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.Z NAMI.
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Ponad podziałami – PPBW to płaszczyzna współpracy środowisk
związanych z bezpieczeństwem

.TYLKO SŁUŻBA.
Logistyka
Nowocześnie w Policji – po sporych zakupach sprzętu dla Policji
w 2010 r. w roku 2011 ma być jeszcze lepiej
W sytuacjach kryzysowych
Warsztaty z emocji – inicjatywa białostockich policjantów, jak
radzić sobie ze stresem związanym z pełnieniem służby w Policji

.PASJE.
Rekonstruktorzy stanu wojennego
13 grudnia roku pamiętnego – rekonstrukcja upamiętniająca
wprowadzenie stanu wojennego

.HISTORIA.
By pamięć trwała
Śląskie pomniki – obelisk, wystawa i wydawnictwo

.TYLKO SŁUŻBA.
Logistyka
Atrakcyjni bezpieczeństwem – dolnośląska policja aktywnie
pozyskuje środki z funduszy strukturalnych UE

POLICYJNY PITAWAL.
Przedwojenna dyscyplina
„Ideały” w mundurach – przedwojenna policyjna formacja
borykała się z niewłaściwymi postawami swych funkcjonariuszy

ŚWIAT.
Korea Południowa
60 lat później – konferencja poświęcona rocznicy wybuchu wojny
koreańskiej, uczestniczył w niej polski policjant kom. Jarosław
Gockowski

PRAWO.
Nowe przepisy
Opiniowanie – weszło w życie rozporządzenie MSWiA w sprawie
opiniowania służbowego policjantów

SPORT.
Rozmaitości
Policjant mistrzem świata; Mielno 2010; Medale dla Ełku

TYLKO SŁUŻBA.
Bank Dobrych Praktyk Prewencyjnych
Kryształowa kula dla Bezpiecznego seniora – europejską nagrodę
Zapobiegania Przestępczości za 2010 r. otrzymał projekt KEP 
w Szczecinie

.TYLKO SŁUŻBA.
Budżet Policji
Będzie więcej – w tym roku budżet Policji ma przekroczyć 8 mld zł
Emerytury mundurowe
Związki – rząd: rozmowy trwają – o rezultatach dotychczasowych
rozmów mówi Antoni Duda, przewodniczący NSZZ Policjantów

.KRAJ.
Rozmaitości
Certyfikat odnowiony; O Euro 2012 na Dolnym Śląsku; Nowela
ustawy o Policji i kodeksu karnego; Egzamin na detektywa;
Przeciw obojętności; Policjant schludny w mundurze

.TYLKO SŁUŻBA.
Bank Dobrych Praktyk Prewencyjnych
Pomysł na zimowy szczyt – zapobieganie włamaniom 
do samochodów na parkingach przy pensjonatach i hotelach oraz
zapobieganie kradzieżom nart z wypożyczalni w stacji narciarskiej
Bezpieczeństwo na stokach
Biała służba – od 22 grudnia 2010 r. obowiązuje Zarządzenie KGP 
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów
pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich

.PRAWO.
Klauzule Tajności 
Nowe zasady klasyfikowania informacji niejawnych – obowiązują
od 2 stycznia 2011 r.

.TYLKO SŁUŻBA.
Poszukiwania
Zaginiona zamordowana – po przeszło czterech latach bielscy
policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę zabójstwa 20-letniej
mieszkanki Czechowic-Dziedzic

.TYLKO ŻYCIE.
Komunikator zamiast konfliktu
Przychodzi klient do... – Rozmowa ze Zbigniewem Kowalskim,
który przeszkolił już osiem tysięcy lekarzy
Razem przeciw przemocy
Wszystko zależy od człowieka – mówi Krzysztof Kordel, rzecznik
praw lekarza, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Medycy zagrożeni – działania zapobiegawcze NIL i Policji, aby
ograniczyć agresję pacjentów wobec pracowników ochrony zdrowia

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

.TYLKO ŻYCIE.
Przeciw przemocy
Mężczyźni z białą wstążką – laureaci wyróżnienia przyznawanego
mężczyznom, którzy aktywnie przeciwstawiają się przemocy 
i dyskryminacji wobec kobiet
Pomagać trzeba chcieć – rozmowa ze st. sierż. Tomaszem
Pietrzakiem i podinsp. Kazimierzem Walijewskim,
pomysłodawcami Wyróżnienia Białej Wstążki
Misja: pomoc – rozmowa z Urszulą Nowakowską, prezes
Centrum Praw Kobiet zdjęcie na okładce Mikołaj Urbański

Uwaga Czytelnicy!
Nowe zasady prenumeraty miesięcznika 

„Policja 997” na s. 50 (w stopce redakcyjnej)
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Budżet Policji w 2010 roku wynosił
7,5 mld zł. W tym roku ma
przekroczyć 8 miliardów złotych. 

W 2010 r. Po li cja dys po no wa ła 7,85

mld zł  – (bu dżet, po zo sta ło ści fun -

du szy mo der ni za cyj nych i środ ki

unĳ ne). Pła ce po chło nę ły 6,3 mld zł, a po za -

pła co we świad cze nia pie nięż ne – 290 mln zł.

Na wy dat ki rze czo we prze zna czo no oko -

ło 830 mln zł, na in we sty cje wy da no z bu -

dże tu pod sta wo we go oko ło 30 mln zł oraz

59 mln zł z pro gra mu mo der ni za cji i 4 mln

ze środ ków unĳ nych. 

PÓŁ MILIARDA WIĘCEJ
Jak za po wie dział w grud niu ko men dant

głów ny Po li cji gen. insp. An drzej Ma te juk,

w 2011 r. pod sta wo wy bu dżet Po li cji bę dzie

o oko ło 543 mln zł więk szy od ubie gło rocz -

ne go, a więc prze kro czy 8 mld zł. 

Ma być o 7 mln zł wię cej pie nię dzy na

pła ce, głów nie na awan se. Na świad cze nia 

po za pła co we ma być wię cej o 19 mln zł. 

Naj więk szy jed nak wzrost ma do ty czyć wy -

dat ków rze czo wych – na nie przy bę dzie aż

367 mln zł. 

NA SPRZĘT
W 2011 ro ku za pla no wa no m.in. za ku py no -

wych po jaz dów. Oko ło 78 mln zł, w ra mach

przy go to wań do Eu ro 2012, prze zna czo no na

600 fur go nów i 24 am bu lan se sa ni tar ne. Ze

środ ków unĳ nych Po li cja sfi nan su je 75 nie -

ozna ko wa nych sa mo cho dów z wi de ore je stra -

to ra mi i 8 spe cja li stycz nych fur go nów dla

ru chu dro go we go, a z Nor we skie go Me cha ni -

zmu Fi nan so we go bę dą po cho dzi ły 4 duże

więź niar ki.

W ra mach uzbro je nia, wy po sa że nia spe -

cjal ne go i tech ni ki po li cyj nej pla nu je się za -

ku py: 100 ka ra bin ków, 150 pa ra li za to rów,

15 tys. sztuk ręcz nych mio ta czy mie szan ki

pie przo wej, 3 tys. kaj da nek, a także amu ni -

cji, gra na tów łza wią cych, gra na tów hu ko wo -

-bły sko wych i mie szan ki pie przo wej. 

Oprócz te go prze wi dzia ny jest za kup 170

cięż kich ka mi ze lek ku lo od por nych, 5,5 tys.

ka sków ochron nych, 2 tys. tarcz ochron nych

i 50 tarcz ku lo od por nych. Dla funk cjo na riu -
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Będzie więcej

W 2011 r. w Policji ma być lepiej – zapewniał
na grudniowym spotkaniu z dziennikarzami 
komendant główny gen. insp. Andrzej Matejuk 

szy z rd – 90 urzą dzeń elek tro nicz nych do

wy kry wa nia sub stan cji dzia ła ją cych po dob nie

do al ko ho lu i 20 tys. nar ko te ste rów.

NA MUNDURY
41 mln zł Po li cja prze zna czy w bie żą cym ro -

ku na umun du ro wa nie. Pro ce du ry prze tar -

go we na 10 tys. kom ple tów mun du rów 

ćwi czeb nych i ty leż sa mo trze wi ków służ bo -

wych za 5,6 mln zł roz po czę to jesz cze w li -

sto pa dzie 2010 r. Do te go trze ba do dać

pla no wa ny za kup 5,5 tys. kom ple tów ze sta -

wów ochron nych no wej ge ne ra cji o pod wyż -

szo nych pa ra me trach użyt ko wych dla

po li cjan tów z od dzia łów pre wen cji.

NA INWESTYCJE
Na in we sty cje i re mon ty w bu dże cie na

2011 r. za pla no wa no 109 róż nych przed się -

wzięć za oko ło 180 mln zł. Ze środ ków po za -

bu dże to wych na tę dzia łal ność Policja ma

po zy skać 24 mln zł w ra mach do fi nan so-

wa nia sa mo rzą do we go z Re gio nal ne go Pro-

gra mu Ope ra cyj ne go oraz Na ro do we go Fun -

du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki

Wod nej.

W grud niu 2010 r., kie dy za my ka li śmy ten

nu mer „Po li cji 997”, trwa ły pra ce nad bu -

dże tem pań stwa na bie żą cy rok. �

T.N.
zdj. Andrzej Mitura

o zakupach Policji w 2011 r. czytaj na str. 26–28
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– Na obec nym eta pie Pan Pre mier do trzy mał sło wa.

Roz ma wia my. Nie pod pi sa li śmy jesz cze ja kie go kol wiek

po ro zu mie nia, choć by cząst ko we go, w któ rejś ze szcze gó -

ło wych spraw zwią za nych z przy szły mi zmia na mi. Pro -

blem jest zbyt skom pli ko wa ny. O nie któ rych kwe stiach

moż na jed nak po wie dzieć, że naj praw do po dob niej bę dą

uję te w no wej usta wie tak, jak po ro zu mie li śmy się do -

tych czas.

