działania wzrósł
poziom bezpieczeństwa

.TYLKO ŻYCIE.
Kampanie drogowe
Sztuka dla sztuki? – czy kampanie drogowe są skuteczne?
Liczy się dobry pomysł – mówi Radosław Stępień, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wiceprzewodniczący
Krajowej Rady BRD
Handel ludźmi
Jest definicja – V Krajowa konferencja nt. zwalczania
i zapobiegania handlu ludźmi
Stres zawodowy
W porę dostrzec problem – rozmowa z Maciejem Zbyszewskim
z Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu
Medycznego w Warszawie

.PASJE.
Podróż na Spitsbergen 
Na koniec świata – relacja z kolejnej podróży 
Wojciecha Pasiecznego

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

.PAMIĘĆ.
70. rocznica zbrodni katyńskiej
Obrączka po babci – gdy ją zaczęłam nosić, stało się dla mnie
jasne, że muszę upamiętnić postać dziadka, 
st. post. Bronisława Korzelskiego, przedwojennego policjanta
Po katastrofie smoleńskiej
Niech przetrwa – odsłonięcie popiersia bp. Tadeusza Płoskiego
i odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. Andrzeja Kwaśnika zdjęcie na okładce Artur Pasieczny

Niech te radosne Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia b´dà
czasem spokoju, odpoczynku i refleksji. Sercem b´d´
z tymi funkcjonariuszami, którzy nie usiàdà przy
Êwiàtecznym stole, bo b´dà pełnili słu˝b´. I z tymi,
którzy wigilijnym opłatkiem b´dà dzielili si´ na misjach
pokojowych. A tak˝e z tymi policyjnymi rodzinami,
które sp´dzà te najbardziej rodzinne ze Êwiàt w smutku
po stracie kogoÊ najbli˝szego, kto rot´ policyjnego
Êlubowania wypełnił do koƒca. 

Policjantom, Pracownikom Policji i Ich Rodzinom ̋ ycz´
radoÊci i wszelkiej pomyÊlnoÊci 

gen. insp. Andrzej Matejuk, komendant główny Policji
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Zgi nął po li cjant
24 li sto pa da br. ro dzi na, przy ja cie le i po li cjan ci po że gna li,

awansowanego pośmiertnie do stopnia mł. asp., śp. Ma cie ja Wa lasz -

czy ka z KPP w Ko zie ni cach. Zgi nął po trą co ny śmier tel nie przez 

au to pro wa dzo ne przez pi ja ne go 19-lat ka. 21 li sto pa da o 3.55 

sierż. Wa lasz czyk ra zem z ra tow ni ka mi udzie lał po mo cy ofie rze 

wy pad ku na dro dze nr K -79 (tra sa Zwo leń – Ko zie ni ce). Na po li -

cjan ta na je chał sa mo chód, któ rym z dys ko te ki wra ca ło pię ciu pi ja -

nych mło dych ludzi. Funk cjo na riusz zgi nął na miej scu.

Maciej Wa lasz czyk nie daw no prze niósł się, ze wzglę du na miej -

sce za miesz ka nia, z ko men dy sto łecz nej do ko men dy po wia to wej

w Ko zie ni cach. Był ka wa le rem, w Po li cji słu żył od dwóch lat.

Spraw ca po wy trzeź wie niu zo stał aresz to wa ny. Za spo wo do wa -

nie śmier tel ne go wy pad ku i pro wa dze nie po jaz du w sta nie nie -

trzeź wym gro zi mu do 12 lat wię zie nia.

„Pi ja ny kie row ca bru tal nie za brał mu ży cie, ro dzi nie – za brał

brata i sy na, Po li cji – dziel ne go funk cjo na riu sza, a nam po li cjan -

tom – wspa nia łe go ko le gę” – po wie dział gen. insp. An drzej Ma -

te juk, ko men dant głów ny Po li cji. �

AW

Bez piecz nie na sto kach
15 li sto pa da w Za ko pa nem od by ła się kon fe ren cja Bez pie czeń stwo

Po la ków pod czas wy jaz dów, zor ga ni zo wa na przez Biu ro Pre wen cji

KGP i To wa rzy stwo Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji WAR TA SA. W spo -

tka niu wziął udział ko men dant głów ny Policji gen. insp. An drzej Ma -

te juk oraz po li cjan ci z gar ni zo nów ma ło pol skie go, ślą skie go,

dol no ślą skie go i pod kar pac kie go, od po wie dzial ni za or ga ni za cję służ -

by na sto kach.

Oma wia no współ pra cę Po li cji z sa mo rzą da mi lo kal ny mi, GOPR,

TOPR i Pol ski mi Sta cja mi Nar ciar ski mi i Tu ry stycz ny mi – ma ona

za pew nić wy po czy wa ją cym na sto kach bez pie czeń stwo. Swo imi do -

świad cze nia mi po dzie li li się funk cjo na riu sze ze Szko ły Do sko na le nia

Al pej skie go Po li cji Wło skiej (CAA Mo ena) – od 2006 r., z ini cja ty wy

KWP w Ka to wi cach i Szko ły Po li cji w Ka to wi cach, współ pra cu ją z nią

pol scy po li cjan ci.

Wśród uczest ni ków był też Piotr van der Co ghen – do świad czo ny

ra tow nik gór ski, po seł i prze wod ni czą cy pod ko mi sji do roz pa trze nia

pro jek tu usta wy o bez pie czeń stwie i ra tow nic twie w gó rach i na zor -

ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich. 

Pierw sze pa tro le nar ciar skie po ja wi ły się w 2003 r. w woj. ślą skim,

a w ubie głym se zo nie o bez pie czeń stwo osób ko rzy sta ją cych z wy po -

czyn ku na sto kach gór skich dba ło bli sko 200 po li cjan tów. �

AW

Roz mo wy ze związ kow ca mi
17 li sto pa da od by ło się spo tka nie kie row nic twa Ko men dy Głów nej

Po li cji z ze spo łem Za rzą du Głów ne go NSZZ Po li cjan tów. Roz ma wia -

no o: bu dże cie Po li cji w la tach 2010 i 2011, świad cze niach i na leż no -

ściach usta wo wych dla po li cjan tów, li mi tach w kor pu sach, usta wie

eme ry tal nej dla funk cjo na riu szy służb mun du ro wych, zwol nie niach

le kar skich funk cjo na riu szy w kon tek ście „Za ło żeń do pro jek tu usta -

wy o ra cjo na li za cji upo sa żeń służb mun du ro wych” (wię cej czy taj na

str. 6–7), ekwi wa len tach w za mian za umun du ro wa nie, za sa dach wy -

na gra dza nia i awan so wa nia osób od de le go wa nych i zwol nio nych

z obo wiąz ku świad cze nia służ by, po sił kach re ge ne ra cyj nych dla po -

li cjan tów, za kwa te ro wa niu po li cjan tów pod czas EU RO 2012. Ko mu -

ni kat z roz mów na stro nie in ter ne to wej za rzą du www.nszzp.pl. �

PK

Pie nią dze dla La Stra dy
Fun da cja La Stra da do sta ła 750 tys. zł na pro wa dze nie Kra jo we go

Cen trum In ter wen cyj no -Kon sul ta cyj ne go dla Ofiar Han dlu Ludź mi

w 2011 r. Ofer ta tej or ga ni za cji zo sta ła wy bra na w ra mach kon kur su

ogło szo ne go przez MSWiA. Pie nią dze bę dą prze zna czo ne m.in.

na ob słu gę te le fo nu za ufa nia oraz schro ni ska.

Kra jo we Cen trum In ter wen cyj no -Kon sul ta cyj ne dla Ofiar Han dlu

Ludź mi pro wa dzi ca ło do bo wy te le fon za ufa nia dla ofiar i świad ków

han dlu ludź mi oraz udzie la po mo cy me dycz nej, psy cho lo gicz nej

i praw nej. Mo gą z niej ko rzy stać oso by pla nu ją ce za gra nicz ny wy jazd

za rob ko wy, ofia ry han dlu ludź mi, ich bli scy, oso by za gro żo ne tym pro -

ce de rem, or ga ni za cje i in sty tu cje oraz cu dzo ziem cy prze by wa ją cy

w na szym kra ju. W ra mach pro gra mu wspar cia i ochro ny ofia ry lub

świad ka han dlu ludź mi cen trum po ma ga po krzyw dzo nym cu dzo -

ziem com za le ga li zo wać po byt oraz or ga ni zu je im po wrót do kra ju,

z któ re go po cho dzą. Kra jo we Cen trum In ter wen cyj no -Kon sul ta cyj -

ne pro wa dzi też schro ni sko dla po krzyw dzo nych, za pew nia jąc im

bez piecz ne za kwa te ro wa nie pod opie ką wy spe cja li zo wa ne go per so -

ne lu. Cen trum po wsta ło w kwiet niu 2009 r., jest w ca ło ści fi nan so -

wa ne z bu dże tu pań stwa ja ko za da nie zle ca ne przez mi ni stra SWiA.

Pro wa dzi je or ga ni za cja po za rzą do wa wy ła nia na w dro dze otwar te go

kon kur su. Wię cej in for ma cji o dzia łal no ści cen trum moż na zna leźć

na stro nie www.kcik.pl, pod nu me rem (22) 628 01 20 lub pi sząc

pod ad res in fo@kcik.pl. Wię cej o han dlu ludź mi czy taj na str. 22. �

AW

PaT w Łom ży 
22 li sto pa da by ła pre mie ra dla ro dzi ców, a 23 spek takl obej rze li

ucznio wie łom żyń skich szkół. Pro gram Pro fi lak ty ka a Ty za wi tał

do wo je wódz twa pod la skie go. W paź dzier ni ku był ca sting ak tor ski

dla mło dzie ży do przed sta wie nia „Blac ko ut”. Po tem pró by i wresz -

cie wiel ki fi nał. To już 14. ob sa da spek ta klu we dług sce na riu sza Gra -

ży ny Mał kow skiej. 

Te raz do czę ści edu ka cyj nej spo tka nia z mło dzie żą insp. Grze gorz

Jach, ani ma tor i twór ca pro gra mu PaT, do dał in for ma cje o do pa la -

czach. Mło dzi lu dzie do wia du ją się więc nie tyl ko o za gro że niach

i sank cjach zwią za nych z po sia da niem nar ko ty ków czy spo ży wa niem

al ko ho lu, ale – od spo tka nia w Łom ży – tak że o do pa la czach. 

Spek takl wy sta wio no w Sa li Kon cer to wej Fil har mo nii Ka me ral nej

im. Wi tol da Lu to sław skie go w Łom ży. PaT, dzię ki za an ga żo wa niu

miej sco wych stró żów pra wa, z ich sze fem ko men dan tem miej skim

Po li cji w Łom ży insp. An drze jem Ryń skim na cze le, ma no wy przy -

czó łek w pół noc no -wschod niej Pol sce. �

P. Ost. 
zdj. au tor
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14. ob sa da (łom żyń ska) spek ta klu „Blac ko ut” 
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No wy ge ne rał
Pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski 10 li sto pa da br. awan so wał na

sto pień nad in spek to ra Zbi gnie wa Ma cie jew skie go, ko men dan ta

wo je wódz kie go Po li cji we Wro cła wiu.

Nad insp. Zbi gniew Ma cie jew ski roz po czął służ bę w Po li cji

w 1976 r., od kwiet nia 2008 r. jest dol no ślą skim ko men dan tem wo -

je wódz kim. Był wie lo krot nie uho no ro wa ny od zna cze nia mi pań -

stwo wy mi i re sor to wy mi, m.in. Zło tym Krzy żem Za słu gi, Brą zo wą

Od zna ką Za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju, Krzy żem Ka wa ler skim

Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło tą Od zna ką Za słu żo ny Po li cjant
i Zło tym Me da lem Za Dłu go let nią Służ bę. Zbi gniew Ma cie jew ski

ma 59 lat, jest żo na ty i ma dwo je dzie ci. Ra zem z nim no mi na cje

ge ne ral skie otrzy ma li ofi ce ro wie Woj ska Pol skie go, Stra ży Gra nicz -

nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Agen cji Bez pie czeń stwa We -

wnętrz ne go i Biu ra Ochro ny Rzą du. � AW
zdj. Andrzej Mitura
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Spo tka nie w spra wie EU RO 2012
W War sza wie go ścił gen. lejt nant Olek sandr Bir san – I za stęp ca sze fa ukra iń skiej

Na ro do wej Agen cji ds. Przy go to wa nia i Prze pro wa dze nia EU RO 2012. Spo tkał się

z Ada mem Ra pac kim, pod se kre ta rzem sta nu w MSWiA, gen. Lesz kiem Elia sem,

ko men dan tem głów nym SG, nad insp. Wal de ma rem Jar czew skim, za stęp cą ko -

men dan ta głów ne go Po li cji, nad bryg. Pio trem Kwiat kow skim, za stęp cą ko men -

dan ta głów ne go PSP. Obie stro ny usta li ły, że w naj bliż szych mie sią cach opra co wa ny

zo sta nie szkic pol sko -ukra iń skiej stra te gii bez pie czeń stwa EU RO 2012. Ko lej ne

spo tka nie gru py, w skład któ rej wcho dzą ze spo ły za da nio we ds. współ pra cy: po li -

cyj nej, przy gra nicz nej i ra tow ni czej, od bę dzie się w Ki jo wie w pierw szej po ło wie

przy szłe go ro ku. � PK

Współ pra ca po li cyj na Pol ski i Ar me nii
W po ło wie li sto pa da przyjechał do Pol ski gen. mjr Alik Sarg sy an, ko men dant 

ar meń skiej po li cji i jed no cze śnie od po wied nik pol skie go mi ni stra spraw 

we wnętrz nych. Spo tkał się z mi ni strem SWiA Je rzym Mil le rem oraz z pierw szym

za stęp cą ko men dan ta głów ne go Po li cji nad insp. Ka zi mie rzem Szwaj cow skim.

Na za koń cze nie wi zy ty pod pi sa no pol sko -ar meń ską de kla ra cję o współ pra cy.

Do ku ment re gu lu je kwe stie współ pra cy mię dzy po li cją Pol ski i Ar me nii w za -

kre sie zwal cza nia prze stęp czo ści oraz ści słej współ pra cy ope ra cyj nej i pre wen cyj -

nej pod czas przy go to wań do Mi strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej w 2012 r.

i w trak cie ich trwa nia. De kla ra cja bę dzie waż na przez trzy la ta, z moż li wo ścią

au to ma tycz ne go jej prze dłu że nia na ko lej ne trzy. � AW
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Rozmowa z Adamem Rapackim, wiceministrem 
spraw wewnętrznych i administracji 

Panie Ministrze, o nadmiernej absencji chorobowej w służbach
mundurowych mówiono już nieraz i nieraz pojawiała się myśl, że
za czas zwolnienia lekarskiego mundurowi powinni dostawać
80 proc. uposażenia – tak, jak cywile. Teraz czytamy o tym w,
opublikowanych na stronie MSWiA, „Założeniach do projektu
ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych”. Pytanie
od policjantów: projekt wejdzie w życie?

– W MSWiA zo sta ły przy go to wa ne pro po zy cje ra cjo na li zo wa nia płat -

no ści za zwol nie nia le kar skie i za ło że nia do usta wy zmie nia ją cej w tym za -

kre sie kil ka na ście ustaw do ty czą cych po szcze gól nych służb. Do pie ro

po za koń cze niu trwa ją cych obec nie uzgod nień mię dzy re sor to wych oraz

ze bra niu opi nii i uwag bę dą pod ję te de cy zje, czy ta kie roz wią za nie zo -

sta nie wpro wa dzo ne. Ma ono do ty czyć nie tyl ko po li cjan tów czy funk -

cjo na riu szy, ale wszyst kich grup za wo do wych, któ re dziś ma ją peł no płat ne

zwol nie nia le kar skie. Py ta nie, czy bę dzie ta ka wo la po li tycz na, że by to

wpro wa dzić we wszyst kich tych gru pach.

A bę dzie? Pew no tak...
– Na ra zie sta no wi ska z róż nych in sty tu cji i służb spły wa ją do De par -

ta men tu Praw ne go MSWiA. Są opi nie po pie ra ją ce tę ideę, są rów nież zda -

nia, że naj le piej by ło by za cho wać sta tus quo. 

My ślę, że w naj bliż szych ty go dniach od bę dzie się dys ku sja na te mat

„Za ło żeń” lub o pro po zy cjach z in nych in sty tu cji i do pie ro wów czas zo -

sta ną pod ję te de cy zje co do ewen tu al ne go, dal sze go pro ce do wa nia. Je śli

„Za ło że nia” zy ska ją ak cep ta cję Ra dy Mi ni strów, wte dy roz pocz nie się

pro ces przy go to wy wa nia usta wy. W trak cie przy go to wa nia bę dzie ona

na pew no kon sul to wa na ze związ ka mi za wo do wy mi. 

Isto ta „Za ło żeń” spro wa dza się do ukró ce nia pro ce de ru bra nia zwol -

nie nia bez uza sad nio nej me dycz nie przy czy ny lub wręcz wy ko rzy sty wa -

nia zwol nień do in nych ce lów niż le cze nie się. Nie ma bo wiem co

ukry wać, że pro blem nad mier nej ab sen cji cho ro bo wej ist nie je tam, gdzie

za po byt na zwol nie niu le kar skim otrzy mu je się 100 proc. pen sji.

W Po li cji kwe stię tę po ru sza li ko men dan ci wo je wódz cy na na ra dzie

z mi ni strem SWiA. Po wszech ne są przy pad ki zwol nień le kar skich w sy -

tu acji kon flik tu z prze ło żo nym; przed odej ściem na eme ry tu rę; kie dy ro -

dzi nie trze ba po móc przy żni wach itd. Skraj ny mi przy kła da mi są wy jaz dy

za gra ni cę i po dej mo wa nie tam pra cy w trak cie trwa nia zwol nie nia le kar -

skie go. Nie któ rzy do szli do mi strzo stwa w tej fik cji, bo jak ina czej okre -

ślić przy pa dek, kie dy na dzie więć lat ofi cjal ne go sta żu w Po li cji oso ba tak

na praw dę uczci wie prze pra co wa ła w jed no st ce nie speł na dwa la ta. To nie

Nie cho dzi nam
o oszczęd no ści
MSWiA zamieściło na swojej stronie internetowej „Założenia do projektu ustawy o racjonalizacji
uposażeń służb mundurowych”. Ich najistotniejszym elementem jest próba ograniczenia

nadmiernej – zdaniem ministerstwa – absencji chorobowej w służbach. Lekarstwem na zbyt częste, nie zawsze zasadne,
korzystanie ze zwolnień lekarskich miałoby być wprowadzenie 80-procentowej odpłatności za okres pobytu na L-4
w miejsce dotychczasowych 100 procent. Pomysł nie jest nowy, ale na nowo wzbudził emocje wśród funkcjonariuszy.

ozna cza, że pro blem nad mier nej ab sen cji cho ro bo wej do ty czy Po li cji

w szcze gól nym stop niu. Od no si się to do wszyst kich grup za wo do wych

ko rzy sta ją cych z peł no płat nych L-4, choć by pro ku ra to rów, sę dziów. Pro -

blem ist nie je od lat i bo ry ka ją się z nim dziś sze fo wie wszyst kich służb

i in sty tu cji ko rzy sta ją cych z ta kie go roz wią za nia.

Co przy nio sło by wpro wa dze nie ob ni żo nych za sił ków cho ro bo wych?
– Do brym przy kła dem na sku tecz ność te go roz wią za nia jest sy tu acja na Li -

twie, gdzie po li kwi da cji peł no płat nych zwol nień w służ bach mun du ro wych

ab sen cja cho ro bo wa w pierw szym ro ku po zmia nach spa dła o 60 proc.

W Pol sce dzien nie na zwol nie niach jest oko ło 6 tys. po li cjan tów. Je śli

licz ba ta zmniej szy ła by się tyl ko o ty siąc, ozna cza ło by to po zo sta nie w bu -

dże cie Po li cji oko ło 50 mln zło tych. Za zna czam jed nak, że nie cho dzi

o oszczęd no ści w bu dże tach służb, ale o in ny spo sób dys po no wa nia pie -

niędz mi. W „Za ło że niach” za war ta jest pro po zy cja, aby środ ki z mniej -

szych płat no ści za zwol nie nia po zo sta wa ły  w bu dże tach służb i tra fia ły

w for mie róż ne go ro dza ju na gród, do dat ków do tych osób, któ re za stę pu -

ją pseu do cho ro wi tych funk cjo na riu szy. Peł na od płat ność za czas cho ro by

zo sta ła by za cho wa na w przy pad ku, kie dy uszczer bek na zdro wiu na stą pił -

by pod czas służ by, w dro dze na nią lub w związ ku z nią.

Pry wat nie uwa żam, że wpro wa dze nie 80-pro cen to wej płat no ści za po -

byt na zwol nie niu le kar skim by ło by uczci we w sto sun ku do tych, któ rzy

mu szą za stę po wać in nych i wy ko ny wać nie tyl ko swo ją pra cę. Kie dy od -

cho dzi łem z Po li cji, zna leź li się „do rad cy”, któ rzy mó wi li mi, że mógł -

bym spo koj nie po cią gnąć jesz cze ze trzy la ta na zwol nie niach. Oczy wi ście,

nie sko rzy sta łem.

Jak odnosi się Pan do stanowiska NSZZ Policjantów: skoro zasiłki
chorobowe miałyby zostać zmniejszone funkcjonariuszom, w takim
razie powinno przyjąć się pozostałe rozwiązania kodeksu pracy i,
podobnie jak cywile, powinni oni mieć płatne nadgodziny, dodatki
za służbę w porze nocnej?

– Po wo li zmie rza my w stro nę roz wią zań w myśl ko dek su pra cy. No we -

li zu je my usta wę w za kre sie zrów na nia upraw nień. Cho ciaż by kwe stia

wpro wa dze nia tzw. urlo pów ta cie rzyń skich, jak naj bar dziej po zy tyw nie

przy ję ta przez zwią zek. Uwa ża my, że zmia ny po win ny ewo lu ować w kie -

run ku rów na nia roz wią zań praw nych w służ bach mun du ro wych z roz wią -

za nia mi praw ny mi ko dek su pra cy. Oczy wi ście, pra ca funk cjo na riu sza

mun du ro we go jest służ bą, a więc szcze gól ną pro fe sją, z tym że naj lep -

szym mier ni kiem od po wie dzial no ści czy ry zy ka z tym zwią za nych po win -

na być wy so kość wy na gro dze nia.

Dzię ku ję za roz mo wę. �
PRZE MY SŁAW KA CAK

zdj. An drzej Mi tu ra
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Antoni Duda, przewodniczący 
NSZZ Policjantów:

– „Za ło że nia do pro -

jek tu usta wy o ra cjo -

na li za cji upo sa żeń

służb mun du ro -

wych” są nie chluj -

stwem praw nym.

Jak moż na po mie szać

ko deks pra cy z usta wa -

mi prag ma tycz ny mi służb,

któ re ta ra cjo na li za cja mia ła by ob jąć? Uży cie

sło wa „ra cjo na li za cja” ni jak ma się do tre ści,

a szcze gól nie do uza sad nie nia te go pro jek -

tu. Wy li czan ki nie są po par te ba da nia mi, da -

ny mi. Źró dła, na któ rych oparł się

pro jek to daw ca, za my dla ją rze czy wi stość. To

jest zwy kła so cjo tech ni ka, gra nie Po li cją i in -

ny mi służ ba mi mun du ro wy mi prze ciw ko

spo łe czeń stwu – po ka zy wa nie ich ja ko nie -

ro bów, obi bo ków, tych, któ rzy naj wię cej cho -

ru ją ze wszyst kich grup za wo do wych. Czy to

jest w in te re sie pań stwa?

Cze mu w tych za ło że niach mó wi się, że

co dzien nie sześć ty się cy po li cjan tów prze -

by wa na L -4, a nie mó wi się, że w służ bach

mun du ro wych są wa ka ty, bo się oszczę dza,

że by te służ by mo gły prze żyć, funk cjo no -

wać, i prze zna cza pie nią dze z wa ka tów

na wy dat ki rze czo we? W sa mej tyl ko Po li cji

jest po nad sześć ty się cy wa ka tów. Nie moż -

na wpro wa dzać roz wią zań pro po no wa nych

w „Za ło że niach”, nie za pew nia jąc wcze śniej,

że wa ka ty bę dą spra wą na tu ral ną, a nie ste -

ro wa ną.

Po nad to, je że li się ga się po ja kieś roz wią -

za nia praw ne z ko dek su pra cy, po win no się

pro po no wać rów nież do dat ki za, szcze gól nie

uciąż li we, służ by w po rze noc nej i w świę ta.

Tym cza sem w „Za ło że niach” nie ma o tym

sło wa. Trze ba tak że prze pro wa dzić ba da nia

nad przy czy na mi zwol nień. Po win no się wy -

łą czyć z po ka zy wa ne go przez pro jek to daw -

cę za kre su tych, któ rzy dzi siaj, zgod nie

z prze pi sa mi, przed przej ściem na eme ry tu -

rę, po 30. ro ku służ by, cho ru ją pra wie rok

cza su. Po dob nie wy łą czyć po win no się oso by

na urlo pach ma cie rzyń skich i oj cow skich. To

bar dzo rzu tu je na śred nią i trze ba to od dzie -

lić, wy li czyć.

Nie wiem też, w ja ki spo sób ob li cza no

licz bę dni zwol nień. Po pro stu ja koś je mno -

żo no. Ich licz ba ma się ni jak na wet do in for -

ma cji, że dzien nie cho ru je sześć ty się cy

po li cjan tów. We dług tych da nych moż na

wyliczyć, że po li cjant bie rze śred nio 2,5

zwol nie nia mie sięcz nie. Ab surd. To nie do -

rzecz ne, że ktoś przed sta wia pro jekt do opi -

nii in nym in sty tu cjom w tak nie chluj nym

sta nie. �

not. PK

W połowie listopada policyjne związki zawodowe wyraziły
gotowość do rozmów w sprawie reformy emerytur
mundurowych. „Policjanci miękną” – donosiły media. Cytowały
deklarację Antoniego Dudy, przewodniczącego NSZZP, że
policjanci „wykazują skłonność do kompromisu” i na
uprawnienia emerytalne są w stanie czekać o pięć, a nawet
o 10 lat dłużej. Zapytaliśmy przewodniczącego NSZZP, dlaczego
wystąpił z deklaracją gotowości do rozmów i na jakim etapie są
prace nad zmianami w systemie emerytalnym służb
mundurowych? 

By za cho wać od ręb ny sys tem za opa trze nio wy
– Pre mier de kla ro wał go to wość do spo tka nia się ze związ ka mi służb mun du -

ro wych, ale do ta kie go spo tka nia, pó ki co, nie do szło – mó wi An to ni Du da. 

– Związ ki wszyst kich służb, a tak że MSWiA, prze sła ły na to miast do Biu ra 

Bez pie czeń stwa Na ro do we go wszel kie nie zbęd ne ma te ria ły do ty czą ce prac

nad zmia ną sys te mu eme ry tal ne go służb mun du ro wych, po nie waż BBN przy -

go to wu je Pa nu Pre zy den to wi in for ma cje na ten te mat i pla no wa ne jest spo tka -

nie Fe de ra cji Związ ków Za wo do wych Służb Mun du ro wych ze stro ną rzą do wą

wła śnie w BBN. Je go ter min nie jest okre ślo ny, ale są de kla ra cje wszyst kich

stron o chę ci roz ma wia nia, więc na pew no do nie go doj dzie. Praw do po dob nie

po wsta nie ze spół mię dzy re sor to wy z udzia łem przed sta wi cie li związ ków za wo -

do wych służb mun du ro wych i woj ska.

Roz ma wiać bę dzie my tyl ko o tych, któ rzy do pie ro przyj dą do służ by, a obec -

nie na wet nie są kan dy da ta mi do służ by. Te go nie kwe stio nu je żad na ze stron.

Pra wo nie dzia ła wstecz.

Naj waż niej szą spra wą jest za cho wa nie od ręb ne go sys te mu za opa trze nio we -

go. Wy stą pie nia mo je i in nych przed sta wi cie li związ ków za wo do wych służb

mun du ro wych by ły sy gna łem, że śro do wi sko ab so lut nie nie wi dzi moż li wo ści

wej ścia w sys tem ZUS -owski. Sys tem po wszech ny ubez pie czeń nie ma sen su

w służ bach mun du ro wych. Bez ce lo we by ło by prze le wa nie pie nię dzy z bu dże -

tu po przez służ by mun du ro we też do bu dże tu, tyl ko w for mie ZUS -u. Obec -

ny sys tem za opa trze nio wy jest przej rzy sty, nie ma pro ble mu nad go dzin

i róż ne go ro dza ju do dat ków oraz świad czeń wy ni ka ją cych z ko dek su pra cy. 

Je go roz wią za nia tra dy cją się ga ją do okre su mię dzy wo jen ne go, on wią że mun -

du ro wych z ich for ma cja mi. Na le ży tyl ko do pre cy zo wać szcze gó ło we wa run ki,

pa trząc na tren dy wśród eu ro pej skich służb mun du ro wych.

In ne waż ne kwe stie, jak: pod sta wa wy mia ru eme ry tu ry, mi ni mal ne go wie -

ku upraw nia ją ce go do przej ścia na nią, spo sób na li cza nia, za li cza nia do eme ry -

tu ry okre sów nie skład ko wych i skład ko wych, mo że my prze dys ku to wać

w trak cie uzgod nień. Trze ba zdać so bie spra wę, że odej ście po 15 la tach ozna -

cza otrzy my wa nie za le d wie 40 proc. wcze śniej sze go upo sa że nia, a nie eme ry -

tu ry w wy so ko ści 3 tys. zło tych, o ja kiej mó wio no w me diach, a tak że po wo du je

ogra ni cze nia w do li cza niu w przy szło ści lat pra cy do wy słu gi eme ry tal nej. Kto

od cho dzi po 15 la tach? Tyl ko ci, któ rzy mu szą, al bo ci, któ rzy się wy pa li li. 

Ma ła gru pa. Lu dzie chcą słu żyć dłu żej i po win no się to pro mo wać, stwo rzyć

sys tem mo ty wa cyj ny – za każ dy do dat ko wy rok służ by. Po wi nien znik nąć 

prze pis po zwa la ją cy prze ło żo ne mu zwol nić bez uza sad nie nia pod wład ne go,

któ ry ukoń czył 30 lat służ by. Je śli z jed nej stro ny mó wi my o ko niecz no ści 

dłuż szej służ by, wy dłu że nia mi ni mal ne go sta żu upraw nia ją ce go do eme ry tu ry,

to bądź my kon se kwent ni i pro muj my do świad cze nie, chęć do pra cy dłu żej.

Cze ka my na spo tka nie. Roz ma wiać trze ba. Le piej roz ma wiać, niż póź niej

pro te sto wać na uli cy. Pa trząc na róż ne go ro dza ju wy stą pie nia Pa na Pre mie ra,

ale tak że Pa na Pre zy den ta, któ ry na wią zy wał do swo ich de kla ra cji z cza sów,

gdy był jesz cze mi ni strem obro ny na ro do wej, że te gru py za wo do we pań stwo

mu si w ja kiś spo sób chro nić, wie rzę, że osią gnie my po ro zu mie nie. �

22 li sto pa da wy słu chał: PRZE MY SŁAW KA CAK
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Do ba da nia na te mat umun du ro wa -

nia za pro szo no po 90 funk cjo na -

riu szy z każ dej ko men dy

wo je wódz kiej oraz Ko men dy Sto łecz nej Po li -

cji. W każ dej KWP po dzie lo no rów no – po

30 po li cjan tów ze służ by pa tro lo wo -in ter -

wen cyj nej, z ru chu dro go we go i spo śród

dziel ni co wych.

Te sto wa no: czap kę zi mo wą (132 an kie ty),

czap kę let nią (294), bie li znę (850), ko szu le

let nie (194) i służ bo we (177), swe ter (940),

kurt kę let nią (863), spodnie let nie do trze -

wi ków (838), spodnie do pół bu tów (905),

skar pe ty (263), pół bu ty (199), trze wi ki

(278).

Każ dą część gar de ro by oce nia no w od -

dziel nej an kie cie pod wzglę dem wła ści wo ści

er go no micz nych, bio fi zycz nych, es te tycz -

nych i wy trzy ma ło ścio wych. Oce nie pod da -

no rów nież ele men ty od bla sko we. 

Ba da ni w spo sób spon ta nicz ny wy po wia -

da li się na te mat efek tów nie po żą da nych

i dys kom for tu. 

Po da je my tyl ko te plu sy i mi nu sy po -
szcze gól nych ele men tów umun du ro wa -
nia, któ re wy mie nia no naj czę ściej.
Do plu sów za li czy li śmy te od po wie dzi,
w któ rych oceny po zy tyw ne prze kro -
czyły 60 proc., do ka te go rii plus -mi nus
te, w któ rych wa hały się od 40 do 59,
a do mi nu sów po ni żej 39 proc.

CZAP KA ZI MO WA

Pra wie wszy scy an kie to wa ni (98,1 proc.)

pod da li już swo je czap ki za bie gom kon ser -

wa cyj nym – tj. pra li je w temperaturze 40

i 30 st. C. Tyl ko trzy oso by czy ści ły czap ki

che micz nie. 

Plus
– nie gnie cie się (91,7 proc.) i nie zmie nia

wy mia rów po za bie gach kon ser wa cyj nych

(91,1 proc.)

– brak ostrych i twar dych kra wę dzi, szorst -

kich po wierzch ni itp. (84,1 proc.)

– nie me cha ci się (83,3 proc.)

– nie jest w niej za go rą co (65,6 proc.)

Plus -Mi nus
– ma te riał od por ny na bru dze nie się (56,1)

– pot wsią ka w ma te riał (53,5 proc.)

– sta bil ność po ło że nia (53 proc.)

– krój i re gu la cja ob wo du czap ki za pew nia

do pa so wa nie do gło wy (50,8 proc.)

Mi nus
– es te ty ka (35,9 proc.).

Naj czę ściej wy mie nia ne man ka men ty:

czap ka jest zbyt ma ła i płyt ka, ma sła be wła -

ści wo ści ter mo ak tyw ne. 

CZAP KA LET NIA

An kie to wa ni oce ni li ją

le piej niż czap kę zi mo wą.

Plus
– ma te riał nie ule ga zme cha ce niu 

(96 proc.), nie gnie cie się (91 proc.), 

nie zmie nia bar wy (84 proc.) 

– brak ele men tów ostrych, draż nią cych

(88,7 proc.) 

– do pa so wa nie do gło wy (87 proc.)

– sta bil ność pod czas użyt ko wa nia 

(86 proc.)

– pot wsią ka w ma te riał (62,2 proc.)

Plus -Mi nus
– nie jest w niej za go rą co (54,1 proc.)

– po spo ce niu się nie jest wil got no 

(46,2 proc.)

– od por ność na bru dze nie (43 proc.).

BIE LI ZNA

Oce ni ło ją 360 an kie to -

wa nych, po zo sta łych 490

po li cjan tów i po li cjan tek za pro szo nych

do udzia łu w ba da niu nie wy po wie dzia ło się.

Plus
– nie me cha ci się, nie zmie nia bar wy 

(84,1 proc. i 76,3 proc.) 

– nie zmie nia wy mia rów po pra niu 

(82,8 proc.)

– swo bo da ru chu i wy go da w trak cie użyt -

ko wa nia (81,8 proc.) 

– do pa so wa nie do syl wet ki (75,3 proc.) 

– pot wsią ka w ma te riał (65,8 proc.)

– nie po ja wia się uczu cie go rą ca (63,7 proc.)

– es te ty ka jest za do wa la ją ca (61,2 proc.)

Plus -Mi nus
– nie ma uczu cia wil go ci po spo ce niu się

(54,2 proc.).