Przede wszyst kim, bo jest to spra wa naj waż niej -

sza, za cho wa ny zo sta nie sys tem za opa trze nio wy.

Ow szem, bę dzie my jesz cze roz ma wiać o zmia -

nach, któ rych ce lem by ło by, z jed nej stro ny –

nieze psu cie te go, co do bre, z dru giej zaś – je go

więk sza efek tyw ność, a tak że stwo rze nie wa run -

ków dla per spek ty wy wzro stu wy na gro dzeń

w służ bach mun du ro wych i wy dłu że nia okre su

ak tyw no ści za wo do wej funk cjo na riu szy służb

mun du ro wych. Zo sta ło to za war te w wy da nym

po dru gim spo tka niu ko mu ni ka cie obu stron.

Po wtó re, na pew no obec nie słu żą cy funk cjo -

na riu sze nie stra cą na by tych praw. Oczy wi ście,

cho dzi tu głów nie o pod sta wę na li cza nia wy -

mia ru eme ry tu ry, choć nie tyl ko. Nie ma na to ab so lut nie

zgo dy ze stro ny FZZSM. Pra wo nie dzia ła wstecz. My -

ślę, że stro na rzą do wa ma te go świa do mość. 

W kon tek ście pod sta wy na li cza nia wy so ko ści eme ry tu -

ry ma my do czy nie nia z ele men tem w pew nym stop niu

prze ło mo wym. Cho dzi o moż li wość wy bo ru przez funk -

cjo na riu sza z ja kie go sys te mu – sta re go, czy no we go –

chciał by odejść na eme ry tu rę. Co praw da mó wi ło się

o tym wcze śniej, ale tyl ko mó wi ło. Te raz zo sta ło to w za -

sa dzie uzgod nio ne, przy czym funk cjo na riu sze nie bę dą

mie li obo wiąz ku de kla ro wa nia swo je go wy bo ru w cią gu

ro ku czy dwóch tak, jak to pro po no wa no po przed nio.

Tam ten za pis był bez sen su.

Trze cim istot nym, wła ści wie pew nym, ele men tem jest

ob ję cie sys te mem woj ska. Sys tem ma być spój ny, a nie

tak jak w tej chwi li: woj sko so bie, służ by so bie; in na pod -

sta wa na li cze nia wy so ko ści eme ry tu ry w Służ bie Wię -

zien nej, tro chę in na w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Resz ta kwe stii po zo sta je otwar ta, w tym przede

wszyst kim spra wa pod sta wy na li cza nia wy so ko ści eme -

ry tu ry mun du ro wej. Każ da ze służb ma jesz cze przed -

sta wić wła sne pro po zy cje w tym wzglę dzie. Po wo ła ny

bę dzie no wy ze spół rzą do wo -związ ko wo -służ bo wy,

w skład któ re go wej dą też przed sta wi cie le woj ska;

pierw sze po sie dze nie pla no wa ne jest na oko ło 15 stycz -

nia, bę dzie my roz ma wiać. 

Na ra zie FZZSM przed sta wi ła pod sta wo wy wa ru -

nek: 20 lat służ by ja ko pod sta wa na by cia pierw szych

upraw nień eme ry tal nych. Stro na rzą do wa, z te go wzglę -

du, że na dru gim spo tka niu nie by ła w peł nym skła dzie,

nie wy po wie dzia ła się w tej spra wie.

Bę dzie my też roz ma wiać o bar dziej szcze gó ło wych,

choć nie zmier nie istot nych spra wach. Chce my na przy -

kład wpro wa dzić do wszyst kich służb mun du ro wych za -

sa dę, któ ra obec nie obo wią zu je w in nych służ bach:

z chwi lą na by cia peł nych praw eme ry tal nych każ dy

otrzy mu je do da tek służ bo wy ta ki, ja ki przy pa da na je go

gru pę za sze re go wa nia. Nie tak, jak jest obec nie choć by

w Po li cji – uzna nio wo. Przed jed nym prze ło żo ny roz kła -

da ra mio na: nie mo gę, nie mam skąd, a dru gie mu, swo je -

mu ko le sio wi, do da je mak si mum, mi mo że ten nie

po sia da peł nej wy słu gi. Tej pa to lo gii trze ba się po zbyć.

W tym ce lu po wo ła ny zo sta nie dru gi ze spół trój stron -

ny, któ re go za da niem bę dzie wy eli mi no wa nie pa to lo -

gicz nych za pi sów, jak choć by te go, że prze ło żo ny ma

pra wo zwol nić funk cjo na riu sza po osią gnię ciu peł nej

wy słu gi 30 lat. Prze cież to pra wo funk cjo na riu sza, by się

zwol nił, je śli bę dzie chciał, a nie przy mus. Że by nie 

by ło ta kich sy tu acji, jak nie daw no, gdy dy rek tor jed ne -

go z biur w KGP zwol nił po li cjant kę, ma ją cą peł ną wy -

słu gę, ze wzglę du na wiek. A ona w cu glach wy gra ła

od wo ła nie w są dzie, któ ry uznał, że jest to prze jaw dys -

kry mi na cji. I jak Po li cja wy glą da ła? Ta kich i in nych za -

pi sów, któ re tyl ko ge ne ru ją do dat ko we kosz ty dla

bu dże tu, nie ko niecz nie zwią za ne ze służ bą, mu si my się

wy zbyć. �

not. PRZE MY SŁAW KA CAK
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10 i 17 grud nia 2010 r. mia ły miej sce spo tka nia w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów mię dzy stro ną rzą do wą
a przed sta wi cie la mi Fe de ra cji Związ ków Za wo do wych Służb Mun du ro wych (NSZZ Po li cjan tów, NSZZ FSG, PSP
i Służ by Wię zien nej oraz Sek cji Kra jo wej „S” Stra ży Po żar nej) po świę co ne zmia nie do tych cza so wej usta wy
o za opa trze niu eme ry tal nym funk cjo na riu szy służb mun du ro wych. Ko lej ne od bę dzie się w tym mie sią cu. 
O prze bie gu i re zul ta tach do tych cza so wych roz mów mó wi An to ni Du da, prze wod ni czą cy NSZZ Po li cjan tów,
a tak że FZZSM.

Związ ki – rząd: 
roz mo wy trwa ją
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Cer ty fi kat od no wio ny
Na po cząt ku grud nia 2010 r. Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio no -

wie otrzy ma ło cer ty fi kat po twier dza ją cy, że CSP speł nia wy ma ga nia

nor my ISO 9001:2008. To od no wie nie cer ty fi ka tu nada ne go szko le

trzy la ta te mu. Obec ny cer ty fi kat bę dzie waż ny do 13 grud nia 2013 r.

W mar cu 2006 r. w CSP wdro żo no Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią,

któ ry funk cjo nu je zgod nie z wy ma ga nia mi okre ślo ny mi przez mię -

dzy na ro do wą nor mę ISO 9001. Sys tem ten obej mu je przy go to wa nie

i prze bieg pro ce su dy dak tycz ne go, nad zór nad je go re ali za cją oraz

or ga ni zo wa nie przed się wzięć szko le nio wych w Mię dzy na ro do wym

Cen trum Szko leń Spe cja li stycz nych Po li cji w Le gio no wie. W grud -

niu 2007 r. szko ła pod da ła się pro ce so wi cer ty fi ka cji, któ ry prze -

pro wa dzi ła Pol ska Izba Han dlu Za gra nicz ne go Cer ty fi ka cja. Prze pro -

wa dzo ny na te re nie jed nost ki au dyt po twier dził zgod ność sys te mu

z wy ma ga nia mi nor my ISO 9001:2000, co umoż li wi ło uzy ska-

nie cer ty fi ka tu. Uro czy ste wrę cze nie te go cer ty fi ka tu na stą pi ło 

w lu tym 2008 r. �

AW, zdj. Ma riusz Ma zew ski

O Eu ro 2012 na Dol nym Ślą sku
17 grud nia ub.r. na Uni wer sy te cie Eko no micz nym we Wro cła -

wiu od by ła się kon fe ren cja po świę co na przy go to wa niom do

Eu ro 2012. Ze stro ny po li cyj nej wzię li w niej udział m.in. ko men -

dant głów ny Po li cji gen. insp. An drzej Ma te juk i dol no ślą ski 

ko men dant wo je wódz ki nad insp. Zbi gniew Ma cie jew ski.

Pol ska Po li cja, przy go to wu jąc się do za bez pie cze nia tak ogrom -

ne go przed się wzię cia, ja kim bę dą roz gryw ki pił kar skie w 2012 r.,

ko rzy sta z do świad czeń zdo by tych pod czas współ pra cy z or ga ni -

za to ra mi Mi strzostw Eu ro py w Por tu ga lii (2004 r.), Au strii

i Szwaj ca rii (2008 r.) oraz Mi strzostw Świa ta w Niem czech

(2006 r.). Z my ślą o za bez pie cze niu wszel kich im prez pił kar skich

w kra ju przy ję to stra te gię 3xT (tro ska, to le ran cja, tłu mie nie), któ -

ra spraw dzi ła się już w wie lu kra jach or ga ni zu ją cych po dob ne im -

pre zy spor to we. Skła da się ona z tro ski o ki bi ców i ich

bez pie czeń stwo, to le ran cji wo bec ich za cho wań, czę sto gło śnych

i od bie ga ją cych od stan dar dów, oraz tłu mie nia wszel kich chu li -

gań skich wy bry ków i zbio ro wych za kłó ceń po rząd ku pu blicz ne go

(to roz wią za nie sto so wa ne w osta tecz no ści). 