Naj czę ściej wy mie nia ne man ka men ty 

bie li zny to: „bez na dziej ny fa son bok se rek”,

„bie li zna prze cie ra się w kro ku”. Jed ni 

mó wią, że się kur czy, in ni, że się roz cią ga, 

że nie ma wła ści wo ści ter mo ak tyw nych, nie

od pro wa dza wil go ci, me cha ci się i pod wi ja.

Ko bie ty pod kre śla ją „brak dam skiej bie li -

zny”.

18 osób opi sa ło uszko dze nia, np. „ma ło

wy trzy ma ła na użyt ko wa nie”, „od bar wie nia”,

„roz cią ga się”. 

KO SZU LA
SŁUŻ BO WA
LET NIA

Po nad 3/4 an kie -

to wa nych no si ło

ko szu lę pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści pa -

tro lo wych, a co czwar ta oso ba pod czas prac

biu ro wych. 

Plus
– ma te riał nie me cha ci się (96,9 proc.)

– umiej sco wie nie kie sze ni (96,9 proc.), ich

licz ba (93,3 proc.) i wy mia ry (90,6 proc.) 

– wy go da i swo bo da ru chów (92,7 proc.),

do pa so wa nie do syl wet ki (91,2 proc.), 

– nie zmie nia wy mia rów po pra niu 

(88,7 proc.)

Plus -Mi nus
– ma te riał od por ny na gnie ce nie 

(57,7 proc.) i bru dze nie (51,3 proc.)

Mi nus
– brak uczu cia wil go ci po spo ce niu się (tyl -

ko 35,9 proc.). 

Wśród naj waż niej szych efek tów nie po żą -

da nych ba da ni naj czę ściej zwra ca li uwa gę
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Mundury ocenione
Czy wygodne? Czy wytrzymałe? Jak reagują na pranie? Czy mechacą się, brudzą, rozciągają, a może kurczą?

Na te i kilkanaście innych pytań dotyczących nowych mundurów odpowiada ankieta, którą w listopadzie 2010 r.
przeprowadził Wydział Analiz Gabinetu Komendanta Głównego Policji wśród 1530 funkcjonariuszy.
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na brak otwo ru na dłu go pis w kie sze ni

i na od kle ja nie się li ter ele men tów od bla sko -

wych. Na rze ka li, że ko szu la sła bo prze pusz -

cza po wie trze, przy kle ja się do cia ła, jest

wy ko na na ze sztucz ne go ma te ria łu. 

KOSZULA
SŁUŻBOWA

Oce nio no ją po dob -

nie jak ko szu lę let -

nią. 

Plus
– ja kość ma te ria łu

(97,2 proc.)

– umiej sco wie nie

kie sze ni (96,0 proc.) ich licz ba (93,8 proc.)

i wy mia ry (90,3 proc.) 

– do pa so wa nie do syl wet ki (92,7 proc.) 

– nie zmie nia wy mia rów po pra niu 

(92,0 proc.)

– es te ty ka (82,1 proc.)

– na pi sy nie od ry wa ją się po pra niu 

(66,7 proc.)

– ma te riał się nie gnie cie (69,7 proc.)

Plus -Mi nus
– pot wsią ka w ma te riał (56,3 proc.) 

– ma te riał od por ny na bru dze nie się 

(50 proc.)

– po spo ce niu się nie wy stę pu je uczu cie

wil got no ści (41,5 proc.).

SWE TER

Spo śród 940

funk cjo na riu szy,

któ rzy oce nia li

swe ter, naj wię cej

(63,5 proc.) po -

cho dzi ze służ by

pa tro lo wej i ru chu dro go we go (28,9 proc.). 

Plus
– nie od bar wia się (89,2 proc.) 

– do pa so wa ny do syl wet ki (88,9 proc.) 

– wy god ny w użyt ko wa niu (86,6 proc.)

– nie roz cią ga się (70,2 proc.)

Plus -Mi nus
– po spo ce niu nie wy stę pu je uczu cie wil go -

ci (60 proc.)

– nie jest za go rą co (57,3 proc.)

– nie me cha ci się (57,1 proc.)

– na pi sy nie zmie nia ją bar wy po pra niu

(56,2 proc.) 

– pot wsią ka w swe ter (47,1 proc.).

W uwa gach funk cjo na riu sze wy mie nia li

przede wszyst kim: brak od po wied nich roz -

mia rów swe tra, kur cze nie się w pra niu, roz -

cią ga nie się, me cha ce nie się i od pa da nie li ter

z na pi su PO LI CJA. Zwra ca no rów nież uwa -

gę na za mek, któ ry po draż nia skó rę. 

KURTKA
SŁUŻBOWA
LETNIA

Ten ele ment umun -

du ro wa nia rów nież

oce nia li głów nie po -

li cjan ci ze służ by pa -

tro lo wej (53,4 proc.)

i ru chu dro go we go

(21,9 proc.).

Plus
– nie me cha ci się

(92,8 proc.)

– nie zmie nia wy mia rów po pra niu 

(89,9 proc.)

– kie sze nie – licz ba, wy mia ry i roz miesz -

cze nie (89,7 proc., 88 proc., 88,5 proc.)

– do sto so wa na do syl wet ki (80,5 proc.)

– es te ty ka (72,9 proc.)

– za pew nia ochro nę przed desz czem 

(69,2 proc.)

Plus -Mi nus
– nie ma uczu cia go rą ca (53,5 proc.)

– nie ma uczu cia wil go ci po spo ce niu się

(47,5 proc.)

Mi nus
– od por ność na bru dze nie (38,9 proc.)

– pot wsią ka w ma te riał (35,3 proc.).

Wśród efek tów nie po żą da nych za ob ser wo -

wa no m.in.: brak do pa so wa nia kro ju kurt ki

do no sze nia bro ni służ bo wej na pa sie, źle

wy koń czo ne za pię cia pod szy ją, zbyt gru by

ma te riał kurt ki, prze ma ka nie tka ni ny.

An kie to wa ni zgła sza li nie od po wied nią

na la to dłu gość kurt ki, od pa da ją ce pla sti -

ko we ele men ty ścią ga czy, uszko dze nia za -

trza sków przy kie sze niach. Sy gna li zo wa li

utra tę wła ści wo ści flu ore scen cyj nych ele -

men tów kurt ki oraz od kle ja nie się na pi -

sów.

SPODNIE
SŁUŻBOWE
LETNIE DO
TRZEWIKÓW

An kie tę do ty czą cą

spodni służ bo wych

let nich wy peł ni -

ło 838 re spon den tów.

Spodnie od po cząt ku

bu dzi ły naj wię cej

kon tro wer sji wśród

po li cjan tów.

Plus
– nie zmie nia ją wy mia rów po pra niu 

(84,6 proc.)

– nie me cha cą się (82,4 proc.)

– brak uszko dzeń me cha nicz nych 

(77,2 proc.)

– swo bo da ru chów i wy go da w trak cie użyt -

ko wa nia (73,3 proc.)

– krój i sys tem za pięć (70,2 proc.) 

Plus -Mi nus
– nie zmie nia ją bar wy w trak cie użyt ko wa -

nia i po pra niu (61,5 proc.)

– brak uczu cia dys kom for tu w ze tknię ciu

ze skó rą (60 proc.)

Mi nus
– pot wsią ka w tka ni nę, po spo ce niu wy stę -

pu je uczu cie wil go ci (39,5 proc.)

– nie jest w nich go rą co (36,9 proc.)

– od por ność na bru dze nie (32,2 proc.).

Do za ob ser wo wa nych efek tów nie po żą da -

nych na le żą m.in.: zmia na ko lo ru ma te ria łu,

roz cią ga nie i roz ry wa nie się tka ni ny. Dys -

kom fort w użyt ko wa niu spodni służ bo wych

let nich jest naj czę ściej spo wo do wa ny tym, 

że ma te riał nie prze pusz cza po wie trza. Kon -

takt skó ry z tka ni ną wy wo łu je otar cia i od pa -

rze nia. 

Naj czę ściej ob ser wo wa ny mi uszko dze nia -

mi są: od pa da ją ce na py, za trza ski i gu zi ki, od -

kle ja ją ce się na pi sy, prze tar cia i roz dar cia

ma te ria łu, zmia na ko lo ru tka ni ny. 

SPODNIE DO
PÓŁBUTÓW

An kie tę wy peł ni ło

ogó łem 905 osób. 

Plus
– brak uszko dzeń

me cha nicz nych

(89,8 proc.)

– nie zmie nia ją wy -

mia rów po pra niu

(87,1 proc.)

– nie me cha cą się (79 proc.)

– nie od bar wia ją się (74,6 proc.)

– ma te riał się nie gnie cie (69,9 proc.)

– swo bo da ru chów i wy go da (67,4 proc.)

Plus -Mi nus
– do pa so wa nie kro ju do syl wet ki (60 proc.)

– brak uczu cia dys kom for tu pod czas kon -

tak tu ma te ria łu ze skó rą (52,8 proc.)

– brak uczu cia go rą ca (49,9 proc.)

– pot wsią ka w tka ni nę (45,7 proc.)

– po spo ce niu nie wy stę pu je uczu cie wil go -

ci (45,3 proc.)

Mi nu s
– od por ność na bru dze nie (33,5 proc.).

Efek ty nie po żą da ne opi sy wa ły do dat ko -

wo 74 oso by, np.: „no sząc te spodnie, czu ję

się jak w ter mo sie”, „krój spodni spra wia

wra że nie wi sze nia w kro ku”. Ba da ni pod kre -

śla ją też, że ma te riał, z któ re go uszy te są

spodnie, jest nie przy jem ny dla skó ry i że

spodnie są za krót kie. Ma te riał nie prze pusz -

cza po wie trza, po wo du je nad mier ne po ce nie

się, „ma te riał jest nie na tu ral ny, spodnie nie
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�

08-11.12:Layout 6  11/23/10  1:51 PM  Page 9



TYLKO SŁUŻBA Logistyka POLICJA 997       grudzień 2010 r.10

czap ka zi mo wa: 132 an kie ty
czap ka let nia: 294 an kie ty

ko szu la służ bo wa let nia: 194 an kiety
ko szu la służ bo wa: 177 an kiet
swe ter: 940 an kiet
kurt ka służ bo wa let nia: 863 an kiety

bie li zna: 850 an kiet

spodnie służ bo we let nie 
do trze wi ków: 838 an kiet
spodnie do pół bu tów: 905 an kiet

skar pe ty: 263 an kie ty
pół bu ty służ bo we: 199 an kiet
trze wi ki służ bo we: 278 an kiet
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prze pusz cza ją po wie trza i pot le je się stru -

mie nia mi”.

Efek ty nie po żą da ne opi sa ło 25 osób, a są

to prze waż nie: bru dze nie się ma te ria łu i

je go prze ma ka nie.

In ny pro blem do ty czy zbyt ma łej licz by

kie sze ni, a ich krój utrud nia ko rzy sta nie

z nich.

PAS GŁÓW NY

Pas głów ny oce -

nia li przede

wszyst kim po li -

cjan ci z pa tro lu (71,6 proc.). Po nad po ło wa

osób za pro szo nych do udzia łu w ba da niu –

132 nie uczest ni czy ła w nim. Od po wie dzi

udzie li ło 102 po li cjan tów.

Plus
– brak uszko dzeń me cha nicz nych 

(96,6 proc.) 

– es te ty ka (92,3 proc.)

– szyb kie za pi na nie i roz pi na nie (91 proc.)

– nie roz pi na się sa mo czyn nie (82,4 proc.)

– nie me cha ci się (76,1 proc.)

Plus -Mi nus
– ła twe i wy god ne mo co wa nie wy po sa że nia

(61,1 proc.).

Efek ty nie po żą da ne wy mie nia ją 24 oso by.

Są to m.in.: za sze ro ki pas do ka bu ry i ła dow -

ni cy, a tak że „trud no ści z bar dzo sztyw nym

za pię ciem”. „Pas sztyw ny, nie podat ny

na zgię cia, na współ pra cę z cia łem”. Sa mo -

czyn ne roz pi na nie pa sa w trak cie użyt ko wa -

nia wy stą pi ło u 17,6 proc.

PA SEK DO
SPODNI

Pa sek do spodni oce nia li przede wszyst kim

po li cjan ci ze służ by pa tro lo wo -in ter wen-

cyj nej (64,2 proc.). Na py ta nie o czyn no ści

wy ko ny wa ne w okre sie użyt ko wa nia od po -

wie dzia ło 53 po li cjan tów, nie od po wie dzia -

ło 89.

Plus
– brak uszko dzeń me cha nicz nych 

(97,2 proc.)

– nie zmie nia bar wy (94,2 proc.)

– szyb kie za pi na nie i roz pi na nie pa sa 

(86,6 proc.)

– nie me cha ci się (81,8 proc.)

– es te ty ka (80,7 proc.).

SKAR PE TY

An kie tę do ty czą cą skar pet

wy peł ni ło 263 re spon den -

tów, naj czę ściej ze służ by

pa tro lo wej (67,0 proc.), a tak że z ru chu dro -

go we go (16,0 proc.) 

Plus
– brak me cha nicz nych uszko dzeń 

(94,4 proc.) 

– do pa so wa nie do no gi (92,3 proc.)

– po pra niu nie zmie nia ją wy mia ru 

(85,5 proc.)

– nie me cha cą się (77,6 proc.) i nie od bar -

wia ją (71,2 proc.)

– wy god ne (77,4 proc.)

– pot wsią ka w ma te riał (67,2 proc.) 

Plus -Mi nus
– brak uczu cia wil go ci po spo ce niu 

(43,7 proc.).

Nie licz ni re spon den ci za uwa ży li efek ty

nie po żą da ne: zbyt cia sny ścią gacz i kiep skiej

ja ko ści ma te riał, któ ry po wo du je od pa rze nia

stóp i prze cie ra nie się na pal cach.

PÓŁ BU TY 
SŁUŻ BO WE

An kie tę do ty czą cą

użyt ko wa nia pół bu -

tów służ bo wych wy peł ni ło 199 re spon-

den tów, 74,7 proc. ze służ by pa tro lo wej i

15,2 proc. z ru chu dro go we go. 

Plus
– brak uszko dzeń me cha nicz nych po de -

szwy (99,0 proc.), cho lew ki (96,3 proc.),

wnę trza obu wia (96,8 proc.)

– nie od bar wia ją się (94,2 proc.)

– ła twość za kła da nia i zdej mo wa nia 

(71,6 proc.)

– od por ność na po ślizg (70,7 proc.)

– do pa so wa ne do sto py (62,3 proc.)

– nie prze ma ka ją (61,5 proc.)

Plus -Mi nus
– wy god ne (50,0 proc.)

– za do wa la ją ca es te ty ka (45,4 proc.)

Mi nu sy
– brak uczu cia wil go ci po spo ce niu 

(38,1 proc.)

– sto py się nie po cą (31,3 proc.).

Re spon den ci zwra ca li uwa gę na m.in.:

zbyt du żą wa gę obu wia, nie do pa so wa nie

wkład ki, nie do pa so wa nie do sto py, zbyt

wy so ką po de szwę. 

W wy po wie dziach an kie to wa nych na te -

mat dys kom for tu pod czas użyt ko wa nia

obu wia po wta rza ły się ta kie uwa gi, jak:

„bu ty w ogó le nie od dy cha ją”, „po 8 go -

dzi nach użyt ko wa nia but spra wia wra że -

nie prze siąk nię te go po tem”. „Przez okres

prze rwy w służ bie, tj. 15 h, but nie wy sy -

cha”. „Wkład ka w bu cie gro ma dzi wil goć,

co po wo du je otar cie na skór ka”, „wy stę pu -

je uczu cie tzw. pa rze nia w sto pę”. Po ja wi -

ły się tak że jed nost ko we wy po wie dzi

na te mat uszko dzeń: zmia ny roz mia ru

obu wia pod czas użyt ko wa nia i od kle ja nia

się po de szwy.

Po nad to: „ma ło es te tycz ny wy gląd, sła ba

ja kość ma te ria łu”, „po marsz cze nie skó ry

na no skach”, „zbyt to por ne, nie zgrab ne”.

TRZE WI KI
SŁUŻ BO WE

An kie tę do ty czą cą

użyt ko wa nia trze -

wi ków służ bo -

wych wy peł ni ło 278 re spon den tów.

Na te mat wy ko ny wa nych czyn no ści wy po -

wie dzia ło się 139 uczest ni ków ba da nia.

Bli sko trzy czwar te z nich (73,4 proc.)

w trak cie użyt ko wa nia trze wi ków peł ni ło

służ bę pa tro lo wą, (22,3 proc.) w ru chu

dro go wym. 

Plus
– brak uszko dzeń me cha nicz nych po de -

szwy (95,5 proc.), cho lew ki (93,3 proc.) lub

wnę trza obu wia (92,9 proc.)

– nie od bar wia ją się (84,8 proc.)

– do pa so wa nie do sto py (77,5 proc.)

– es te ty ka nie ule ga zmia nie w trak cie

użyt ko wa nia (77,2 proc.)

– od por ność na po ślizg (67,8 proc.)

– do brze się za kła da ją i zdej mu ją 

(63,5 proc.)

Plus -Mi nus
– wy god ne i es te tycz ne (59,9 proc.)

– nie prze ma ka ją (55,3 proc.)

Mi nus
– po spo ce niu nie wy stę pu je uczu cie wil go -

ci (31,6 proc.)

– sto py się nie po cą (22,9 proc.).

Naj czę ściej po ja wia ły się uwa gi na te mat

zmia ny roz mia ru obu wia w trak cie użyt ko wa -

nia, otarć na łyd kach i zbyt du że go cię ża ru

obu wia.

Po nad to: „trze wi ki służ bo we nie na da ją się

do użyt ko wa nia w okre sie let nim, z uwa gi

na moc ne po ce nie i pie cze nie stóp z po wo du

wy so kiej tem pe ra tu ry”, „nie przy jem ny za -

pach po użyt ko wa niu”, „po kil ku go dzi nach

służ by bu ty spra wia ją wra że nie cięż szych, są

twar de i sztyw ne”.

Po ja wia ły się też uwa gi na te mat od kle ja -

nia się po de szwy oraz ze rwa nych uchwy tów

sznu ro wa deł i jed nost ko we wy po wie dzi

na te mat efek tów nie po żą da nych: „po de -

szwa bu ta jest nie este tycz na – przy po mi -

na po de szwę bu tów or to pe dycz nych”, „bu ty

wy glą da ją kul fo nia sto, wi dać po nich użyt ko -

wa nie”. �

oprac. T.N.
zdj. An drzej Mi tu ra

�
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Jednym z 20 państw, które w 1923 roku
w Wiedniu założyły Międzynarodową
Komisję Policji Kryminalnych, była
Polska. Nasz kraj był obecny
w strukturach Interpolu do 1952 roku,
kiedy to z uwagi na uwarunkowania

polityczne zerwał wszelkie kontakty z organizacją,
mimo że formalnie nigdy z niej nie wystąpił. 

P ol ska po raz dru gi zo sta ła przy ję ta w po czet człon ków MOPK In -

ter pol 27 wrze śnia 1990 r. na 59. Se sji Zgro ma dze nia Ogól ne go In -

ter po lu w Ot ta wie, pod czas któ rej pol skiej de le ga cji prze wod ni czył

ko men dant głów ny Po li cji, wów czas insp. Le szek Lam par ski. By ło to na -

stęp stwem wnio sku skie ro wa ne go przez ów cze sne go mi ni stra spraw we -

wnętrz nych Cze sła wa Kisz cza ka do se kre ta rza ge ne ral ne go In ter po lu

Ray mon da E. Ken dal la. Pol ska zo sta ła przy ję ta 106 gło sa mi, przy jed nym

prze ciw nym i jed nym nie waż nym na 108 gło su ją cych de le ga cji.

Po czą tek lat 90. był cza sem, kie dy na ro dy no wo cze snej Eu ro py wcho -

dzą cej w XXI wiek sta nę ły w ob li czu za gro żeń róż ny mi for ma mi prze -

stęp czo ści, któ rym prze ciw dzia łać moż na je dy nie wspól nym wy sił kiem.

In ter pol stwo rzył szan sę ko or dy na cji glo bal ne go współ dzia ła nia or ga nów

po li cyj nych. Gwał tow ne prze obra że nia po li tycz ne w Eu ro pie Środ ko wo -

-Wschod niej otwo rzy ły kra jom na sze go re gio nu dro gę do tej współ pra cy.

Pol ska Po li cja sko rzy sta ła z niej ja ko jed na z pierw szych, skła da jąc wnio -

sek o przy ję cie do In ter po lu i re ali zu jąc tym sa mym za le ce nia ar ty ku łu 1

(punkt 2, pod punkt 7) usta wy o Po li cji z 6 kwiet nia 1990 r., któ ry współ -

dzia ła nie z po li cja mi in nych państw oraz ich or ga ni za cja mi sta wia w rzę -

dzie pod sta wo wych za dań Po li cji. 

POL SKA W IN TER PO LU
Pol ska ak tyw nie uczest ni czy w dzia ła niach i ope ra cjach In ter po lu. Udział

w pro jek tach i po sie dze niach gre miów In ter po lu jest ko or dy no wa ny i nad -

zo ro wa ny przez Biu ro Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji KGP, peł nią -

ce obec nie mię dzy in ny mi ro lę Kra jo we go Biu ra In ter po lu. 

Od cza su po now ne go człon ko stwa Pol ski w In ter po lu przed sta wi cie le

pol skiej Po li cji uczest ni czą w pra cach naj waż niej szych gre miów In ter po -

lu, a w prze szło ści peł ni li tak że od po wie dzial ne funk cje w struk tu rach

tej or ga ni za cji. Za sia da li dwu krot nie w Ko mi te cie Eu ro pej skim In ter po -

lu oraz w Ko mi te cie Wy ko naw czym In ter po lu. Po nad to Pol ska by ła re -

pre zen to wa na przez funk cjo na riu szy Po li cji w jed no st ce ko or dy nu ją cej

współ pra cę państw człon kow skich w re gio nie eu ro pej skim w Se kre ta ria -

cie Ge ne ral nym In ter po lu oraz w Pod dy rek cji ds. Or ga ni za cji Kry mi nal -

nych i Nar ko ty ków. Od czerw ca 2010 ro ku przed sta wi ciel ka pol skiej

Po li cji wy ko nu je swo je obo wiąz ki w Pod dy rek cji ds. Ko or dy na cji Kra jo -

wych Biur In ter po lu w re gio nie eu ro pej skim. 

Pro fe sjo nal ny wi ze ru nek pol ska Po li cja za wdzię cza w du żej mie rze ak -

tyw ne mu uczest nic twu w pro jek tach pro wa dzo nych pod egi dą In ter po -

lu, przede wszyst kim w pro jek cie IN VEX, za ini cjo wa nym przez Niem cy

i do ty czą cym zwal cza nia prze stęp czo ści sa mo cho do wej przy współ pra cy

z nie miec ki mi pro du cen ta mi po jaz dów, ale rów nież w ope ra cji IN FRA -

-RED i Pan gea. W lip cu te go ro ku uczest ni czy li śmy w dru giej od sło nie

mię dzy na ro do wej ope ra cji IN FRA -RED, po le ga ją cej na in ten sy fi ka cji po -

szu ki wa ń zbie głych prze stęp ców. Uczest ni czy ło w niej 29 państw. Nasz

udział po zwo lił na za trzy ma nie za gra ni cą 6 prze stęp ców po szu ki wa nych

przez pol skie or ga ny ści ga nia, na to miast w Pol sce na zle ce nie in nych

państw za trzy ma no 4 oso by oraz usta lo no miej sce po by tu 2 osób. 

Ko lej ną ope ra cją, w któ rej bie rze udział Pol ska, jest Pan gea, wy mie rzo -

na w nie le gal ny ob rót środ ka mi far ma ceu tycz ny mi, a or ga ni zo wa na przez

In ter pol przy współ pra cy z WHO i IM PACT. Pol ska uczest ni czy ła w ope -

ra cjach Pan gea II (16–20.11.2009) oraz Pan gea III (12–18.10.2010). Pod -

ję te przez pol ską Po li cję dzia ła nia w ra mach ope ra cji Pan gea III zwią za ne

by ły z uzy ski wa niem in for ma cji po cho dzą cych z mo ni to rin gu stron in ter -

ne to wych oraz z kon tro li skle pów zie lar skich, tar go wisk, ba za rów i ga bi -

ne tów me dy cy ny na tu ral nej prze pro wa dzo nych wspól nie z pra cow ni ka mi

Wo je wódz kich Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nych oraz Wo je wódz kich

In spek to ra tów Far ma ceu tycz nych.

In ter pol to je dy na or ga ni za cja po li cyj na po sia da ją ca dzia ła ją cą w Se kre -

ta ria cie Ge ne ral nym ba zę skra dzio nych dzieł sztu ki – Sto len Works of

Art (WoA). Do nie daw na pra wo jej prze szu ki wa nia przez in ter po low ski

sys tem łącz no ści I -24/7 mie li je dy nie upo waż nie ni funk cjo na riu sze i pra -

cow ni cy or ga nów ści ga nia oraz oso by lub in sty tu cje, któ re  ku pi ły w Se kre -

ta ria cie Ge ne ral nym In ter po lu sub skryp cję na pły tę DVD z za war to ścią

tej ba zy. Od sierp nia 2009 ro ku do stęp do sta le ak tu ali zo wa nej ba zy jest

moż li wy z każ de go kom pu te ra po łą czo ne go z In ter ne tem, po za lo go wa -

niu się na za strze żo ną stro nę in ter ne to wą In ter po lu i wpro wa dze niu ha -

sła do stę pu nada ne go przez Se kre ta riat Ge ne ral ny In ter po lu. Wa run kiem

jest prze sła nie do SG w Lyonie wnio sku oso by za in te re so wa nej. Pra wo

prze szu ki wa nia ba zy w ta ki spo sób mo gą uzy skać oso by pra cu ją ce w in -

sty tu cjach kul tu ry, ta kich jak mi ni ster stwa, mu zea, ga le rie, a tak że ko -

lek cjo ne rzy, an ty kwa riu sze, pra cow ni cy do mów au kcyj nych itp.

Nie uczci wy sprze daw ca lub na byw ca nie mo że te raz twier dzić, że nie

miał moż li wo ści spraw dze nia, czy da ny przed miot jest po szu ki wa ny. Prze -

szu ki wa nie bazy mo że od by wać się tyl ko w jed nym z czte rech ję zy ków

ofi cjal nych In ter po lu. Wy cho dząc na prze ciw użyt kow ni kom ba zy nie zna -

ją cym żad ne go z tych ję zy ków stwo rzo no słow ni ki: an giel sko -pol ski i fran -

cu sko -pol ski z terminami ułatwiającymi przeszukiwanie bazy.

IN TER POL W POL SCE
Pol ska by ła go spo da rzem nie tyl ko dwóch szko leń re gio nal nych dla funk -

cjo na riu szy KBI Eu ro py Wschod niej i Środ ko wej, ale rów nież tak waż -

nych wy da rzeń, jak Eu ro pej ska Kon fe ren cja Re gio nal na In ter po lu w 1996

TYLKO SŁUŻBA 20 lat ponownego członkostwa POLICJA 997       grudzień 2010 r.12

Na po cząt ku li sto pa da br. w Ka ta rze ob ra do wa ła 79. se sja
Zgro ma dze nia Ogól ne go In ter po lu. Wśród 650 de le ga tów
ze 141 państw by li gen. insp. An drzej Ma te juk, ko men dant
głów ny Po li cji, i insp. Ra fał Ły sa kow ski, dy rek tor Biu ra Mię -
dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji KGP. Se kre ta rzem ge ne ral -
nym In ter po lu po raz trze ci zo stał Ro nald K. No ble z USA.
Jed na z 17 re zo lu cji przy ję tych przez de le ga tów do ty czy in ter -
po low skie go do ku men tu po dró ży, któ ry – je śli uzna ją go pań -
stwa człon kow skie – uła twi funk cjo na riu szom po ru sza nie się
po świe cie pod czas wy ko ny wa nia za dań na rzecz In ter po lu. 

Pol ska w In ter po lu
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ro ku, Spo tka nie Sze fów Biur In ter po lu Eu ro py Pół noc nej w 2000 ro -

ku oraz Eu ro pej skie Spo tka nie Sze fów Służb An ty nar ko ty ko wych –

rów nież w 2000 ro ku. Pol skie Biu ro In ter po lu go ści ło dwu krot nie

za rów no po przed nie go, jak i obec ne go se kre ta rza ge ne ral ne go In ter -

po lu. 

Suk ce sem Pol ski by ła zor ga ni zo wa na w 2007 roku w Wie licz ce

Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja nt. Nie le gal ne go Ob ro tu Do bra mi Kul -

tu ry Skra dzio ny mi w Eu ro pie Wschod niej i Środ ko wej. Wy so ko oce -

nio no rów nież ćwi cze nia do ty czą ce za po bie ga nia i zwal cza nia ata ków

bio ter ro ry stycz nych, któ re od by ły się we wrze śniu 2009 ro ku w War -

sza wie, oraz mię dzy na ro do we warsz ta ty po świę co ne pro ble ma ty ce

zwal cza nia prze stęp czo ści prze ciw ko śro do wi sku na tu ral ne mu (Envi -

ron men tal Cri me Awa re ness Work shop) zor ga ni zo wa ne w paź dzier -

ni ku 2010 ro ku w Szko le Po li cji w Słup sku.

SIEĆ OFI CE RÓW KON TAK TO WYCH
Współ pra ca mię dzy na ro do wa ka na łem In ter po lu re ali zo wa na jest tak -

że na szcze blu wo je wódz kim: od 2007 roku w ko men dach wo je wódz -

kich Po li cji oraz w KSP funk cjo nu je sieć ofi ce rów kon tak to wych ds.

mię dzy na ro do wej wy mia ny in for ma cji kry mi nal nych. Do ich obo wiąz -

ków na le ży m.in. ko or dy no wa nie i nad zór obie gu in for ma cji kry mi nal -

nych w ra mach mię dzy na ro do wej współ pra cy po li cyj nej re ali zo wa nej

ka na łem In ter po lu. 

Obec nie w KWP/KSP dzia ła 56 ofi ce rów kon tak to wych, a ich dzia -

ła nia przy czy nia ją się do uspraw nie nia mię dzy na ro do wej wy mia ny in -

for ma cji kry mi nal nych.

WY KO RZY STA NIE NA RZĘ DZI IN TER PO LU 
W POL SCE
Cho ciaż po ziom współ pra cy mię dzy na ro do wej re ali zo wa nej przez Pol -

skę ka na łem In ter po lu jest wy so ki, kon ty nu owa ne są pra ce

nad uspraw nie niem prze pły wu in for ma cji i nad jak naj lep szym wy ko -

rzy sta niem na rzę dzi ofe ro wa nych przez or ga ni za cję.

W tym ce lu za pew nio no funk cjo na riu szom zaj mu ją cym się zwal -

cza niem po szcze gól nych ro dza jów prze stęp czo ści moż li wość do ko -

ny wa nia spraw dzeń w od po wied nich ba zach da nych In ter po lu:

SLTD – skra dzio nych lub za gi nio nych do ku men tów po dró ży,

SAD – skra dzio nych do ku men tów ad mi ni stra cyj nych, 

SMV – skra dzio nych po jaz dów,

od bi tek li nii pa pi lar nych,

WoA – skra dzio nych dzieł sztu ki, 

DNA – (pro fi le ge ne tycz ne),

IC SEDB – wi ze run ków nie let nich ofiar prze stępstw sek su al nych,

FTF – osób po dej rze wa nych o po wią za nia z or ga ni za cja mi ter ro ry -

stycz ny mi,

CPC – sfał szo wa nych kart płat ni czych. 

Pol ska Po li cja za si la sys te ma tycz nie 6 pierw szych baz da nych i jest

jed nym z czo ło wych kon try bu to rów in for ma cji. Od 2007 ro ku zwięk -

szo ne zo sta ły re je stra cje w ba zie WoA naj cen niej szych dóbr kul tu ry

skra dzio nych na te ry to rium Pol ski. Zwięk sze nie ak tyw no ści w tym

za kre sie wią że się mię dzy in ny mi z fak tem po wo ła nia w mar cu 2007

roku w ko men dach wo je wódz kich Po li cji oraz w KSP ko or dy na to rów

ds. zwal cza nia prze stęp czo ści prze ciw ko za byt kom oraz utwo rze nia

w struk tu rze Biu ra Kry mi nal ne go KGP Kra jo we go Ze spo łu do wal ki

z Prze stęp czo ścią Prze ciw ko Dzie dzic twu Na ro do we mu. 

Oprócz do stę pu do baz da nych i bez piecz ne go sys te mu łącz no ści

In ter pol za pew nia swo im pań stwom człon kow skim sze ro ki wa chlarz

in nych na rzę dzi i usług. Pol skie Kra jo we Biu ro In ter po lu bę dzie

z nich ko rzy sta ło przy za bez pie cze niu EU RO 2012. �

BAR BA RA KA LE TA
KA RO LI NA RY BAC KA -KO STRZE WA

grudzień 2010 r.       POLICJA 997
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O le gnic kich re for mach du żo i do brze

mó wio no na paź dzier ni ko wej na ra dzie

ko men dan tów miej skich w pod war -

szaw skich Suł ko wi cach. Re por ter ka „Po li cji

997” śla dem tych do nie sień po dą ży ła na Dol -

ny Śląsk.

MNIEJ NIE ZNA CZY GO RZEJ
Pierw szym kro kiem re struk tu ry za cji jed nost -

ki by ło zmniej sze nie licz by dziel ni co wych

z trzy dzie stu do dwu dzie stu. Peł nią oni dy -

żu ry na te re nie za miesz ka nym przez oko -

ło 170 tys. osób, a obej mu ją cym mia sto

Le gni cę (na pra wach po wia tu) oraz po wiat

le gnic ki.

– De cy zję o zmniej sze niu licz by dziel ni co -

wych pod jął mój po przed nik, insp. Jan Król –

mó wi mł. insp. Sła wo mir Bąk, ko men dant

miej ski Po li cji w Le gni cy. – I w stu pro cen -

tach by ła ona tra fio na. Nie tyl ko nie po gor -

szy ła się ja kość służ by, ale wręcz od wrot nie,

pod nio sła się jej efek tyw ność. Oczy wi ście,

po więk szy ły się re wi ry dziel ni co wych, ale

zdję to z nich obo wią zek pro wa dze nia po stę -

po wań w spra wach o wy kro cze nia. Spra wy

do ty czą ce wy kro czeń prze ka za ne zo sta ły

do Wy dzia łu Do cho dze nio wo -Śled cze go,

a zaj mu ją się nimi ci po li cjan ci, któ rzy do pie -

ro za czy na ją pra cę w tym wy dzia le, to dla

nich świet ne ćwi cze nia. Do obo wiąz ków

dziel ni co wych na le ży na to miast przede

wszyst kim zna jo mość za gro żeń na te re nach,

za któ re są od po wie dzial ni, pro wa dze nie

dzia łań pro fi lak tycz nych, współ pra ca

z miesz kań ca mi i sa mo rzą da mi na rzecz po -

pra wy bez pie czeń stwa.

BEZ PO DZIA ŁU „DO I OD RZE KI”
Przez Le gni cę prze pły wa rze ka Ka cza wa,

a po nie waż swe go cza su w mie ście by ły dwa

ko mi sa ria ty Po li cji, to je den z nich obej mo -

wał swo ją dzia łal no ścią te ren „do rze ki”, dru -

gi „od rze ki”. Jed nost ki zo sta ły jed nak

zli kwi do wa ne, a służ by pod po rząd ko wa no

ko men dan to wi miej skie mu i je go dwóm za -

stęp com (ds. kry mi nal nych i ds. pre wen cji).

– Ta kie roz wią za nie by ło ko niecz ne –

mówi ko men dant Bąk. – Po li cja peł ni wo bec

oby wa te li dzia łal ność usłu go wą, po le ga ją cą

na za pew nie niu im bez pie czeń stwa. Dla te -

go mu si my mak sy mal nie ogra ni czyć prze -

stęp czość, a je śli już doj dzie do po peł nie nia

czy nu ka ral ne go, to jak naj szyb ciej ująć

spraw ców i po sta wić przed wy mia rem spra -

wie dli wo ści. Wy ma ga to współ dzia ła nia służb

ze wszyst kich jed no stek. Nie ste ty, le gnic kie

ko mi sa ria ty nie współ pra co wa ły ze sobą, każ -

dy dzia łał na swo je kon to. W no wej struk tu -

rze wszy scy gra ją do jed nej bram ki.

Li kwi da cja ko mi sa ria tów prze bie gła bez -

bo le śnie, nikt nie zo stał skrzyw dzo ny, rów -

nież fi nan so wo.

– Wy szli śmy z za ło że nia, że je śli ktoś ma

wy so ką gru pę za sze re go wa nia, to mu szą

za tym iść więk sze kom pe ten cje, więk sze za -

da nia oraz więk sza od po wie dzial ność – do da -

je Sła wo mir Bąk. – Je śli jed nak da na oso ba

nie spraw dzi ła się na od cin ku, któ ry jej po -

wie rzy li śmy, prze su wa li śmy ją do in nych

dzia łań. Tak zresz tą ro bi my ca ły czas: ni ko -

mu nic nie jest do ży wot nio ani da ne, ani

przy pi sa ne.

Li kwi da cja ko mi sa ria tów po cią gnę ła za so -

bą li kwi da cję wie lu eta tów kie row ni czych, co

wpły nę ło na zmniej sze nie kosz tów funk cjo -

no wa nia le gnic kiej jed nost ki.

NIE LET NI NIE ZNA CZY BEZ KAR NY
Przez la ta w le gnic kiej jed no st ce ze spo ły lub

re fe ra ty ds. nie let nich funk cjo no wa ły w wy -

dzia łach pre wen cji. Nie ste ty, mi mo dzia łań

pro fi lak tycz nych, licz ba czy nów ka ral nych

do ko ny wa nych przez mło dych lu dzi nie ma -

la ła. Po wo ła no więc Wy dział ds. Nie let nich,

a nad zór nad nim po wie rzo no za stęp cy ko -

men dan ta miej skie go od po wie dzial ne go za

pion kry mi nal ny. 

– Aby two rzyć sku tecz ne pro gra my pro fi -

lak tycz ne, naj pierw na le ży zdia gno zo wać

pro blem, a pion kry mi nal ny jest te go naj lep -

szym gwa ran tem – pod kre śla ko men dant

Bąk.

Usy tu owa nie Wy dzia łu ds. Nie let nich

w pio nie kry mi nal nym nie spo wo do wa ło za -

prze sta nia dzia łań pre wen cyj nych. Zo sta ła

też zin ten sy fi ko wa na współ pra ca z są dem ro -

dzin nym w za kre sie po li ty ki wy cho waw czej

wo bec nie let nich spraw ców prze stępstw. 

– Z ana liz, ja kie prze pro wa dzi li śmy, wy ni -

ka, że 70 proc. nie let nich to spraw cy wszyst -

kich prze stępstw po peł nia nych na na szym

te re nie, m.in. wła mań, kra dzie ży, roz bo jów –
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Nie bać się zmian
O tym, że jasna i przejrzysta struktura jednostki ma wielki wpływ na poziom
i skuteczność pracy policjantów, najlepiej świadczy Komenda Miejska
Policji w Legnicy. Przeprowadzona w niej restrukturyzacja sprawiła, że
na terenach znajdujących się w zasięgu jej działań spadła liczba
przestępstw i wzrósł poziom bezpieczeństwa.

Sku tecz ność ści ga nia 
prze stępstw kradzieży pojazdu

na te re nie KMP w Le gni cy

2004 r.

18,7%

56,6%

2009 r.

– Prowadzimy działalność usługową na rzecz
porządku i bezpieczeństwa obywateli, musi
ona być wykonana szybko i dobrze – mówi
mł. insp. Sławomir Bąk
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mó wi mł. insp. Woj ciech Du dek, pierw szy

za stęp ca ko men dan ta miej skie go Po li cji,

nad zo ru ją cy pion kry mi nal ny. – Wie lu mło -

dych lu dzi uży wa środ ków odu rza ją cych, co

spra wia, że sta ją się obiek tem za in te re so wa -

nia di le rów.

Le gnic cy po li cjan ci są zda nia, że naj wyż -

sza już po ra, aby prze stać trak to wać nie let -

nich prze stęp ców na wy jąt ko wych pra wach.

– Mło dzi lu dzie są bar dzo świa do mi te go,

co ro bią – mó wi Sła wo mir Bąk. – I dla te go

ich od po wie dzial ność za po peł nio ne czy ny

po win na od by wać się na ogól nie przy ję tych

za sa dach. Nie moż na cią gle po wo ły wać się

na to, że spraw ca jest dziec kiem, któ re nie

zda je so bie spra wy, że źle po stę pu je. To

dziec ko wy cho dzi z są du i da lej po peł nia czy -

ny ka ral ne. Na le ży za cząć wy cią gać z te go

wnio ski.

ZA STĘP CZA IZBA
Po li cyj na Izba Dziec ka w Le gni cy (jed -

na z trzech, po za Wro cła wiem i Wał brzy -

chem, w wo je wódz twie dol no ślą skim) na le ży

do naj lep szych te go ty pu pla có wek. Kie ru je

nią kom. An na Far mas -Czer wiń ska, oso ba

bar dzo od da na swej pra cy.

Po li cyj na izba dziec ka od wie lu lat mie ści

się w pa ła cy ku w dziel ni cy Za ka cza wie.

W koń cu grud nia br. trze ba bę dzie go jed nak

opu ścić. Pa ła cyk prze szedł bo wiem na wła -

sność mia sta i wkrót ce pod da ny zo sta nie re -

wi ta li za cji. KMP otrzy ma ła in ny obiekt,

w któ rym, po prze pro wa dze niu ge ne ral ne go

re mon tu, mia ła umiej sco wić izbę dziec ka.

Nie ste ty, przy szedł kry zys i za bra kło pie nię -

dzy. Wy da wa ło się, że izba znik nie z ma py

Le gni cy. Na szczę ście, ko men dant Bąk, któ -

ry twier dzi, że nie ma rze czy nie moż li wych,

wy go spo da ro wał po miesz cze nia w bu dyn ku

KMP. Już są przy sto so wy wa ne do przy ję cia

nie let nich. 

PRA CO WI TY PRA COW NIK
Po li cjan ci wy ko nu ją cy pra ce biu ro we to

w le gnic kiej jed no st ce już prze szłość. 

Za stą pi li ich pra cow ni cy. Obec nie za trud -

nio nych jest ich 86 – 52 na eta tach nor ma -

tyw nych i 34 w kor pu sie służ by cy wil nej.

– Zbyt wie le pie nię dzy i cza su kosz tu je

wy kształ ce nie po li cjan ta, aby wy ko ny wał

pra cę, któ rą moż na po wie rzyć cy wi lo wi –

mówi Sła wo mir Bąk. – U nas funk cjo na riu -

sze wy ko nu ją tyl ko za da nia stric te po li cyj ne.

Pra ce biu ro we po wie rzy li śmy pra cow ni kom,

któ rych bar dzo ce nię za kom pe ten cję i fa -

cho wość. Nie któ rzy le piej zna ją Po li cję i za -

gad nie nia z nią zwią za ne, niż nie je den

funk cjo na riusz.

E -KO MEN DA, CZY LI SPRAW NIEJ,
SZYB CIEJ, TA NIEJ
Od 1 stycz nia 2009 r. w KMP w Le gni cy

funk cjo nu je elek tro nicz ny sys tem obie gu do -

ku men tów jaw nych. Każ dy do ku ment, któ ry

tra fia do dzia ła ją ce go ca łą do bę biu ra po daw -

cze go KMP jest re je stro wa ny (da ta, znak

i nu mer spra wy, da ne nadaw cy) w dzien ni ku

ko re spon den cji, a in for ma cja ta prze ka zy wa -

na jest na tych miast do od po wied nie go

wydziału. Tam na czel nik ją de kre tu je, a na -

stęp nie kie ru je do re ali za cji przez wy zna czo -

ne go funk cjo na riu sza. Wszyst kie czyn no ści

wy ko ny wa ne są dro gą elek tro nicz ną.

– W dzien ni ku ko re spon den cji za pi sa -

na jest hi sto ria da nej spra wy – mó wi nad kom.

Ar ka diusz Ma łec ki, za stęp ca ko men dan ta

miej skie go. – Sys tem jest tak skon stru owa -

ny, że prze ło żo ny w każ dej chwi li mo że

spraw dzić, co dzie je się ze spra wą, któ ry pra -
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Sku tecz ność ści ga nia 
prze stępstw kradzieży 

z włamaniem na te re nie 
KMP w Le gni cy

2004 r.

36,3%

43,4%

2009 r.

Nadkom. Arkadiusz Małecki może godzinami
opowiadać o e-komendzie

Dyżurka KMP w Legnicy

Winda dla niepełnosprawnych przy wejściu
głównym do komendy

�

14-16.12:Layout 6  11/23/10  2:00 PM  Page 15



cow nik za nią od po wia da, czy jest ona wła -

ści wie pro wa dzo na, kto miał do niej wgląd,

czy zo stał prze kro czo ny czas jej re ali za cji. 

Od 1 stycz nia 2010 r. w le gnic kiej ko men -

dzie dzia ła rów nież e-grafik, czy li elek tro -

nicz ny gra fik służ by po li cjan tów. 

– Naj pierw na czel ni cy wy dzia łów spo rzą -

dza ją tzw. gra fik pla no wa ny, któ ry prze ka zy -

wa ny jest za stęp com ko men dan ta miej skie go

do ak cep ta cji – mó wi nad kom. Ma łec ki. – Je -

że li wi dzi my, że licz ba pla no wa nych służb

na da nym te re nie nie jest ade kwat na do wy -

stę pu ją cych tam za gro żeń, lub ma my in ne

za strze że nia, do ko nu je my ko rek ty i od sy ła -

my za twier dzo ny gra fik do po szcze gól nych

wy dzia łów. Oczy wi ście, je że li po ja wia ją się

no we za gro że nia, na bie żą co do ko ny wa -

na jest ko rek ta dys lo ka cji służb. Te zmia ny

wpro wa dza ne są na tych miast do tzw. gra fi ku

re ali zo wa ne go.

W e -gra fi ku są też za war te in for ma cje, ilu

po li cjan tów prze by wa na zwol nie niach le kar -

skich, szko le niach czy urlo pach. Sys tem sam

li czy go dzi ny i nad go dzi ny pra cy po li cjan tów.

A tak że „pil nu je”, aby oso ba pla nu ją ca służ -

bę nie po mi nę ła żad ne go z po li cjan tów.

W KMP w Le gni cy tak że od pra wy do służ -

by pro wa dzo ne są mul ti me dial nie. Elek tro -

nicz ny sys tem kon tro lu je rów nież ka dro wy

ruch osób w ko men dzie.

– Elek tro nicz ny sys tem obie gu do ku men -

tów nie tyl ko przy spie szył pro ces ich two rze -

nia i dys try bu cji oraz roz wią zał pro blem ich

ar chi wi za cji i prze szu ki wa nia zbio rów, czy li

ana liz, ale tak że po zwo lił ob ni żyć kosz ty

utrzy ma nia jed nost ki – do da je ko men dant

Ma łec ki. – Sta ło się to moż li we dzię ki

zmniej sze niu licz by osób tym się zaj mu ją -

cych oraz ogra ni cze niu do ku men tów pa pie -

ro wych. Zmniej szy ło się zu ży cie pa pie ru,

dru ka rek i to ne rów.

KU RIER ZA MIAST POCZ TY
Oko ło 12 000 zło tych mie sięcz nie pła ci ła

legnicka jed nost ka za wy sy ła nie ko re spon den -

cji. Od wrze śnia br., czy li od kie dy zre zy gno -

wa ła z do star cza nia jej dro gą pocz to wą, kosz ty

ob ni ży ły się o po ło wę. Pi sma kie ro wa ne

do miesz kań ców i in sty tu cji w Le gni cy (sta -

no wią 70 proc. wszyst kich wy cho dzą cych

z ko men dy) do star cza ne są bo wiem oso bi ście

przez jej pra cow ni ków.

– Jest to moż li we dzię ki oszczęd no ściom

eta to wym, m.in. w biu rze po daw czym, ja kie

da ło wpro wa dze nie elek tro nicz ne go sys te mu

obie gu do ku men tów – mó wi peł no moc nik ds.

ochro ny in for ma cji nie jaw nych An na Bandyk

z Ze spo łu Pre zy dial ne go KMP w Le gni cy. 

WSPÓŁ PRA CA, NIE RY WA LI ZA CJA
KMP w Le gni cy współ pra cu je z in ny mi jed -

nost ka mi dol no ślą ski mi, np. z KMP w Wał -

brzy chu i KMP w Je le niej Gó rze, w za kre sie

m.in. zwal cza nia prze stęp czo ści sa mo cho do -

wej, wo bec lu dzi star szych, nie let nich.

Or ga ni zo wa ne są też tzw. spo tka nia stre -

fo we, w trak cie któ rych po li cjan ci z róż -

nych ko mend wy mie nia ją się do świad cze -

nia mi. 

– Aby osią gnąć efek ty, ko niecz na jest

współ pra ca nie tyl ko wszyst kich służb 

w ra mach tej sa mej jed nost ki, ale rów nież

mię dzy ko men da mi – mó wi ko men dant 

Sła wo mir Bąk. – Prze stęp cy nie ogra ni cza ją

prze cież swo jej ak tyw no ści do jed ne go te re -

nu. Dla te go mu si my wie dzieć, ja kie za gro że -

nia wy stę pu ją na te re nach pod le głych in nym

ko men dom, jak ko le dzy so bie z ni mi ra dzą,

by w ra zie po trze by pod jąć wspól ne dzia ła -

nia. Za miast ry wa li zo wać, mu si my uczyć się

od sie bie. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski (6),

KMP w Legnicy (1)
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– Naszym celem jest nawiązanie kontaktu
z dzieckiem, pomoc w otwarciu się, chcemy
namówić je do rozmowy, czy też tylko
zwyczajnie wysłuchać – tłumaczy kom. Anna
Farmas-Czerwińska

Jeszcze tylko do końca grudnia br. w tym pałacyku będzie mieściła się policyjna izba dziecka

Podczas Konferencji Jakości Krajów UE
w Tampere (Finlandia) policjanci z Legnicy
prezentowali program pomocy dla osób
niesłyszących – autorstwa podinsp.
Sławomira Masojcia – polegający
na możliwości kontaktu osoby głuchej
z dyżurnym za pomocą SMS-ów

Sku tecz ność ści ga nia 
prze stępstw rozbójniczych 
na te re nie KMP w Le gni cy

2004 r.

64,6%

75,5%

2009 r.

�
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T rud no na te py ta nia od po wie dzieć jed no -

znacz nie, bo – nie ste ty – nikt nie mo ni to -

ru je ich sku tecz no ści. Ilu jed nak

kie row ców zdję ło no gę z ga zu na wi dok bil l bo -

ar du z roz trza ska nym na drze wie sa mo cho dem?

Ilu mo to cy kli stów, oglą da jąc te le wi zyj ny spot ze

zma sa kro wa nym ko le gą po zde rze niu z cię ża -

rów ką, so len nie przy się gło so bie, że od tej po ry

bę dzie już prze strze gać obo wią zu ją cych re guł

na dro dze? Ilu wy stra szy ło zdję cie zmiaż dżo ne -

go na prze jeź dzie ko le jo wym au ta? Nie wia do -

mo, i z son da ży ra czej się te go nie do wie my.

Naj bar dziej wia ry god nym mier ni kiem

w kam pa niach dro go wych wy da ją się twar de

dane sta ty stycz ne: licz ba wy pad ków i po szko -

do wa nych. Wy mo wa liczb jest bo wiem pro sta:

im więk sza sku tecz ność pod ję tych dzia łań pre -

wen cyj nych tym mniej zda rzeń ko mu ni ka cyj -

nych i ich ofiar. I od wrot nie. Gdy by oprzeć się

tylko na sta ty sty kach Biu ra Ru chu Dro go we go

KGP, uka zu ją cych od kil ku lat sys te ma tycz ny

spa dek liczby wy pad ków (rocz nie o oko ło 

16–17 proc.), nie trud no by ło by o wnio sek, że

kam pa nie dro go we speł nia ją swo ją ro lę, przy czy -

nia jąc się do po pra wy sta nu bez pie czeń stwa

w ruchu dro go wym.

– Tyl ko że nie by ła by to ca ła praw da – opo nu -

je mł. insp. Ma rek Kon ko lew ski, rad ca, ko or dy na -

tor ze spo łu pro fi lak ty ki i ana liz w BRD KGP

– stan ten bo wiem nie za le ży wy łącz nie od na si -

le nia dzia łań me dial nych. Wpły wa nań wie le in -

nych, znacz nie waż niej szych czyn ni ków, jak

cho ciaż by ca ła in fra struk tu ra dro go wa, pra ca po -

li cjan tów, unor mo wa nia praw ne, wy cho wa nie ko -

mu ni ka cyj ne w szko łach. Kam pa nie dro go we są

tyl ko do dat kiem. Waż nym, po trzeb nym, ale ko-

sz tow nym, i tro chę jak by sztu ką dla sztu ki. Same

jed nak nie po pra wi ły by sta ty styk dro go wych.

SZO KO WAĆ 
CZY EDU KO WAĆ?
W ostat nich pię ciu la tach – jak uda ło mi się

usta lić – prze pro wa dzo no 54 kam pa nie dro go -

we (nie wia do mo, czy jest to li sta kom plet na,

bo oka zu je się, że bra ku je u nas in sty tu cji, któ -

ra ko or dy no wa ła by te przed się wzię cia).

Sta ty stycz nie rzecz uj mu jąc, co mie siąc po -

ja wia ła się w Pol sce no wa kam pa nia dro go wa.

W róż nych od sło nach, ad re so wa na do róż nych

grup spo łecz nych i za wo do wych. Każ da z tych

ak cji mia ła swo je go or ga ni za to ra (al bo i kil ku),

pa tro nów me ry to rycz nych i me dial nych, spon -

so rów. Nie któ rym kam pa niom uży cza li swo ich

twa rzy i gło su zna ni ak to rzy lub lu dzie z pierw -
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Sztuka dla
sztuki?

Czy kampanie drogowe są skuteczne? Czy ktoś mierzy ich siłę rażenia i w jaki
sposób? Czy rozpoznawalność tych kampanii jest równoznaczna z ich
sukcesem? Która z nich ma większą siłę oddziaływania i bardziej zapada
w pamięć? Czy ta brutalna i kontrowersyjna, czy ta w opcji light? 
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szych stron ga zet. A wszyst ko po to, aby zwró -

cić uwa gę jak naj więk szej licz bie ro da ków

na na gła śnia ny pro blem. 

W su kurs or ga ni za to rom tych ak cji szły

także me dia (ogól no pol skie i re gio nal ne).

Ulicz ne bil l bo ar dy i ci ty li gh ty za peł nia no su -

ge styw ny mi, wiel ko for ma to wy mi pla ka ta mi,

dru ko wa no ulot ki, roz da wa no róż ne go ro dza ju

ga dże ty, aby tyl ko prze ko nać Po la ków do lan -

so wa nej idei. Nie szczę dzo no przy tym tzw.

emo cji ne ga tyw nych: zmiaż dżo ne sa mo cho dy,

krew, łzy, ka le kie dzie ci, trum ny, in wa lidz kie

wóz ki itp. Ta kie ma ka brycz ne ob ra zy, zda niem

wie lu fa chow ców od spo tów re kla mo wych, naj -

bar dziej za pa da ją w ludz ką pa mięć. 

Ostroż ny w tej opi nii jest jed nak Pa weł Pro -

chen ko, pre zes Fun da cji Ko mu ni ka cji Spo -

łecz nej, au tor pu bli ka cji o kam pa niach

spo łecz nych i mar ke tin gu spo łecz nym.

– Je stem zwo len ni kiem teo rii, że moc ny

prze kaz jest po trzeb ny, ale ko mu ni kat bru tal -

ny już nie ko niecz nie. Trze ba stwo rzyć prze -

kaz moc ny, któ ry nie bę dzie od stra szał. War to

zo sta wić od bior cy po le do wy obraź ni – mó wi.

Od nad mia ru krwi i scen dra stycz nych stro -

ni rów nież Biu ro Ruchu Dro go we go KGP, któ -

re tak że ini cju je i ko or dy nu je kam pa nie

an ty wypad ko we.

– Zdję cia na bil l bo ar dach i w ga ze tach, spo -

ty w te le wi zji oglą da ją wszy scy, tak że dzie ci –

mó wi mł. insp. Ma rek Kon ko lew ski. – Mo im

zda niem nie są one go to we do ta kich prze ka -

zów. Na to miast nie oszczę dzał bym tych kieru -

ją cych, któ rym bra wu ra ude rza do gło wy.

Z ca łą pre me dy ta cją za fun do wał bym im ta kie

mro żą ce krew w ży łach sce ny. Ale ra czej na za -

mknię tych po ka zach, np. w ra mach za jęć re -

edu ka cyj nych. A nuż uda ło by się wy zwo lić

w tych lu dziach jakieś po zy tyw ne re flek sje.

PO LI CJA A KAM PA NIE
Dla pol skiej po li cji dro go wej udział w kam pa -

niach me dial nych po świę co nych te ma ty ce bez -

pie czeń stwa na dro gach nie jest ni czym

no wym. Już w koń cu lat 50. ubie głe go wie ku

funk cjo na riu sze w bia łych czap kach przy go to -

wy wa li pierw sze pro gra my pro fi lak tycz no -

-uświa da mia ją ce ad re so wa ne do mło dzie ży

szkol nej (kam pa nii me dial nych jesz cze wów -

czas w słow ni kach nie by ło). Co praw da mo to -

ry za cja by ła u nas do pie ro w po wi ja kach, ale

na dro gach już za czy na ło się ro bić nie bez piecz -

nie. Za czę to więc or ga ni zo wać, wspól nie z har -

ce rza mi, dru ży ny Mło dzie żo wej Służ by Ru chu.

Wspól nie z ku ra to ria mi oświa ty – ogól no pol skie

kon kur sy i tur nie je ze zna jo mo ści prze pi sów

ru chu dro go we go i za sad bez piecz ne go ko rzy -

sta nia z dróg. Je den z nich – Mło dzie żo wy

Turniej Mo to ry za cyj ny – z po wo dze niem kon -

ty nu owa ny jest do dziś.

– Te kil ku dzie się cio let nie do świad cze nia

w upo wszech nia niu za gad nień bez pie czeń -

stwa w ru chu dro go wym – do da je insp. Ma rek

Fi dos, dy rek tor Biu ra Ru chu Dro go we go KGP

– przy da ły się te raz, kie dy prze ży wa my praw -

dzi wy bo om kam pa nĳ ny. Nie ste ty, ogra ni czo -

ne środ ki fi nan so we, ja ki mi dys po nu je

Po li cja, nie po zwa la ją nam or ga ni zo wać wła -

snych wy so ko bu dże to wych ak cji me dial nych.

Włą cza my się jed nak w nie w in ny spo sób,

przy go to wu jąc kon cep cje, dając wspar cie me -

ry to rycz ne i fi zycz ne na szym part ne rom.

Funk cjo na riu sze dro gów ki bo wiem od za wsze

uczest ni czą w im pre zach to wa rzy szą cych

kam pa niom dro go wym, wy stę pu ją w spo tach

re kla mo wych itp. To jest ten nasz wkład,

oczy wi ście non pro fit.

Do wo dem na to, że ro bią to na naj wyż szym

świa to wym po zio mie jest pre sti żo wa na gro da

„Ef fie Awards 2010”, przy zna na w ka te go rii

„kam pa nie do ty czą ce edu ka cji spo łecz nej”

za ubie gło rocz ną ak cję me dial ną „Użyj wy -

obraź ni”. Jej ini cja to rem by ło wła śnie Biu ro

Ru chu Dro go we go, a part ne ra mi PZU SA

i Kra jo wa Ra da BRD. War to pod kre ślić, że „Ef -

fie” to ta ki „Oscar” wśród kon kur sów mar ke -

tin go wych. 

NO WY PRO BLEM? 
Bez pie czeń stwo ru chu dro go we go to te mat

nośny spo łecz nie, do ty czą cy sze ro kich rzesz oby -

wa te li. Pew nie więc dla te go spo łecz ne kam pa nie

an ty wy pad ko we są tak licz nie re pre zen to wa ne

wśród ak cji me dial nych. Ro dzi się jed nak no wy

pro blem: czy le piej in we sto wać w dłu go fa lo we

kam pa nie dro go we, któ rych efekt trud ny jest

do osza co wa nia, czy mo że w kon kret ną in fra -

struk tu rę? Tak jak zro bi ło to kie dyś Biu ro Ko mu -

ni ka cji Mar ke tin go wej PZU i za miast wy dać 16

mln zł na ko lej ną od sło nę kam pa nii „Stop wa ria -

tom dro go wym”, po sta no wi ło za ku pić fo to ra da ry

i masz ty na tra sie War sza wa – Kra ków, a tak że sfi -

nan so wać za kup par tii nie ozna ko wa nych ra dio -

wo zów dla służ by ru chu dro go we go. �
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Kam pa nie spo łecz ne – zda niem Lesz -
ka Sta fie ja, wy kła dow cy stra te gii ko mu -
ni ka cji spo łecz nej, mar ke tin go wej i PR
na Wy dzia le Dzien ni kar stwa UW – są,
w od róż nie niu od kam pa nii ko mer cyj -
nych, re kla ma mi ma ją cy mi na ce lu do -
bro pu blicz ne (spo łecz ne), a nie zysk.
Naj czę ściej po wsta ją z ini cja ty wy or ga -
ni za cji lub in sty tu cji po wo ła nych
do prze ciw dzia ła nia róż nym pa to lo -
giom oraz in nym ne ga tyw nym zja wi -
skom spo łecz nym. Ta kim jak cho ciaż by
za bój cza pręd kość na dro dze, nie trzeź -
wi kie row cy, nie prze strze ga nie za sad
ko dek su dro go we go itp.

Kam pa nie 
me dial ne o brd –
son da
Podinsp. Krzysztof Dymura, Wydział
Ruchu Drogowego KWP w Krakowie

– Kam pa nie spo łecz ne i edu ka cyj ne są bar -

dzo waż ne, ale efek ty przy cho dzą do pie ro

po dłuż szym cza sie. Aby sku tek ich był jak naj -

lep szy, za wsze po win no to wa rzy szyć im eg ze -

kwo wa nie pra wa (tak, że by uczest ni cy rd

wie dzie li, że to nie są tyl ko slo ga ny, ale re al ne

dzia ła nie), oraz no we li zo wa nie prze pi sów pra -

wa, czy li do sto so wy wa nie go do ak tu al nie wy -

stę pu ją cych re aliów i za gro żeń.

Na pew no nad miar róż ne go ro dza ju kam pa nii

nie po par tych ty mi dzia ła nia mi mo że wy wo łać

u uczest ni ków ru chu dro go we go prze ko na nie,

że jest to ko lej na re kla ma, ja kich każ de go dnia

oglą da my set ki. Naj czę ściej me cha nicz nie, bez

zbyt nie go prze my śle nia. 

Nad kom. An na Fic, rzecz nik pra so wy
KWP w Olsz ty nie

– Nie tyl ko ja ko po li cjant ka i au tor ka kam pa -

nii me dial nych, ale ja ko oby wa tel twier dzę, że

ma ją one du że zna cze nie dla zmia ny świa do -

mo ści spo łecz nej. Kam pa nie sku pia ją ce się

na pro mo wa niu bez piecz nych za cho wań

na dro dze, w mo im od czu ciu, ma ją du ży wpływ

na po pra wę bez pie czeń stwa w ru chu dro go -

wym. Trud no ocze ki wać cu dów po mie sią cu,

ro ku, efekt moż na bę dzie zo ba czyć na wet

za kil ka lat. Ale też drob ne zmia ny, wi docz ne

na co dzień w oto cze niu, to już du ży suk ces.

Na przy kład na dro gach War mii i Ma zur co raz

wię cej ro we rzy stów w od bla skach. Mo że to

efekt na szych kam pa nii z 2009 ro ku: „Naj now -

szy trend w mo dzie, bądź wi docz ny na dro -

dze”, czy te go rocz nej: „Gwiaz dy są naj le piej

wi docz ne po zmro ku”.

Zwró ce nie uwa gi ro dzi za sta no wie nie, a ono

w kon se kwen cji może do pro wa dzić do zmia ny

po sta wy. Kam pa nią me dial ną wal czy my o to

przy sło wio we „jed no ży cie”.

Asp. Bar tosz Pa cek, Wy dział Ru chu 
Dro go we go KSP

– Uwa żam, że sa ma kam pa nia me dial na to

pu ste dzia ła nie, je śli rów no le gle z nią nie

idzie eg ze kwo wa nie prze pi sów. To jest we -

dług mnie pod sta wa i fun da ment. Kam pa nia

jest su per te ma tem ja ko uzu peł nie nie dzia ła -

nia za po bie gaw cze go, nie mniej pod sta wą

jest nie uchron ność ka ry i eg ze kwo wa nie

prze pi sów. �
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Liczy się
dobry
pomysł
Rozmowa z Radosławem
Stępniem – podsekretarzem stanu
w Ministerstwie Infrastruktury,
wiceprzewodniczącym Krajowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego

Panie Ministrze, czy każdy – mając takie
życzenie i odpowiednie środki – może
zainicjować kampanię medialną
dotyczącą ruchu drogowego?

– Oczy wi ście, ży je my prze cież w wol -

nym kra ju. Na tym po le ga m.in. spo łe -

czeń stwo oby wa tel skie, że wol no Pa nu,

sa me mu lub z in ny mi oso ba mi, wal czyć

o słusz ną spra wę. Mo że się Pan też przy -

łą czyć do in nych or ga ni za cji i in sty tu cji.

To jest wła śnie na świe cie uzna wa ne za je -

den z fi la rów spo łe czeń stwa oby wa tel -

skie go.

Pi sze Pan o 54 kam pa niach me dial nych

do ty czą cych ru chu dro go we go, zor ga ni zo -

wa nych w Pol sce w cią gu ostat nich pię ciu

lat. Mo im zda niem by ło ich znacz nie wię -

cej, je śli weź mie my pod uwa gę – obok

tych wiel kich ogól no pol skich – rów nież te

mniej sze, o cha rak te rze lo kal nym czy też

do raź ne, za ini cjo wa ne przez bie żą ce wy -

da rze nia.

Kra jo wa Ra da BRD ko or dy nu je i or ga -

ni zu je kil ka istot nych ak cji me dial nych,

m.in. we spół z Po li cją i Ge ne ral ną Dy rek -

cją Dróg Kra jo wych i Au to strad, bo to są

na si naj waż niej si so jusz ni cy. Oczy wi ście,

ma my rów nież wie lu in nych part ne rów,

tak że po za in sty tu cjo nal nych, któ rych za -

pra sza my do współ pra cy w za leż no ści

od pro fi lu kam pa nii. Pro szę pa mię tać

rów nież o tym, że i na si part ne rzy bądź

in ne pod mio ty we wła snym za kre sie ini -

cju ją te go ty pu ak cje. Ma jąc do bry po -

mysł, wy zna cza ją ce le, or ga ni zu ją bu dżet

i przy stę pu ją do dzia ła nia. I bar dzo do -

brze. Je stem za tym, aby tych kam pa nii

by ło jak naj wię cej. 

Są trzy spra wy, na któ re trze ba zwró cić

uwa gę, za nim skon cen tru je my się na

drogowych kam pa niach me dial nych. Po

pierw sze gi gan tycz ny, bo trud no to na wet

na zwać ol brzy mim, wzrost licz by sa mo -

cho dów w Pol sce w tak krót kim cza sie.

Nie ste ty, ten ła twy do stęp do po jaz dów

nie idzie w pa rze ze wzro stem umie jęt -

no ści kie row ców, szcze gól nie mło dych.

Nie idzie rów nież w pa rze z ta ką, po wie -

dział bym, głę bo ką, do brze za ko rze nio ną

kul tu rą jaz dy i za cho wa niem się na dro -

dze. A te go trud no się na uczyć na kil ku -

mie sięcz nym kur sie. Tu po trzeb na jest

pla no wa, per ma nent na edu ka cja w za kre -

sie wy cho wa nia ko mu ni ka cyj ne go, i to

wdra ża na moż li wie wcze śnie.

Ostatnie lata przyniosły jednak pewną
poprawę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Czy miały na to wpływ
kampanie medialne?

– Po tym mo to ry za cyj nym bo omie

lat 90. i po cząt kach no wej de ka dy, kie dy

na na szych dro gach na stą pił szyb ki wzrost

licz by tra gicz nych zda rzeń, od kil ku już lat

ob ser wu je my zja wi sko od wrot ne – sys te -

ma tycz ny spa dek licz by za bi tych i po szko -

do wa nych w wy pad kach. Od trzech lat ma

on cha rak ter re gu lar ny. Nie twier dzę, że

jest to wy nik wy łącz nie kam pa nii me dial -

nych, ale na pew no w ja kiejś czę ści tak. Bo

ta zbież ność w cza sie z na si le niem ak cji

pro mu ją cych za gad nie nia bez pie czeń stwa

w ru chu dro go wym – w róż nych aspek tach

– jest co naj mniej za sta na wia ją ca.

Z pew no ścią mia ły na to wpływ rów -

nież no wo cze sne dro gi, któ rych nie ustan -

I nie zo sta ło to wy my ślo ne przez nas. To jest do -

ro bek wie lu po ko leń w kra jach, któ re ucho dzą

za bar dzo roz wi nię te w dzie dzi nie pre wen cji dro -

go wej, bez pie czeń stwa itd.

Czy w Szwe cji, Nor we gii, Niem czech czy na wet

Cze chach tzw. kul tu ra prze strze ga nia prze pi sów zo -

sta ła osią gnię ta tyl ko na pod sta wie chę ci oby wa te -

li? Skąd więc dra koń skie ka ry za na ru sze nie

prze pi sów? Czy tam ta spo łecz ność kie row ców ma

„wy cię tą chi rur gicz nie” chęć do szyb kiej jaz dy? Nic

po dob ne go, a więc w pod sta wie osią gnię cia suk ce -

su le ży jed nak coś in ne go. Tam te kra je stwier dzi ły,

że nie stać ich na po no sze nie gi gan tycz nych kosz -

tów na kam pa nie tyl ko dla te go, że oby wa te le nie

sto su ją się do obo wią zu ją cych prze pi sów. 

A więc my ślę, że w pierw szej ko lej no ści kon se -

kwent ne eg ze kwo wa nie prze pi sów ma ko lo sal ne

zna cze nie. Kam pa nia spo łecz na może to do brze

uzu peł niać.

Co po kam pa nii war tej kro cie, je śli w me diach

obok po ru sza ją ce go wy obraź nię spo tu pły nie

powszechna in for ma cja, że po li cja po win na przede

wszyst kim po uczać za wy kro cze nia, bo ma ta ką moż -

li wość zgod nie z ko dek sem wy kro czeń. A w ogó le, to

po li cja jest zła, bo cze pia się bied nych kie row ców

i ka rze ich man da ta mi tyl ko za to, że jeż dżą – jak sa -

mi twier dzą – „szyb ko, ale bez piecz nie”. Czy ta kie

oso by prze ko na ja ka kol wiek kam pa nia me dial na? 

Wła dy sław Ko sek, eme ry to wa ny ofi cer Po li cji
– Ja ko zwy kłe mu oby wa te lo wi i kie row cy trud no

mi wy mie nić takie ak cje me dial ne, któ re szcze gól -

nie utkwi ły by mi w pa mię ci. Od cza su do cza su wi -

dzia łem na bil l bo ar dach, w te le wi zji, ga ze tach al bo

ulot kach ja kieś ma ka brycz ne zdję cia, ha sła o roz wa -

gę, ad re so wa ne do kie row ców i pie szych, a tak że

do mo to cy kli stów, że by nie sta li się „wa rzy wa mi”.