Kon fe ren cja by ła też oka zją do pod su mo wa nia za koń czo ne go

pro jek tu szko le nia spe cja li stycz ne go Za rzą dza nie w sy tu acjach
kry zy so wych pod czas Eu ro 2012, współ fi nan so wa ne go ze środ ków

unĳ nych w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. �

AW

Po li cjant schlud ny w mun du rze
Za rzą dze nie nr 1787 ko men dan ta głów ne go Po li cji z 2 grud nia

ub.r., zmie nia ją ce za rzą dze nie w spra wie wpro wa dze nia do użyt ku

służ bo we go w Po li cji „Re gu la mi nu ogól ne go i musz try”, do pre cy zo -

wu je m.in. spo sób od da wa nia ho no rów pod czas wy ko ny wa nia hym nu

i sa lu to wa nia sztan da rem oraz pod kre śla wa gę god ne go za cho wa nia

funk cjo na riu sza w miej scach pu blicz nych pod czas peł nie nia służ by.

Za wie ra rów nież do dat ko wy pod punkt za ty tu ło wa ny Sto su nek po li -
cjan tów do mun du ru, wy gląd ze wnętrz ny, w któ rym za pi sa no, że:

W cza sie wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych lub pod czas pu blicz nych
wy stą pień umun du ro wa nym po li cjan tom za bra nia się za cho wa nia nie li -
cu ją ce go z po wa gą służ by. Po nad to pod kre ślo no, że po li cjan ci obo wią -

za ni są no sić wło sy, wą sy lub bro dę schlud nie i krót ko ostrzy żo ne,

a ko bie ty, je śli ma ją wło sy dłuż sze niż do ra mion, na czas wy ko ny wa -

nia za dań służ bo wych zo bo wią za ne są no sić je upię te lub zwią za ne.

Umun du ro wa nym po li cjan tom za bra nia się też ozda bia nia cia ła oraz

no sze nia ozdób, któ re na ru sza ły by po wa gę mun du ru. 

Za rzą dze nie to re gu lu je tak że for mę zwra ca nia się do po li cjan tek:

pa ni po ste run ko wa, pa ni ko mi sarz. Do tej po ry uży wa no je dy nie form

mę skich. � AW

No we la usta wy o Po li cji i ko dek su kar ne go
Pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski pod pi sał 13 grud nia ub.r. no -

we li za cję ko dek su kar ne go i usta wy o Po li cji, któ ra przy wra ca

prze pi sy do ty czą ce kar dla spraw ców naj okrut niej szych za bójstw

oraz wzmac nia ochro nę praw ną funk cjo na riu szy. Zmia na ta wią że

się z wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, w związ ku z któ rym

w kwiet niu 2009 r. z ko dek su kar ne go usu nię to par. 2 art. 148 do -

ty czą cy kwa li fi ko wa ne go ty pu za bój stwa. Po wo dem te go by ło nie -

do cho wa nie przez Sejm zgod nej z kon sty tu cją dro gi le gi sla cyj nej

przy wpro wa dza niu w 2005 r. zmia ny uchy lo ne go prze pi su. Ko -

deks kar ny z 1997 r. za kwa li fi ko wa ne za bój stwo prze wi dy wał na -

stę pu ją ce ka ry: ka rę wię zie nia nie krót szą niż 12 lat, 25 lat lub

do ży wo cie. Na to miast od no we li za cji k.k. z 2005 r. gro zi ło za to

25 lat lub do ży wo cie. W oce nie czę ści śro do wisk praw ni czych roz -

wią za nie ta kie, oprócz wąt pli wo ści do ty czą cych spo so bu uchwa -

le nia, ogra ni czy ło swo bo dę sę dziow ską. 

Pro po zy cję no we li za cji k.k. po orze cze niu Try bu na łu Kon sty tu -

cyj ne go zgło si ły Se nat i re sort spra wie dli wo ści: Se nat za pro po no -

wał po wrót do pier wot ne go za pi su z 1997 r., a mi ni ster stwo

zgło si ło po mysł do pi sa nia m.in. in ne go ty pu naj okrut niej sze go

mor du, czy li za bój stwa funk cjo na riu sza pu blicz ne go na służ bie.

Osta tecz nie pod czas prac le gi sla cyj nych zde cy do wa no o wy kre śle -

niu spo śród ty pów za bójstw kwa li fi ko wa nych mor der stwa z uży -

ciem bro ni pal nej. Nie umiesz czo no tak że wśród nich za bójstw

do ko na nych w ce lu utrud nie nia to czą ce go się po stę po wa nia. 

No we li za cja za wie ra też in ne prze pi sy, któ re ma ją wzmoc nić

ochro nę praw ną funk cjo na riu szy oraz osób, któ re, nie bę dąc funk -

cjo na riu sza mi pu blicz ny mi, wy stę pu ją w obro nie pra wa i re agu ją

na chu li gań skie wy bry ki lub in ne za cho wa nia prze stęp cze. Do tej

po ry za atak na ta kie oso by gro zi ło do trzech lat wię zie nia (je śli

by ło to na ru sze nie nie ty kal no ści cie le snej) lub od ro ku do 10 lat

wię zie nia, gdy spra wę za kwa li fi ko wa no ja ko czyn ną na paść

na funk cjo na riu sza. No we la wpro wa dza su row szą od po wie dzial -

ność za czyn ną na paść na funk cjo na riu sza lub oso bę mu po ma ga -

ją cą, któ ra skoń czy ła by się cięż kim uszko dze niem cia ła

– gro zi ło by za to od dwóch do 12 lat wię zie nia. �

AW/PAP
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Eg za min na de tek ty wa
No we la usta wy o usłu gach de tek ty wi stycz nych, pod pi sa na przez

pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go 20 grud nia 2010 r., za kła da,

że pań stwo wy eg za min na li cen cję de tek ty wa bę dzie or ga ni zo wać

Ko men da Głów na Po li cji. W tej chwi li eg za mi ny prze pro wa dza ją ko -

men dy wo je wódz kie i KSP – w cią gu ro ku jest ich po nad 30, a do każ -

de go przy stę pu je od kil ku do kil ku na stu osób. Zda niem MSWiA

wpro wa dze nie eg za mi nu cen tral ne go ma upro ścić pro ce du ry i ogra -

ni czyć wy dat ki, któ re po no si Po li cja (głów nie z ty tu łu de le go wa nia

swo je go przed sta wi cie la do ko mi sji eg za mi na cyj nej). 

Zgod nie z no we li za cją li cen cję de tek ty wa bę dzie moż na uzy skać

al bo po zda niu eg za mi nu cen tral ne go, al bo przez otrzy ma nie de cy -

zji w spra wie uzna nia kwa li fi ka cji w tym za wo dzie – na mo cy prze -

pi sów usta wy o za sa dach uzna wa nia kwa li fi ka cji za wo do wych

na by tych w pań stwach człon kow skich UE.

No we la pre cy zu je też za sa dy, na ja kich ma się od by wać eg za min:

ma być prze pro wa dza ny przez sze ścio oso bo wą ko mi sję nie rza dziej

niż raz na kwar tał (obec nie – nie rza dziej niż co sześć mie się cy).

W skład ko mi sji ma ją wcho dzić m.in.: przed sta wi ciel mi ni stra SWiA,

ko men dan ta głów ne go Po li cji, pre ze sa są du ape la cyj ne go w War sza -

wie, pro ku ra to ra ape la cyj ne go w War sza wie oraz or ga ni za cji za wo do -

wych zrze sza ją cych de tek ty wów. Eg za min ma skła dać się z czę ści

pi sem nej i ust nej, prze pro wa dza nych w ję zy ku pol skim – do eg za mi -

nu ust ne go bę dzie moż na przy stą pić tyl ko po zda niu pi sem ne go. Za -

kres te ma tów ma okre ślić szef MSWiA w roz po rzą dze niu.

Jed na z przy ję tych po pra wek Se na tu mó wi, że do przy go to wa nia py -

tań i za dań prak tycz nych na eg za min ko men dant głów ny po wo ły wał

bę dzie ze spół zło żo ny z trzech przed sta wi cie li szkół po li cyj nych. �

AW/PAP

Konferencja o 112
„Per spek ty wy uspraw nie nia sys te mu po -

wia da mia nia ra tun ko we go 112” – to ha sło

kon fe ren cji, któ rą 17 stycz nia 2011 r.

w War sza wie or ga ni zu je MGG Con fe ren -

ces. 

W pro gra mie kon fe ren cji bę dą oma wia ne

m.in.: 

– pla ny i har mo no gram wdro że nia zin te -

gro wa ne go sys te mu po wia da mia nia ra tun -

ko we go

– or ga ni za cja Cen trów Po wia da mia nia Ra tun ko we go

– róż ne mo de le wdro że nia sys te mu 112 w Eu ro pie

– do stęp ność te le fo nu 112 w cza sie EU RO 2012

– za gad nie nia lo ka li za cji w za kre sie nu me ru 112

– do stęp ność te le fo nu 112 dla osób nie peł no spraw nych

– prze twa rza nie da nych oso bo wych użyt kow ni ków nu me ru alar -

mo we go 

– dys ku sja pa ne lo wa z udzia łem uczest ni ków.

Go ściem ho no ro wym kon fe ren cji bę dzie mi ni ster SWiA Je rzy Mil ler.

Wśród pre le gen tów znaj dą się mię dzy in ny mi przed sta wi cie le:

• Cen trów Po wia da mia nia Ra tun ko we go,

• służb ra tow ni czych,

• Urzę du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej, 

• Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Nu me ru Alar mo we go 112

(EENA). 

Udział w kon fe ren cji jest płat ny. 

Wię cej in for ma cji na stro nie www.mgg -con fe ren ces.pl �
oprac. IF
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Prze ciw obo jęt no ści
Nie tyl ko ścia ny uszy ma ją – to ha sło kam pa -

nii spo łecz nej, któ ra w grud niu 2010 r. zo sta -

ła prze pro wa dzo na w Lu bi nie (woj. dol no -

ślą skie). Na te le bi mach w głów nych punk -

tach mia sta co dwie mi nu ty po ka zy wa no

krótki film przy po mi na ją cy, co zro bić, gdy sły -

szy my, że ktoś po trze bu je po mo cy, bo dzie je

mu się krzyw da. Co ro bić? Za dzwo nić do Po -

li cji al bo Stra ży Miej skiej. 

– To dzia ła – mó wi st. asp. Jan Po cie cha, ofi cer pra so wy lu biń skiej

Ko men dy Po wia to wej Po li cji. – Już na stęp ne go dnia za dzwo nił ktoś,

kto usły szał krzyk są siad ki, ofia ry prze mo cy do mo wej. I wła śnie o to

nam cho dzi ło. 

Rok wcze śniej, rów nież w grudniu, z lu biń skich te le bi mów spo -

glą da ły na miesz kań ców wiel kie oczy. Ape lo wa ły, by dzie lić się z Po -

li cją wie dzą o za gro że niach. 

– Po li czy łem – mó wi st. asp. Jan Po cie cha. – Licz ba za trzy ma nych

na go rą cym uczyn ku spraw ców naj bar dziej uciąż li wych prze stępstw

wzro sła po tej ak cji o po ło wę. 

Part ne ra mi lu biń skiej KPP są w naj now szej kam pa nii wła dze gmi -

ny, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, or ga ni za cja po za rzą do -

wa oraz agen cja re kla mo wa. � IF
zdj. KPP w Lu bi nie
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„Gratuluję pomysłowej inicjatywy. W załączeniu
przesyłam dwa sprawdzone pomysły na działania
prewencyjne w miejscowościach
uzdrowiskowo-wczasowych” – napisał do redakcji 
podinsp. Andrzej Sidorowicz-Radzikowski i przedstawił 
dwa pomysły, które przed laty realizował między innymi
w Polanicy-Zdroju. Z powodzeniem sprawdzały się też
w Dusznikach-Zdroju i w Zieleńcu. Oto one: 

ZA PO BIE GA NIE WŁA MA NIOM DO SA MO CHO DÓW
Pro blem: par ko wa nie po jaz dów przez go ści pen sjo na tów i kwa ter

pry wat nych w oko li cy zaj mo wa ne go obiek tu, czę sto wśród gę sto za -

drze wio nych te re nów par ko wych. Dla wła ści cie la po jaz du to oszczęd -

ność cza su na doj ściu do miej sca noc le gu i oszczęd ność na opła cie

par kin go wej. Dla zło dzie ja – do sko na ła oka zja do swo bod ne go po ru -

sza nia się mię dzy po jaz da mi z wy ko rzy sta niem na tu ral nych za słon.

Dla po li cjan tów – ge hen na w pa tro lo wa niu, a w ra zie wła ma nia do

auta usta la nie świad ków i spraw ców.

Obiek tyw ne trud no ści: nie chęć ge sto rów baz noc le go wych do

współ pra cy z po li cją po wo do wa na „tro ską” o do bre imię obiek tu i wy -

go dą go ścia. Czę sto wręcz ukry wa nie przed go ść mi fak tów wcze śniej -

szych wła mań w oko li cy ich pen sjo na tu.

Dzia ła nie: w wy ty po wa nych miej scach po li cjan ci z pa tro li wkła -

da li za wy cie racz ki ulot ki w ję zy ku pol skim, nie miec kim i an giel skim

o tre ści: „Po li cja in for mu je, że za par ko wał Pan/Pa ni po jazd w miej scu

na ra żo nym na wła ma nie. Pro si my o prze sta wie nie po jaz du w miej -

sce bez piecz niej sze i za bra nie z nie go war to ścio wych przed mio tów”.

Na od wro cie by ła map ka z za zna czo ny mi par kin ga mi strze żo ny mi.

Ulot ka dzia ła ła pra wie w 100 proc. sy tu acji.

ZA PO BIE GA NIE KRA DZIE ŻOM NART Z WY PO ŻY CZAL NI
W STA CJI NAR CIAR SKIEJ

Pro blem: w sta cji nar ciar skiej spraw cy, wy ko rzy stu jąc ogrom ną

kon ku ren cję mię dzy wy po ży czal nia mi sprzę tu nar ciar skie go i po pyt

na usłu gę, wy po ży cza li na nie swo je do ku -

men ty (czę sto po cho dzą ce z prze stęp stwa)

po kil ka kom ple tów nart i bu tów w cią gu jed -

nej do by, po czym już ni gdy z tym sprzę tem

nie wra ca li.

Obiek tyw ne trud no ści: pra cow ni cy wy po ży -

czal ni, za in te re so wa ni jak naj więk szym utar giem,

bez kry tycz nie pod cho dzi li do we ry fi ka cji toż sa mo -

ści oso by wy po ży cza ją cej z do ku men tem, ja ki przed -

kła da ła, po ży cza jąc na wet sześć – dzie sięć

kom ple tów na jed no na zwi sko, bio rąc za do brą mo ne -

tę stwier dze nia: „ko le dzy są w au cie i nie po trze bu -

ją mie rzyć bu tów…”. Brak in wen ta ry za cji nart, mi mo

że po sia da ją one nu me ry se ryj ne, co po kra dzie ży unie moż li wia

ich iden ty fi ka cję.

Dzia ła nie: przy współ pra cy z lo kal nym za kła dem mo to ry za cyj -

nym po li cja wy ko na ła elek trycz ną pie częć (ce chę) o tre ści: „Uwa ga!

Sprzęt skra dzio ny w Zie leń cu! Dzwoń 997!”. Ce cha zo sta ła prze ka -

za na sto wa rzy sze niu pod mio tów go spo dar czych na te re nie sta cji nar -

ciar skiej i słu ży ła do zna ko wa nia nart mię dzy wią za nia mi w spo sób,

któ ry nie prze szka dzał w jeź dzie, po za pię ciu bu ta nie był wi docz ny,

ale wy sta wio ny na gieł dzie na tych miast pięt no wał sprze daw cę. Kra -

dzie że prak tycz nie usta ły.

– Na po cząt ku XXI wie ku nie by ło jesz cze pro gra mów ty pu

„Razem bez piecz niej” – mó wi pod insp. An drzej Si do ro wicz -Ra dzi -

kow ski, te raz funk cjo na riusz KPP w Kłodz ku, po przed nio w ko mi sa -

ria cie w Po la ni cy -Zdroju. – A my chcie li śmy na kło nić do współ pra cy

głów nie dys po nen tów miejsc noc le go wych i po ka zać im, że je ste śmy

po jed nej stro nie ba ry ka dy. Zna ko wa nie nart w Zie leń cu, przez la ta

udo sko na lo ne, trwa. �

oprac. IF
zdj. Piotr Jankowiak

Pomysł na zimowy szczyt
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Dosłuż by na sto kach kie ro wa ni są po li cjan ci do brze

jeż dżą cy na nar tach, czę sto z upraw nie nia mi in -

struk to ra nar ciar stwa, prze szko le ni przez GOPR lub

TOPR, a tak że bę dą cy uczest ni ka mi szko le nia w CAA

Mo ena we Wło szech. 

W li sto pa dzie 2008 r., w efek cie in for ma cji prze ka za -

nych przez jed nost ki Po li cji z po łu dnia Pol ski, w Biu rze

Pre wen cji KGP opra co wa no In for ma cję na te mat do tych -
cza so wej or ga ni za cji służ by pa tro lo wej na sto kach nar ciar -
skich na te re nie wy bra nych KWP, któ ra wraz z wnio ska mi

zo sta ła za ak cep to wa na przez pierw sze go za stęp cę ko -

men dan ta głów ne go Po li cji. Za war to w niej naj waż niej -

sze ocze ki wa nia jed no stek Po li cji, do któ rych za li czo no:

– ko niecz ność opra co wa nia prze pi sów w za kre sie me -

tod i form peł nie nia służ by pa tro lo wej na sto kach,

– za pew nie nie wła ści we go sta nu tech nicz ne go sprzę tu

nar ciar skie go oraz wy po sa że nia po li cjan tów peł nią cych

służ bę na sto kach,

– roz strzy gnię cie kwe stii od no szą cych się do moż li wo -

ści peł nie nia służ by pa tro lo wej na te re nie pry wat nych

sto ków nar ciar skich.

Ma jąc to na uwa dze, ko men dant głów ny Po li cji 26 mar -

ca 2009 r. wy dał de cy zję nr 131 w spra wie po wo ła nia ze -

spo łu do opra co wa nia pro jek tu za rzą dze nia w spra wie

me tod i form wy ko ny wa nia za dań przez po li cjan tów peł -

nią cych służ bę na sto kach nar ciar skich. Pro jekt za rzą dze -

nia przy go to wa ny przez ten ze spół był dwu krot nie

kon sul to wa ny z jed nost ka mi Po li cji. Dys ku to wa no też

o nim pod czas kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez Biu ro

Pre wen cji Ko men dy Głów nej Po li cji oraz To wa rzy stwo

Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji WAR TA SA „Bez pie czeń -

stwo Po la ków pod czas wy jaz dów”, w Za ko pa nem

w dniach 15–17 li sto pa da ub.r., w ra mach prac pa ne lu Po -

li cyj ne pa tro le gór skie (or ga ni za cja, wy po sa że nie, pro gra -

my szko le nia – iden ty fi ko wa ne pro ble my).

ZA RZĄ DZE NIE NR 1834
3 grud nia 2010 r. ko men dant głów ny Po li cji gen. insp. An -

drzej Ma te juk pod pi sał Za rzą dze nie nr 1834 w spra wie

me tod i form wy ko ny wa nia za dań przez po li cjan tów peł -

nią cych służ bę pa tro lo wą na zor ga ni zo wa nych te re nach

nar ciar skich, któ re we szło w ży cie z dniem 22 grud nia.

Treść za rzą dze nia na www.po li cja.pl/por tal/pol/173/.