Ja koś dłu żej się nad ni mi nie za sta na wia łem. Mo że

dla te go, że ja ko kie row ca za wsze sta ram się jeź dzić

z wy obraź nią i prze strze gać obo wią zu ją cych prze pi -

sów.

Mo im zda niem w pu blicz nej TV po win no się po -

ka zy wać wię cej fil mów ob ra zu ją cych tra ge die

na dro gach. Za miast emi to wać pro gra my ty pu, ja ki

sa mo chód ku pić, le piej by ło by po in for mo wać, któ -

re au ta są bez piecz ne i dla cze go, a tak że za jąć się

sta nem na szych dróg. 

Kul tu ra na pol skich dro gach po zo sta wia wie le

do ży cze nia, te go jed nak nie po pra wi się fil mi kiem

lub jed ną ak cją me dial ną. Trze ba za czy nać od pod -

staw – od szko ły pod sta wo wej i od kur sów na pra wo

jaz dy. Na kur sach uczą tyl ko prze pi sów i tech ni ki

jaz dy, a nikt nie zauważa, że kan dy da tów na kie row -

ców po win no się wy cho wy wać wie lo kie run ko wo

i wpa jać im za cho wa nie wy ra ża ją ce się w po sza no -

wa niu in nych. 

Dziś przy dro gach peł no jest róż nych re klam,

wśród któ rych bil l bo ar dy do ty czą ce brd gi ną. Je śli

więc licz ba wy pad ków spa da, to jest efek tem – jak

sa dzę – co raz lep szych dróg i lep szych aut, a nie

kam pa nii me dial nych. �

J. Pac.
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nie nam przy by wa. Mo że nie tak szyb ko,

jak  by śmy so bie ży czy li, ale za wsze.

Te 1700 km za kon trak to wa nych dróg i te

po nad 1200 km dróg w bu do wie (w tym 32

od cin ki au to strad) ro bi wra że nie na wet

na tych, któ rzy nie chęt nie by to przy zna li.

Jest to naj więk szy pro gram in we sty cyj ny

w hi sto rii Pol ski. 

Tylko że te nowoczesne drogi i nowoczesne
samochody nie oznaczają jeszcze
automatycznej gwarancji 
bezpieczeństwa.

– To fakt. Ma my wie le od no to wa nych

przy kła dów, że bar dzo do bra dro ga mo że

być tak że bar dzo nie bez piecz na, wła śnie

dla te go, że jest bar dzo do bra. Swo ją na -

wierzch nią, sze ro ko ścią, wy pro fi lo wa niem

ku si róż ne go ro dza ju do mo ro słych raj dow -

ców do bez myśl nych po pi sów, do bra wu ry.

A stąd już tyl ko krok do tra ge dii.

Wszyst ko jed nak i tak za le ży od kie row -

cy. On de cy du je o si le na ci sku na pe dał ga -

zu i o pręd ko ści, któ rą roz wi ja. Je śli ro bi to

„z gło wą”, roz sąd nie, uru cha mia jąc przy

tym wy obraź nię, na pew no bez piecz nie do -

je dzie do ce lu. Na to miast do tych kie row -

ców, któ rzy wo lą nie pa mię tać, że

sa mo chód czy mo to cykl to nie bez piecz ne

na rzę dzia w rę kach nie od po wie dzial nych

osób, ad re su je my te wła śnie ak cje me dial -

ne ty pu „Week end bez ofiar”, „Użyj wy -

obraź ni” czy „Pręd kość za bi ja”. 

Nadmierna prędkość 
to dzisiaj największe zagrożenie 
w ruchu drogowym.

– Po wie dział bym, że to naj więk szy za bój -

ca na pol skich dro gach, któ ry cią gle po zo -

sta je bez kar ny. Spraw ca ponad 45 proc.

wy pad ków z ofia ra mi śmier tel ny mi. Z ba -

dań wy ni ka, że na si kie row cy są ma ło 

zdy scy pli no wa ni, prze kra cza nie obo wią zu -

ją cych pręd ko ści jest u nas nie mal po -

wszech ne. W mia stach zbyt szyb ko jeź dzi

po nad 80 proc. zmo to ry zo wa nych. Jesz cze

go rzej jest na tra sach po za miej skich i na od -

cin kach dróg prze bie ga ją cych przez nie -

wiel kie miej sco wo ści. Tam bli sko 95 proc.

kie row ców igno ru je obo wią zu ją ce ogra ni -

cze nia pręd ko ści. 

Jak z tym zja wi skiem wal czyć? To bar dzo

trud ne za da nie. Po li cja, cho ciaż dys po nu je

środ ka mi praw ny mi, i tak nie jest w sta nie wy -

eli mi no wać z ru chu wszyst kich pi ra tów 

dro go wych. Po zo sta ją więc apele, kam pa nie

me dial ne, pro pa gu ją ce spo łecz ne po tę pie-

nie agre syw nych za cho wań na dro dze, oraz 

roz bu do wa in fra struk tu ry, czy li sta wia nie

róż nych prze szkód, ma ją cych na ce lu spo -
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wol nie nie ru chu. Nie wszę dzie jest to moż -

li we.

Nie skła da my jed nak bro ni. Zda je my so -

bie spra wę, że wy wo ła nie ta kie go trwa łe go

od ru chu nie ak cep ta cji dla anar chi stów dro -

go wych wy ma ga cza su i cier pli wo ści. To

będzie trwać la ta mi, jak w przy pad ku nie -

trzeź wych kie row ców. Jesz cze 20–30 lat

temu re ak cja na ich za cho wa nie na dro dze

nie by ła tak jed no myśl na i zde cy do wa na jak

dziś. Jest to, jak sa dzę, wy nik za rów no doj -

rza ło ści na sze go spo łe czeń stwa, jak i tych

wszyst kich kam pa nii me dial nych, któ re co -

dzien nie uświa da mia ją nam za gro że nia zwią -

za ne z ru chem na dro gach.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. autor
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–Zja wi sko han dlu ludź mi znam z au -

top sji, ja ko po li cjant re ali zo wa łem

ta kie spra wy – mó wił Adam Ra pac -

ki, se kre tarz sta nu w MSWiA, otwie ra jąc V Kra -

jo wą kon fe ren cję nt. zwal cza nia i za po bie ga nia

han dlo wi ludź mi, któ ra od by ła się 21 paź dzier -

ni ka br. w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

Swo imi do świad cze nia mi w prze ciw dzia ła niu

te mu zja wi sku dzie li ły się przed sta wi ciel ki or ga -

ni za cji po za rzą do wych, m.in. Ire na Da wid -Ol -

czyk z dzia ła ją cej już 15 lat Fun da cji La Stra da

(pierw sza fun da cja w Pol sce, jak pod kre ślił ge -

ne rał Ra pac ki, któ ra nio sła po moc ofia rom), Ma -

ria Kel ler -Ha me la z Fun da cji Dzie ci Ni czy je

i Alek san dra An drusz czak z Fun da cji ITA KA –

Cen trum Po szu ki wań Lu dzi Za gi nio nych.

PRZE PI SY
Pro ku ra tor An na Ro ma no wicz z De par ta -

men tu Le gi sla cyj no -Praw ne go Mi ni ster stwa

Spra wie dli wo ści po in for mo wa ła o no wych

za pi sach w ko dek sie kar nym, któ re we szły

w ży cie 8 wrze śnia 2010 r. Za war ta jest

w nich m.in. dłu go ocze ki wa na przez or ga ny

ści ga nia de fi ni cja po ję cia „han del ludź mi”

(art. 115 par. 22 k.k.), któ rą za miesz cza my

w ram ce. 

Do tych cza so wy prze pis art. 253 par. 1

k.k., pe na li zu ją cy han del ludź mi, zo stał

prze su nię ty do roz dzia łu do ty czą ce go prze -

stępstw prze ciw ko wol no ści i funk cjo nu je

ja ko art. 189a k.k. par. 1 w brzmie niu: „Kto

do pusz cza się han dlu ludź mi, pod le ga ka rze

po zba wie nia wol no ści na czas nie krót szy

od lat 3”.

Od 8 wrze śnia br. ka ra ne jest (art. 189a

par. 2) rów nież przy go to wa nie do po peł nie -

nia prze stęp stwa han dlu ludź mi (od 3 mie -

się cy do 5 lat po zba wie nia wol no ści).

Uchy lo ny zo stał na to miast prze pis art. 204

par. 4 k.k. pe na li zu ją cy za cho wa nie po le ga ją -

ce na zwa bie niu lub upro wa dze niu in nej

oso by w ce lu upra wia nia pro sty tu cji za gra ni -

cą. Prze pis ten stra cił ra cję by tu w związ ku

z tym, że prze wi dzia ny w nim ze spół zna -

mion za wie ra się w no wej de fi ni cji han dlu

ludź mi. Obec nie więc spraw ca zwa bie nia

lub upro wa dze nia ofia ry w ce lu upra wia nia

przez nią pro sty tu cji za gra ni cą pod le ga od -

po wie dzial no ści kar nej za prze stęp stwo han -

dlu ludź mi z art. 189a k.k., za gro żo ne ka rą

po zba wie nia wol no ści od 3 lat.

DZIA ŁA NIA
Pod czas kon fe ren cji prof. dr hab. Zbi gniew

La so cik, kie row nik Ośrod ka Han dlu Ludź -

mi Uni wer sy te tu War szaw skie go, przed sta -

wił ana li zę (do ko na ną przez In sty tut

Pro fi lak ty ki Spo łecz nej UW) dzia łań po -

dej mo wa nych w ce lu prze ciw dzia ła nia

temu zja wi sku. Wska zał m.in. na brak 

pu blicz nej de ba ty nt. han dlu ludź mi oraz

oce ny prze pro wa dzo nych szko leń. Dr Bar -

ba ra Na my słow ska -Ga bry siak z Wy dzia łu

Pra wa UW, któ ra prze pro wa dzi ła ana li zę

wy ro ków są do wych z 2009 r., stwier dzi ła

na to miast, że ofia ry han dlu ludź mi są dys -

kry mi no wa ne przez wy miar spra wie dli wo -

ści. Pro ku ra tor dr Krzysz tof Karsz nic ki,

dy rek tor De par ta men tu Współ pra cy Mię -

dzy na ro do wej w Pro ku ra tu rze Ge ne ral nej,

wska zał na dłu gość pro wa dze nia spraw

o han del ludź mi (na wet 8–10 lat) oraz czę -

ste zmia ny po li cjan tów zaj mu ją cych się

daną spra wą. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
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Art. 115 par. 22 k.k.
Han dlem ludź mi jest: wer bo wa nie, trans port, do star cza nie, prze ka zy wa nie, prze cho -
wy wa nie lub przyj mo wa nie osoby z za sto so wa niem: 
1) prze mo cy lub groź by bez praw nej, 
2) upro wa dze nia, 
3) pod stę pu, 
4) wpro wa dze nia w błąd al bo wy zy ska nia błę du lub nie zdol no ści do na le ży te go poj -
mo wa nia przed się bra ne go dzia ła nia, 
5) nad uży cia sto sun ku za leż no ści, wy ko rzy sta nia kry tycz ne go po ło że nia lub sta nu
bez rad no ści, 
6) udzie le nia al bo przy ję cia ko rzy ści ma jąt ko wej lub oso bi stej al bo jej obiet ni cy oso -
bie spra wu ją cej opie kę lub nad zór nad in ną oso bą 
– w ce lu jej wy ko rzy sta nia, na wet za jej zgo dą, w szcze gól no ści w pro sty tu cji, por -
no gra fii lub in nych for mach sek su al ne go wy ko rzy sta nia, w pra cy lub usłu gach o cha -
rak te rze przy mu so wym, w że brac twie, w nie wol nic twie lub in nych for mach
wy ko rzy sta nia po ni ża ją cych god ność czło wie ka lub w ce lu po zy ska nia ko mó rek,
tka nek lub na rzą dów wbrew prze pi som usta wy. Je że li za cho wa nie spraw cy do ty czy
ma ło let nie go, sta no wi ono han del ludź mi, na wet gdy nie zo sta ły uży te me to dy lub
środ ki wy mie nio ne w pkt 1–6.

Jest de fi ni cja

Od 15 do 19 li sto pa da 2010 r. w Sę ko ci nie

od bywał się VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów

Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków Cy wil -

nych MSWiA. Po przy ję ciu spra woz da nia

Za rzą du Kra jo we go oraz Głów nej Ko mi sji

Re wi zyj nej i udzie le niu im ab so lu to rium

de le ga ci wy bra li no we wła dze związ ku.

W wy ni ku gło so wa nia prze wod ni czą cą 

Za rzą du Kra jo we go ZZPC MSWiA zo sta ła 

Be ata Ka lic ka (MSWiA), a prze wod ni czą cą

Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej, przez akla ma -

cję, Alek san dra Ku te ra (BOR). Wy bra ni zo -

sta li też prze wod ni czą cy po szcze gól nych

pio nów: Be ata Ka lic ka ds. pra cow ni ków

służ by zdro wia, Wła dy sław Kmie cik ds. pra -

cow ni ków Stra ży Gra nicz nej i Bar ba ra Szer -

low ska -He man ds. pra cow ni ków Po li cji,

BOR, MSWiA, ZER, CPD. 

Zjazd był też oka zją do uczcze nia przy pa -

da ją ce go w tym ro ku 20-le cia po wsta nia

ZZPC MSWiA. Z tej oka zji do Sę ko ci na

przy je cha ło wie lu go ści, któ rzy na za koń cze -

nie zjaz du wraz z de le ga ta mi wy słu cha li

kon cer tu w wy ko na niu ar ty stów Ope ry

Łódz kiej. �

GB
zdj. ZZPC MSWiA

VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Związ ku 
Za wo do we go Pra cow ni ków Cy wil nych MSWiA
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W Państwa klinice hospitalizowani są 
nie tylko żołnierze polskich kontyngentów
wojskowych, ale i policjanci – z jakich
powodów trafiają tutaj ci drudzy? 
Jakie wydarzenia sprawiają, że zostają
Państwa pacjentami?

– Naj czę ściej nie jest to jed no kon kret ne

zda rze nie trau ma tycz ne, lecz sku mu lo wa ny

stres za wo do wy zwią za ny z róż ny mi sy tu acja -

mi, któ re się spo ty ka w tym za wo dzie: kon -

tak ty z prze stęp ca mi i prze stęp czo ścią

zor ga ni zo wa ną, z prze mo cą, bru tal no ścią, ale

też, je śli cho dzi o po li cję dro go wą, po ja wia ją

się po li cjan ci pra cu ją cy przy wy pad kach ko -

mu ni ka cyj nych – oglą da nie miejsc ta kich

zda rzeń rów nież wy wo łu je ogrom ny stres.

U po li cjan tów, z ra cji ich za wo du, czę ściej

wy stę pu je stres po ura zo wy wła śnie ze wzglę -

du na cha rak ter pra cy i po ten cjal ne za gro że -

nie ży cia. 

Policjanci sami zgłaszają się na terapię, 
czy raczej są na nią kierowani przez
przełożonych?

– Nie ma re gu ły, lecz naj czę ściej jest tak,

że po li cjan ci sa mi za uwa ża ją, że ich zdro wie

szwan ku je, więc zgła sza ją się do le ka rza

pierw sze go kon tak tu, a on, gdy ma pod sta -

wy do te go, kie ru je ich do psy chia try. Na -

stęp nie spe cja li sta, je śli uzna, że ma

do czy nie nia ze stre sem bo jo wym, wy sy ła pa -

cjen ta do nas.

Ilu policjantów z takim rozpoznaniem trafia
rocznie do Państwa kliniki?

– W po rów na niu z żoł nie rza mi jest to nie -

wiel ka liczba, oko ło dzie się ciu osób rocz nie,

w tym rów nież ko bie ty.

Z ja ki mi pro ble ma mi po li cjan ci się bo ry ka ją?
– To spra wa in dy wi du al na. Kie dy 

czło wiek zgła sza się do psy chia try, jest 

to spo wo dowane róż nymi czyn ni kami.

W więk szo ści przy pad ków, jak już po wie -

dzia łem, przy czy ną jest głów nie stres za wo -

do wy, czy li nie po ro zu mie nia z ludź mi

w pra cy, przy pad ki mob bin gu, stres zwią za -

ny z pra cą z za trzy ma ny mi, strach, lęk

przed utratą pra cy – wszyst ko to, cze go do -

świad cza się w kon tak cie z in ny mi. Pra ca

wy ma ga ją ca obec no ści np. przy sek cjach

zwłok i wy ni ka ją ca z te go ko niecz ność kon -

tak tu z dra stycz ny mi sce na mi rów nież po -

wo du je ku mu la cję stre su.

A depresja? Obcowanie z, jak mówią
policjanci, „całym złem tego świata” 
też chyba może do niej prowadzić…

– Oczy wi ście, ale de pre sja nie jest do me -

ną tej gru py za wo do wej, do ty ka róż nych

osób. Mo im zda niem nie jest to zja wi sko

cha rak te ry stycz ne dla po li cjan tów.

Czasami po zakończeniu misji policjanci
żyją tylko myślą, by tam wrócić, bo tylko
bycie tam ma dla nich sens, nie potrafią się
odnaleźć w codziennym życiu i kontaktach
rodzinnych. Czy to powinno niepokoić?

– Oczy wi ście w każ dym przy pad ku jest

to spra wa in dy wi du al na, ale je śli sły szę, że

ktoś le piej czu je się na mi sji niż w do mu, to

dla mnie jest to nie po ko ją cy objaw, ozna -

ka, że coś w re la cjach z tą ro dzi ną nie jest

w po rząd ku. Wte dy moż na mó wić o pro ble -

mach ada pta cyj nych po po wro cie do kra ju.

Z jed nej stro ny ta ki wy jazd na mi sję jest

zwią za ny z czymś nie bez piecz nym i na ra -

ża niem ży cia, ale z dru giej moż na po wie -

dzieć, że jest to ja kiś spo sób na ży cie: tam

wszyst ko czło wiek ma za pew nio ne, je go je -

dy nym obo wiąz kiem są za da nia bo jo we, na -

to miast o je dze nie i za kwa te ro wa nie nie

mu si się mar twić, nie sty ka się z pro ble ma -

mi ży cia co dzien ne go, któ re cze ka ją go

po po wro cie.

Ilu stra cją takich pro ble mów po po wro cie

do kra ju jest scena z The Hurt Loc ker (ame -

ry kań ski dra mat wo jen ny o Ira ku, w 2010 r.

do stał sześć Osca rów, w tym za naj lep szy

film – AW): żoł nierz, w cza sie za ku pów

w skle pie, nie jest w sta nie wy brać płat ków

śnia da nio wych. 

Cza sem spra wy co dzien ne po po wro cie

z mi sji są tak przy tła cza ją ce, że czło wiek nie

po tra fi so bie dać z ni mi ra dy, więc po ja wia

się chęć, by nie mie rzyć się z ni mi, ale 

je chać znów na mi sję. Tam pew ne aspek ty

ży cia po pro stu wy da ją się ła twiej sze.

Czasami to rodzina podejmuje decyzję,
podświadomie każe misjonarzowi wybierać:
albo ona, albo kolejny wyjazd.

– Kie dy jest się z da la od do mu, lu dzie od -

zwy cza ja ją się od sie bie, więc po po wro cie

re la cje ro dzin ne trze ba nie ty le bu do wać

na no wo, co od bu do wy wać. To wy ma ga

sporo wy sił ku i ener gii, cza su i cier pli wo ści

z obu stron. Każ dy tak dłu gi wy jazd za bu rza

re la cje w ro dzi nie: mąż ja kiś czas jest

w domu, po tem nie ma go pół ro ku, wra ca

i znów nie dłu go je dzie… Wte dy mo że ro -

dzić się na pię cie mię dzy człon ka mi ro dzi ny.

Policja, podobnie jak wojsko,
to specyficzna grupa zawodowa, której
członkowie nie zawsze chcą się przyznać,
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W po rę do strzec pro blem
Podczas IV konferencji naukowej Człowiek w ekstremalnych warunkach

środowiska, odbywającej się pod koniec października br. w warszawskim
Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, przedstawiono prezentację

Wcześniejsze

traumatyczne

zdarzenia życiowe

a przebieg

i efektywność terapii

PTSD u weteranów

Polskich

Kontyngentów

Wojskowych. 
Zapytaliśmy Macieja
Zbyszewskiego
z Kliniki Psychiatrii

i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,
jednego z prelegentów, czy podobne problemy dotykają też policjantów
i czy szukają oni fachowej pomocy.
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nawet przed sobą, że coś nie jest
w porządku – uważają, że poradzą sobie
z problemami i nie chcą pomocy. Czasem
uciekają w alkohol, a czasem traumatyczne
wydarzenia ze służby przelewają na papier,
piszą książki i sztuki teatralne na podstawie
tego, co ich spotkało. Czy to dobry sposób
na zmierzenie się z własnymi upiorami?

– Z wy da rze nia mi trau ma tycz ny mi lu -

dzie ra dzą so bie w róż ny spo sób, ale naj -

waż niej sze jest to, co wy bra na me to da

upo ra nia się ze stre sem przy no si. Al ko hol

na pew no nie jest do brym roz wią za niem,

bo skut ki uciecz ki w al ko ho lizm mo gą być

opła ka ne. Na to miast od re ago wa nie swo ich

emo cji w spo sób twór czy jest jak naj bar -

dziej do bre, dla mnie ma to wy miar te ra -

peu tycz ny. 

Przelanie emocji na papier spowoduje, że
będzie można powiedzieć: wyleczyłem się
z tego wydarzenia? 

– Bar dzo chcie li by śmy za my kać pew ne

okre sy, pod su mo wy wać je i już do nich nie

wra cać. Te ra pia po le ga na tym, by dra ma -

tycz ne wy da rze nia po wo li zmniej sza ły swo je

zna cze nie – nie zna czy to jed nak, że cał kiem

zni ka ją z na sze go ży cio ry su. Pi sa nie po ma ga

zmniej szyć emo cje, któ re się na gro ma dzi ły,

po ta kiej au to te ra pii na pew no po czu je my

się le piej. Po za tym róż ne uwa run ko wa nia

do mo we każ de go z nas wpły wa ją na to, jak

prze ży wa my póź niej sze stre sy po ura zo we. 

Mie li śmy przy pa dek po li cjan ta z dro gów -

ki, któ ry zgło sił się do nas na te ra pię po tym,

jak zo stał po trą co ny sa mo cho dem przez

prze stęp cę – nie ste ty nie wiem, czy wró cił

do służ by, ale je go te ra pia prze bie gła bar dzo

po myśl nie. Le ka rze pro wa dzą cy po ja kimś

cza sie za pra sza ją pa cjen ta na kon tro lę

do psy chia try – je że li coś jest nie tak, wra ca

się do te ra pii. 

Jak długo trwa terapia – aż do skutku, czy
jest limit na jej przeprowadzenie?

– Czas jest ogra ni czo ny sys te mo wo przez

NFZ i dia gno zę, ja ka zo sta ła po sta wio na,

prze waż nie pa cjent tra fia do nas na czte ry

do sze ściu ty go dni. Je że li na jaw wy cho dzą

in ne, wcze śniej sze ura zy i te ra pię trze ba na -

dal pro wa dzić, to tak ro bi my.

Jakie objawy wskazują, że policjant
powinien szukać pomocy psychologa lub
psychiatry?

– Wie lu pa cjen tów, któ rzy do nas tra fia ją,

jest już po kon sul ta cji z psy cho lo giem po li -

cyj nym, któ ry kie ru je ich wła śnie do na szej

kli ni ki. Kie dy za uwa ży się ja kiś pro blem, do -

brze po wie dzieć o nim za ufa nej oso bie, ale

nie ko niecz nie ko le dze z pra cy. Nie na le ży

cho wać pro ble mu w so bie i cze kać, aż sam

się roz wią że, po nie waż w ten spo sób czę sto

tra ci się dy stans. Pra ca w po li cji, po dob nie

jak w woj sku, wy ma ga by cia twar dym, da wa -

nia so bie ra dy w każ dej sy tu acji, co stwa rza

blo ka dę przed szu ka niem po mo cy.

Za nie po ko je nie po win na bu dzić bez -

sen ność, pro ble my z pa no wa niem

nad emo cja mi, trud ność z kon cen tra cją

i wy ko ny wa niem swo ich obo wiąz ków, nie -

po ro zu mie nia z naj bliż szy mi, od cię cie

emo cjo nal ne od co dzien nych sy tu acji,

brak za in te re so wa nia ro dzi ną, swo ją pra cą

i oto cze niem. Je śli my sa mi za uwa ży my

u sie bie ta kie ob ja wy lub ktoś bli ski to do -

strze że, po win ni śmy skon tak to wać się ze

spe cja li stą.

Czy szukanie takiej pomocy nie powoduje
napiętnowania policjanta, uznania go przez
kolegów za słabego lub, co gorsza,
niepoczytalnego?

– W ja kimś stop niu na pew no po ja wia się

ta kie ry zy ko, jed nak z dru giej stro ny funk -

cjo na riusz, któ ry nie ra dzi so bie ze so bą

i swo imi emo cja mi, mo że sta no wić za gro że -

nie dla in nych – nie wy peł nia do brze swo ich

obo wiąz ków, co w nie któ rych przy pad kach

mo że skoń czyć się tra gicz nie i dla nie go,

i dla in nych. Pro ble my z kon cen tra cją i tłu -

mie nie w so bie pro ble mów w oba wie, jak się

zo sta nie ode bra nym, mo gą w efek cie być

przy czy ną nie szczę ścia. Wte dy bar dzo ła two

o błąd, któ ry mo że nas du żo kosz to wać. 

Dzię ku ję za roz mo wę. �
ALEK SAN DRA WI CIK

zdj. An drzej Mi tu ra
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Post Trau ma tic Stress Di sor der
(PTSD) – stres po ura zo wy na sku tek
trau ma tycz ne go wy da rze nia – to ze spół
ob ja wów, na któ re skła da ją się trzy
głów ne wiąz ki ob ja wo we: uni ka nie my -
śli i prze żyć zwią za nych z trau mą, na -
wra ca ją ce, wdzie ra ją ce się do psy chi ki
ob ra zy zwią za ne z prze ży tą trau mą
oraz ogól ne po bu dze nie or ga ni zmu,
wy ra ża ją ce się np. draż li wo ścią czy
nad mier ną czuj no ścią. 

Trwa czwar ta już edy cja kon kur su, któ ry
or ga ni zu je Ogól no pol skie Po go to wie dla
Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li -
nia”. Kan dy da tów do te go ty tu łu mo gą
zgła szać oso by pry wat ne, or ga ni za cje spo -
łecz ne i in sty tu cje in ne niż Po li cja. Zgło sze -
nie po win no za wie rać da ne kan dy da ta,
da ne oso by zgła sza ją cej i peł ną na zwę in -
sty tu cji przez nią re pre zen to wa nej, da ne
kon tak to we oraz uza sad nie nie zgło sze nia.

Szcze gó ły do ty czą ce kon kur su oraz for -
mu larz zgło sze nio wy moż na zna leźć
na www.nie bie ska li nia.pl. For mu larz na le ży
wy słać pod ad re sem Ogól no pol skie go Po -
go to wia dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie
„Nie bie ska Li nia” In sty tu tu Psy cho lo gii
Zdro wia, ul. Ko ro tyń skie go 13, 02-121 War -
sza wa. �

Policjant, który mi pomógł
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S val bard to ar chi pe lag wysp po ło żo ny za ko -

łem pod bie gu no wym, ja kieś 1000 km

od bie gu na pół noc ne go i pra wie 1500 km

na pół noc od Ro va nie mi, gdzie miesz ka 

św. Mi ko łaj. Na zy wa ny jest kró le stwem niedź -

wie dzi po lar nych, kra iną lo du, mro zu, zórz po -

lar nych. Najwięk szą jego wy spą jest Spit sber gen.

– Gdy zna jo mi i ko le dzy py ta li mnie, do kąd

pły nę w tym ro ku, dum nie od po wia da łem:

na Spits ber gen i pod bie gun pół noc ny. Gdy

py ta li, po co la tem pchać się w zim no, od po -

wia da łem, aby zre ali zo wać ko lej ne że glar skie

ma rze nie – opo wia da mł. insp. Woj ciech 

Pa siecz ny, pry wat nie że glarz, a zawodowo rad -

ca w Wy dzia le Ru chu Dro go we go KSP.

ZDO BYĆ BIE GUN
O Spits ber ge nie ma rzył od trzech lat. Mó wi,

że tak na praw dę to pierw sza wy pra wa na

Gren lan dię wy szła wła śnie za miast Spits ber -

ge nu. Bo na Gren dlan dii był już dwa ra zy.

Dwa ra zy opły nął też przy lą dek Horn, zdo -

był ba zę Arc tow skie go na An tark ty dzie i to

tam w stycz niu 2008 ro ku uda ło mu się na -

mó wić ka pi ta na na rejs na bie gun pół noc ny.

Po po wro cie do kra ju za czę li przy go to wa nia.

– Naj waż niej sze by ło zna le zie nie jach tu.

Po trzeb ny nam był sta lo wy, dziel ny jacht.

Jacht po lar ny – opo wia da Pa siecz ny. – I uda -

ło się. Ka pi tan na mó wił Sa il Tra ining As so -

cia tion Po land na wy pły nię cie Ge da nii na

zim ne wo dy Pół no cy.

15 lip ca 2010 ro ku w 17 osób wy ru szy li

z Trom sø w Nor we gii. Ich ce lem by ło po bić

re kord, po pły nąć jak naj da lej na pół noc, po -

ko nać 80 rów no leż nik. Plan był ta ki: po dro -

Na koniec świata

Jesteśmy żeglarze, dzielni

żeglarze, osmalone wiatrem

mamy twarze. Trzy warstwy

polarów, łapawice, niestraszne

nam sztormy, burze, nawałnice.

Kiedy noc nadchodzi, noc

nadchodzi, słońce dalej świeci,

nie zachodzi. Płyniemy na północ

po przygodę, zobaczymy

Svalbard, białe misie młode –
podśpiewuje Wojciech Pasieczny.

Polska 
stacja polarna PAN
na Spitsbergenie
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dze za ha cza ją o Wy spę Niedź wie dzią, od -

wie dza ją pol ską sta cję po lar ną PAN

w Horn sund na Spits ber ge nie i po tem pły -

ną jak naj bli żej bie gu na, a na ko niec, w dro -

dze po wrot nej, od wie dza ją naj cie kaw sze

miej sco wo ści.

ARK TYCZ NE DOR SZE
II ofi ce rem Ge da nii i och mi strzem wy pra -

wy zo stał mia no wa ny Pa siecz ny. 

– Ca ła żyw ność by ła na mo jej gło wie –

mówi. – Ra zem z ko le gą zgro ma dzi li śmy

i przy wieź li śmy z Pol ski wszyst ko. Wia do -

mo, w Nor we gii jest dro go, za pa ko wa li śmy

więc sa mo chód po brze gi. 

Wieź li pol skie jaj ka, po mi do ry, ziem nia ki,

ce bu lę, mię so, chleb, go to we obia dy w sło -

ikach, kon ser wy. Pol ską ło pat kę, kar ków kę,

go lon kę i pasz tet. Tak, że by nie zabra kło.

A jak mie li ocho tę na świe że ry by, po pro stu

bra li węd ki i ło wi li. Na przy kład dor sze

w oko li cy Wy spy Niedź wie dziej.

– Tam się nie scho dzi na ląd, bo to jest

re zer wat – opo wia da Pa siecz ny. – Za rzu ci -

li śmy węd ki. Ło wi my. Ta kie go bra nia nie wi -

dzia łem. W pięt na ście mi nut mie li śmy obiad dla

ca łej za ło gi. Tam się tyl ko rzu ca, szar pie i już.

Ta aakie ry by. Kam buz, czy li kuch nia po kła do wa,

pra co wał na peł nych ob ro tach.

MIŚ TYL KO WY PCHA NY
Pią te go dnia że glu gi do pły nę li do fior du Horn -

sund, do pol skiej sta cji po lar nej. Nie ste ty, oka -

za ło się, że nie mo gą zejść na ląd, po nie waż

na miej scu zna le zio no ran ne go niedź wie dzia

i Nor we go wie przy la tu ją pro wa dzić śledz two.

– Ge ne ral nie tam w ogó le nie moż na scho dzić

na ląd, ale my mie li śmy zgo dę PAN i gu ber na to -

ra Sval bar du – opo wia da Pa siecz ny. – Umó wi li -

śmy się, że zej dzie my w dro dze po wrot nej.

Kie row nicz ka sta cji pro si ła nas, żeby po brać

prób ki wo dy ze stru my ków, któ re płyną z lo dow -

ców, i prób ki osa du, któ ry jest na lo dow cach.

Mamy mi sję do wy ko na nia, a tym cza sem pły-

nie my do Lon gy ear by en, jed nej z naj bar dziej na 

pół noc po ło żo nych osad ludz kich.

21 lip ca ter mo metr w War sza wie po ka zy -

wał 36 st. C. Pa siecz ny pa mię ta, bo za dzwo nił

wte dy do do mu. Śmiał się, że u nich też 36 stop -

ni. Ty le że Fah ren he ita. W Lon gy ear by en

do obro ny przed mi sia mi wy po ży czy li po nie -

miec kie go mau ze ra z 1941 ro ku. 

– Bia ły miś mo że za ata ko wać – tłu ma czy 

Pa siecz ny. – Niedź wie dzie są tam pod ochro ną, ale

w obro nie wła snej trze ba użyć bro ni. Na szczę ście

my spo ty ka my tyl ko te wy pcha ne.

LO DO WY ŚWIAT
Pły nąc da lej w stro nę bie gu na pół noc ne go, za -

sta na wia li się nad jed nym: jak da le ko uda im się

po dejść? Czy po bi ją re kord? Po dro dze to wa rzy -

Barentsburg, osada rosyjskich górników

�
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szy ły im del fi ny, ktoś wy pa trzył mor sy, wi dać

by ło fo ki i wie lo ry by wy rzu ca ją ce gej ze ry

wody. Świe ci ło słoń ce, a ci szę raz na ja kiś

czas prze ry wał po tęż ny grzmot cie lą cych się

lo dow ców. Za 80. rów no leż ni kiem skoń czy ła

się ma pa elek tro nicz na i da lej kurs szedł

po sza rym tle. Pły nę li z ma pą pa pie ro wą.

Był 23 lip ca, go dzi na dru ga. Mgli sto. Pu sto. 

– Czu li śmy, że je ste śmy sa mi. Że da lej nie

ma już nic. Żad ne go lądu za ho ry zon tem –

mó wi Pa siecz ny.

Wtem po ja wił się pierw szy drob ny lód. Po -

tem co raz więk szy i więk szy. I na gle stop.

Za trzy mał ich zwar ty pak lo do wy.

– Do tar li śmy do 80 st. 41' N i od bi li śmy się

od lo du. Da lej nie dało się już na wet ka ja -

kiem pły nąć – opo wia da Pa siecz ny. – Lód

się gał po ho ry zont. Nie by ło przej ścia. 

Tro chę ża łu je, że nie da ło ra dy da lej, że nie

po bi li re kor du, któ ry wy no si 81 st. 5'. 

– A z dru giej stro ny czu ję ra dość, że by łem

tak da le ko – mó wi. 

MIA STO WID MO
W dro dze po wrot nej zgod nie z umo wą po -

bra li prób ki wo dy i osa dów z lo dow ca. Po tem

od wie dzi li Ny-Åle sund, gdzie re ni fe ry pra -

wie ja dły im z rę ki, oraz dwie ro syj skie osa dy

gór ni cze: Ba rents burg i Py ra mi den. 