W za rzą dze niu tym ure gu lo wa ne zo sta ły m.in. kwe stie

do ty czą ce:

– ter mi nów roz po czę cia i za koń cze nia służ by pa tro lo -

wej przez nar ciar skie pa tro le Po li cji, o czym ma de cy do -

wać ko men dant po wia to wy Po li cji w uzgod nie niu z ko -

men dan tem wo je wódz kim Po li cji;

– za kre su in for ma cji, ja kie po win ny zo stać prze ka za -

ne do ko mór ki or ga ni za cyj nej KGP wła ści wej w spra -

wach pre wen cji, oraz ter mi nów prze ka za nia;

– moż li wo ści wy zna cze nia przez ko men dan ta wo je -

wódz kie go Po li cji po li cjan ta od po wie dzial ne go na te re -

nie jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji za ko or dy na cję

służ by na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich, wska -

zu jąc je go pod sta wo we za da nia, co ma sprzy jać za pew -

nie niu spraw nej i efek tyw nej or ga ni za cji służ by w tym

ob sza rze;

– in for ma cji, ja kie po win na za wie rać „Cha rak te ry sty -

ka zor ga ni zo wa ne go te re nu nar ciar skie go”, a tak że

wska za no miej sce prze cho wy wa nia te go do ku men tu;

– skła du pa tro lu, co naj mniej dwóch po li cjan tów. Do -

pusz czo no, pod wa run kiem za pew nie nia sta łej obec no -

ści pa tro lu wspie ra ją ce go za zgo dą bez po śred nie go

prze ło żo ne go, do peł nie nia służ by w pa tro lu jed no oso -

bo wym lub w pa tro lu skła da ją cym się z po li cjan ta

i przed sta wi cie la pod mio tu po za po li cyj ne go;

– peł nie nia służ by pa tro lo wej na zor ga ni zo wa nych te -

re nach nar ciar skich przez po li cjan ta, któ ry ukoń czył do -

sko na le nie lo kal ne z za kre su me tod i form peł nie nia

służ by pa tro lo wej na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar -

skich;

– za dań, któ re po win ni wy ko ny wać po li cjan ci wcho -

dzą cy w skład pa tro lu nar ciar skie go Po li cji;

– tak ty ki oraz me to dy peł nie nia służ by na zor ga ni zo -

wa nych te re nach nar ciar skich. 

PRE WEN CJA NA STO KACH
Ma jąc na uwa dze za pew nie nie bez pie czeń stwa

na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich w se zo nie

zi mo wym 2010/2011, w wy bra nych gar ni zo nach Po li -

cji za pla no wa no mię dzy in ny mi: skie ro wa nie wy stą -

pień do re gio nal nych ośrod ków TV w ce lu emi sji

pro gra mu te le wi zyj ne go pro mu ją ce go po zy tyw ne

wzor ce za cho wań na sto kach nar ciar skich, pro wa dze -

nie ak cji zna ko wa nia sprzę tu nar ciar skie go, po dej mo -

wa nie dzia łań pre wen cyj nych, w tym o cha rak te rze

pro fi lak tycz no -edu ka cyj nym oraz współ pra cę z in ny -

mi pod mio ta mi od po wie dzial ny mi za bez pie czeń stwo

na sto kach.

W służ bie pa tro lo wej na zor ga ni zo wa nych te re nach

nar ciar skich bę dzie uczest ni czy ło oko ło 200 po li cjan -

tów. Umun du ro wa ni po li cjan ci bę dą peł ni li służ bę

na sto kach nar ciar skich głów nie w week en dy oraz w fe -

rie zi mo we, ze wzglę du na wzmo żo ny ruch tu ry stycz -

ny. Do dat ko wo w okre sie zi mo wym w miej sco wo ściach

tu ry stycz nych za pla no wa no zwięk sze nie licz by pa tro li

pre wen cyj nych, głów nie w oko li cach par kin gów sa mo -

cho do wych usy tu owa nych przy wy cią gach. 

W re ali za cji za dań na rzecz za pew nie nia bez pie czeń -

stwa w se zo nie zi mo wym 2010/2011 wraz z Po li cją

współ uczest ni czyć bę dą m.in. GOPR i TOPR.

Pod kre ślić na le ży, że wła ści cie le wy cią gów są bar dzo

za in te re so wa ni or ga ni zo wa niem te go ro dza ju służb, któ -

re bez po śred nio wpły wa ją na bez pie czeń stwo oraz dys -

cy pli nu ją nar cia rzy jeż dżą cych zbyt bra wu ro wo. �

oprac. Biuro Prewencji KGP
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Bia ła służ ba
Pierwsze patrole narciarskie pojawiły się na terenie garnizonów
śląskiego i podkarpackiego w 2003 r. W 2005 r. dołączyły
Małopolska i Dolny Śląsk. Od 22 grudnia 2010 roku obowiązuje
Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1834 w sprawie
metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących
służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich.
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Zmia ny te ma ją je den wspól ny cel – mak sy mal ne uprosz cze nie

i ak tu ali za cję ist nie ją ce go sys te mu ochro ny in for ma cji nie jaw -

nych w Pol sce. Pod jed nym wszak że wa run kiem – bez

uszczerb ku dla bez pie czeń stwa in for ma cji nie jaw nych. Jed ną ze

zmian – sta no wią cą punkt wyj ścia do two rze nia no we go sys te mu –

jest kla sy fi ko wa nie in for ma cji nie jaw nych we dług in nych niż do tych -

czas kry te riów. 

TAK BY ŁO
Przy ję te przez usta wę z 22 stycz nia 1999 ro ku o ochro nie in for ma cji

nie jaw nych (Dz.U. z 2005 r. nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) roz wią -

za nia opie ra ły się na tzw. dwu stop nio wym sys te mie po dzia łu in for -

ma cji nie jaw nych – na ta jem ni cę pań stwo wą i służ bo wą. Pol ska pod

tym wzglę dem sta no wi ła od osob nio ny przy pa dek na ska lę NATO

i Unii Eu ro pej skiej. Obo wią zu ją ce prze pi sy na kła da ły wy móg nada -

wa nia klau zul taj no ści ol brzy miej wręcz licz bie in for ma cji (w wie lu

przy pad kach, tak na praw dę, nie wy ma ga ją cych ochro ny) oraz po wo -

do wa ły czę ste za wy ża nie klau zul bez ra cjo nal ne go uza sad nie nia, a je -

dy nie wy cho dząc z za ło że nia, że da na in for ma cja w pew nych

oko licz no ściach mo że sta no wić in for ma cję nie jaw ną, przy jed no cze -

snym wy mo gu re zy gna cji z nada wa nia klau zul bar dzo waż nym in for -

ma cjom, kie ru jąc się po trze bą ich szyb kie go do rę cze nia ad re sa to wi.

Ma ło te go, prze pi sy usta wy na kła da ły obo wią zek nada wa nia klau zul

taj no ści ta kim in for ma cjom, któ re mo gły być ob ję te ochro ną na mo -

cy in nych ustaw. Wy star czy wspo mnieć na przy kład o: usta wie

o ochro nie da nych oso bo wych, usta wie Pra wo pra so we czy też usta -

wie Pra wo ban ko we. Prze szło 10-let ni okres obo wią zy wa nia usta wy

do pro wa dził do wnio sku, że po dział in for ma cji nie jaw nych na ta jem -

ni cę pań stwo wą i służ bo wą nie zdał eg za mi nu i skut kiem te go na le -

ża ło by przy jąć spraw dzo ne w tym za kre sie roz wią za nia NA TO i UE.

ŚCI ŚLE TAJ NE
Usta wo daw ca, re zy gnu jąc z po dzia łu in for ma cji nie jaw nych na ta -

jem ni cę pań stwo wą i służ bo wą, przy jął no we de fi ni cje po szcze gól -

nych klau zul, za stę pu ją ce do tych cza so we ogól ne de fi ni cje tych

ta jem nic, nie pre cy zyj ne de fi ni cje po szcze gól nych klau zul oraz bar -

dzo szcze gó ło we, ale nie obli ga to ryj ne wy ka zy in for ma cji ści śle taj -

nych i taj nych uję te w za łącz ni ku do usta wy.

Zgod nie z no wym po rząd kiem praw nym, ja ko „ści śle taj ne” okre -

ślać bę dzie my ta kie in for ma cje, któ rych nie upraw nio ne ujaw nie nie

spo wo du je wy jąt ko wo po waż ną szko dę dla Rze czy po spo li tej Pol skiej

przez to, że: 

– za gro zi nie pod le gło ści, su we ren no ści lub in te gral no ści te ry to -

rial nej Rze czy po spo li tej Pol skiej;

– za gro zi bez pie czeń stwu we wnętrz ne mu lub po rząd ko wi kon sty -

tu cyj ne mu Rze czy po spo li tej Pol skiej;

– za gro zi so ju szom lub po zy cji mię dzy na ro do wej Rze czy po spo li -

tej Pol skiej;

– osła bi go to wość obron ną Rze czy po spo li tej Pol skiej;

– do pro wa dzi lub mo że do pro wa dzić do iden ty fi ka cji funk cjo na riu -

szy, żoł nie rzy lub pra cow ni ków służb od po wie dzial nych za re ali za -

cję za dań wy wia du lub kontr wy wia du, któ rzy wy ko nu ją czyn no ści

ope ra cyj no -roz po znaw cze, je że li za gro zi to bez pie czeń stwu wy ko ny -

wa nych czyn no ści lub mo że do pro wa dzić do iden ty fi ka cji osób

udzie la ją cych im po mo cy w tym za kre sie;

– za gro zi lub mo że za gro zić ży ciu lub zdro wiu funk cjo na riu szy, żoł -

nie rzy lub pra cow ni ków, któ rzy wy ko nu ją czyn no ści ope ra cyj no -roz -

po znaw cze, lub osób udzie la ją cych im po mo cy w tym za kre sie;

– za gro zi lub mo że za gro zić ży ciu lub zdro wiu świad ków ko ron -

nych lub osób dla nich naj bliż szych.

TAJ NE
In for ma cja mi nie jaw ny mi o klau zu li ,,taj ne” bę dą ta kie, któ rych nie -

upraw nio ne ujaw nie nie spo wo du je po waż ną szko dę dla Rze czy po -

spo li tej Pol skiej przez to, że:

– unie moż li wi re ali za cję za dań zwią za nych z ochro ną su we ren no -

ści lub po rząd ku kon sty tu cyj ne go Rze czy po spo li tej Pol skiej;

– po gor szy sto sun ki Rze czy po spo li tej Pol skiej z in ny mi pań stwa -

mi lub or ga ni za cja mi mię dzy na ro do wy mi;

– za kłó ci przy go to wa nia obron ne pań stwa lub funk cjo no wa nie Sił

Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej;

– utrud ni wy ko ny wa nie czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw czych pro -

wa dzo nych w ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa pań stwa lub ści ga nia

spraw ców zbrod ni przez służ by lub in sty tu cje do te go upraw nio ne;

– w istot ny spo sób za kłó ci funk cjo no wa nie or ga nów ści ga nia i wy -

mia ru spra wie dli wo ści;

– przy nie sie stra tę znacz nych roz mia rów w in te re sach eko no micz -

nych Rze czy po spo li tej Pol skiej.

PO UF NE
Ja ko in for ma cje ,,po uf ne” w ro zu mie niu nowej usta wy o ochro nie in -

for ma cji nie jaw nych bę dzie my ozna czać ta kie in for ma cje nie jaw ne,

których nie upraw nio ne ujaw nie nie spo wo du je szko dę dla Rze czy po -

spo li tej Pol skiej przez to, że:

– utrud ni pro wa dze nie bie żą cej po li ty ki za gra nicz nej Rze czy po -

spo li tej Pol skiej;

– utrud ni re ali za cję przed się wzięć obron nych lub ne ga tyw nie

wpły nie na zdol ność bo jo wą Sił Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej;
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– za kłó ci po rzą dek pu blicz ny lub za gro zi bez pie czeń stwu oby wa -

te li;

– utrud ni wy ko ny wa nie za dań służ bom lub in sty tu cjom od po wie -

dzial nym za ochro nę bez pie czeń stwa lub pod sta wo wych in te re sów

Rze czy po spo li tej Pol skiej;

– utrud ni wy ko ny wa nie za dań służ bom lub in sty tu cjom od po wie -

dzial nym za ochro nę po rząd ku pu blicz ne go, bez pie czeń stwa oby wa -

te li lub ści ga nia spraw ców prze stępstw i prze stępstw skar bo wych

oraz or ga nom wy mia ru spra wie dli wo ści;

– za gro zi sta bil no ści sys te mu fi nan so we go Rze czy po spo li tej Pol -

skiej;

– wpły nie nie ko rzyst nie na funk cjo no wa nie go spo dar ki na ro do wej.

ZA STRZE ŻO NE
In for ma cja mi nie jaw ny mi o klau zu li ,,za strze żo ne” bę dzie my okre -

ślać ta kie in for ma cje, któ rym nie nada no wyż szej klau zu li taj no ści,

a ich nie upraw nio ne ujaw nie nie mo że mieć szko dli wy wpływ na wy -

ko ny wa nie przez or ga ny wła dzy pu blicz nej lub in ne jed nost ki or ga -

ni za cyj ne za dań w za kre sie obro ny na ro do wej,

po li ty ki za gra nicz nej, bez pie czeń stwa pu blicz -

ne go, prze strze ga nia praw i wol no ści oby wa te li,

wy mia ru spra wie dli wo ści al bo in te re sów eko no -

micz nych Rze czy po spo li tej Pol skiej.

WEDŁUG NOWYCH DEFINICJI
Jak wy ni ka z po wyż szych de fi ni cji, ozna cza nie

in for ma cji klau zu lą „ści śle taj ne” zo sta nie ogra -

ni czo ne do bar dzo nie licz nych in for ma cji od no -

szą cych się do po li ty ki mię dzy na ro do wej,

obron no ści pań stwa, czyn no ści ope ra cyj no -roz -

po znaw czych służb wy wia du i kontr wy wia du,

bądź ma ją cych bez po śred nie zna cze nie dla nie -

pod le gło ści i po rząd ku kon sty tu cyj ne go RP.

Z ko lei in for ma cja mi „taj ny mi” bę dą ta kie,

któ rych ujaw nie nie spo wo do wa ło by po waż ne

szko dy dla pań stwa w ob sza rze po li ty ki mię dzy -

na ro do wej, obron no ści, ochro ny su we ren no ści

i po rząd ku kon sty tu cyj ne go, in te re sów go spo dar czych pań stwa,

a tak że okre ślo nych dzia łań ope ra cyj no -roz po znaw czych służb do te -

go upraw nio nych na mo cy ustaw.

Nie wąt pli wie naj więk sza zmia na do ty czy do tych cza so wej ta jem ni -

cy służ bo wej, zre zy gno wa no bo wiem z ozna cza nia klau zu la mi „po uf -

ne” i „za strze żo ne” in for ma cji chro nio nych na pod sta wie in nych

ustaw. De fi ni cje tych klau zul od nie sio no je dy nie do ewen tu al nych

szkód, któ re ujaw nie nie in for ma cji mo gło by przy nieść dla bez pie -

czeń stwa i in te re sów Pol ski.

Za tem do tych cza so we in for ma cje sta no wią ce ta jem ni cę pań stwo -

wą i służ bo wą za stą pio no w no wej usta wie ta jem ni cą o czte rech klau -

zu lach. Co wię cej, ich zna cze nie nie od bie ga od de fi ni cji przy ję tych

w NA TO i Unii Eu ro pej skiej. Za zna czyć w tym miej scu na le ży, że

no we de fi ni cje klau zul taj no ści spra wią, iż wie le in for ma cji do tej po -

ry klau zu lo wa nych ja ko „ści śle taj ne” w no wym po rząd ku praw nym

bę dzie ozna cza na klau zu la mi „taj ne” lub „po uf ne”, „taj nych” – ja ko

„po uf ne” lub „za strze żo ne”. Zde cy do wa na zaś więk szość in for ma cji

sta no wią cych ta jem ni cę służ bo wą (oczy wi ście z wy łą cze niem tych,

od no szą cych się do in te re su pań stwa) zo sta nie po zba wio na ochro ny

ze stro ny no wej usta wy. 

W PO LI CJI
W prak ty ce po li cyj nej in for ma cja mi „ści śle taj ny mi” bę dą naj czę -

ściej te do ty czą ce ochro ny ży cia lub zdro wia po li cjan tów wy ko nu ją -

cych czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw cze lub osób udzie la ją cych im

po mo cy w tym za kre sie, jak rów nież do ty czą ce pro ble ma ty ki ochro -

ny ży cia lub zdro wia świad ków ko ron nych lub osób dla nich naj bliż -

szych. Ja ko in for ma cje „taj ne” w Po li cji bę dą kla sy fi ko wa ne

za zwy czaj in for ma cje zwią za ne z wy ko ny wa niem czyn no ści ope ra -

cyj no -roz po znaw czych w ce lu ści ga nia spraw ców zbrod ni. Naj wię cej

po win no być zaś in for ma cji o klau zu li „po uf ne” z uwa gi na re ali za -

cję za dań ma ją cych na ce lu ochro nę po rząd ku pu blicz ne go, bez pie -

czeń stwa oby wa te li i ści ga nie spraw ców prze stępstw. Oczy wi ście,

in for ma cja mi za strze żo ny mi po zo sta ną te, któ rych nie upraw nio ne

ujaw nie nie mo że mieć szko dli wy wpływ na wy ko ny wa nie za dań

przez Po li cję.

CZAS OCHRO NY
Usta wa z 22 stycz nia 1999 ro ku wpro wa dza ła ści śle okre ślo ne okre sy

ochro ny in for ma cji nie jaw nych, nie da jąc w tym za kre sie żad nej swo -

bo dy. Usta wa z 5 sierp nia 2010 ro ku o ochro nie in for ma cji nie jaw -

nych przy ję ła od mien ne od do tych cza so wych, a od lat sto so wa ne

w NA TO i UE roz wią za nia, zgod nie z któ ry mi in for ma cje nie jaw ne są

ob ję te ochro ną na czas ku te mu nie zbęd -

ny. Od cho dzi ona od zde fi nio wa nych z gó -

ry okre sów obo wią zy wa nia klau zul

na rzecz moż li wo ści znie sie nia lub zmia -

ny klau zu li w przy pad ku usta nia lub

zmia ny usta wo wych prze sła nek ochro ny.

Do ku men ty nie jaw ne bę dą pod le gać

ochro nie usta wo wej do chwi li, gdy oso ba

do te go upraw nio na pod da go prze glą do -

wi, w wy ni ku któ re go zo sta nie pod ję ta

de cy zja o zmia nie lub znie sie niu klau zu li

taj no ści. Waż ny po zo sta je tak że za pis

umoż li wia ją cy okre śle nie da ty

(np. 24.07.2011 r.) lub wy da rze nia (np.

za koń cze nie prze wod nic twa Pol ski w Ra -

dzie UE), po któ rym na stą pi znie sie nie

lub zmia na nada nej klau zu li taj no ści. Nie -

wąt pli wie przy czy ni się to do zwięk sze -

nia ela stycz no ści sys te mu. 

Na kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych na ło żo ny zo stał obo -

wią zek prze glą da nia wszyst kich wy two rzo nych do ku men tów nie jaw -

nych raz na 5 lat, ce lem usta le nia, czy speł nia ją one na dal usta wo we

prze słan ki ochro ny. Prze pis ten ma na ce lu ogra ni cze nie licz by do ku -

men tów nie jaw nych, nie speł nia ją cych prze sła nek ochro ny, a co

za tym idzie uchro nie nie da nej jed nost ki przed po no sze niem zbęd -

nych kosz tów zwią za nych z nie uza sad nio nym utrzy my wa niem klau -

zul na do ku men tach. Przy ję te roz wią za nie zmi ni ma li zu je tak że

ry zy ko ewen tu al ne go nie upraw nio ne go ujaw nie nia tych in for ma cji.