– Przy gnę bia ją ce wra że nie. Kra jo braz

z lat 50., jak by ktoś za trzy mał czas – opo wia -

da Pa siecz ny. – Praw dzi wy ko niec świa ta. 

W Ba rents bur gu jesz cze tli się ży cie, ale

mia stecz ko jest kom plet nie zde wa sto wa ne. 

W Py ra mi den miesz ka dziś tyl ko ośmiu

Ro sjan. W 1998 ro ku wy je chał stąd ostat ni

wa go nik z wę glem i, na mocy decyzji

właściciela Arktikugol Trust, w cią gu jed nej

do by osada zo stała opuszczona. 

– Wy glą da to tak, jak by lu dzie przed chwi -

lą wy szli i wszyst ko zo sta wi li. Na przy kład

w szpi ta lu jest sa la ope ra cyj na go to wa do za -

bie gów, przy go to wa ne są strzy kaw ki, na rzę -

dzia, stół – mó wi Pa siecz ny. – W szko łach

zo sta ły książ ki, w do mach kwia ty, w ma ga zy -

nach na pół kach peł no czę ści.

W opusz czo nej sa li ba lo wej na zde wa sto -

wa nym for te pia nie Pa siecz ny zagrał kon cert.

Od wie dził też naj da lej wy su nię ty na pół noc

po mnik Le ni na.

POL SKI AK CENT
Z ca łej wy pra wy Pa siecz ny z roz rzew nie niem

wspo mi na wi zy tę w pol skiej sta cji po lar nej.
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Renifer w centrum Ny-Ålesund

Stara kolejka górnicza w Ny-Ålesund

– Bo to ta ki pol ski dom na Spits ber ge nie

– mó wi. – Zro bi li nam wspa nia łą wy ciecz kę

na lo do wiec Han sa. Ja kie on ma for my! Nie -

sa mo wi te wra że nie!

Tam też na Przy ląd ku Wilcz ka mo gli od -

wie dzić do mek po li cjan ta. Daw no te mu

w tej ma łej chat ce nor we ski po li cjant peł nił

służ bę i strzegł Spits ber ge nu przed in wa zją

ko mu ni zmu.

– Te raz do mek jest opusz czo ny. Na wszel -

ki wy pa dek zo sta wi li śmy tam po li cyj ne go

bor su ka – mó wi Pa siecz ny. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Ar tur Pa siecz ny 

�
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Czy w dniu wolnym, np. w sobotę lub
wtorek, przełożony może zaplanować dyżur
domowy?

Tak, je że li nie wy stę pu ją do dat ko we

oko licz no ści. Isto tą dy żu ru do mo we go

jest wła śnie je go za pla no wa nie w dniu

wol nym od służ by. Prze ło żo ny wła ści wy

w spra wach oso bo wych lub upo waż nio ny

przez nie go kie row nik ko mór ki or ga ni -

za cyj nej mo że wy zna czyć po li cjan ta

do peł nie nia dy żu ru do mo we go, je że li 

wy ma ga ją te go po trze by służ by (par. 14

Roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We -

wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 18 paź -

dzier ni ka 2001 r. w spra wie cza su służ by

po li cjan tów).

Czy policjant kończący służbę
o 16.00, 22.00 lub 24.00 może mieć
przydzielony dyżur domowy?

Nie moż na wy zna czyć po li cjan ta do peł -

nie nia dy żu ru do mo we go bez po śred nio po

za koń cze niu przez nie go służ by peł nio nej

w po rze noc nej. W tym przy pad ku na le ża -

ło by zde fi nio wać ter min „służ by w po rze

noc nej”. Pro po zy cje w tej kwe stii wy pra -

co wał ze spół po wo ła ny de cy zją nr 610 

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 30 wrze -

śnia 2008 r. do opra co wa nia pro jek tu no -

wych roz wią zań z za kre su cza su służ by

po li cjan tów oraz upo sa że nia i re kom pen -

sa ty z tym zwią za nych. Ze spół wnio sko -

wał, by pod po ję ciem „służ ba w po rze

noc nej” ro zu mieć służ bę peł nio ną przez co

naj mniej 4 go dzi ny w go dzi nach 22.00–

6.00. Do cza su fak tycz ne go ure gu lo wa nia

kwe stia ta jest in ter pre to wa na bar dzo do -

wol nie. Usta wa Ko deks pra cy w art. 151

(7) par. 1 mó wi, że za pra cę w porze noc -

nej uzna je się pra cę obej mu ją cą 8 go dzin

mię dzy go dzi na mi 21.00–7.00. Pra cow nik,

któ re go roz kład cza su pra cy obej mu je każ -

dej do by co naj mniej 3 go dzi ny pra cy w po -

rze noc nej, lub któ re go co naj mniej jed na

czwar ta cza su pra cy w okre sie roz li cze nio -

wym przy pa da na po rę noc ną, jest pra cu -

ją cym w no cy (usta wa z 26 czerw ca 1974

roku Ko deks pra cy; ostat nia zmia na: Dz.U.

z 2009 r. nr 115, poz. 958).

Jeżeli w miesiącu przypada 9 lub 11 dni
wolnych (soboty i niedziele), to ile dni wolnych
powinno przysługiwać policjantowi (przełożony
w dniach wolnych planuje dyżury domowe lub
zabezpieczenie imprez kulturalnych
i religĳnych, np. w Boże Ciało, 11 listopada,
rocznicę wyzwolenia miasta)?

Ty le, ile jest usta wo wych dni wol nych

(so bo ty, nie dzie le, nie któ re świę ta), ty le

dni przy słu gu je po li cjan to wi w roz li cze niu

ośmio go dzin nym. Nie ozna cza to jed nak, że

aku rat dni usta wo wo wol ne mu szą być

dnia mi wol ny mi dla po li cjan ta, mu si bo -

wiem być za cho wa na cią głość służ by. Za da -

nia służ bo we po li cjan ta po win ny być

usta lo ne w spo sób po zwa la ją cy na ich wy -

ko na nie w ra mach czter dzie sto go dzin ne go

ty go dnia służ by, w trzy mie sięcz nym okre -

sie roz li cze nio wym (art. 33 ust. 1 usta wy

z 6 kwiet nia o Po li cji). Wy jąt kiem od udzie -

le nia cza su wol ne go od służ by za czas prze -

kra cza ją cy okre ślo ną wy żej nor mę jest

przy zna nie re kom pen sa ty pie nięż nej po -

cho dzą cej ze środ ków fi nan so wych, sta no -

wią cych do cho dy wła sne po wia tu lub gmi ny

prze ka za ne zgod nie z po ro zu mie niem za -

war tym mię dzy or ga nem wy ko naw czym po -

wia tu/gmi ny a wła ści wym ko men dan tem

po wia to wym/miej skim Po li cji.

W od nie sie niu do dy żu rów do mo wych

na le ży pa mię tać, że po li cjant mo że peł nić

ta ki dy żur nie czę ściej niż czte ry ra zy

w mie sią cu i nie wię cej niż je den raz w nie -

dzie lę lub świę to. Czas trwa nia jed ne go dy -

żu ru nie mo że prze kro czyć 16 go dzin,

a łącz ny czas trwa nia wszyst kich dy żu rów –

48 go dzin (par. 14 ust. 3 Roz po rzą dze nia

Mi ni stra Spraw we wnętrz nych i Ad mi ni -

stra cji z 18 paź dzier ni ka 2001 r. w spra wie

roz kła du cza su służ by po li cjan tów). W ta -

kim sta nie rze czy za czas dy żu ru do mo we -

go nie udzie la się po li cjan to wi cza su

wol ne go, chy ba że po li cjant na po le ce nie

prze ło żo ne go wy ko ny wał w tym cza sie

czyn no ści służ bo we (par. 14 ust. 4 wy mie -

nio ne go roz po rzą dze nia MSWiA). Po li cjan -

to wi bio rą ce mu udział w za bez pie cze niu

im prez ma so wych w dniu wol nym od służ -

by udzie la się cza su wol ne go od służ by

w tym sa mym wy mia rze.

Razem z mężem pracujemy w tym samym
wydziale i w tym samym referacie. Jesteśmy
rodzicami 10-miesięcznego dziecka.
Pracujemy w systemie zmianowym. Czy
istnieją regulacje prawne, które określałyby,
czy wolno układać nam służby w tym samym
czasie (co wiąże się z pozbawieniem
dziecka opieki)?

Bra ku je ure gu lo wań praw nych w tej kwe -

stii. Zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 18

paź dzier ni ka 2001 r. w spra wie roz kła du

cza su służ by po li cjan tów, ze służ by w po -

rze noc nej w go dzi nach 22.00–6.00 oraz

w nie dzie le i świę ta zwal nia się po li cjan ta:

ko bie tę w cią ży, bę dą ce go je dy nym opie -

ku nem dziec ka w wie ku do lat ośmiu lub

oso by wy ma ga ją cej sta łej opie ki. Na le ży

przy tym pa mię tać, że po li cjan to wi ko bie -

cie przy słu gu ją szcze gól ne upraw nie nia

prze wi dzia ne dla pra cow nic we dług prze -

pi sów Pra wa pra cy, je śli prze pi sy usta wy

o Po li cji nie sta no wią ina czej (par. 79 usta -

wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji). Przy kła -

dem mo że być do dat ko wa prze rwa

(prze rwy) wli cza na do cza su służ by dla po -

li cjan tek kar mią cych pier sią (art. 187 par. 1

usta wy z 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy).

Pro po zy cje no wych roz wią zań wy pra co wał

ze spół po wo ła ny de cy zją nr 610 Ko men -

dan ta Głów ne go Po li cji z 30 wrze śnia 2008

roku do opra co wa nia pro jek tu no wych roz -

wią zań w za kre sie cza su służ by po li cjan tów

oraz upo sa że nia i re kom pen sa ty z tym

zwią za nych. W po wyż szej kwe stii ze spół

za wnio sko wał roz sze rze nie ka ta lo gu osób

zwol nio nych ze służ by w po rze noc nej oraz

nie dzie le i świę ta o jed ne go z ro dzi ców,

gdy obo je są po li cjan ta mi oraz o ko bie tę

kar mią cą dziec ko pier sią. 

Re asu mu jąc, na le ży stwier dzić, że w sy -

tu acji, kie dy obo je mał żon ko wie pra cu ją

w Po li cji, a na wet w jed nej ko mór ce or ga ni -

za cyj nej, do pusz czal ne jest pla no wa nie

służb w tym sa mym cza sie, gdy nie za cho -

dzą prze słan ki wska za ne wy żej. �

cdn.
oprac. pod insp. PIOTR MI KO SZA 

(WSPol. w Szczyt nie), pk

Pytania i odpowiedzi (10) 

– Czas służby
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N aj pierw za pa dła ci sza, a po tem wy bu -

chły grom kie bra wa. Nie jed na łza

zakręciła się w oku. Uro czy stość 

upa mięt nie nia 23 funk cjo na riu szy Po li cji

Pań stwo wej od by ła się 10 li sto pa da w Bia -

łym sto ku, ale dla pa ni Ire ny wszyst ko za czę -

ło się rok wcze śniej, gdy cór ce Li dii Roz hok

prze ka za ła ob rącz kę po swo jej ma mie, wdo -

wie po st. post. Bro ni sła wie Ko rzel skim. 

W IMIE NIU BAB CI 
– Wcze śniej no si ła ją ma ma – pa ni Li dia za -

my śla się. – Nie wiem, dla cze go mi ją da ła,

ale gdy ja za czę łam ją no sić, sta ło się dla

mnie ja sne, że mu szę upa mięt nić po stać

dziad ka. I w cią gu ro ku się to uda ło, choć nie

by ło ła two. 

Li dia Roz hok pra cu je we Lwo wie w przed -

sta wi ciel stwie pol skiej fir my, z oj czy zną ma

te raz bli skie i dość czę ste kon tak ty. Naj pierw

był po mysł, aby dąb ku czci st. post. Bro ni sła -

wa Ko rzel skie go po sa dzić na Ukra inie, ale

nie za bar dzo był ku te mu sprzy ja ją cy czas.

Po roz mo wie te le fo nicz nej z oj cem Jó ze fem

Joń cem, pre ze sem Sto wa rzy sze nia Pa ra fia da,

któ re za czę ło ak cję sa dze nia dę bów „Ka -

tyń… oca lić od za po mnie nia”, po sta no wi ła,

że drze wo bę dzie ro sło w Pol sce. Umó wi ła

się z oj cem Joń cem na 13 kwiet nia 2010 r.

w War sza wie, kie dy ob cho dzo ny jest Dzień

Pa mię ci Ofiar Zbrod ni Ka tyń skiej. 

10 kwiet nia je cha ła au to bu sem do Pol ski. 

– Te le fo no wa łam wcze śniej do oj ca Joń ca,

ale był po za za się giem – pa ni Li dia nie kry je

wzru sze nia. – Gdy do jeż dża li śmy do gra ni cy,

za dzwo nił do mnie ko le ga z pra cy, mó wiąc,

że zgi nął pre zy dent Pol ski. Nie chcia łam

wie rzyć. Gdy prze kra cza li śmy gra ni cę, mó wi -

ły już o tym wszyst kie me dia. Usia dłam ko -

ło kie row cy, wsłu cha na w każ dy ra dio wy

ko mu ni kat. W koń cu wy mie nio no na zwi ska

osób le cą cych z pre zy den tem do Ka ty nia. Był

wśród nich oj ciec Jo niec. By łam w szo ku – je -

cha łam prze cież na spo tka nie z nim. Nie

wie dzia łam, co ro bić. W War sza wie tra fi łam

w cen trum wszyst kich ża łob nych uro czy sto -

ści. By łam przed Pa ła cem Pre zy denc kim… 

VIA 997 
Za po śred nic twem Kry sty ny Krzysz ko wiak,

o któ rej oj cu, przed wo jen nym po li cjan cie

Mi cha le Adam czy ku, pi sa li śmy na na szych

ła mach („Dąb aspi ran ta Adam czy ka” Po li -
cja 997 z lip ca 2009 r. oraz „Aspi rant Adam -

czyk i je go ro dzi na” Po li cja 997 z lu te go

2010 r.), pa ni Li dia skon tak to wa ła się z na szą

re dak cją. Szu ka ła ko goś w Bia łym sto ku –

ostat nim miej scu peł nie nia służ by jej dziad -

ka, ko goś, kto mógł by po móc w wy szu ka niu

od po wied nie go miej sca i pla ców ki, któ ra ze -

chcia ła by po sa dzić dąb. 

Za dzwo ni li śmy do pod la skiej ko men dy

wo je wódz kiej i oka za ło się, że tra fi li śmy ide -

al nie. 

– Wła śnie pla no wa li śmy uro czy stość sa -

dze nia kil ku na stu dę bów ka tyń skich – mó wi

mł. insp. Wal de mar Buć ko, na czel nik 

Wy dzia łu Pre zy dial ne go KWP w Bia łym sto -

ku. – Chęt nie więc przy sta li śmy na upa mięt -

nie nie jesz cze jed ne go na sze go ko le gi sprzed

lat. W efek cie 10 li sto pa da uho no ro wa li śmy

dę ba mi i pa miąt ko wą ta bli cą 23 funk cjo na -

riu szy Po li cji Pań stwo wej z zie mi pod la skiej.

Na wio snę pla nu je my zro bić jesz cze imien ne

ta blicz ki przy drzew kach. 

PO MA RAŃ CZE I PSZCZO ŁY 
We wrze śniu 1939 r. ma ma pa ni Li dii – Ire -

na, mia ła pra wie 5 lat. Oj ciec od daw na słu -

żył w Bia łym sto ku. Uro dził się w 1897 r.

w Ole sku, nie da le ko Lwo wa. Nie wia do mo,

co ro bił przed służ bą w po li cji. Na pew no

brał udział w wy zwa la niu oj czy zny i woj nie

z bol sze wi ka mi, gdyż zo stał od zna czo ny Me -

da lem Pa miąt ko wym za Woj nę 1918–1921.

Do Po li cji Pań stwo wej wstą pił w 1925 r.

Czę sto przy jeż dżał do ro dzin ne go Ole ska,

gdzie sio stry wy swa ta ły mu młod szą o 14 lat
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Obrączka po babci
– Jestem córką jednego z zamordowanych – Bronisława Korzelskiego,
który służył w policji od 1925 r. W 1939 r. pracował tu, w Białymstoku –
pani Irena Korzelska-Uhlach mówi z pięknym, kresowym akcentem.
Przemawia do zebranych gości, ale przede wszystkim do stojących
przed nią młodych policjantów. – Mój tato z mamusią przeżyli razem tylko
sześć lat – jej głos drży. – Potem przyszła wojna. Ojciec nigdy z niej nie
wrócił, a my zostaliśmy poza ojczyzną. Po 70 latach stoję na swojej ziemi,
białostockiej, gdzie się urodziłam, i bardzo dziękuję wszystkim, że mogłam
być dzisiaj tutaj.

Trzy pokolenia kobiet z rodziny Bronisława
Korzelskiego. Od prawej córka policjanta
Irena, jego wnuczka Lidia i prawnuczka
Irenka 

Rodzinny spacer w Białymstoku. 
Od prawej: Bronisław Korzelski, 
jego córka Irena, żona Maria i niania 

Ślubne zdjęcie 
Marii i Bronisława
Korzelskich

Bronisław
Korzelski
1897–1940
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Ma rię Ja ki mo wicz. Po bra li się w Ole sku

w 1933 r. Rok póź niej uro dzi ła się pierw sza

cór ka Ire na Anna, a w 1937 r. dru ga – Wan -

da Da ria. 

– Pa mię tam, że z Bia łe go sto ku wy jeż dża li -

śmy czę sto do ja kiejś po bli skiej miej sco wo -

ści, gdzie miesz ka li śmy w do mu na prze ciw ko

ple ba nii – wspo mi na pa ni Ire na. – Raz ksiądz

był cho ry i ma mu sia wy sła ła mnie, aby mu za -

nieść dwie po ma rań cze. Szłam przez ogród,

w któ rym ro sło mnó stwo kwia tów, a wśród

nich uwi ja ły się pszczo ły. Pa mię tam, że

strasz nie mnie po żą dli ły… Pa mię tam też za -

pach bu łe czek wa ni lio wych, któ ry roz cho dził

się z cu kier ni nie da le ko na sze go miesz ka nia

w Bia łym sto ku. Pa mię tam, jak cho dzi li śmy

do ko ścio ła, do któ re go wio dły wy so kie scho -

dy. Jak po na bo żeń stwie spa ce ro wa li śmy

w par ku. 

La tem 1939 r. Bro ni sław Ko rzel ski za wiózł

ca łą ro dzi nę na wa ka cje do ro dzin ne go Ole ska.

Chy ba prze czu wał zbli ża ją cą się woj nę, choć

na ka ni ku łę za bra li tyl ko jed ną du żą wa li zę. 

– Pa mię tam, jak je cha li śmy po cią giem –

mó wi pa ni Ire na. – Na jed nej ze sta cji po -

szłam z ta tą ku pić coś do je dze nia. Gdy wró -

ci li śmy na pe ron, po ciąg po wo li ru szał. Oj ciec

wziął mnie na rę ce i za czął biec za po cią giem.

Sko czył na ostat nie schod ki, a ma mu sia już

prze ży wa ła, że nas nie ma. Oj ciec zo stał z na -

mi w Ole sku dzień czy dwa i wró cił do służ by

w Bia łym sto ku. Wte dy wi dzia łam go po raz

ostat ni. Gdy by nie woj na… ina czej po to czy ło -

by się na sze ży cie… Oj ciec był bar dzo do -

brym czło wie kiem. Ma mu sia za wsze nam

po wta rza ła, że chce, aby śmy mia ły ta kich mę -

żów, jak nasz oj ciec. On był do bry dla wszyst -

kich, nie tyl ko dla nas, dzie ci. 

BRO NI SŁAW, FRAN CI SZEK 
I KA ROL 
Starszy posterunkowy Ko rzel ski do stał się do

nie wo li so wiec kiej. W obo zie przej ścio wym

spo tkał się ze star szym bra tem Fran cisz kiem,

któ ry na pi sał o tym swo im bli skim. Bro ni -

sław przy słał tyl ko jed ną kart kę, któ rą w la -

tach 50. za bra ła ro dzi nie so wiec ka bez pie ka. 

Fran ci szek był prze wod ni czą cym są du

grodz kie go w Ka mion ce Stru mi ło wej, a po -

nad to pod po rucz ni kiem ar ty le rii re zer wy,

tra fił więc do Ko ziel ska. Bro ni sław, ja ko po -

li cjant, zna lazł się w Ostasz ko wie. 

Był jesz cze ich brat stry jecz ny Ka rol Ko -

rzel ski, ofi cer Woj ska Pol skie go z Wo ły nia.

Te go za mknię to w Sta ro biel sku. 

Trzy obo zy – trzech bra ci. Trzy cmen ta rzy -

ska – trzech Ko rzel skich. Ka tyń – Fran ci szek,

Char ków – Ka rol i Mied no je – Bro ni sław. 

DOM KO BIET 
Ole sko w 1939 r. zo sta ło włą czo ne do ZSRR.

Gdy wy bu chła woj na mię dzy do tych cza so wy -

mi so jusz ni ka mi, So wie ci ucie kli, a przy szli

Niem cy. Po ofen sy wie So wie ci wró ci li i zo -

sta li na dłu gie la ta. 

Gdy Niem cy ucie kli, lu dzie wy szli z ukry -

cia wi tać wy zwo li cie li. Ci ostrze la li tłum.

Od so wiec kiej bom by zgi nę li sio stra mamy

pa ni Ire ny – Joanna z syn kiem. Ma ria, któ ra

ca ły czas cze ka ła na Bro ni sła wa, wzię ła na

wy cho wa nie cór kę za bi tej sio stry. Jej mę ża

już „za pierw sze go Ru skie go” za bra ło

NKWD. Drugą siostrę z rodziną wywieziono

na Sybir.

Po woj nie ro dzi na Ko rzel skich w ra mach

re pa tria cji wy je cha ła do no wej Pol ski. Jej 

po tom ko wie miesz ka ją w Głub czy cach, 

Rze szo wie, Wro cła wiu, Opo lu, Kra ko wie i

Warsz awie. 

– Bab cia nie wró ci ła – wy ja śnia pa ni Li dia.

– Cze ka ła prze cież na dziad ka, a po za tym

mia ła już trój kę dzie ci na wy cho wa niu.

W Ole sku mój pra dzia dek wy bu do wał w 1911

roku du ży dom, stoi zresz tą do dzi siaj, gdzie

spo koj nie mo gły miesz kać czte ry ro dzi ny.

Bab cia ba ła się je chać w nie zna ne. Gdy na

fron tach uspo ko iło się, po je cha ła do Bia łe go -

sto ku. Oka za ło się, że w ich miesz ka niu by li

już no wi lo ka to rzy, a sprzę ty roz gra bio no.

Część uda ło się od zy skać, bo by ły u są sia dów.

Nie by ło do cze go wra cać. Gdy by nie woj na,

pew nie na dal miesz ka li by śmy w Bia łym sto ku,

a tak na de szły dla nas bar dzo złe cza sy. Bab cia

mu sia ła pra co wać w koł cho zie. Zmar ła w wie -

ku 53 lat, a wy glą da ła du żo, du żo sta rzej, tak

ją to wszyst ko wy nisz czy ło. Ko ścio ły po za my -

ka no, zro bio no w nich ma ga zy ny. Mnie

ochrzczo no w ta jem ni cy, a i tak KGB się do -

wie dzia ło. Nie moż na by ło przy zna wać się

do swo jej na ro do wo ści, wia ry, do swo je go po -

cho dze nia. Mój oj ciec zmarł, gdy mia łam

12 lat. Je go oj ciec tak że nie wró cił z woj ny.

Ta ki los, że w tej ro dzi nie nie by ło męż -

czyzn…

Pa ni Ire na prze pra co wa ła 35 lat ja ko na -

uczy ciel ka ma te ma ty ki we Lwowie. O lo sie

swo je go oj ca do wie dzia ła się do pie ro na po -

cząt ku lat 90. XX w. Cór ka przed wo jen ne go

pol skie go po li cjan ta ma dziś dwo je wnu ków:

Iren kę, któ ra uczy się w szko le pol skiej we

Lwo wie, i do ro słe go Ju ri ja oraz dwo je pra -

wnu ków: Asię i Łu ka sza. Sio stra pa ni Ire ny

– Wan da Da ria, na dal miesz ka w Ole sku,

a dwo je jej dzie ci: Ta ras i Ha li na już ma ją

swo je ro dzi ny.

10 kwiet nia 2010 r. po uro czy sto ści w KWP

w Bia łym sto ku wraz z cór ką Li dią od by ła sen ty -

men tal ny spa cer uli ca mi mia sta, gdzie się uro -

dzi ła, gdzie zo sta ła ochrzczo na, gdzie spę dzi ła

bez tro skie pięć lat swo je go dzie ciń stwa. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor (2) i z ar chi wum ro dzin ne go 

Ire ny Ko rzel skiej -Uhlach 

Dęby w Białymstoku
W przed dzień Świę ta Nie pod le gło ści,

10 li sto pa da 2010 r., w Bia łym sto ku po sa dzo -

no 23 dę by upa mięt nia ją ce funk cjo na riu szy

Po li cji Pań stwo wej z zie mi pod la skiej, za -

mor do wa nych w zbrod ni ka tyń skiej. Dę by

Pa mię ci, po sa dzo ne w ra mach ak cji „Ka -

tyń… oca lić od za po mnie nia” ro sną te raz na

te re nie sie dzi by Od dzia łu Pre wen cji Po li cji

w Bia łym sto ku. 

Te go sa me go dnia w ho lu pod la skiej ko -

men dy wo je wódz kiej od sło nię to ta bli cę

z na zwi ska mi po li cjan tów – jeń ców Ostasz -

ko wa, za mor do wa nych w kwiet niu i ma ju

1940 r. przez en ka wu dzi stów w Ka li ni nie

(obec nie Twer) i wrzu co nych do Do łów

Śmier ci w Mied no je.

Swo je dę by i miej sce na

ta bli cy ma ją od tej po ry:

st. przod. An to ni Am szej,

st. post. Wła dy sław Apo -

znań ski, przod. Jan Ar ci -

szew ski, przod. Jan

Ba giń ski, pod kom. Jan

Bal cer, st. post. Sta ni sław

Ba ra now ski, post. Bo le -

sław Ber nac ki, przod. An -

to ni Do bro wol ski, st.

przod. Le on Druszcz, post. Sta ni sław

Grzech nik, st. post. Sta ni sław Ki tlas, przod.

Wła dy sław Ku ty łow ski, st. post. Fe liks La to -

siń ski, przod. Sta ni sław Men tel, st. post.

Wa cław Pio tro wicz, st. post. Bo le sław Ro ma -

now ski, post. Zyg munt Tu ła za, post. Bo le -

sław Waw rzy niak, przod. Ka zi mierz Wró bel,

st. post. Fran ci szek Za ręb ski, st. przod. Wło -

dzi mierz Za wadz ki, st. przod. Ry szard Ży -

wiec ki oraz st. post. Bro ni sław Ko rzel ski,

któ re go cór ka Ire na Ko rzel ska -Uhlach

i wnucz ka Li dia Roz hok przy je cha ły na tę

uro czy stość z Lwo wa. 

Drzew ka i ta bli cę po świę ci li i po bło go sła -

wi li ka pe la ni po li cji wo je wódz twa pod las-

kie go: ka to lic ki ks. Le on Grze gor czyk 

i pra wo sław ny ks. prot. Ana tol Ka nach oraz

ks. kpt. To masz Wi głarz z Ewan ge lic kie go

Dusz pa ster stwa Woj sko we go. W ce re mo nii,

któ rej do wód cą był insp. Zbi gniew Ka mień -

ski, wzię li udział m.in.: wo je wo da pod la ski

Ma ciej Żyw no, dy rek tor Od dzia łu IPN

w Bia łym sto ku Ce za ry Ku klo, prze wod ni czą -

cy Za rzą du Wo je wódz kie go NSZZP Krzysz -

tof Wierz bic ki oraz kie row nic two KWP

w Bia łym sto ku z ko men dan tem wo je wódz -

kim insp. Igo rem Par fie niu kiem na cze le. 

Miej sca pa mię ci po wsta ły w du żej mie rze

dzię ki po mo cy NSZZP i Nad le śnic twa 

Doj li dy. �

P. Ost. 
zdj. au tor
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10 li sto pa da na war szaw skich Po wąz kach od sło -

nię to po mnik ku czci wszyst kich 96 ofiar ka -

ta stro fy rzą do we go sa mo lo tu, któ re le cia ły

na rocz ni co we ob cho dy do Ka ty nia. Nie daw no zo sta li

tak że upa mięt nie ni lu dzie zwią za ni z Po li cją. 

PO PIER SIE BI SKU PA TA DE USZA 
28 paź dzier ni ka, w dniu pa tro na św. Ju dy Ta de usza,

a jed no cze śnie w szó stą rocz ni cę in gre su, w Ka te drze

Po lo wej Woj ska Pol skie go od sło nię to po pier sie śp. bi -

sku pa Ta de usza Pło skie go. Je go Eks ce len cja Ta de usz

Pło ski był też de le ga tem Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol -

ski ds. Dusz pa ster stwa Po li cji. 

Uro czy stej mszy świę tej prze wod ni czył kar dy nał Jó -

zef Glemp. Ho mi lię wy gło sił ad mi ni stra tor Or dy na ria tu

Po lo we go WP ks. płk Sła wo mir Żar ski. Ro dzi na bi sku pa

Ta de usza ofia ro wa ła dar fi nan so wy na re no wa cję bocz -

ne go oł ta rza w ka te drze po lo wej. Przy wró ce nie Oł ta rzo -

wi Ukrzy żo wa nia peł nej świet no ści by ło jed ną

z ostat nich de cy zji bi sku pa Ta de usza Pło skie go. 

Ksiądz bi skup po cho wa ny zo stał w Ka te drze Po lo wej

WP przy ul. Dłu giej w War sza wie. 

TA BLI CA KSIĘ DZA AN DRZE JA 
10 li sto pa da w ko ście le Pa ra fii pw. Zwia sto wa nia Du cha

Świę te go w Sta rej Iwicz nej ko ło War sza wy od sło nię to

ta bli cę ku czci śp. ks. ka no ni ka An drze ja Kwa śni ka. 

W Sta rej Iwicz nej ks. An drzej był dłu go let nim pro -

bosz czem. To wła śnie tu na wią za ła się bli ska więź du -

chow ne go z Po li cją. Zo stał ka pe la nem Od dzia łu

Pre wen cji Po li cji w War sza wie, sta cjo nu ją ce go w po bli -

skiej No wej Iwicz -

nej. Był du cho wym

opie ku nem sto wa -

rzy szeń dzia ła ją cych

w śro do wi sku Po li cji,

a po śmier ci ks. pra -

ła ta Zdzi sła wa Pesz -

kow skie go zo stał ka -

pe la nem Fe de ra cji

Ro dzin Ka tyń skich. 

Uro czy stość od sło -

nię cia ta bli cy po prze -

dzi ła msza świę ta pod

prze wod nic  twem 

bp. Ma ria na Du sia,

bi sku pa po moc ni -

cze go ar chi die ce zji

war szaw skiej, wcze -

śniej dłu go let nie go dusz pa ste rza Po li cji. 

Po na bo żeń stwie i od sło nię ciu ta bli cy w ko ście le

wszy scy prze szli na miej sco wy cmen tarz, gdzie na gro -

bie ro dzi ców księ dza An drze ja Je go Eks ce len cja po świę -

cił epi ta fium ku czci ich sy na – dłu go let nie go

pro bosz cza tej pa ra fii. 

Ksiądz An drzej Kwa śnik zo stał po cho wa ny w Świą ty -

ni Opatrz no ści Bo żej na war szaw skim Wi la no wie. 

DĘ BY, SZKO ŁY, ULI CE 
Pa mięć o lu dziach, któ rzy zgi nę li pod Smo leń skiem,

trwa. Te raz obok dę bów upa mięt nia ją cych ofia ry zbrod -

ni ka tyń skiej sa dzo ne są czę sto drze wa ku czci ofiar ka -

ta stro fy pre zy denc kie go sa mo lo tu. Tak by ło np.

w Sta rych Ba bi cach, gdzie upa mięt nio no m.in. An drze -

ja Prze woź ni ka, se kre ta rza Ra dy Ochro ny Pa mię ci Walk

i Mę czeń stwa, bu dow ni cze go ka tyń skich cmen ta rzy

na Wscho dzie. W sło wac kim Sztu ro wie (daw nych Par -

ka nach) spo łecz ność wę gier ska ufun do wa ła ta bli cę ku

czci An drze ja Prze woź ni ka i przy jaź ni pol sko -wę gier -

skiej. To dzię ki sta ra niom An drze ja Prze woź ni ka sta nął

tu po mnik upa mięt nia ją cy roz gro mie nie Tur ków przez

Ja na III So bie skie go w 1683 roku. 

W Li pi nach Li ceum Aka de mic kie Kor pu su Ka de tów

nr 1 otrzy ma ło imię bi sku pa po lo we go Ta de usza Pło -

skie go. Je go imię no si rów nież jed na z ulic w ro dzin nym

Lidz bar ku War miń skim. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. An drzej Mi tu ra, Mi le na Pod gór ska

PAMIĘĆ Po katastrofie smoleńskiej POLICJA 997       grudzień 2010 r.32

Niech przetrwa
Żyją w naszych wspomnieniach, ale aby
pamięć przetrwała pokolenia, już dziś utrwala
się ją w sposób materialny. Powstają
pomniki, tablice, szkoły obierają za patronów
osoby, które zginęły pod Smoleńskiem.
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Po nad 4 tys. zł za pa miąt ki prze ka za ne m.in.
przez zna nych ak to rów i 19 tys. zł za dzie ła
sztu ki – ty le wy niósł do chód z au kcji, któ ra

od by ła się 20 li sto pa da br. w war szaw skim Mu -
zeum Nie pod le gło ści pod czas wy sta wy Ar ty ści dla
Po li cji. Ze bra ne pie nią dze tra fi ły do Fun da cji Po -
mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan -
tach oraz Fun da cji Po lo nia Sem per Fi de lis.

Na wy sta wie za pre zen to wa no po nad sto prac ar ty stów

z Pol ski i Włoch: ob ra zy olej ne i akwa re lo we, fo to gra fie

ar ty stycz ne, gra fi ki kom pu te ro we, kom po zy cje rzeź biar -

skie oraz je den fresk. Dzie ła te zo sta ły prze ka za ne przez

twór ców w da rze, po dob nie jak ry sun ki au tor stwa

Krzysz to fa Ho łow czy ca, Pio tra Po lka i Ma cie ja Za ko ściel -

ne go, rę ka wi ce bok ser skie Da riu sza Mi chal czew skie go

i bu tel ka wi na z au to gra fem Mar ka Kon dra ta. Ro bert Ko -

rze niow ski, któ ry na li cy ta cję prze ka zał pla kat swe go au -

tor stwa i po ja wił się na au kcji, ku pił ry su nek pio sen kar -

ki Ka ta rzy ny Klich. Na byw ców zna la zły też ka ry ka tu ra

Je rze go Buz ka, pra ca Paw ła Gol ca, por tret Je rze go Stuh -

ra i książ ki z au to gra fem Mar ka No wa kow skie go.

Li cy ta cję pa mią tek po pro wa dził ak tor Ma rek Wło -

dar czyk, zna ny z ro li ko mi sa rza Za wa dy w se ria lu ,,Kry -

mi nal ni”, a wy sta wę otwo rzy li za stęp ca ko men dan ta

głów ne go Po li cji nad insp. An drzej Tre la i dy rek tor Mu -

zeum Nie pod le gło ści dr Ta de usz Sko czek. Ko mi sa -

rzem wy sta wy by ła Jo an na Grad z Ga bi ne tu KGP,

a ko or dy na to ra mi Zbi gniew Ju dyc ki (Ga bi net KGP)

i Ali cja Lis z Fun da cji Po lo nia Sem per Fi de lis. 

To już dru ga ta ka wy sta wa – w ze szłym ro ku z oka -

zji 90-le cia Po li cji ar ty stów Po li ce Art’09 go ści ła war -

szaw ska Kró li kar nia. �

AW
zdj. An drzej Mi tu ra
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OLSZTYN, KĘTRZYN, OLECKO –
III trasa warmińsko-mazurska PaT

ŚWINOUJŚCIE – premiera spektaklu
profilaktycznego „Poobiednie
igraszki”

WARSZAWA – Wigilia Społeczności
PaT (18 grudnia, godz. 16.00)

Szczęśliwego Nowego Roku!

www.pat.policja.pl

Ar ty ści dla fun da cji

Funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz czytelnikom miesięcznika „Policja 997” 
wszystkiego świątecznego życzy społeczność programu PaT

Na wy sta wie za pre zen to wa no po nad sto prac ar ty stów z Pol ski
i Włoch

Aukcję pamiątek poprowadził Marek Włodarczyk, czyli komisarz
Zawada
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W 1988 r. Ma riusz Tryn kie wicz z nie sły -

cha nym sa dy zmem gwał cił, tor tu ro wał,

aż wresz cie za mor do wał czte rech

chłop ców w wie ku 11–13 lat. Je go zbrod nie

szokowały bar dziej niż spra wa Pę kal skie go –

„wam pi ra z By to wa”, któ ry utrzy my wał, że

w latach 80. zgwał cił i za bił 70 ko biet (co czy ni -

ło by go naj okrut niej szym pol skim se ryj nym

mor der cą, ale nie zo sta ło to do wie dzio ne przed

są dem).

PAN OD WF
Nie by ły to je go pierw sze prze stęp stwa wo bec

dzie ci. Pod czas od by wa nia służ by woj sko wej,

na prze pu st ce, upro wa dził i mo le sto wał sek su al -

nie ósmo kla si stę. Woj sko wy sąd ska zał go za to

na rok po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu.

Pod czas na stęp nej prze pust ki do pu ścił się mo le -

sto wa nia ko lej ne go chłop ca. Spra wa po now nie

wy szła na jaw i tym ra zem Tryn kie wi cza ska za -

no na pół to ra ro ku po zba wie nia wol no ści (bez

od wie sze nia jed nak po przed nie go wy ro ku).

Ta prze szłość nie prze szko dzi ła mu w ob ję -

ciu po sa dy na uczy cie la WF w jed nej z pod sta -

wó wek w Piotr ko wie Try bu nal skim. Przez

ko le gów i ko le żan ki z pra cy oraz są sia dów uwa -

ża ny był za spo koj ne go, uprzej me go, de li kat ne -

go czło wie ka. Nikt nie po dej rze wał, że mógł by

mieć coś wspól ne go z za gi nię ciem 13-let nie go

Wojt ka P. Tym cza sem by ła to je go pierw sza

śmier tel na ofia ra. Za pro sił chłop ca do swo je go

miesz ka nia i tam zgwał cił, a na stęp nie udu sił.

Cia ło trzy mał przez kil ka dni w do mu, przy fo -

te lu, na któ rym zwy kle sia dał. Kie dy sto pień

roz kła du był już na ty le za awan so wa ny, że Tryn -

kie wicz nie mógł wy trzy mać fe to ru, wy wiózł

zwło ki do la su i ukrył w za ro ślach.

Po kil ku mie sią cach za pro sił do sie bie ko lej no

trzech uczniów: 12-let nie go Krzyś ka K., 11-let -

nie go Tom ka Ł. i 12-let nie go Ar tu ra K. Wszyst -

kich cze kał ten sam los – obez wład nie nie,

mal tre to wa nie, zgwał ce nie, aż wresz cie kil ka -

dzie siąt cio sów no żem i wy krwa wie nie się

na śmierć. Ich zwło ki, po dob nie jak cia ło pierw -

szej ofia ry, trzy mał przez pe wien czas w miesz -

ka niu, po czym wy wiózł do la su i pró bo wał

spa lić. Do kład ny prze bieg zbrod ni po zo sta je

w wia do mo ści śled czych i są du, któ ry za de cy do -

wał, że szo ku ją ce szcze gó ły nie po win ny być

ujaw nio ne opi nii pu blicz nej.

MO RA TO RIUM
Tryn kie wicz wpadł wkrót ce po po peł nie niu

prze stępstw. Za gi nię cie trzech chłop ców po sta -

wi ło na no gi (nie tyl ko) piotr kow ską MO. Pro wa -

dzą cy do cho dze nie mi li cjan ci by li bar dziej

do cie kli wi niż dy rek cja szko ły, w któ rej za trud nił

się de wiant, i do tar li do mrocz nych tro pów

z jego prze szło ści. Oto cze nie prze stęp cy po cząt -

ko wo nie do wie rza ło, by ten czło wiek mógł

dopuścić się ta kich czy nów. Prze szu ka nie miesz -

ka nia do star czy ło jed nak do wo dów. Sam za trzy -

ma ny też nie ukry wał, co zro bił i wska zał miej sce,

w któ rym pa lił cia ła trzech chłop ców. W trak cie

śledz twa przy znał się rów nież do pierw sze go za -

bój stwa i wy ja wił, gdzie ukrył zwło ki ofia ry.

W trak cie pro ce su bie gli stwier dzi li, że Tryn -

kie wicz jest bi sek su ali stą i pe do fi lem, któ ry

w mo men cie po peł nia nia prze stępstw miał za -

cho wa ną zdol ność do roz gra ni cza nia do bra i zła.

On sam bro nił się mówiąc, że nie jest prze stęp -

cą, a czło wie kiem cho rym, któ ry po wi nien być

le czo ny.

Nie uchro ni ło go to przed orze cze niem przez

sąd naj wyż sze go wy mia ru ka ry – ka ry śmier ci, i to

czte ro krot nej – za każ de z czte rech zgwał ceń

i każdy mor d. Przed eg ze ku cją uchro ni ło go jed -

nak mo ra to rium na wy ko ny wa nie ka ry śmier ci,

obo wią zu ją ce wte dy (1989 r.) w Pol sce, i póź niej -

sze jej wy kre śle nie z ko dek su kar ne go. Ów cze -

sne pra wo nie prze wi dy wa ło jed nak do ży wo cia,

dla te go Tryn kie wi czo wi za mie nio no wy rok na

25 lat po zba wie nia wol no ści, naj su row szy moż li -

wy wów czas wy miar ka ry. 

UCIECZ KA W NO WĄ TOŻ SA MOŚĆ
Tryn kie wicz od by wa ka rę w Za kła dzie Kar nym

w Strzel cach Opol skich, w jed no oso bo wej ce li, na

od dzia le te ra peu tycz nym dla osób z de wia cja mi

i za bu rze nia mi psy chicz ny mi. Ma opi nię zdy scy -

pli no wa ne go więź nia, uzdol nio ne go pla stycz nie

(ma do dys po zy cji szta lu gi i far by); mógł by już

ubie gać się o przed ter mi no we zwol nie nie. Nie

wy stę pu je o nie, li cząc, że wcze śniej uda mu się

zmie nić na zwi sko na pa nień skie na zwi sko mat ki.

Zwra cał się już o zgo dę na to do Urzę du Sta nu

Cy wil ne go w Piotr ko wie Try bu nal skim, Są du

Okrę go we go w Opo lu i wo je wo dy opol skie go. Ar -

gu men to wał, że „za le ży mu na do brym funk cjo -

no wa niu w spo łe czeń stwie po opusz cze niu

za kła du kar ne go, a po sia da nie w dal szym cią gu

na zwi ska ko ja rzo ne go z prze stęp stwem na gło -

śnio nym przez me dia z gó ry go dys kry mi nu je”,

oraz że ocze ku je na „da nie mu szan sy nor mal ne -

go funk cjo no wa nia, bez na ra ża nia się na szy ka ny,

czy ży cie w cią głym za gro że niu i nie pew no ści”.

Wszyst kie in sty tu cje od mó wi ły je go proś bie.

CO PO WYJ ŚCIU?
To, że mi mo unik nię cia strycz ka Tryn kie wicz

mo że oba wiać się o swo je ży cie, by ło ja sne już

pod czas pro ce su, na któ ry mu siał być prze wo żo -

ny pod sil ną eskor tą mi li cyj ną, by tłum nie do ko -

nał na nim lin czu. I wte dy, i póź niej nie

bra ko wa ło de kla ra cji za rów no ro dzin ofiar, jak

i po stron nych ob ser wa to rów, że „ta ki po twór nie

po wi nien cho dzić po zie mi”. Po dob no na wieść

o zmia nie wy ro ku ro dzi ny chłop ców za przy się gły

mu śmierć. Tryn kie wicz po śred nio przy czy nił się

do jesz cze jed nej tra ge dii – rów no w dzie sięć lat

po za mor do wa niu Krzysz to fa K. sa mo bój stwo po -

peł nił je den z je go dwóch bra ci. Tryn kie wicz ma

więc wie le po wo dów do obaw o swo je ży cie i prób

ukry cia się pod zmie nio nym na zwi skiem.

To jed nak przede wszyst kim on wzbu dza oba -

wy. Te re sa Gens, psy cho log, któ ra go ba da ła,

w wy po wie dzi dla pro gra mu „In ter wen cja” (Te -

le wi zja Pol sat) z 2 lu te go 2006 r. stwier dzi ła, że

po wyj ściu prę dzej czy póź niej de wia cja prze wa -

ży nad opa no wa niem i Tryn kie wicz do pu ści się

ko lej nej zbrod ni. Sta ty sty ka świad czy, że po -

nad 80 proc. osób ska za nych za ta kie czy ny po -

peł nia je po now nie; 55 proc. już w pierw szym

ro ku po wyj ściu na wol ność. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor

Spo koj ny na uczy ciel

Za swoje zbrodnie usłyszał czterokrotny wyrok kary śmierci. Meandry prawa sprawiły jednak, że zamieniono go na 25 lat
pozbawienia wolności. Wyjdzie w 2013 r., chyba że sąd przychyli się do jego wniosków o przedterminowe zwolnienie,

do którego ma już prawo. Psycholog, która badała go w więzieniu, nie ma wątpliwości, że kiedyś sadystyczno-pedofilskie
upodobanie weźmie w nim górę nad opanowaniem. Może się mylić – nie brakuje jednak ludzi, którzy deklarują: „taki potwór

nie ma prawa chodzić po ziemi, więc po wyjściu z więzienia długo nie pochodzi”.
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D la te go o wie le ła twiej za po bie gać kra dzie żom czy

po ża rom, co, wbrew po zo rom, wca le nie jest aż

tak trud ne – mu szą się tyl ko zna leźć do strze ga ją -

cy ten pro blem lu dzie i do bry po mysł. Tak dzie je się

w Wiel ko pol sce, gdzie od 2009 r. ze spo ły zło żo ne z po -

li cjan ta, kon ser wa to ra za byt ków i stra ża ka pro wa dzą

prze gląd naj cen niej szych za byt ko wych obiek tów sa kral -

nych w tym wo je wódz twie. Dzia ła nia za pla no wa no

na la ta 2009–2014, po nie waż ta kich bu dow li na li czo no

aż 714, a w ub.r. uda ło się przej rzeć oko ło stu. Pod ko -

niec te go ro ku wy słan ni cy Po li cji 997 wzię li udział

w jed nym z prze glą dów. 

NIE JEST ŹLE
– Nasz pro jekt jest czę ścią rzą do we go pro gra mu Ra zem
bez piecz niej – wy ja śnia pod insp. Hen ryk Ga bry el czyk,

eks pert Wy dzia łu Pre wen cji KWP w Po zna niu i ko or dy -

na tor przed się wzię cia. – Przy go to wa li śmy go ra zem

z ku rią me tro po li tal ną i Wo je wódz kim Urzę dem Ochro -

ny Za byt ków (WU OZ). Prze glą da my wska za ne przez

POLICJA 997       grudzień 2010 r.36

Za cho wać dla 
na stęp nych po ko leń

Od połowy października w poznańskim Muzeum Narodowym można znów podziwiać obraz Claude’a Moneta 
Plaża w Pourville, który po niemal dziesięciu latach wrócił na swoje miejsce. Wprawdzie skradzione dzieło

wielkiego impresjonisty udało się policji odzyskać, ale w przypadku innych, mniej znanych zabytków nie zawsze
można liczyć na tak spektakularny sukces.

W drewnianym kościele
w Brodach
Poznańskich kuta krata
jest nie tylko
elementem ozdobnym,
ale przede wszystkim
solidnym
zabezpieczeniem
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kon ser wa to ra ko ścio ły drew nia ne i mu ro wa ne, głów nie

pod ką tem ich wła ści we go za bez pie cze nia przed wła -

ma nia mi i kra dzie ża mi.

Po li cjant bio rą cy udział w oglę dzi nach wy peł nia

ankietę, za wie ra ją cą m.in. szcze gó ło wy opis drzwi głów -

nych i bocz nych, krat, ogro dze nia, okien, pod piw ni -

cze nia oraz ist nie ją cych za bez pie czeń. Kon ser wa tor

spraw dza stan fak tycz ny naj cen niej szych przed mio tów

(któ re za zwy czaj są wpi sa ne do re je stru za byt ków),

a stra żak – za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we. Na stęp -

nie opie kun obiek tu otrzy mu je je den eg zem plarz an kie -

ty z za le ce nia mi po kon trol ny mi; dru gi tra fia do Wy dzia łu

Pre wen cji wiel ko pol skiej KWP, gdzie po wsta ją zbior cze

ana li zy. W cza sie prze glą du szcze gól ną uwa gę, jak za -

zna cza pod insp. Ga bry el czyk, zwra ca się na za bez pie -

cze nia fi zycz ne, me cha nicz ne, in sta la cje alar mo we,

prze ciw po ża ro we i sys te my an tyw ła ma nio we. 

– Ze spo ły pro wa dzą ce prze glą dy do strze gły wie le do -

brych ele men tów za bez pie cza ją cych, np. trud ne do sfor -

so wa nia drzwi, zam ki i kłód ki, do dat ko we za staw ki,

wspor ni ki, kra ty, za strza ły i ślu zy – wy li cza pod in spek -

tor. – Wie le z nich to nie stan dar do we wy two ry miej sco -

wych rze mieśl ni ków, co w więk szo ści przy pad ków

zna czą co pod no si sku tecz ność za bez pie czeń. Do tych -

cza so we spraw dze nia po ka za ły, że z ochro ną dóbr kul -

tu ry na ro do wej w Wiel ko pol sce nie jest źle. 

PROBOSZCZ DOSTRZEGA PROBLEM
Od wie dzi li śmy dwa ko ścio ły ar chi die ce zji po znań skiej:

drew nia ny pw. św. An drze ja Apo sto ła w Bro dach Po -

znań skich i mu ro wa ny pw. św. Waw rzyń ca w Pnie wach,

aby prze ko nać się, jak wy glą da ją efek ty po li cyj no -stra -

żac ko -kon ser wa tor skich dzia łań. 

– Świą ty nia w Bro dach po cho dzi z XVII w. i jest jed -

nym z naj pięk niej szych i naj więk szych drew nia nych za -

byt ków sa kral nych w Wiel ko pol sce – opo wia da ks.

pro boszcz Sła wo mir Groś ty. – Bro dy Po znań skie to jed -

na z naj star szych pa ra fii ar chi die ce zji, za ło żo na po -

nad 900 lat te mu w cza sach Wła dy sła wa Her ma na.

Ko ściół pa ra fial ny był tu za wsze drew nia ny i czę sto wy -

bu cha ły w nim po ża ry, dla te go pod czas nie daw nych prac

re no wa cyj nych wy mie ni li śmy in sta la cję elek trycz ną

na nie pal ne prze wo dy oraz za in sta lo wa li śmy alarm an -

tyw ła ma nio wy i prze ciw po ża ro wy. 

W oknach umiesz czo no szy by o pod wyż szo nej od por -

no ści na zbi cie i roz bi cie, któ re nie tyl ko unie moż li wia -

ją do sta nie się do środ ka, ale i chro nią prze pięk ne

wi tra że z gło wa mi apo sto łów z lat 30. XX w. Jak czy ta -

my na stro nie pa ra fii, wi tra że są świa dec twem uf no ści
miesz kań ców i ich od wa gi. Na po cząt ku trwa nia oku pa cji
hi tle row skiej umiesz cza ją w nich na pi sy: „Z proś bą o wol -
ność”, „Z proś bą o po kój”. No szą one da tę 8 XII 1939 r.

Je śli by jed nak do szło do po ża ru, sy gnał o tym zo sta nie

na tych miast au to ma tycz nie wy ge ne ro wa ny przez sys -

tem i wy sła ny do sta cji mo ni to ru ją cej w Po zna niu – sta -

cja mie ści się w fi lii lesz czyń skiej fir my, któ ra

mon to wa ła alar my w ko ście le w Bro dach. Stam tąd sy -

gnał o po ża rze prze ka zy wa ny jest do stra ży po żar nej.

Z Bro dów do Po zna nia jest po nad 50 km, więc pro boszcz

Groś ty za su ge ro wał prze ko do wa nie sy gna łu tak, by tra -

fiał do No we go To my śla (nie ca łe 30 km od Bro dów)

i skra cał w ten spo sób czas in ter wen cji. Do po znań skiej

sta cji mo ni to ru ją cej pod łą czo nych jest nie mal 60 za byt -

ko wych ko ścio łów w Wiel ko pol sce.

CO PO PRA WIĆ
Kil ku waż nych wska zó wek udzie lo no po oglę dzi nach

mu ro wa ne go XVIII -wiecz ne go ko ścio ła pw. św. Waw -

rzyń ca w Pnie wach.

– Przede wszyst kim trze ba za ło żyć szy by ze wnętrz ne

od por ne na zbi cie – pod kre śla kom. Ja cek Mi cha łow ski,

ofi cer pra so wy KPP w Sza mo tu łach, któ ry brał udział

w prze glą dzie. – W jed nym z okien wi traż jest nad tłu -

czo ny, więc o wie le ła twiej go wy wa żyć i wejść do środ -

ka. Obok ko ścio ła ro sną drze wa, któ re mo gą za sło nić

zło dzie ja. Na to miast bar dzo so lid ne są drzwi wej ścio we

do za kry stii, drew nia ne i obi te bla chą – mi mo że wie -

ko we, świet nie za bez pie cza ją wej ście i nie ma po trze by,

by je wy mie niać na no wo cze sne.

Na ro gu ple ba nii za mon to wa no ka me rę, któ ra za się -

giem obej mu je jed no cze śnie wej ścia do bu dyn ku i za -

kry stii – to też waż ny ele ment pre wen cyj ny, dzia ła ją cy

od stra sza ją co na po ten cjal nych zło dziei. An na At ma no -
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Wę dru ją ca wy sta wa
Z oka zji 90-le cia Po li cji w paź dzier ni ku ub.r. w lu bel skim KUL, pod ho no ro -
wym pa tro na tem mi ni strów Je rze go Mil le ra i Bog da na Zdro jew skie go, od -
by ła się kon fe ren cja Po li cja w ochro nie dzie dzic twa na ro do we go
po łą czo na z wy sta wą Po li cja w ochro nie za byt ków sa kral nych. Or ga ni za -
to ra mi by ły KUL, Ga bi net KGP i Biu ro Kry mi nal ne KGP, a współ or ga ni za to -
ra mi lu bel ska Fun da cja Wil la Po lo nia, sto łecz na Fun da cja Po lo nia Sem per
Fi de lis i Ośro dek Ochro ny Zbio rów Pu blicz nych.
W tym ro ku wy sta wa od wie dzi ła m.in. Am ba sa dę RP przy Sto li cy Apo stol -
skiej w Rzymie (24–25 ma ja), Mię dzy na ro do we Tar gi SA CRO EXPO i EXPO -
SI TIO w Kiel cach (14–16 czerw ca), Am ba sa dę RP w Ki jo wie (20
paź dzier ni ka), Kon su lat Ge ne ral ny we Lwo wie (22 paź dzier ni ka) i Am ba sa -
dę RP w Pa ry żu (4 li sto pa da). W li sto pa dzie wró ci ła do Pol ski – pre zen to -
wa no ją w Urzę dzie Mia sta w Le gio no wie, Urzę dzie Mar szał kow skim
w Opo lu oraz w Sej mie (22–30 li sto pa da). 11 grud nia wy sta wa tra fi do Mu -
zeum Nie pod le gło ści w War sza wie. �

AW

W oknach kościoła w Pniewach trzeba umieścić dodatkowe szyby zewnętrzne

�
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wicz z fir my, któ ra ob słu gu je alar my w wiel ko pol skich

ko ścio łach, pod kre śla, że każ de urzą dze nie na gry wa ją -

ce ob raz z ka me ry po win no być scho wa ne w za my ka -

nej szaf ce przy mo co wa nej do pod ło gi lub ścia ny, tak

aby nie po wo ła ne oso by nie mo gły za brać na gra nia. 

– Waż ne też, by by ło jak naj mniej punk tów mar twych,

któ rych ka me ra nie obej mu je. Cza sem wy star czy za -

mon to wać sa mą atra pę ka me ry, by od stra szyć po ten -

cjal nych zło dziei – mó wi pa ni An na. Fir ma, w któ rej

pra cu je, mon tu je też za bez pie cze nia prze ciw po ża ro -

we i czę sto zda rza się, że pro bosz czo wie pro szą o wy -

łą cze nie alar mów, zwy kle na czas uro czy sto ści

ko ściel nych, gdy uży wa się ka dzi dła (a czuj ki prze ciw -

po ża ro we są bar dzo wraż li we). By le by po tem pa mię -

tać o ich po now nym uru cho mie niu.

Wszyst kie za bez pie cze nia me cha nicz ne jed nak

mogą kie dyś za wieść, dla te go za wsze war to ozna ko -

wać i ska ta lo go wać za byt ki ru cho me znaj du ją ce się

w ko ście le – o tym pod czas prze glą dów przy po mi na ją

pra cow ni cy WU OZ. An na Ja strząb, z któ rą oglą da li -

śmy ko ściół w Pnie wach, przy zna je, że dzię ki pra cy

w ta kim mię dzy in sty tu cjo nal nym ze spo le sa ma za czę -

ła zwra cać uwa gę na za bez pie cze nia świą tyń. – Nasz

za wód czę sto się de mo ni zu je, nie tyl ko księ ża skar żą

się, że kon ser wa tor nie po zwa la im na to czy tam to

w za byt ko wym obiek cie – mó wi. – Nam też, po dob nie

jak po li cji i stra ży po żar nej, za le ży na jak naj lep szej

ochro nie dóbr kul tu ry i bar dzo do brze, że ta kie wspól -

ne przed się wzię cie ma miej sce. 

SZKO LE NIA I ULOT KI NA ME DAL
Oprócz oglę dzin za byt ko wych ko ścio łów funk cjo na -

riu sze wiel ko pol skiej po li cji w ub.r. pro wa dzi li szko -

le nia dla wszyst kich pro bosz czów w Wiel ko pol sce,

po świę co ne za bez pie cze niom obiek tów oraz dóbr kul -

POLICJA 997       grudzień 2010 r.38

Przed sta wio na w ar ty ku le pt. „Za cho wać dla na stęp nych po ko leń” ini cja -
ty wa jest wspól nym przed się wzię ciem po znań skiej po li cji, ku rii me tro po li -
tar nej i Wo je wódz kie go Urzę du Ochro ny Za byt ków na rzecz za po bie ga nia
kra dzie żom i po ża rom wiel ko pol skich za byt ków. 
Po mysł jest pro sty i sku tecz ny. Po le ga na po sta wie niu dia gno zy za bez pie -
czeń obiek tu przez gru pę eks per tów: po li cjan ta, stra ża ka, kon ser wa to ra,
spo rzą dze niu an kie ty i prze ka za niu opie ku no wi obiek tu za le ceń do re ali za -
cji. Kon se kwen cją ini cja ty wy KWP w Po zna niu jest co raz lep sze za bez pie -
cze nie dóbr kul tu ry, ale tak że in te gra cja wszyst kich pod mio tów
od po wie dzial nych za ich ochro nę. Idea pro gra mu rzą do we go „Ra zem bez -
piecz niej” znaj du je za tem w tej ini cja ty wie peł ne od zwier cie dle nie. 
Na le ży przy po mnieć, że wszel kie dzia ła nia zwią za ne z za po bie ga niem
prze stęp czo ści prze ciw ko do brom kul tu ry umiej sco wio ne są w tak zwa -
nych dzia ła niach pro fi lak tycz nych, któ re okre ślo ne się mia nem „pre wen cji
kry mi nal nej”. Pod po ję ciem tym kry ją się wszyst kie środ ki, któ re po wo du -
ją za po bie ga nie prze stęp czo ści lub wpły wa ją na po pra wę spo łecz ne go po -
czu cia bez pie czeń stwa. Z jed nej stro ny obej mu ją dzia ła nia, któ re ma ją
za po bie gać po ja wia niu się wszel kich ne ga tyw nych zja wisk spo łecz nych
lub przy naj mniej ogra ni czać ich roz miar, z dru giej na to miast wpły wać na
po ziom po czu cia bez pie czeń stwa oby wa te li. 
W każ dej z tych grup od dzia ły wań pro fi lak tycz nych umie ścić moż na ini -
cja ty wę po znań ską. �

BEATA NAJA
ekspert Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP

tu ry na ro do wej. Spo ty ka li się z przed sta wi cie la mi pa -

ra fial nych rad eko no micz nych, a we współ pra cy ze

spe cja li stą ds. tech ni ki za bez pie czeń z od dzia łu Wiel -

ko pol skie go In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej prze szko -

li li 46 in spek to rów ochro ny za byt ków z ca łe go

wo je wódz twa.

Wy dział Pre wen cji wiel ko pol skiej KWP, ra zem z Wy -

dzia łem Za rzą dza nia Kry zy so we go Wiel ko pol skie go

Urzę du Wo je wódz kie go, WU OZ i ar chi die ce zją po -

znań ską, przy go to wał też ulot kę Chroń my za byt ki (jej

wy da nie sfi nan so wał wo je wo da). Ulot ka za wie ra in for -

ma cje i po ra dy zwią za ne z bez pie czeń stwem dóbr kul -

tu ry oraz ad re sy in sty tu cji zaj mu ją cych się ochro ną

za byt ków w Wiel ko pol sce. Tra fi ła m.in. do ku ra to rium

oświa ty, ko mend miej skich i po wia to wych, ku rii i mu -

ze ów. – Udział w jej przy go to wa niu dał moż li wość

integracji przed sta wi cie li róż nych pod mio tów i śro do -

wisk za in te re so wa nych bez pie czeń stwem za byt ków –

mó wi pod insp. Hen ryk Ga bry el czyk. – To przy no si

wy mier ne ko rzy ści, po nie waż tyl ko współ dzia ła nie Po -

li cji, du chow nych, pań stwo wych i die ce zjal nych służb

kon ser wa tor skich oraz in nych spe cja li stycz nych in sty -

tu cji mo że zmniej szyć ska lę za gro że nia i za pew nić do -

brom kul tu ry wła ści wy po ziom ochro ny, by cie szy ły

oczy na stęp nych po ko leń. 

Funk cjo na riu sze Wy dzia łu Pre wen cji Ko men dy Wo -

je wódz kiej Po li cji w Po zna niu, któ rzy ko or dy nu ją te

dzia ła nia, zo sta li do ce nie ni: wo je wo da i wo je wódz ki

kon ser wa tor za byt ków wrę czy li im zło te od zna ki

Za opie kę nad za byt ka mi, przy zna ne przez mi ni stra

kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go Bog da na Zdro jew -

skie go. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. An drzej Mi tu ra

XVII-wieczna świątynia w Brodach to jeden z najpiękniejszych zabytków
sakralnych w Wielkopolsce

�
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P od sta wo wą przy czy ną uchwa le nia no -

wej usta wy by ła ko niecz ność do sto so -

wa nia sys te mu ochro ny in for ma cji

nie jaw nych w Pol sce – w wie lu aspek tach

prze sta rza łe go i nie funk cjo nal ne go – do stan -

dar dów obec nie przy ję tych przez NA TO

i Unię Europejską, zwią za na tak że ze zbli ża -

ją cym się pol skim prze wod nic twem w Ra -

dzie Unii Eu ro pej skiej. 

Na le ży przy tym za uwa żyć, że w prze -

szło 10-let nim okre sie obo wią zy wa nia do -

tych cza so wej usta wy o ochro nie in for ma cji

nie jaw nych do ko nał się ogrom ny po stęp tech -

no lo gicz ny, zwłasz cza w za kre sie środ ków

łącz no ści oraz sys te mów te le in for ma tycz -

nych, co spra wia, że obec nie obo wią zu ją ce

roz wią za nia usta wo we nie przy sta ją do

aktualnego po zio mu tech no lo gicz ne go. Isto -

tą zmia ny jest – jak wy ni ka z uza sad nie nia

pro jek tu rzą do we go usta wy – stwo rze nie

moż li wo ści znacz nie bar dziej ela stycz ne go

trak to wa nia za sad ochro ny in for ma cji o ni -

skich klau zu lach taj no ści, co w struk tu rach

unĳ nych umoż li wi szyb kie, bie żą ce wy ko rzy -

sty wa nie tych in for ma cji w pra cy grup ro bo -

czych oraz ich spraw ne prze twa rza nie

w sys te mach te le infor ma tycz nych. 

ISTOT NE ZMIA NY 
wpro wa dzo ne usta wą po le ga ją zwłasz cza

na: 1) uchy le niu po dzia łu in for ma cji nie jaw -

nych na ta jem ni cę pań stwo wą i służ bo wą,

a po prze sta niu na do tych cza so wym po dzia le

we dług klau zul „ści śle taj ne”, „taj ne”, „po -

uf ne” i „za strze żo ne”; 2) odej ściu od roz bu -

do wa nych, for mal nych wy ka zów in for ma cji

„ści śle taj nych” i „taj nych” (sta no wią cych za -

łącz nik do do tych cza so wej usta wy) na rzecz

zo bo wią za nia wy twór ców in for ma cji do kie -

ro wa nia się no wy mi, okre ślo ny mi w usta wie,

de fi ni cja mi po szcze gól nych klau zul, któ rych

isto tą są roz mia ry szko dy, ja ką dla Rze czy po -

spo li tej Pol skiej mo że przy nieść nie upraw -

nio ne ujaw nie nie in for ma cji; 3) re zy gna cji

z trak to wa nia in for ma cji o praw nie chro nio -

nych in te re sach oby wa te li i jed no stek or ga -

ni za cyj nych ja ko in for ma cji nie jaw nych

(do tych czas ochro na tych in for ma cji mie ści -

ła się w klau zu lach „po uf ne” i „za strze żo -

ne”), ja ko że in for ma cje te chro nio ne są

ta jem ni ca mi in ne go ro dza ju, unor mo wa ny mi

w in nych usta wach (np. w usta wie o ochro -

nie da nych oso bo wych, w usta wie o zwal cza -

niu nie uczci wej kon ku ren cji); 4) na ka zie

sto so wa nia za rzą dza nia ry zy kiem bez pie -

czeń stwa in for ma cji, w tym sza co wa nia te go

ry zy ka, przy okre śla niu szcze gó ło wych wy -

mo gów bez pie czeń stwa fi zycz ne go i te le in -

for ma tycz ne go in for ma cji nie jaw nych. 

In ne waż ne zmia ny, to: re zy gna cja ze ści -

słej kon tro li do ku men tów o niż szych klau zu -

lach, a zwłasz cza o klau zu li „za strze żo ne”,

a tak że ze zbęd nych środ ków ochro ny fi zycz -

nej tych in for ma cji (np. wy móg prze twa rza -

nia in for ma cji nie jaw nych w kan ce la riach

taj nych ogra ni czo ny zo stał do in for ma cji „ści -

śle taj nych” i „taj nych”; in for ma cje ozna czo -

ne po zo sta ły mi klau zu la mi bę dą mo gły być

prze twa rza ne w kan ce la riach taj nych za zgo -

dą kie row ni ka jed nost ki or ga ni za cyj nej) oraz

odej ście od okre ślo nych z gó ry w usta wie

okre sów obo wią zy wa nia klau zul na rzecz

moż li wo ści znie sie nia lub zmia ny klau zu li

(przez wy twór cę, je go prze ło żo ne go,

a w przy pad ku in for ma cji „ści śle taj nych”

za zgo dą kie row ni ka jed nost ki or ga ni za cyj -

nej), kie dy usta ną usta wo we prze słan ki

ochro ny.

W PO LI CJI 
szcze gól nie istot ne dla prak ty ki ochro ny in -

for ma cji nie jaw nych są na stę pu ją ce zmia -

ny: 1) wie czy ście nie jaw ne bę dą in for ma cje

o funk cjo na riu szach i pra cow ni kach wszyst -

kich, w tym Po li cji, or ga nów upraw nio nych

do czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw czych

(do tych czas tyl ko tzw. służb spe cjal nych)

oraz oso bach udzie la ją cych im w tym za kre -

sie po mo cy, z wy jąt kiem da nych za war tych

w do ku men tach pod le ga ją cych prze ka za niu

do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej; 2) na prze -

ciw po trze bom Cen tral ne go Biu ra Śled cze -

go KGP i Biu ra Spraw We wnętrz nych KGP

w za kre sie od ręb ne go usy tu owa nia kan ce la -

rii taj nych wy cho dzi prze pis o moż li wo ści

prze twa rza nia in for ma cji nie jaw nych przez

in ne niż kan ce la ria taj na ko mór ki or ga ni za -

cyj ne; 3) Po li cja zwol nio na zo sta ła z po kry -

wa nia kosz tów szko leń pro wa dzo nych przez

Agen cję Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go dla

kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych oraz

peł no moc ni ków ochro ny i ich za stęp ców.

Waż ne dla Po li cji są też no we re gu la cje 

do ty czą ce po stę po wań spraw dza ją cych (do -

ty czą one tak że in nych służb upraw nio nych

do pro wa dze nia sa mo dziel nych po stę po wań

spraw dza ją cych i kon tro l nych: Agen cji Wy -

wia du, Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne -

go, Biu ra Ochro ny Rzą du, Służ by Wię -

zien nej, Stra ży Gra nicz nej i Żan dar me rii

Woj sko wej). Po pierw sze, wpro wa dzo no tyl -

ko dwa ro dza je po stę po wań spraw dza ją cych:

zwy kłe – do klau zu li „po uf ne” i po sze rzo ne

– do klau zul „taj ne” i „ści śle taj ne”, zno sząc

po stę po wa nie spraw dza ją ce do klau zu li 

„za strze żo ne”. Po dru gie, Agen cja Bez pie -

czeń stwa We wnętrz ne go bę dzie pro wa dzić

po sze rzo ne po stę po wa nia spraw dza ją ce wo -

bec kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych

Po li cji oraz peł no moc ni ków ochro ny i ich za -

stęp ców. Po trze cie, tak jak do tych czas Po li -

cja bę dzie pro wa dzić sa mo dziel nie wszyst kie

po stę po wa nia spraw dza ją ce wo bec funk cjo -

na riu szy i pra cow ni ków oraz osób ubie ga ją -

cych się o przy ję cie do służ by lub pra cy

w Po li cji; ko rzyst ną no wo ścią jest prze pis sta -

no wią cy, że Po li cji w za kre sie po stę po wań

spraw dza ją cych i kon tro l nych przy słu gu ją

upraw nie nia ABW, co ozna cza znie sie nie 

PRAWO Nowe przepisy POLICJA 997       grudzień 2010 r.40

2 stycznia 2011 r. wejdzie w życie ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. nr 182, poz. 1228), która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 22 stycznia 1999 r. o ochronie

informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).