� � �

Zgo dzić na le ży się z twier dze niem, że li kwi da cja dwu stop nio we -

go sys te mu de fi nio wa nia in for ma cji nie jaw nych oraz no we de fi ni cje

klau zul czy nią sys tem ochro ny in for ma cji nie jaw nych zde cy do wa nie

bar dziej spój nym i czy tel nym. Za ko rzyst ne roz wią za nie na le ży tak -

że uznać usu nię cie prze pi sów umoż li wia ją cych nada wa nie do ku men -

tom klau zul taj no ści w ode rwa niu od prze sła nek okre ślo nych

w de fi ni cjach klau zul taj no ści. Do sto so wa nie prze pi sów no wej usta -

wy o ochro nie in for ma cji nie jaw nych do obo wią zu ją cych od lat

w NATO i UE w tym za kre sie stan dar dów nie tyl ko uno wo cze śni

i uela stycz ni pol ski sys tem ochro ny in for ma cji nie jaw nych, ale tak -

że, a mo że przede wszyst kim, po pra wi je go bez pie czeń stwo. �

opra co wał: KRZYSZ TOF KRAW CZYK
dyrektor BOIN KGP, pełnomocnik komendanta głównego Policji 

ds. ochrony informacji niejawnych
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17 listopada 2010 roku,
po przeszło czterech latach,
bielscy policjanci ustalili
i zatrzymali sprawcę
zabójstwa 20-letniej
mieszkanki Czechowic-
-Dziedzic. Ciało Joanny

Surowieckiej odnaleziono w zagajniku niedaleko dworca
kolejowego w Goczałkowicach. Mężczyzna, który je
tam ukrył, przyznał się do zbrodni. 

J o an na Su ro wiec ka, stu dent ka Gór no ślą skiej Wyż szej Szko ły

Han dlo wej, za gi nę ła 7 czerw ca 2006 ro ku. Dziew czy na wy szła

ra no z do mu na dwo rzec w Go czał ko wi cach, gdzie cze kał na nią

ko le ga. Je cha ła na swój pierw szy eg za min na uczel ni. By ła ubra -

na w ele ganc ką bia łą bluz kę i czar ną spód ni cę. Na dwo rzec jed nak 

ni gdy nie do tar ła. 

TRO PY, SYGNA ŁY
Kie dy te le fon Jo asi za milkł, za nie po ko je ni ro dzi ce po wia do mi li po -

li cję o za gi nię ciu cór ki. Jesz cze te go sa me go dnia i przez kil ka na -

stęp nych oko li cę prze szu ki wa li po li cjan ci, stra ża cy i GOPR -owcy.

Szu ka ła jej ro dzi na i przy ja cie le. Tra sa, któ rą szła na sta cję, bie gła

w od lud nym te re nie. Bli sko są sta wy, prze pły wa Wi sła, a do oko ła ro -

sną chasz cze, gę ste za ro śla i za gaj ni ki. Po szu ki wa nia nic nie da ły. Nie

na tra fio no na wet na naj mniej szy ślad dziew czy ny. 

Je den z są sia dów wi dział Jo asię idą cą w stro nę dwor ca, jesz cze

przed mo stem na rze ce. Po li cyj ny pies wła śnie tam zgu bił trop. Dla -

te go w tym re jo nie po szu ki wa no za gi nio nej. Nie ste ty, jak po ka zał

czas, po szu ki wa nia pro wa dzo no w złym miej scu, co wy ni ka ło z za ło -

że nia, że dziew czy na zo sta ła za ata ko wa na lub po rwa na jesz cze

przed mo stem na Wi śle, czy li oko ło ki lo me tra przed sta cją w Go czał -

ko wi cach -Zdro ju. Przy ję to wer sję, że je śli zo sta ła upro wa dzo na, to

wła śnie tam i do Go czał ko wic, a zwłasz cza w oko li ce sta cji nie do tar -

ła. Ska la tych po szu ki wań oraz licz ba za an ga żo wa nych w nie lu dzi

by ła ogrom na. Biel scy po li cjan ci, któ rzy pro wa dzą rocz nie prze szło

10 ty się cy spraw, a in for ma cję o za gi nię ciu czło wie ka przyj mu ją śred -

nio co trzy dni, po świę ci li tej kon kret nej wie le cza su. 

Spra wa za gi nię cia Jo asi po ru szy ła nie tyl ko miesz kań ców Cze cho -

wic -Dzie dzic. By ło o niej gło śno w ca łej Pol sce. Pla ka ty ze zdję -

ciem 20-lat ki roz le pio no na dwor cach ko le jo wych i przej ściach

gra nicz nych. Za wia do mość o za gi nio nej wy zna czo no na gro dę. W in -

ter ne cie po wsta ła po świę co na jej stro na. Moż na z niej by ło ścią gnąć

zdję cie dziew czy ny i po wie sić w do wol nym miej scu świa ta. W po -

szu ki wa nia za an ga żo wa li się pry wat ni de tek ty wi. Ko men dant wo je -

wódz ki Po li cji w Ka to wi cach po wo łał spe cjal ną gru pę zło żo ną z naj -

lep szych i naj bar dziej do świad czo nych po li cjan tów. W ze zna niach

ro dzi ny, bli skich i zna jo mych prze wi jał się wą tek wy jaz du za gra ni -

cę. Dziew czy na, któ ra już wcze śniej za gra ni cą pra co wa ła, snu ła pla -

ny ko lej ne go wy jaz du. Ro dzi na wręcz upie ra ła się przy wer sji, że je śli

nie wy je cha ła do bro wol nie, to zo sta ła upro wa dzo na i wy wie zio -

na prze mo cą. Wska zy wa ła oso by, któ re we dług niej mo gły być od po -

wie dzial ne za znik nię cie dziew czy ny. Po li cjan ci spraw dza li set ki

sy gna łów, któ re na pły wa ły nie tyl ko z kra ju, ale i z za gra ni cy od osób,

któ re rze ko mo wi dzia ły Jo asię. 

Po ja wi ły się oso by, któ re kie ro wa ły po szu ki wa nia na fał szy we to ry.

Jed na z nich usi ło wa ła wy łu dzić pie nią dze od ro dzi ny, ko lej na wręcz

po da wa ła się za za gi nio ną. Oso by te usły sza ły za rzu ty ce lo we go wpro -

wa dza nia w błąd ro dzi ny i śled czych. W to ku po szu ki wań za gi nio -

nej, wy szły na jaw spra wy in nych po waż nych prze stępstw

po peł nio nych przez dzie więć spo śród se tek osób, któ re prze wi nę ły

się w po stę po wa niu. 

WY DAŁ GO TE LE FON
Prze łom w śledz twie na stą pił po prze szło czte rech la tach, na po cząt -

ku li sto pa da 2010 ro ku, kie dy ode zwał się sy gnał z te le fo nu za gi nio -

nej, cały czas monitorowanego przez policję. To był do pie ro po czą tek

żmud nych, po li cyj nych dzia łań. Śled czy mu sie li po stę po wać tak, aby

nie pło sząc ani jed nej oso by, przez któ rej rę ce prze szedł apa rat –

a by ło ich kil ka i na po cząt ku nie był zna ny ich zwią zek z do mnie ma -

nym za bój cą – na ko niec usta lić spraw cę za bój stwa i przy tło czyć go

ta ką wie dzą na te mat spra wy, by przy znał się do za bi cia 20-lat ki oraz

wska zał miej sce ukry cia cia ła. 

Po li cjan ci do tar li do osób po wią za nych z miesz ka ją cym w Go czał -

ko wi cach 36-lat kiem. Męż czy zna nie był no to wa ny, wcze śniej nie łą -

czo no go ze spra wą za gi nię cia Jo asi. Kry mi nal ni za trzy ma li go

pod Le gni cą, gdzie pra co wał przy wy rę bie la su. Na po cząt ku nie

przy zna wał się do wi ny. Twier dził, że w ogó le nie wie, o co cho dzi,

a za gi nio ną dziew czy nę ko ja rzy tyl ko z pla ka tów. Prze słu chi wa ny jed -

nak co raz bar dziej plą tał się w swo ich zeznaniach. W koń cu za czął

twier dzić, że pra cu jąc wów czas w ba rze nie opo dal sta cji ko le jo wej,

wi dział prze cho dzą cą obok nie go dziew czy nę. Po tem upie rał się, że

upa dła i roz bi ła gło wę. Przy tło czo ny wie dzą po li cjan tów pękł i przy -

znał się do zbrod ni. Twier dził, że dziew czy na spodo ba ła mu się, więc

za nią po szedł. Po tem wszyst ko ro ze gra ło się w cią gu kil ku dzie się ciu

se kund. Za ata ko wa na pró bo wa ła się bro nić, krzy czeć, dra pać, więc

chwy cił ka mień i ude rzył ją kil ka ra zy w gło wę. Mu siał wra cać do

baru, gdzie cze ka ła już na nie go wła ści ciel ka. Dla te go prze cią gnął

cia ło da lej w gę ste o tej po rze ro ku za ro śla, po ło żył w za głę bie niu te -

re nu i przy krył ga łę zia mi. Jak by nic się nie sta ło, wró cił do pra cy. Sły -

sząc, że wo kół za gi nię cia dziew czy ny ro bi się gło śno, uznał, że zwło ki

mu si le piej ukryć. O pół no cy wró cił na miej sce zbrod ni i prze wiózł
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cia ło w in ne miej sce. To po ro śnię ty gę sty mi chasz cza mi

za gaj nik, nie da le ko go czał ko wic kie go dwor ca. Miej sce,

w któ rym za ko pał dziew czy nę, przy szedł obej rzeć jesz -

cze na stęp ne go dnia, w świe tle dzien nym. Chciał się

prze ko nać, czy dzia ła jąc po ciem ku, nie zo sta wił śla dów.