Nowy system ochrony
informacji niejawnych
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po śred nic twa ABW w uzy ski wa niu przez 

Po li cję szcze gól nych in for ma cji o oso bie

spraw dza nej. Po czwar te, wpro wa dzo no

upraw nie nie Po li cji do ko rzy sta nia w po stę -

po wa niu spraw dza ją cym z nie zbęd nej po mo -

cy in nych in sty tu cji, służb i or ga nów, któ re

to upraw nie nie przy słu gi wa ło do tych czas wy -

łącz nie służ bom ochro ny pań stwa. Po piąte,

nie ko rzyst ny dla po li cjan tów i pra cow ni ków

Po li cji jest prze pis o waż no ści po świad czeń

bez pie czeń stwa wy da nych przez Po li cję 

tyl ko na czas służ by lub pra cy w Po li cji.

Po szó ste, od wo ła nia od wy da nych przez peł -

no moc ni ków ochro ny w Po li cji de cy zji o od -

mo wie wy da nia i cof nię ciu po świad czeń

bez pie czeń stwa bę dą roz pa try wa ne przez

pre ze sa Ra dy Mi ni strów, a nie – jak do tych -

czas – przez ko men dan ta głów ne go Po li cji.

Roz le gły za kres zmian w sys te mie ochro ny

in for ma cji nie jaw nych wy ma ga sze ro ko 

za kro jo nych dzia łań zmie rza ją cych do po pu -

la ry za cji prze pi sów no wej usta wy i sku tecz -

ne go wdro że nia jej do prak ty ki jed no stek

or ga ni za cyj nych Po li cji. W tym ce lu, obok

przed się wzięć in for ma cyj nych w Ko men dzie

Głów nej Po li cji, Biu ro Ochro ny In for ma cji

Nie jaw nych KGP prze pro wa dzi ło 

SZKO LE NIE PEŁ NO MOC NI KÓW
OCHRO NY 
i ich za stęp ców z ko mend wo je wódz kich Po -

li cji, Ko men dy Sto łecz nej Po li cji, WSPol.

w Szczyt nie oraz szkół po li cyj nych. In for ma -

cję o naj waż niej szych no wych re gu la cjach

prze ka za no tak że do pu bli ka cji w Biu le ty nie

Praw nym KGP. Po nad to, wy cho dząc na prze -

ciw ocze ki wa niom po szcze gól nych biur

KGP, peł no moc nik ko men dan ta głów ne go

Po li cji ds. ochro ny in for ma cji nie jaw nych

wdro żył cykl szko leń ka ska do wych z za kre su

sto so wa nia no wej usta wy, ad re so wa nych

do pra cow ni ków i funk cjo na riu szy KGP. 

Po kil ku mie sią cach obo wią zy wa nia no wej

usta wy, z pew nym ba ga żem do świad czeń

w tym za kre sie, BO IN KGP po dej mie sta ra -

nia o zor ga ni zo wa nie se mi na rium peł no moc -

ni ków ochro ny i ich za stęp ców z ko mend

wo je wódz kich Po li cji, KSP, WSPol. oraz szkół

po li cyj nych po świę co ne go prak tycz nym

aspek tom sto so wa nia usta wy i no wych prze -

pi sów wy ko naw czych. Spraw ne i rze tel ne

przy swo je nie so bie no wych za sad ochro ny

in for ma cji nie jaw nych za le ży od pra cy i za -

an ga żo wa nia ca łe go pio nu ochro ny oraz

szcze gól ne go za in te re so wa nia kie row ni ków

jed no stek or ga ni za cyj nych Po li cji. �

oprac. mł. insp. KRZYSZ TOF KRAW CZYK, 
dy rek tor BO IN KGP, peł no moc nik 

ko men dan ta głów ne go Po li cji ds. OIN 
oraz MA CIEJ SŁA WIŃ SKI, 

rad ca praw ny w BO IN KGP

Wzmocnienie służb
operacyjnych Policji
P o ro zu mie nie fi nan so we dla pro jek tu Ko men dy Głów nej Po li cji pn. Wzmoc -

nie nie służb ope ra cyj nych Po li cji od po wie dzial nych za zwal cza nie prze stęp czo ści
zor ga ni zo wa nej i ko rup cji zo sta ło pod pi sa ne mię dzy mi ni strem spraw we -

wnętrz nych i ad mi ni stra cji a ko men dan tem głów nym Po li cji na po cząt ku 2010 roku.

Pro jekt re ali zo wa ny jest ze środ ków Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go

(NMF) w ra mach prio ry te tu Wdra ża nie prze pi sów Schen gen, Wspie ra nie Na ro do -
wych Pla nów Dzia ła nia Schen gen, jak rów nież są dow nic twa. Łącz na war tość pro -

jek tu to 3 974 046 eu ro, w tym do fi nan so wa nie z Nor we skie go Me cha ni zmu

Fi nan so we go – 3 377 939 eu ro, współ fi nan so wa nie – 596 107 eu ro.

Przed mio tem pro jek tu jest:
– za kup po jaz dów ob ser wa cyj nych,

– za kup sprzę tu do ra dio na mie rza nia,

– prze szko le nie jed no stek ob ser wa cyj nych,

– prze pro wa dze nie trans gra nicz nych ćwi czeń w ob ser wa cji na te re nie Li twy, Pol -

ski i Nie miec.

Re ali za cja pro jek tu to ele ment szer szej stra te gii, któ rej ce lem jest wy rów na nie

po zio mu wy po sa że nia tech nicz ne go pol skiej Po li cji w sto sun ku do służb po li cyj -

nych Unii Eu ro pej skiej, uni fi ka cja wy po sa że nia oraz uzy ska nie moż li wo ści spraw -

ne go pro wa dze nia wspól nych za dań. Pro jekt przy czy nia się do po pra wy

efek tyw no ści dzia ła nia i sku tecz niej sze go za bez pie cza nia ze wnętrz nych gra nic Unii

Eu ro pej skiej, zwal cza nia ter ro ry zmu, prze stęp czo ści zor ga ni zo wa nej, prze stęp czo -

ści trans gra nicz nej oraz ko rup cji. 

Z uwa gi na do świad cze nia stro ny nor we skiej w za kre sie wy ko ny wa nia re gu la cji

ukła du z Schen gen oraz kon wen cji wy ko naw czej Schen gen przed się wzię cie to zo -

sta ło przy go to wa ne we współ pra cy z po li cyj ny mi eks per ta mi z Nor we gii. Obec nie

pro jekt re ali zo wa ny jest w part ner stwie z Kra jo wym Dy rek to ria tem Po li cji Kró le stwa
Nor we gii. W ra mach te go part ner stwa od by ły się dwa spo tka nia Po li cji pol skiej z po -

li cją nor we ską:

– pod czas wi zy ty de le ga cji po li cji nor we skiej w Pol sce stro na pol ska przed sta wi -

ła kon cep cje roz wią zań i za awan so wa nych tech no lo gii sto so wa nych przez pion

kry mi nal ny pol skiej Po li cji. W trak cie spo tka nia dys ku to wa no rów nież na te -

mat róż nic i po do bieństw w roz wią za niach sto so wa nych przez po li cje obu kra -

jów; 

– pod czas wi zy ty de le ga cji Po li cji pol skiej w Nor we gii stro na nor we ska przed sta -

wi ła struk tu rę or ga ni za cyj ną oraz me to dy dzia ła nia pio nu kry mi nal ne go po li cji

nor we skiej. Omó wio ne zo sta ły tak że pod sta wy praw ne zwal cza nia prze stęp -

czo ści zor ga ni zo wa nej oraz sta ty sty ki ro dza jów prze stęp czo ści i sku tecz no ści

jej zwal cza nia.

Re ali za cja pro jek tu przy wy ko rzy sta niu do świad czeń po li cji nor we skiej wpły nie

na efek tyw ne wy ko rzy sta nie środ ków Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go,

prze zna czo nych na wspar cie wdra ża nia do rob ku praw ne go Schen gen. �

oprac. w Wy dzia le Fun du szy Po mo co wych BF KGP
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Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie 
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
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Odwieziono nas do Szumberku
i tu dowiedziałem się
o wkroczeniu wojsk polskich
na Zaolzie. (…)
W Wojkowicach byli już
wojskowi polscy, którzy mi
wypisali dokumenty i kazali
zgłosić się w Komendzie
Wojskowej w Cieszynie. Tam
zaproponowano mi wstąpienie
do Policji Państwowej, gdyż
potrzeba była do obsadzenia
zabranego terenu.
Skorzystałem z okazji i po paru
dniach dostałem wezwanie
do Komendy Powiatowej
Policji w Cieszynie w celu
złożenia egzaminu.

To frag ment wspo mnień post. Ja na

Pin do ra, funk cjo na riu sza Po li cji

Wo je wódz twa Ślą skie go, za miesz -

czo nych na por ta lu Sto wa rzy sze nia Re kon -

struk cji Hi sto rycz nej „Po li cja Wo je wódz twa

Ślą skie go 1922–1939” (SRH PWŚl.). Rok

te mu z post. Pin do rem spo tkał się mł. asp.

Ma riusz Jasz czu row ski, czło nek sto wa rzy -

sze nia i dy żur ny KP w Stru mie niu: po li cjant

przy szedł ubra ny w mun dur funk cjo na riu sza

PP – ta ki, ja ki ma ją po zo sta li człon ko wie

SRH PWŚl., uszy ty zgod nie ze wzo rem

z 1936 r. 

Po ste run ko wy Pin dor zmarł w lip cu te go

ro ku, ale je go opo wieść, dzię ki po li cyj nym

re kon struk to rom, ma szan sę prze trwać – po -

dob nie jak pa mięć o przed wo jen nej for ma cji

Po li cji Ślą skiej, któ rej od twa rza niem zaj mu -

je się sto wa rzy sze nie. By do nie go do łą czyć,

trze ba przejść trzy eta py po bo ru: od re kru ta

(to czas na skom ple to wa nie pod sta wo we go

umun du ro wa nia), przez kan dy da ta do służ -

by (pół ro ku pod bacz nym okiem do wód cy),

aż do funk cjo na riu sza w stop niu po ste run -

ko we go, czy li peł no praw ne go człon ka SRH

PWŚl. 

ODRO BI NA PA TRIO TY ZMU
Sto wa rzy sze nie dzia ła pod skrzy dła mi gli -

wic kiej KMP, a od lu te go br. ho no ro wo pa -

do nas jesz cze przed ma tu rą. Do służ by

przy go to wu je się sied miu re kru tów.

Jest jesz cze post. Mi chał, uczeń gli wic -

kie go gim na zjum i syn do wód cy – ta kie pa -

sje się dzie dzi czy, ale prze cho dzą nie tyl ko

z ojca na sy na. Po ste run ko wa Woj tycz ka

dzia ła też w ko le te re no wym Sto wa rzy sze -

nia na rzecz Za byt ków For ty fi ka cji „Pro

For ta li cium” w Ryb ni ku, któ re opie ku je się

jed no izbo wym schro nem po lo wym, a prze -

wod ni czą cym ko ła jest Adam Woj tycz ka,

tata po ste run ko wej. 

– Stąd znam Grze go rza i Mi cha ła Cie śli -

ka, a mi li ta ria mi i hi sto rią II RP in te re su ję

się dzię ki ta cie – wy ja śnia Ka ro li na. – Do
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tro nu je mu ślą ski ko men dant wo je wódz ki.

Człon ków jest sze ścio ro i każ dy z in ne go

mia sta: dwóch po li cjan tów, dwie li ce alist ki,

stu dent ar chi tek tu ry i gim na zja li sta. 

– Ma my dwie funk cjo na riusz ki, któ re

wstą pi ły w tym ro ku: Lu cy nę Szy pu łę z Koń -

czyc i post. Ka ro li nę Woj tycz kę z Ryb ni ka,

skarb ni ka sto wa rzy sze nia – wy mie nia asp.

Grze gorz Ko twic ki, dziel ni co wy ko mi sa ria -

tu II Po li cji w Gli wi cach, pre zes SRH PWŚl.

w stop niu przo dow ni ka i do wód ca po lo wy. –

W ze szłym ro ku przy ję li śmy post. Ma riu sza

Jasz czu row skie go, a mo im za stęp cą i ko or -

dy na to rem sto wa rzy sze nia jest st. post. Mi -

chał Cie ślik – te raz już stu dent, ale przy stał

Re kon struk to rzy pa mię ci

Ostaszków. Członkowie Klubu Kolekcjonerów Policyjnych (od lewej): 
post. Krzysztof Błesznowski, asp. Sławomir Cisowski i post. Włodzimierz Jachimowicz
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SRH przy cią gnął mnie przed wo jen ny mun -

dur po li cyj ny. Czymś wspa nia łym jest uczu -

cie, gdy star sze oso by pa trzą na nas

w gra na to wych mun du rach, pod cho dzą i roz -

ma wia ją, jak mia ło to miej sce we wrze śniu

te go ro ku w Mied no je w cza sie uro czy sto ści

na cmen ta rzu wo jen nym.

Post. Ka ro li na i st. post. Mi chał sta no wi li

asy stę w po czcie sztan da ro wym pod czas

mszy, dla oboj ga by ło to ogrom ne prze ży cie.

Podob nie dla post. Jasz czu row skie go

(na zdję ciu z le wej), któ -

ry wziął udział w X Raj -

dzie Ka tyń skim. 

– By ło mo im ma rze -

niem, by od dać tam hołd

po le głym po li cjan tom –

wspo mi na. – Zło ży li śmy

też wi zy tę w Smo leń sku,

w miej scu ka ta stro fy pre zy denc kie go sa mo -

lo tu za pa li li śmy zni cze. 

Przo dow nik Ko twic ki pod kre śla, że pod -

czas roz mo wy wstęp nej do ich sto wa rzy sze -

nia py ta kan dy da tów o mo ty wa cję. 

– Te mat Po li cji Pań stwo wej jest spe cy ficz -

ny, wię cej chęt nych jest zwy kle do for ma cji

Woj ska Pol skie go. Mo im zda niem trze ba

czuć się pa trio tą w mi ni mal nym choć by

stop niu, by zo stać re kon struk to rem i pod

tym ką tem rów nież do bie ra my kan dy da tów.

ZA CZĘ ŁO SIĘ NAD BZU RĄ
Ślą scy re kon struk to rzy to nie je dy na ta ka

gru pa w Pol sce: w sto wa rzy sze niach od twa -

rza ją cych for ma cje woj sko we nie któ rzy

człon ko wie ma ją na sta nie, oprócz mun du -

rów róż nych ar mii, tak że gra na to wy uni form

po li cjan ta PP – jak choć by Sto wa rzy sze nie

Szwa dron Zie mi Ra dom skiej, które ma

u sie bie Gru pę Re kon struk cji Hi sto rycz nej

III Okręg Po li cji Pań stwo wej – Ko men da Po -

wia to wa Po li cji Pań stwo wej w Ra do miu.

Pod czas te go rocz nych ob cho dów Świę ta

Policji za pre zen to wa li nie tyl ko umun du ro -

wa nie i broń z epo ki, ale i pod od dział cy kli -

stów na pol skich przed wo jen nych ro we rach

„Łucz nik”. 

Po li cyj nych re kon struk to rów wi dać też

na po lach bi tew – od 2005 r. na naj więk szej

pol skiej re kon struk cji wrze śnio wej Bi twa
nad Bzu rą, zwa nej kró lo wą pol skich re kon -

struk cji, po ja wi li się „funk cjo na riu sze”

Policji Pań stwo wej zwią za ni z Klu bem Ko -

lek cjo ne rów Po li cyj nych (KKP) dzia ła ją cym

pod au spi cja mi IPA. Rok póź niej człon ko wie

KKP za pre zen to wa li się na kil ku im pre zach

i do łą czy li do de fi la dy na Świę cie Nie pod le -

gło ści w War sza wie, a w kwiet niu 2007 r.

razem z cze ski mi po li cjan ta mi -re kon struk -

to ra mi zor ga ni zo wa li po kaz hi sto rycz ny

w sto łecz nym Mu zeum Woj ska Pol skie go.

Rów nież we wrze śniu 2007 r., na ko lej nej

GRA NA TO WO W GO STY NI NIE
Sza cu nek do mun du ru wpo ić nie ła two, dla -

te go do brze, że re kon struk cja mi zaj mu je się

rów nież młod sze po ko le nie – w Go sty ni nie,

w ra mach pro jek tu Mło dzie żo we pa tro le oby -
wa tel skie (pi sa li śmy o nim w nu me rze czerw -

co wym), uszy te zo sta ły mun du ry PP: bę dą

je no si li ucznio wie li ceum Płoc kie go Uni -

wer sy te tu Lu do we go (PUL) z klas pierw -

szych i dru gich o pro fi lu po li cyj no -praw nym.

Dzie więć uni for mów – a do ce lo wo ma być

ich dwa dzie ścia – za pre zen to wa no w paź -

dzier ni ku pod czas uro czy ste go ślu bo wa nia

no wych uczniów szkół PUL. Tak umun du -

ro wa na go sty niń ska gru pa re kon struk cyj na

ma m.in. brać udział w ob cho dach świąt pań -

stwo wych i w ten spo sób, jak za pi sa no w pro -

jek cie, krze wić tra dy cje pa trio tycz ne.

Pro jekt re ali zo wa ny jest przy współ pra cy

z KKP, któ re go człon ko wie po ma ga ją umun -

du ro wać mło dych adep tów re kon struk cji

oraz udo stęp nia ją ma te ria ły hi sto rycz ne po -

moc ne w za ję ciach o hi sto rii PP. Wspar cia

po my sło wi udzie la za stęp ca ma zo wiec kie go

ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji mł. insp.

To masz Ko wal czyk, któ ry na ślu bo wa niu też

wy stą pił w gra na to wym mun du rze. 

– Te uni for my dla li ce ali stów to wy śmie ni -

ty po mysł – uwa ża przo dow nik Grze gorz Ko -

twic ki ze ślą skie go SRH – by le by nie

za my ka li się tyl ko w swo im śro do wi sku i po -

ka zy wa li w wie lu miej scach w Pol sce, wte dy

jest szan sa, że o za po mnia nej Po li cji Pań -

stwo wej znów bę dzie się mó wi ło.

Punkt 11. re gu la mi nu we wnętrz ne go Sto -

wa rzy sze nia Re kon struk cji Hi sto rycz nej

„Po li cja Wo je wódz twa Ślą skie go 1922–1939”

gło si: W każ dym cza sie na le ży trzy mać fa son
w re pre zen ta cji mun du ru i tra dy cji od twa rza -
nej for ma cji – i te go przede wszyst kim na le -

ży ży czyć mło dym re kon struk to rom. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. ma te ria ły SRH PWŚl. i KKP, 

Krzysz tof Chrza now ski
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Bzu rze, po wstał po mysł na SRH PWŚl., na -

to miast z oka zji 90-le cia Po li cji po łą czo ne

siły re kon struk to rów PP za pre zen to wa ły się

w Ra do miu na Świę cie Po li cji. 

– W tej chwi li ma my 17 re kon struk to rów

sku pio nych w KKP, co nie ozna cza, że jest

ty le mun du rów, ale że „się szy ją” – mó wi

mł. insp. Sła wo mir Ci sow ski, wi ce pre zes

klu bu. – Obec ność funk cjo na riu szy PP oraz

po li cyj ne scen ki, któ re uda ło się wpro wa dzić

na Bzurze 2005, za czę ły z po wo dze niem

funk cjo no wać na ko lej nych im pre zach w kra -

ju i za gra ni cą. Nie cho dzi nam tyl ko o za pre -

zen to wa nie mun du ru i wy po sa że nia, ale

tak że o uświa do mie nie hi sto rycz ne, po ka za -

nie, że funk cjo na riu sze Po li cji Pań stwo wej

m.in. zwal cza li dy wer sję i bra li udział w wal -

kach we wrze śniu 1939 r. Na re kon struk -

cjach czę sto roz ma wia my z wi dza mi i zda rza

się, że ktoś pod cho dzi i mó wi: „mój oj ciec

był po li cjan tem, miał ta ki mun dur”…

Klub Kolekcjonerów Policyjnych zbie ra też

pa miąt ki po PP, gro ma dzi ma te ria ły na jej te -

mat i two rzy re pli ki; po za re kon struk to ra mi

sku pia po nad stu człon ków: po li cjan tów

i funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz nej oraz cy -

wi lów ko lek cjo nu ją cych pa miąt ki zwią za ne

z for ma cja mi po li cyj ny mi. Swo imi eks po na -

ta mi wspie ra m.in. wy sta wy or ga ni zo wa ne

w Mu zeum Po li cji. Re kon struk to rzy współ -

pra cu ją z War szaw skim Sto wa rzy sze niem

Rodzina Po li cyj na 1939 r. i na ofi cjal nych uro -

czy sto ściach w hi sto rycz nych mun du rach

sta no wią po czet sztan da ro wy sto wa rzy sze nia.

– Hi sto rię naj le piej po ka zy wać w ży wy,

atrak cyj ny spo sób – uwa ża mł. insp. Ci sow -

ski. – Po przez re kon struk cję moż na sku tecz -

niej pre zen to wać chlub ne dzie je Po li cji

Pań stwo wej i od dać hołd jej ofiar nym funk -

cjo na riu szom.

Członkowie SRH PWŚl. (od prawej): 
przod. Grzegorz Kotwicki, st. post. Michał
Cieślik, post. Michał Kotwicki i post. Karolina
Wojtyczka. Pierwszy z lewej to Michał
Spirydonow, wnuk asp. PP Stefana
Lipińskiego

Młodzieżowa grupa rekonstruktorów
z Gostynina – mundury dofinansowano 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
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T rwa mo da na oglą da nie se ria li kry mi nal nych. Se ria -

le i fil my o ta kiej te ma ty ce fa scy nu ją wi dzów na ca -

łym świe cie. Szcze gól ny ro dzaj za fa scy no wa nia

bu dzą se ria le opo wia da ją ce o pra cy tech ni ków kry mi na -

li sty ki tro pią cych spraw ców zbrod ni. Za in te re so wa nie

wzbu dza ją no wo cze sne la bo ra to ria, za awan so wa na tech -

ni ka i ge nial ność eks per tów. Du żą oglą dal no ścią cie szą

się tak że pro duk cje opo wia da ją ce o pra cy ope ra cyj nej

po li cji.

EFEKT CSI
Se rial CSI: Kry mi nal ne za gad ki Las Ve gas bo daj że ja ko

pierw szy zo stał pod da ny wni kli wej ana li zie pod wzglę -

dem od dzia ły wa nia na wi dzów. Stąd na zwa efekt CSI:

w li te ra tu rze ame ry kań skiej mó wi się o wpły wie se ria lu

na przy się głych, po nie waż kry mi na li sty ka, ja ką oglą da ją

w te le wi zji, nie przy po mi na te go, co dzie je się na sa li

są do wej. 

Ist nie je wie le róż nych de fi ni cji te go efek tu, dla te go

pod tą na zwą mo gą się kryć róż ne zja wi ska zwią za ne

z kry mi na li sty ką i me dia mi. Cho dzi o roz róż nie nie od -

dzia ły wa nia se ria lu na kon kret ne oso by: na przy się głych,

pro ku ra to rów, po krzyw dzo nych czy na wet na stu den tów

(se rial CSI tak „wy pro mo wał” kry mi na li sty kę, że wie le

osób po dej mu je stu dia zwią za ne z ty mi za gad nie nia mi).

Wy da je się, że efekt ten do ty czy od dzia ły wa nia na ca ły

sys tem wy mia ru spra wie dli wo ści. Moż na za tem pa trzeć

na efekt CSI ja ko na zja wi sko spo łecz ne ma ją ce re al ne

kon se kwen cje.

BA DA NIA1

Ba da łam opi nie po li cjan tów o wpły wie se ria li kry mi nal -

nych na spo łe czeń stwo. Za py ta łam, czy w swo jej pra cy

spo ty ka ją się z ocze ki wa nia mi spo łecz ny mi, któ rych in -

spi ra cją mo gą być se ria le i fil my kry mi nal ne.

Pra wie 70 proc. po li cjan tów twier dzi, że spo tka li się

z ta ki mi ocze ki wa nia mi co naj mniej spo ra dycz nie. 

Na stęp nie za py ta łam, czy ta kie se ria le wpły wa ją

na świa do mość i po sta wy oby wa te li, oraz ja kie są po ten -

cjal ne skut ki ta kie go wpły wu na po stę po wa nie kar ne.

Po nad 80 proc. ba da nych po li cjan tów uwa ża, że se ria -

le kry mi nal ne wpły wa ją na oby wa te li (wy kres 1); pra -

wie ta ka sa ma część z nich uwa ża, że ten wpływ

utrud nia im pro wa dze nie po stę po wa nia kar ne go (wy -

kres 2).

Za py ta łam po li cjan tów, czy środ ki tech nicz ne, ja ki mi

dys po nu ją ich se ria lo wi od po wied ni cy, są ta kie sa me, jak

uży wa ne w rze czy wi sto ści.

Tyl ko 8 proc. uwa ża, że środ ki tech nicz ne w te le wi zji

od po wia da ją tym uży wa nym pod czas praw dzi wych zda -

rzeń.

Po li cjan ci oce nia ją ne ga tyw nie wpływ se ria li kry mi -

nal nych na spo łe czeń stwo. Mi mo to po nad po ło wa

z nich oglą da ta kie pro duk cje. Kil ka ra zy w ty go dniu

oglą da je po nad 12 proc. ba da nych, raz w ty go dniu – nie -

co po nad 6 proc., spo ra dycz nie zaś 47 proc. ba da nych.

Re spon den ci wska za li, że naj czę ściej oglą da ją CSI
(21 proc.), se rial Pit bull (17 proc.), W11 (11 proc.) oraz

Ko ści (9 proc.). Przy chyl ne ko men ta rze do ty czy ły w za -

sa dzie tyl ko jed ne go se ria lu – Pit bul la.

EFEKT W11
Wie le wy ni ków ba dań wska zu je, że oby wa te le po strze -

ga ją po li cję i jej pra cę przez pry zmat te go, co po ka zu ją

me dia. We dług ba da nych po li cjan tów oby wa te le ma ją

wy so kie ocze ki wa nia wo bec ich pra cy, a re al ne moż li wo -

ści pol skiej Po li cji nie są tak du że, jak fil mo wych funk -

cjo na riu szy. 

Ob ser wo wa ny wpływ me diów wy da je się zna czą cy:

„spo łe czeń stwo czę sto przy ta cza sy tu acje za ob ser wo wa -

ne w se ria lach”2, „po krzyw dzo ny za da je py ta nia, dla -

czego nie są wy ko ny wa ne ba da nia jak w fil mie”,

„po krzyw dze ni cza sem mó wią a ja my śla łem, że to bę dzie
jak na fil mie”, „sa mi zgła sza ją cy mó wią, że oglą da li coś

w fil mie i te go sa me go ocze ku ją od nas”, „lu dzie su ge -

ru ją się fil ma mi, któ re ni jak ma ją się do rze czy wi sto ści”.

Zda niem po li cjan tów oby wa te le ocze ku ją bły ska wicz -

ne go za koń cze nia pro wa dze nia po stę po wa nia wraz z za -

trzy ma niem spraw cy, „oso bom wy da je się, że spra wa

zo sta nie wy ja śnio na w go dzi nę”, „lu dzie spo dzie wa ją się

na tych mia sto wych opi nii bie głych”, ma ją „wy obra że nie,

że ba da nia DNA da się zro bić w cią gu go dzi ny, po zna -

jo mo ści”, „wie lu oso bom wy da je się, że zna le zie nie

spraw cy po win no trwać ty le sa mo, ile trwa od ci nek fil -

mu”, „oby wa te le uwa ża ją, że po li cja za ła twi wszyst ko

w 15 mi nut”.

Po krzyw dze ni zda niem po li cjan tów cza sa mi chcą być

eks per ta mi, wy po wia da ją się na te mat ma te ria łu za bez -

pie cza ne go na miej scu zda rze nia i uwa ża ją, że „na pod -

sta wie za bez pie czo nych śla dów moż na jed no znacz nie

wska zać spraw cę”.

Za ob ser wo wa no tak że, że oby wa te le chcą du że go za -

an ga żo wa nia oso bi ste go po li cjan tów – „zgła sza ją cy ocze -

ku ją za ję cia się tyl ko ich spra wą i to na tych miast”. Nie

ma ją świa do mo ści, że to nie wszy scy po li cjan ci pro wa dzą

jed ną spra wę, je den po li cjant zaś mu si ich pro wa dzić

jed no cze śnie wie le. 

Lu dzie ocze ku ją za an ga żo wa nia tech nicz ne go i lo gi -

stycz ne go: „oby wa te le czę sto ocze ku ją uży cia środ ków

tech nicz nych, ja ki mi po słu gu je się fil mo wa po li cja”,

chcą „uży cia śmi głow ca do od na le zie nia skra dzio ne go

sa mo cho du”, pro po nu ją „za bez pie cze nie śla dów

z przed mio tów, z któ rych nie jest moż li we ich ścią gnię -

O NAS Policjanci o serialach kryminalnych POLICJA 997       grudzień 2010 r.44

Efekt W11
Chcę tych z W11,

a nie zwykłą policję; 

Proszę wezwać

W11; Zakazać emisji

seriali W11,

Detektywi,

Kryminalni,

Malanowski i spółka! 

Ogłupiają

społeczeństwo.
Cytaty te pochodzą
z komentarzy
policjantów
odnoszących się
do przykładów
oddziaływania seriali
kryminalnych
na pokrzywdzonych.
Czy faktycznie to
oddziaływanie jest
znaczące?

Wpływ se ria li na świa do mość kry mi na li stycz ną
oby wa te li i ich po sta wy

Nie
11,80%

Brak 
od po wie dzi 

4,97%

Tak
83,23%
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cie”, „lu dzie ocze ku ją cu dów w po sta ci spraw dze nia

DNA przez te le fon”. Jest to zda niem po li cjan tów spo -

wo do wa ne „se ria la mi, w któ rych wy kry wal ność wy no -

si 100 proc. już po jed nym dniu do cho dze nia”.

Część po li cjan tów twier dzi, że oglą da nie se ria li kry -

mi nal nych po wo du je wie le kom pli ka cji: „oso by ma ją 

po sta wy rosz cze nio we nie ade kwat ne do sy tu acji”, po li -

cjan ci spo ty ka ją się z „du ży mi ocze ki wa nia mi ze stro ny

po szko do wa nych”, prze ja wia się to w „ilo ści prze pro wa -

dzo nych do dat ko wych zbęd nych czyn no ści”, a „lu dzie

ma ją zbyt du że wy ma ga nia, nie zna ją re aliów pra cy”.

Musi to nie uchron nie pro wa dzić do zdzi wie nia i roz cza -

ro wa nia: „oso by są dość czę sto zdzi wio ne, że nie kie dy

no we moż li wo ści nie są tak du że jak w fil mach”, lu dzie

„gdy wi dzą, ja ki mi do stęp ny mi me to da mi i tech ni ka mi

się po słu gu je my, są za wie dze ni”. 

SE RIA LE TU I TAM
Ame ry kań skie se ria le kry mi nal ne, z CSI na cze le, bar -

dzo róż nią się od pol skich pro duk cji. Pod czas gdy te

pierw sze kon cen tru ją się na pra cy tech ni ków kry mi na li -

sty ki i po ka zu ją prze pro wa dza nie eks per tyz w la bo ra to -

rium, pol skie ra czej po ka zu ją pra cę funk cjo na riu szy

w te re nie, po mi ja jąc aspekt kry mi na li stycz ny ich pra cy.

In for ma cje kry mi na li stycz ne są prze ka zy wa ne w spo sób

uprosz czo ny, nie po ka zu je się pra cy tech ni ków, a je dy -

nie in for mu je o ka te go rycz nym wy ni ku ich pra cy. Zde -

cy do wa nie wię cej pol skich se ria li opo wia da o pra cy

ope ra cyj nej. 

Naj wię cej ko men ta rzy po li cjan tów do ty czy ło se ria lu

W11 Wy dział Śled czy. Re spon den ci po da wa li bar dzo in -

te re su ją ce przy kła dy za cho wań oby wa te li: „cza sem lu -

dzie przy ta cza ją cy ta ty lub sy tu acje z W11”, mó wią „a ja

w W11 to wi dzia łem, że…”, „stan dar do wy tekst to, że

on chciał by jak w W11”, „zgła sza ją ca ko bie ta in for mu je,

że na pew no le piej za ła twi ła by to eki pa W11”, „dla cze -

go to tak dłu go trwa, w W 11 ro bią to szyb ciej” „chcę tych

z W 11, a nie zwy kłą po li cję”.

Po li cjan ci skar ży li się, że „lu dzie się dzi wią, iż w rze -

czy wi sto ści po li cja dzia ła ina czej niż w TV”. Mo że 

fru stro wać, gdy oby wa tel mó wi: „bo w se ria lu ame ry kań -

skim ro bi li tak czy siak, wy też tak umie cie?”, „lu dzie

oglą da ją cy se ria le twier dzą, że w fil mie da ło się zro bić,

a w Po li cji nie”, „pre ten sje stron co do ilo ści i ja ko ści za -

bez pie czo ne go ma te ria łu do wo do we go”, „lu dzie py ta ją,

kie dy zła pie się prze stęp cę tak jak na fil mie”.

Ba da nia wy ka za ły, że na ro dzi mym grun cie naj czę ściej

po wo ły wa ny z pol skich se ria li jest W11. Być mo że jest to

spe cy fi ka Kra ko wa, gdzie by ły pro wa dzo ne ba da nia

i gdzie po wsta ją ko lej ne od cin ki se ria lu. Za ob ser wo wa ne

zja wi sko na zwa łam efek tem W11 (ana lo gicz nie do efek tu
CSI, nie cho dzi tyl ko o se rial o tym ty tu le, ale ge ne ral -

nie o se ria le te go ty pu), nie do cze ka li śmy się bo wiem

jesz cze takiego se ria lu jak CSI o pol skich la bo ra to riach. 

Efekt W11 ma po le gać na tym, że oso by oglą da ją ce se -

ria le kry mi nal ne w mo men cie, gdy sa me sta ją się ofia rą

prze stęp stwa, za czy na ją po strze gać to, co wcze śniej oglą -

da ły na ekra nie o pra cy po li cji i bie głych, ja ko au ten tycz -

ne. For mu łu ją więc ocze ki wa nia in spi ro wa ne ty mi

oglą da ny mi bądź zna ny mi z in nych źró deł se ria la mi lub

fil ma mi. Do ty czą one środ ków sto so wa nych przez po li -

cję, ge ne ral nie te go, by by ły to środ ki no wo cze sne, słu -

żą ce ba da niom iden ty fi ka cyj nym. Po krzyw dze ni by wa ją

za wie dze ni, że praw dzi we ogra ny ści ga nia nie dys po nu -

ją ta ki mi do sko na ły mi re gi stra tu ra mi, ja kie wi dzą w me -

diach.

Ta kie roz cza ro wa nie mo że pro wa dzić do po strze ga nia

w spo sób ne ga tyw ny ca łe go sys te mu wy mia ru spra wie -

dli wo ści. Mo że pro wa dzić do prze ko na nia, że „mo ja spra -

wa” jest mniej waż na niż ta fil mo wa. 

Z dru giej stro ny, trud no mieć pre ten sje do wi dzów, że

utoż sa mia ją ob raz te le wi zyj ny z rze czy wi sto ścią. Wszak

w W11 gra ją na wet praw dzi wi funk cjo na riu sze!

SE RIA LE UCZĄ
Oka zu je się, że nie tyl ko ofia ry uczą się o pra cy po li cji

z se ria li kry mi nal nych. Prze stęp cy tak że! Zda niem po li -

cjan tów „prze stęp cy uczą się wspa nia le, jak uni kać po zo -

sta wia nia śla dów bio lo gicz nych i dak ty lo sko pĳ nych”.

Te le wi zja mo że in spi ro wać prze stęp ców, jak po peł niać

prze stęp stwa (np. fil my o bra wu ro wych na pa dach i spryt -

nych wła ma niach) i jak uni kać po zo sta wia nia śla dów,

zwłasz cza dak ty lo sko pĳ nych i śla dów DNA. Po za tym

po li cjan ci skar ży li się na prze ni ka nie wie lu (ich zda niem

zbyt wie lu) in for ma cji z za kre su tech ni ki kry mi na li stycz -

nej i pra cy ope ra cyj nej do wia do mo ści ogól nej przez środ -

ki ma so we go prze ka zu, głów nie te le wi zję. Prze stęp cy

mo gą się więc do wie dzieć o me to dach pra cy po li cji.

TO TYL KO FILM
Nie moż na za ka zać pro duk cji se ria li i fil mów kry mi nal -

nych, ich oglą da nie mo że być prze cież świet ną roz ryw ką.

War to jed nak pa mię tać, że se ria lo wy po li cjant nie jest

praw dzi wy. Po li cjan ci wy su wa ją wie le za strze żeń do ta -

kich pro duk cji i uwa ża ją, że wpły wa ją one na po strze ga -

nie ich pra cy i for mu ło wa nie wy so kich ocze ki wań

spo łecz nych wo bec niej. Nic dziw ne go, że praw dzi wi po -

li cjan ci wo lą oglą dać Pit bul la, gdzie ich ko le dzy jeż dżą

sta ry mi po lo ne za mi niż CSI, gdzie tech ni cy ma ją do dys -

po zy cji hum me ry. �

JOANNA STOJER
autorka jest doktorantką w Katedrze Kryminalistyki

i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

1 Ba da nia an kie to we ob ję ły 161 po li cjan tów z KWP i KMP w Kra ko wie,

a tak że jed ne go z tam tej szych ko mi sa ria tów. Ba da nia pro wa dzo ne są w ra -

mach pra cy dok tor skiej au tor ki w Ka te drze Kry mi na li sty ki i Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go UJ.
2 Wszyst kie cy ta ty po cho dzą z ko men ta rzy ba da nych po li cjan tów za war -

tych w an kie tach.
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Rodzaj wpływu seriali na świadomość
kryminalistyczną obywateli i ich postawy

Utrudnia prowadzenie
postępowania
77,02%
Brak odpowiedzi
11,18%
Inaczej wpływa
na postępowanie
6,21%
Ułatwia prowadzenie
postępowania
5,59%
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Po li cjant 
wi ce mi strzem 
świa ta!

W dniach od 19 do 22 li sto pa da 2010 r.

od by ły się w Bu da pesz cie Mi strzo stwa

Świa ta w Kul tu ry sty ce. Wi ce mi strzem

świa ta w kul tu ry sty ce kla sycz nej w ka te go -

rii po wy żej 180 cm zo stał Po lak – po li cjant

Je rzy Pi sul ski! 

O dziel ni co wym z Ko men dy Po wia to wej

Po li cji w Ja wo rze (woj. dol no ślą skie)

st. asp. Je rzym Pi sul skim pi sa li śmy na na -

szych ła mach pół to ra ro ku te mu („Mistrz

z Ja wo ra” Po li cja 997 nr 4 z 2009 r.). 

– Dru gie miej sce na świe cie to naj więk -

szy suk ces w mo jej ka rie rze – po wie dział

nam po mi strzo stwach w Bu da pesz cie Je -

rzy Pi sul ski. – Po pierw szym dniu pro wa -

dzi łem, jed nak po tem spa dłem na dru gą

po zy cję. Do star tu przy go to wy wa łem się

pięć mie się cy. Te raz mu szę tro chę od po -

cząć i za sta no wić się co da lej. 

Dro ga do po dium w Bu da pesz cie za czę -

ła się mie siąc wcze śniej. 30 paź dzier ni ka

od był się Otwar ty Pu char Kra ko wa w Kul -

tu ry sty ce Kla sycz nej, po łą czo ny z eli mi na -

cja mi do mi strzostw świa ta w tej dys cy -

pli nie. Za rów no w pu cha rze, jak i w eli mi -

na cjach zwy cię żył Je rzy Pi sul ski, do pin go -

wa ny moc no przez cór kę Ka ta rzy nę

i sy na Paw ła. �

zdj. ar chi wum J. Pi sul skie go

Mi strzo stwa 
w ma ra to nie 

24 paź dzier ni ka 2010 r. w Dęb nie (woj. za -

chod nio po mor skie) od by ły się, prze su nię te

z po wo du ża ło by na ro do wej w kwiet niu

br., 37. Mi strzo stwa Pol ski w Bie gu Ma ra toń -

skim, w ra mach któ rych pro wa dzo no tak że

kla sy fi ka cję VIII Mi strzostw Pol ski Po li cji

w Ma ra to nie. 

Na star cie sta nę ło oko ło 1000 za wod ni -

ków. Wśród po li cjan tów naj lep szy oka zał się

Pa weł Pio tra sch ke ze Szko ły Po li cji w Słup -

sku, któ ry wśród wszyst kich za wod ni ków

był 9. Dru gie miej sce w po li cyj nej kla sy fi ka -

cji, a 16. w ogól nej za jął Ma ciej Woj cie chow -

ski z WSPol. w Szczyt nie. Brą zo wy me dal

w po li cyj nych mi strzo stwach wy wal czył

Robert Sob czyk z KPP w Ko ło brze gu, zaj mu -

jąc w kla sy fi ka cji ge ne ral nej 36. lo ka tę. 

Wy star to wa ły tak że dwie pa nie: Be ata Nie -

wia dom ska z KMP w El blą gu i Ka ta rzy na Żu -

rek z BOR. 

Dru ży no wo w po li cyj nych mi strzo stwach

zwy cię żył ze spół KMP w El blą gu przed re -

pre zen ta cją KWP w Ka to wi cach i KPP w Wo -

dzi sła wiu Ślą skim. 

Or ga ni za to rem VIII Mi strzostw Pol ski Po -

li cjan tów w Ma ra to nie by li KWP w Szcze ci -

nie i Za rząd Wo je wódz ki NSZZP woj.

za chod nio po mor skie go. �

Srebrna 
policjantka 

Sierżant Iza be la Her dzik z V Ko mi sa -

ria tu Po li cji w Za brzu zdo by ła wi ce mi -

strzo stwo w Su per pu cha rze Pol ski

w ju do, w ka te go rii 70 kg. Za wo dy od -

by ły się 6 li sto pa da br. w Opo lu.

W spor to wych zma ga niach wzię ło

udział 113 ju do ków i 62 ju do czek. Po li -

cjant ka, a jed no cze śnie za wod nicz ka

AZS Gli wi ce, ule gła na ta ta mi tyl ko Ka -

ta rzy nie Pi ło cik -Kłys, uczest nicz ce

Igrzysk Olim pij skich w Pe ki nie. Wcze -

śniej wy gra ła trzy po je dyn ki. 

Te raz jej głów nym spor to wym ce lem

są XXX Igrzy ska Olim pij skie, któ re od -

bę dą się w 2012 r. w Lon dy nie. �

P.O.

SPORT Działo się jesienią POLICJA 997       grudzień 2010 r.46

Za wo dy 
na 20-le cie 
Żan dar me rii 
Woj sko wej 

Z oka zji 20. rocz ni cy po wo ła nia 

Żan dar me rii Woj sko wej Ko men da 

Głów na ŻW i Oddział Spe cjal ny ŻW

w War sza wie zor ga ni zo wa li za wo dy 

pły wac kie dla funk cjo na riu szy woj ska

i współ dzia ła ją cych służb. 

Ro ze gra no trzy kon ku ren cje: wy ścig

na 50 m sty lem do wol nym, wy ścig

na 50 m sty lem kla sycz nym i szta fe -

tę 4x50 m do wol nym. Nie by ło po dzia łu

na ka te go rie wie ko we. Pa nie ry wa li zo wa -

ły ra mię w ra mię z męż czy zna mi. 

W krau lu zwy cię żył Do mi nik Czał ka

z Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej,

za nim upla so wał się Ma te usz Wró bel,

tak że z WAT, a trze cie miej sce za jął Ma -

ciej Gwiz dek z Biu ra Ochro ny Rzą du.

W pierw szej dzie siąt ce zna leź li się dwaj,

nie naj młod si już, re pre zen tan ci KGP: 

Ja kub Bier nac ki z cza sem 27,63 s za jął

6. miej sce, a Ja ro sław Sil wo nik – 7., uzy -

sku jąc czas 27,71 s. 

W sty lu kla sycz nym na naj wyż szym

stop niu po dium sta nął Adam Ję dry chow -

ski z WAT, za nim przy pły nę li: Ma ciej Da -

szu ta z ŻW i Mi chał Na dol ny z WAT.

Naj lep si re pre zen tan ci KGP zno wu nie

za wie dli i zna leź li się w pierw szej dzie -

siąt ce: Ja ro sław Sil wo nik na miej scu 7.

z cza sem 36,03 s, a Ja kub Bier nac ki na 9.

z cza sem 37,05 s. W wy ści gu szta fet wy -

grał trze ci ze spół Żan dar me rii Woj sko wej,

wy prze dza jąc pierw szą re pre zen ta cję

BOR i dru gą dru ży nę WAT. �

zdj. Pa weł Osta szew ski
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W dniach 20–21 li sto pa da w Wyż szej Szko le Po li cji

w Szczyt nie ro ze gra no Otwar te Mi strzo stwa Po li cji

w Pły wa niu i za wo dy w ra mach Cen tral nej Spar ta -

kia dy MSWiA w Pły wa niu. Star to wa ło po nad 130 za wod ni ków.

Ry wa li za cja od by wa ła się w trzech ka te go riach wie ko wych:

OPEN, Ma sters I (ko bie ty w wie ku 35–44 la ta i męż czyź ni

w wie ku 40–49 lat) i Ma sters II (ko bie ty po wy żej 45 lat i męż -

czyź ni po wy żej lat 50). Każ dy za wod nik mógł wy star to wać

w trzech kon ku ren cjach i szta fe cie. 

Wy ni ki spar ta kia dy kla sy fi ko wa ne by ły tyl ko w ka te go rii

OPEN. 

Pierw sze go dnia pod czas mi strzostw Po li cji wy ło nio no

naj lep szych za wod ni ków, któ rzy dzień póź niej mie li brać

udział w spar ta kia dzie. Nie ste ty, z przy czyn or ga ni za cyj no -

-fi nan so wych nie wszy scy naj lep si za wod ni cy z Po li cji mogli

zo stać na spar ta kia dę. Tyl ko część po li cjan tów by ła w ra -

mach de le ga cji, resz ta pła ci ła za wszyst ko z wła snej kie sze -

ni. Za wod ni cy skła da li się na ben zy nę. Gdy do spar ta kia dy

za kwa li fi ko wał się naj lep szy, resz ta mu sia ła by na nie go cze -

kać, a na to nie wszy scy mo gli so bie po zwo lić. 

Jak co ro ku w ra mach Otwar tych Mi strzostw Pol ski Po li -

cji w Pły wa niu prze pro wa dzo no Mi strzo stwa Pol ski Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej w Pły wa niu. 

Stra ża cy nie mu sie li mar twić się o kosz ty. Wszyst kie wy -

dat ki po kry wa ne są z od po wied nich fun du szy, a stra żak ma

po pro stu pły nąć, nie przej mu jąc się resz tą.

Naj lep si
MI STRZO STWA

Na 50 m sty lem mo tyl ko wym wśród pań zwy cię ży ła

Ma ja Na ruk z KWP w Lu bli nie z cza sem 36,99 s. W ka te -

go rii Ma sters I zło to zdo by ła Mał go rza ta Bi gos z tej sa mej

jed nost ki z cza sem 34,10 s. Wśród męż czyzn w ka te go rii

OPEN trium fo wał Łu kasz Pań czy szyn z KMP w Ko sza li nie

(27,67), w Ma sters I Piotr Waw rzyn kie wicz ze Szko ły

Głów nej Służ by Po żar ni czej (30,01 s), a w Ma sters II An -

drzej To mic ki z KW PSP w Ło dzi (36,88 s). 

50 m sty lem grzbie to wym: ko bie ty – An na Duch now -

ska z KW PSP w Ka to wi cach (44,13); męż czyź ni – Bar tło -

miej Ja strzęb ski ze SPAP KWP w Ło dzi (30,33), męż czyź ni

Ma sters I – Kry stian Ma zur z KWP w Po zna niu (36,58)

i Ma sters II – Adolf Pie chu ra z KW PSP w Ka to wi cach

(35,79). 

50 m sty lem kla sycz nym: pa nie – Ma rze na Grzy bow -

ska z Ko men dy Po wia to wej PSP w Le gio no wie (45,83), pa -

nie Ma sters I – Wio let ta Ha me ra z KPP w Sta ra cho wi cach

(51,44); pa no wie – Ma rek Kraw czyk z Mor skie go Od dzia -

łu Stra ży Gra nicz nej (29,85), pa no wie Ma sters I – Piotr

Waw rzyn kie wicz z SGSP z War sza wy (34,31), pa no wie Ma -

sters II – Adolf Pie chu ra z KW PSP w Ka to wi cach (37,76). 

50 m sty lem do wol nym: pa nie – Agniesz ka Fi gu ła z Ko -

men dy Miej skiej PSP w Kra ko wie (32,23), pa nie Ma -

sters I – Mał go rza ta Bi gos z KWP w Lu bli nie (32,15);

pa no wie – Łu kasz Pań czy szyn z KMP w Ko sza li nie (25,43),

pa no wie Ma sters I – Piotr Waw rzyn kie wicz z SGSP 

w War sza wie (27,56), pa no wie Ma sters II – Ry szard Dro go -

mi rec ki z KW PSP w Szcze ci nie (33,25). 

100 m sty lem grzbie to wym: pa nie – Mar ce la Ko wal -

ska z KW PSP w Rze szo wie (1:49,59 s); pa no wie – Da niel

Osik z KWP w Po zna niu (1:10,67), pa no wie Ma sters I –

Wal de mar Cza ic ki z KWP w Opo lu (1:20,51), pa no wie Ma -

sters II – Piotr Ma zu rek z SGSP w War sza wie (1:49,63). 

100 m sty lem kla sycz nym: pa nie – Ju sty na Mag dziak

z SGSP w War sza wie (1:44,38); pa no wie – Ma rek Kraw czyk

z Mor skie go Od dzia łu SG (1:05,26), pa no wie Ma sters I –

Prze my sław Wa ra czew ski z PSP w Po zna niu (1: 22,66), pa -

no wie Ma sters II – Adolf Pie chu la z KW PSP w Ka to wi cach

(1:28,36). 

100 m sty lem do wol nym: pa nie – Agniesz ka Fi gu ła

z KM PSP w Kra ko wie (1:10,50), pa nie Ma sters I – Mał go -

rza ta Bi gos z KWP w Lu bli nie (1:10,72); pa no wie – Adam

De nert z SGSP w War sza wie (54,64), pa no wie Ma sters I –

Da riusz Pła tek z KMP w So po cie (1:04,22), pa no wie

Masters II – Wal de mar Ma jew ski z KWP w Po zna niu

(1:37,57). 

100 m sty lem zmien nym: pa nie – Agniesz ka Fi gu ła

z KM PSP w Kra ko wie (1:22,55); pa no wie – Adam De nert

z SGSP w War sza wie (1:05,33), pa no wie Ma sters I – Da -

riusz Pła tek z KMP w So po cie (1:14,01), pa no wie Ma -

sters II – An drzej To mic ki z KW PSP w Ło dzi (1:30,79). 

400 m sty lem do wol nym: pa nie – An na Duch now ska

z KW PSP w Ka to wi cach (7:09,72), pa no wie – Adam De -

nert z SGSP w War sza wie (4:44,66), pa no wie Ma sters I –

Da riusz Pła tek z KMP w So po cie (5:05,72), pa no wie

Masters II – Wal de mar Ma jew ski z KWP w Po zna niu

(7:27,64). 

W wy ści gu szta fet mie sza nych 4x50 m do wol nym pierw -

sze miej sce za ję ła pierw sza re pre zen ta cja SPAP z KWP

w Ło dzi, dru gie pierw szy ze spół SGSP z War sza wy, a trze -

cie pierw sza dru ży na KW PSP w Po zna niu. 

SPAR TA KIA DA 

50 m sty lem mo tyl ko wym: pa nie – Agniesz ka Fi gu ła

re pre zen tu ją ca PSP (36,33), pa no wie – Adam De nert

z PSP (26,93). 

50 m sty lem grzbie to wym: pa nie – Agniesz ka Fi gu ła

z PSP (40,89), pa no wie – Bar tło miej Ja strzęb ski z Po li cji

(30,20). 

50 m sty lem kla sycz nym: pa nie – Ma rze na Grzy bow -

ska z PSP (46,11), pa no wie – Ar tur Gru dziń ski z Po li cji

(31,77). 

50 m sty lem do wol nym: pa nie – Agniesz ka Fi gu ła

(33,98), pa no wie – Adam De nert z PSP (25,82). 

100 m sty lem grzbie to wym: pa no wie – Bar tło miej Ja -

strzęb ski z Po li cji (1:06,72). 

100 m sty lem kla sycz nym: pa nie – Ma rze na Grzy bow -

ska z PSP (1:43,58), pa no wie – Mar cin Sta cho wiak z Po li -

cji (1:11,49). 

100 m sty lem do wol nym: pa nie – Agniesz ka Fi gu ła

z PSP (1:13,38), pa no wie – Adam De nert z PSP (56.76). 

W wy ści gu szta fet mie sza nych 4x50 m do wol nym wy star -

to wa ły tyl ko dwie dru ży ny. Pierw sza przy pły nę ła re pre zen -

ta cja PSP, dru ga by ła dru ży na Po li cji. 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej spar ta kia dy naj le piej wy pa dła

PSP, po tem re pre zen ta cja Po li cji, na trze cim miej scu upla -

so wał się ze spół z WSPol. W Szczyt nie. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
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36.
Z cza sem, po od da niu do użyt ku pra we go skrzy dła

pen sjo na tu, wła ści ciel ki prze wi dy wa ły urzą dze nie nie -

wiel kiej ja dal ni dla per so ne lu. Chwi lo wo jed nak ta kie -

go miej sca nie by ło, więc tro chę wbrew prze pi som

Ada, Ste nia i Pa ją kow ska ja da ły obia dy przy bocz nym

sto le w kuch ni. Go ści ta kich jak Dy na i Po cze kal ski

nie da ło się już usa dzić w kuch ni i Ste nia na kry ła pa -

nom w swo im pry wat nym sa lo ni ku, że by po za go dzi na -

mi prze słu chań nie mu sie li sty kać się z po dej rza ny mi

i że by mo gli spo koj nie po roz ma wiać. Przy obie dzie

Dy na nie ży czył so bie roz mów na te ma ty służ bo we.

De nat ki bar dzo mu nie pa so wa ły do przy staw ki

z szyn ki ser wo wa nej z me lo nem ani też do wy śmie ni -

te go kre mu z bo ro wi ków z grzan ka mi. Bo ha ter sko zre -

zy gno wał z dru gie go śnia da nia, że by te raz przy

obie dzie nie co so bie po fol go wać. Jadł po wo li, do stoj -

nie, jak praw dzi wy sma kosz. Na to miast aspi rant zdą -

żył już za po mnieć o ka cu i za miast się de lek to wać

sma kiem i aro ma tem, po chła niał wszyst ko, co Ste nia

przed nim po sta wi ła.

– Po wo li, czło wie ku! – upo mniał go Dy na. – Za cho -

wu jesz się jak od ku rzacz, tyl ko cze kam, kie dy za -

czniesz no sem wcią gać krem. Wiesz, co ci po wiem?

Po wi nie neś wresz cie się oże nić. Po patrz, jak ty ży jesz.

Dziś ta ko bit ka, ju tro in na, ko szu le sam pra su jesz

i na okrą gło ży wisz się ma ka ro na mi z so sem.

– Cał kiem nie daw no mó wi łeś, że mał żeń stwo to nic

do bre go – przy po mniał aspi rant.

Po pa try wał na sze fa z mi ną wy ro zu mia łe go przy ja -

cie la. Znał ta kie roz mo wy aż nad to do brze, by nie wie -

dzieć, co bę dzie da lej. Nie po raz pierw szy Dy na swa -

tał go wir tu al nie z ja kąś zna ko mi tą ku char ką, któ rą

obie cy wał oso bi ście prze te sto wać, oczy wi ście tyl ko

pod wzglę dem ku li nar nym. Sta ry ła kom czuch szu kał

jesz cze jed ne go miej sca na zie mi, gdzie mógł by do -

brze zjeść z da la od czuj nych oczu swo jej Pau li ny.

Żona nie bez po wo du wzię ła go na ści słą die tę. W koń -

cu by ła le ka rzem i na zdro wym ży wie niu tro chę się

zna ła. Ko mi sarz Dy na miał swo ją teo rię na ten te mat.

On mia no wi cie uwa żał, że le ka rze i die te ty cy to lu -

dzie nie do ucze ni, któ rzy in nym wci ska ją kit, za miast

sta nąć przed lu strem, wy szcze rzyć się i obej rzeć wła -

sne uzę bie nie. Po to na tu ra da ła czło wie ko wi kły, 

by szar pał mię so, a nie ko rzon ki i list ki. By ła to teo ria

ści śle pry wat na, ni gdzie nie pu bli ko wa na, stwo rzo na

w zgo dzie z mod nym ostat nio po wie dzon kiem, że na

coś trze ba w koń cu umrzeć, a umie ra nie w zdro wiu

jest wiel ką po mył ką. Tro chę w tym by ło ra cji. I Dy na,

i Po cze kal ski za czę sto sty ka li się z ludź mi, któ rzy od -

cho dzi li z te go świa ta zdro wi, nie kie dy w si le wie ku.

Pra ca w wy dzia le kry mi nal nym uczy ła po ko ry.

Tym ra zem jed nak ko mi sarz za sko czył aspi ran ta.

Wca le nie chciał opo wia dać o wir tu al nych za rę czy nach

z bli żej nie zna ną ku char ką.

– Ma rek, nie my śla łeś, że by się za krę cić ko ło Lud -

mi ły? Ślicz na jest, by stra i go tu je zna ko mi cie. Do dziś

nie mo gę za po mnieć za pa chu jej le czo. Nie zja dłem

wte dy ani odro bi ny, bo to by ło w cza sie śledz twa. Szu -

ka li śmy za bój cy Pa ją kow skie go, pa mię tasz? Ależ to le -

czo pach nia ło! Czło wie ku, jak ono pach nia ło!

– Po co Lud mi le mąż po li cjant, nie wiesz cza sem?

Ma ło to sa ma sie dzi w do mu?

– Wła śnie dla te go, że ra dzi so bie z sa mot no ścią, nie

bę dzie psio czyć na two ją nie obec ność. Spójrz na to po -

zy tyw nie.

– Czy ja kie dyś nie pa trzy łem po zy tyw nie? – zdzi wił

się aspi rant.

– To cze mu się ko ło niej nie za krę cisz? Zer kasz

na nią, ona na cie bie i nie ma wam kto po wie dzieć, że

je ste ście dla sie bie stwo rze ni.

– Oho, kon sul to wa łeś się, wi dzę, z Ko rzyń ską, bo

na wet ją cy tu jesz – mruk nął aspi rant.

Wła ści wie sam nie wie dział, dla cze go do tej po ry nie

za pro sił jesz cze Lud mi ły do ki na lub na dys ko te kę.

By ło to wy raź ne prze ocze nie, do któ re go jed nak nie

za mie rzał przy zna wać się Dy nie.

(…) �

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Ire na Ma tusz kie wicz: 
Czar na wdo wa ata ku je., 
W.A.B., War sza wa 2009, s. 288

O żonie idealnej

W syl we stro wą noc w pen sjo na cie „Miesz ko” gi ną dwie ko bie ty:
żona i ko chan ka sze fa war szaw skiej fir my. O po dwój ne mor der stwo
po dej rze wa ni są po zo sta li przy ży ciu pra cow ni cy – nikt nie prze pa dał
za de nat ka mi, łącz nie z sa mym pre ze sem. Ko mi sarz Jacek Dy na i aspi -
rant Ma rek Po cze kal ski nie ma ją ła twe go za da nia, po nie waż go ście
po szam pań skiej no cy nie wie le pa mię ta ją. Po moc ne oka żą się więc
spo strze że nia kapitan Pa ją kow skiej, eme ry to wa nej mi li cjant ki, a obec -
nie ochro nia rza pen sjo na tu „Miesz ko” – oraz pysz no ści z kuch ni Ste -
ni Ko rzyń skiej, wła ści ciel ki pen sjo na tu. Bo na je dzo ne mu po li cjan to wi
zde cy do wa nie le piej się my śli niż głod ne mu…
Czar na wdo wa ata ku je Ire ny Ma tusz kie wicz jest kon ty nu acją jej po -
przed nie go kry mi na łu Nie za bi jać pa ją ków. Au tor ka (ur. w 1945 r.) była
dzien ni kar ką ty go dni ka re gio nal ne go „Ku ja wy”. Jej po wie ści to: Agen -
cja zła ma nych serc (2002), Dziew czy ny do wy na ję cia (2003), Gry nie
tylko mi ło sne (2002), Sa lo no we ży cie (2004), Se ryj ny na rze czo ny
(W.A.B. 2006), Nie za bi jać pa ją ków (W.A.B. 2007) i Czar na wdo wa
atakuje (W.A.B. 2009). �

AW

Fragment
kryminału 
Ireny
Matuszkiewicz 
Czarna wdowa

atakuje
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KRZYŻÓWKA NR 12

Po zio mo: 1 – wśród da rów Mę dr ców ze Wscho du, 4 – nie je den na po lu gol fo wym, 8 – w week end z ro dzi ną na nar ty, 11 – z fi gą i ma kiem, 13 – agrest
lub bez, 14 – za pew nia so bie wła my wacz przed „ro bo tą”, 15 – ktoś ta ki jak Shrek, 16 – mia sto w Za głę biu Ruh ry (Niem cy), 18 – sku sił Ewę, 19 – klu -
ski do grzy bo wej, 21 – dro ga śnie giem usła na, 23 – za lo ty, 24 – Ba ba z baj ki, 25 – uła twia po da nie fi li żan ki her ba ty i cia ste czek, 27 – twór ca dzie ła, 
29 – chiń ska zło tów ka, 31– z grzy bów i ka pu sty do wi gi lĳ nych pie ro gów, 33 – nie sen, 34 – przy wi dze nie, uro je nie, 35 – ta miej sco wość ko ło Pia secz -
na zna na po li cjan tom pre wen cji, 36 – w ka ret ce po go to wia, 37 – wy spa w ar chi pe la gu Ha wa jów, 39 – ry zy kow ne przed się wzię cie, 42 – oświe tli nie
tylko chiń ski te atr i ogród, 44 – li czysz ba ra ny i li czysz, a Mor fe usz nie nad cho dzi, 49 – po ślu bie, 50 – kra ina na Kre sach z Tar no po lem, 51 – Har ry
cza ro dziej, 52 – zna ko mi ty oby wa tel, 55 – to pa sja Ma te usza Kusz nie re wi cza, 56 – wy ciąg do trans por tu urob ku w ko pal ni, 57 – mło de bie li ka, 
59 – mi ne rał ko lo ru zie lo ne go, bar dzo twar dy, 60 – bu dow ni czy miast, 65 – syn De da la, 67 – ka wa łek tka ni ny od cię ty pod ką tem, 68 – brat Moj że sza,
69 – woj sko, 71 – przed miot roz mo wy, 72 – Bo rys, gra Al bi na w fil mie „Ślu by pa nień skie”, 73 – ma chi na ob lęż ni cza, 74 – zna ne uzdro wi sko dla
dzieci, 75 – mu zy kant z Sien kie wi cza, 76 – cząst ki ognia, 77 – ona za wsze ma fart, 78 – głos ko ta, 79 – śla dy w le sie na śnie gu.
Pio no wo: 1 – świę ty, od nie go pre zen ty, 2 – część książ ki, 3 – czte ry ty go dnie przed Bo żym Na ro dze niem, 5 – szczyt w Gó rach Świę to krzy skich,
6 – Ci ty z pio sen ki Skal dów, 7 – „zmal tre to wa ne” biał ko, 8 – okrzyk na cześć, 9 – gdy sza le je czer wo ny kur, 10 – tak ma na imię Do da, 11 – trzej z bo -
iska, 12 – ce cha osy i nie jed nej wy po wie dzi, 17 – strój tu ry sty i nur ka, 20 – przy mów ka, przy tyk, 22 – cen na mo ne ta, 26 – Jó zef Igna cy, na pi sał „Sta -
rą baśń”, 28 – nie bie skie, ro ze śmia ne ma lusz ka, 30 – pu da mi wa żo na, 32 – tak też o włosz czyź nie, 33 – je zio ro na Po je zie rzu Sło wiń skim, 38 – sło wiań ski
opie kuń czy duch do mo wy, 39 – je go przy się gę skła da le karz, 40 – obok ik sa i igre ka, 41 – Ra dio Wol na Eu ro pa eks pre so wo, 43 – ochron na war stwa
izo la cyj na prze wo du elek trycz ne go, 45 – od mie rza czas, 46 – szal z fu tra, 47 – pia stun ka, 48 – Trzech Kró li np., 53 – za bieg chi rur gicz ny, 54 – w ka ła -
ma rzu, 58 – ze ste to sko pem, 60 – część in stru mentu dę te go, 61 – ozdo by cho in ko we, 62 – so da ro dzi ma, 63 – szla chet ne Ag, 64 – rocz ni ki, 66 – ska -
ka ła, 70 – naj mniej sza część pier wiast ka.

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 32:

(………............…......)    (…......)    (….......................…...................)    (…........)    (…...........................................)    (…...............)    (…......................)
1   2   3   4   5   6   7         8   9          10   11   12   13    14   15   16         17   18        19   20   21   22   23   24   25       26   27   28        29   30   31   32

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
24 stycznia 2011 r. W e -ma ilu pro si my o po da nie imie nia i na zwi ska oraz ad re su za miesz ka nia. Wśród Czy tel ni ków, któ rzy na de ślą pra wi -
dło we roz wią za nia, roz lo su je my na gro dy: książki Wydawnictwa W.A.B.
Na de sła nie przez Czy tel ni ka roz wią za nia ozna cza, że wy ra ża on zgo dę na pu bli ka cję swo je go imie nia i na zwi ska oraz miej sca za miesz -
ka nia w razie wy gra nej. Peł ny re gu la min do wglą du w re dak cji. 
Roz wią za nie krzy żów ki z ha słem nr 11 „Rozum jest duszą wolności”. Na gro dę, książ ki Oficyny Wydawniczej Branta, wy lo so wa li: Marian
Przybyłowski z Płocka, Jan Koloch z Wojciechowa i Andrzej Włodek z Dobrej.
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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

D o brze, że z wy bo ra mi upo ra li śmy się

już na pa rę ty go dni przed świę ta mi.

Pro szę so bie wy obra zić, że rad nych,

bur mi strzów i pre zy den tów mie li by śmy wy -

bie rać aku rat 26 grud nia. Kan dy da ci na pla -

ka tach obie cy wa li by „Wię cej sian ka”

i „Żłó bek dla każ de go”, twier dzi li by, że „Ku -

tia jest naj waż niej sza”, na wo ły wa li „Nie rób -

my po li ty ki, rób my klu ski z ma kiem”.

Ko mi te ty wy bor cze prze ści ga ły by się w wy -

my śla niu naj ory gi nal niej szych form zdo by -

wa nia gło sów. Na przy kład 24 grud nia

po osie dlach cho dzi li by kan dy da ci na rad -

nych prze bra ni za Trzech Kró li – Ato sa, Por -

to sa i Ara mi sa (ma ło kto wie, że bo ha te ro wie

po wie ści Alek san dra Du ma sa w rze czy wi sto -

ści zo sta li póź niej kró la mi – Atos – Fran cji,

Por tos – Hisz pa nii, a Ara mis Kró lem Do pa la -

czy). No więc ci trzej kan dy da ci, ja ko Trzej

Kró lo wie, cho dzi li by po do mach, śpie wa jąc

„Wśród noc nej ci szy, o Twój głos się roz cho -

dzi”. Do szło by pew nie do skan da lu, po nie -

waż ci szę wy bor czą prze rwa ły by koń, kro wa

i owca, gło śno mó wiąc, co my ślą o kan dy du -

ją cym do sej mi ku wo je wódz kie go gmin nym

we te ry na rzu. Na szczę ście ma my to za so bą

i świę ta moż na spę dzać bez kon tek stu wy -

bor cze go. No, mo że tyl ko w nie któ rych, tych

naj bar dziej za an ga żo wa nych, do mach bę dzie

się ten kon tekst po ja wiał: „Ta de usz, wy gra -

łeś wy bo ry, idź za bĳ kar pia…”

Przed na mi syl we stro we ba le. Nie wiem,

czy wła dze po li cji przy go to wa ły ja kieś bran -

żo we, ale ja so bie ta ki wy obra zi łem. Oto po -

li cjant ka z ma łe go dwor co we go ko mi sa ria tu,

po ste run ko wa Ko piec, je dzie do sto li cy na

bal zor ga ni zo wa ny przez ko men dę głów ną.

Je dzie w ukry ciu, w ta jem ni cy przed wred ną

żo ną ko men dan ta. Ma fo cha (bo tak wszy scy

na zy wa ją tę nie do brą ko bie tę) wy sy ła na bal

swo je dwie cór ki, któ re w po li cji nie słu żą,

i dla te go nie mo gą zna leźć mę ża. Ko piec

nigdy by się na bal nie wy bra ła, gdy by nie jej

mat ka chrzest na, któ ra, wbrew róż nym po gło -

skom, nie mia ła żad nych związ ków z oj cem

chrzest nym. Da lej już się Pań stwo do my śla -

ją. Pięk ny Na czel nik jed ne go z wy dzia łów

ko men dy głów nej za uro czo ny po ste run ko wą

Ko piec tań czy z nią do pół no cy. Kie dy ze ga -

ry bi ją dwu na stą, a pseu do ki bi ce bi ją się pod

sta dio nem na cześć No we go Ro ku, Ko piec

wy bie ga z ba lu, ni by to na in ter wen cję, ale

tak na praw dę boi się, że by się KIA, któ rą

przy je cha ła, zno wu w po lo ne za nie zmie ni ła.

Na scho dach gu bi bu cik. Pięk ny Na czel nik

zaj mu je się spra wa mi za opa trze nia, więc bez

kło po tu stwier dził, że jest to czar ny trze wik

nu mer 45, po sia da ją cy wierzch cho lew ki wy -

ko na ny ze skór by dlę cych hy dro fo lio wych,

pod szew kę z mem bra ną pa ro prze pusz czal ną

oraz kle jo ną i przy szy wa ną po de szwę z kau -

czu ku TR. Bez pro ble mu od na lazł swo ją

uko cha ną i ży li dłu go i szczę śli wie.

A te raz bę dę skła dał ży cze nia. Po sta ram

się przy naj mniej czę ścio wo po waż nie. W „Li -

stach na wy czer pa nym pa pie rze”, pięk nym

do ku men cie mi ło ści Agniesz ki Osiec kiej

i Je re mie go Przy bo ry, zna la złem list, któ ry

pa ni Agniesz ka na pi sa ła w Zło tych Pia skach

za raz po te le fo nicz nej roz mo wie z pa nem

Je re mim. Oto frag ment: „A w ogó le to ślicz -

nie te le fo nu jesz. Ja nie umiem tak ład nie te -

le fo no wać”. Na te Świę ta i po nich ży czę

Pań stwu, że by każ dy miał ta kie go ko goś, kto

bę dzie umiał pięk nie te le fo no wać. Ko goś,

do ko go bę dzie się chcia ło pi sać mi ło sne 

li sty. A w no wym

ro ku ży czę „Wię cej

sian ka”. Przy naj -

mniej o dwie ście,

trzy sta zło tych

miesięcz nie. �

ARTUR ANDRUS

zdj. 
Andrzej Mitura

szczę ście! 
zdro wie! 
te Świę ta! 
ten No wy Rok!
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