Uznał, że wszyst ko jest w po rząd ku i nie po ja wił się tam

już wię cej... 

PO MÓGŁ LE ŚNIK
Aż do śro dy 17 li sto pa da 2010 r. Wte dy to kon wo jo wa ny

przez po li cjan tów z Gru py Szyb kie go Re ago wa nia i dzie -

siąt ki funk cjo na riu szy – któ rych zgro ma dzo no w oba wie,

by wi zja lo kal na nie za mie ni ła się w lincz – przy wie zio ny

zo stał tam w cha rak te rze po dej rza ne go. Po szu ki wa nie 

cia ła za mor do wa nej dziew czy ny trwa ło dłu go i pierw sze -

go dnia omal nie za koń czy ło się fia skiem. Za bój ca kil ka 

ra zy błęd nie po ka zy wał prze ko pu ją cym zie mię po li cjan -

tom miej sce, w któ rym rze ko mo ukrył zwło ki. Wi dząc, że

zbli ża ją się do wła ści we go punk tu, za czy nał kła mać. 

Ko par ki za czę ły zdej mo wać wierzch nią war stwę zie mi. 

Za pa dał zmrok i bra no pod uwa gę moż li wość za koń cze nia

po szu ki wań. Niczego nie wy czu wa ły rów nież psy szko lo ne

do szu ka nia zwłok. 

Po mógł le śnik, któ re go kry mi nal ni po pro si li o po moc

ja ko do sko na le zna ją ce go te ren. Nie zważając na to, co

mó wi po dej rza ny, na pod sta wie opi su drzew z je go wy ja -

śnień, wska zał miej sce, w któ rym po win ny znaj do wać się

zwło ki. Tra fio no od ra zu. 

Od kry cie cia ła dziew czy ny by ło wstrzą sa ją cym mo -

men tem. Tak że dla spraw cy. Wi dać by ło, że do pie ro tam,

nad do łem, któ ry przez czte ry i pół ro ku był gro bem

dla 20-let niej dziew czy ny, do tar ło do nie go, co zro bił.

De cy zją Są du Re jo no we go w Pszczy nie zo stał tym cza so -

wo aresz to wa ny. Za za bój stwo gro zi mu do ży wo cie. 

I choć fi nał tej spra wy jest tra gicz ny, moż na mieć sa -

tys fak cję, że spraw ca zo stał usta lo ny, za trzy ma ny, sta nie

przed są dem i od po wie za swój czyn sprzed lat. �

EL WI RA JU RASZ
ofi cer pra so wy KMP w Biel sku -Bia łej

zdj. KMP w Biel sku -Bia łej
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Badania CBOS z 2007 r. podają, że
ponad połowa lekarzy doświadczyła agresji
ze strony pacjentów. We wrześniu 2010 r.
powołano rzecznika praw lekarza, który
m.in. ma zajmować się monitorowaniem
takich zdarzeń i razem z Policją opracować
poradnik dla lekarzy, jak reagować na akty
agresji. Pana firma zajmuje się szkoleniem
lekarzy z komunikacji z pacjentami – czy
zdobyte na tych warsztatach informacje
pomagają relacjom w gabinecie lekarskim?

– Zaj mu ję się ko mu ni ka cją in ter per so nal ną –

to na uka stwo rzo na po to, by uła twiać lu dziom

ży cie. Wie rzę, że mo że być ono ła twiej sze, jeśli

tyl ko te go ze chce my; więk szość trud nych sy -

tu acji two rzy my so bie sa mi, po nie waż nie po -

tra fi my kon tak to wać się z oto cze niem. 

Kil ka ostat nich lat po świę ci łem na ba da nie

re la cji mię dzy pa cjen ta mi a le ka rza mi – mam

spo ro zna jo mych w tym śro do wi sku i sam

w nim dzia łam. Pro wa dzę warsz ta ty, na któ rych

mó wię, jak dzię ki wła ści we mu na sta wie niu,

któ re ma ogrom ne zna cze nie, i dzię ki pro stym

tech ni kom ko mu ni ka cyj nym za po bie gać po -

wsta wa niu trud nych sy tu acji – oraz, je śli już

doj dzie do kon flik tu, jak go roz wią zy wać. Oso -

bi ście prze szko li łem już 8 tys. le ka rzy z ca łej

Pol ski, i to róż nych spe cjal no ści, nie tyl ko ro -

dzin nych. 

Czy ma Pan sygnały, że te szkolenia
przynoszą efekty?

– Tak, od wie lu lat pra cu ję z ty mi sa my mi

ze spo ła mi le kar ski mi: co ro ku pro wa dzi my za -

ję cia i do sta ję od nich in for ma cje, że me to dy

po ka zy wa ne przez nas dzia ła ją. Są sku tecz ne

w każ dej dzie dzi nie ży cia. Nie stwo rzy li śmy

mo de lu ko mu ni ka cji spe cjal nie dla le ka rzy –

spo sób, w ja ki lu dzie ze so bą roz ma wia ją w ga -

bi ne cie le kar skim, jest po dob ny do każ dej

innej re la cji mię dzy ludz kiej, in na jest tyl ko

spe cy fi ka te go kon tak tu. War to o tym mó wić

le ka rzom, po nie waż nikt ich wcze śniej te go

nie na uczył.

Studia lekarskie nie obejmują takiej
wiedzy?

– Do nie daw na nie obej mo wa ły. Wiem

o trzech uczel niach me dycz nych, któ re mają

za ję cia z ko mu ni ka cji in ter per so nal nej: sam

pro wa dzę warsz ta ty w War szaw skim Uni wer -

sy te cie Me dycz nym, a w opar ciu o mo je po -

my sły są przy go to wa ne za ję cia w Gdań skim

Uni wer sy te cie Me dycz nym. Trze cią uczel nią

jest Łódz ki Uni wer sy tet Me dycz ny.

Le karz, by roz wi jać kom pe ten cje za wo do -

we i me ry to rycz ne, po trze bu je bar dzo du żo

cza su, na to miast nie za uwa ży łem pę du do

po sze rza nia kom pe ten cji spo łecz nych. Więk -

szość pa cjen tów, z któ ry mi le karz sty ka się

na co dzień, nie wy ma ga nad zwy czaj nej opie -

ki me dycz nej, ich ży cie nie jest bez po śred -

nio za gro żo ne – są cho rzy, lecz czę sto to

ba ga te li zu ją. Co dzien nie dzie siąt ki le ka rzy

pro wa dzą roz mo wy z ta ki mi pa cjen ta mi

i wte dy kom pe ten cje spo łecz ne od gry wa ją

ogrom ną ro lę. Rzecz w tym, czy le karz umie

zmo ty wo wać pa cjen ta do dba nia o zdro wie;

wie dza fa cho wa to za ma ło, by prze ko nać, że

np. zmia na sty lu ży cia jest ko niecz na do wy -

zdro wie nia.

Czyli lekarze i pacjenci nie nadają na tych
samych falach?

– Za wsze pod kre ślam ro lę ocze ki wań: le ka -

rzy w sto sun ku do pa cjen tów i vi ce ver sa. Ba -

da nia ro bio ne na ca łym świe cie po ka zu ją, że

chce my od sie bie na wza jem o wie le wię cej,

niż na praw dę je ste śmy w sta nie so bie dać. Je -

śli nie otrzy mu je my te go, cze go się spo dzie -

wa my, zło ści my się i de ner wu je my, a stąd już

bli sko do kon flik tu. Ocze ki wa nia obu stron są

tak wiel kie, że nie ma szans, by je speł nić,

więc ro dzą się nie po ro zu mie nia. 

A inna sytuacja: przychodzę do komisariatu
zgłosić kradzież samochodu i oczekuję,
że przyjmujący mnie policjant szybko
go odnajdzie.

– Oczy wi ście, to bar dzo po dob ne zda rze -

nia. Tak jak le karz jest prze ko na ny, że dys po -

nu je od po wied nią wie dzą do wy le cze nia

pa cjen ta, tak po li cjant zna me cha ni zmy

praw ne, któ re po win ny po móc w tej sy tu acji.

W kon tak cie in ter per so nal nym jest tak: im

bar dziej je stem prze ko na ny o swo jej ra cji,

tym trud niej do mnie do trzeć – oby wa tel

zgła sza ją cy po li cji kra dzież ma tak wy so kie

ocze ki wa nia wo bec roz ma wia ją ce go z nim

funk cjo na riu sza, że nie są w sta nie się po ro -

zu mieć. Naj chęt niej od ra zu do stał by swo je

au to z po wro tem, bez żad nych dłu go trwa łych

pro ce dur, ale tak się nie da, cze ka go naj pierw

kil ka go dzin wy peł nia nia do ku men ta cji.

Z dru giej stro ny dla po li cjan ta, do któ re go

przy cho dzi ten czło wiek, nie jest to pierw sza

ta ka spra wa te go dnia, więc ma już wszyst -
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kie go do syć – nie jest w sta nie spro stać

wszyst kim ocze ki wa niom i chciał by już pójść

do do mu.

Co w takim razie ma zrobić ten dyżurny, jak
rozegrać sytuację, by nie skończyła się
awanturą? Policjant powinien być
profesjonalny i opanowany, nie złościć się
na obywatela, rozbroić go uśmiechem?

– By cie pro fe sjo nal nym nie ozna cza pół -

uśmie chu, wy pro sto wa nej po sta wy i sto ic kie -

go spo ko ju, bo to jest po pro stu sztyw ność.

Za cho wa nia pro fe sjo nal ne spra wia ją, że oso -

ba, któ ra ode mnie cze goś ocze ku je, wy cho -

dzi z prze ko na niem, że to otrzy ma ła.

Na ła do wa ny emo cja mi oby wa tel chce, by

jego sy tu acja zo sta ła zro zu mia na i by ktoś po -

wie dział, że mu po mo że. W tych dwóch

punk tach kry je się me to da: wy słu chać i dać

do strzec, że się zro zu mia ło trud ną sy tu ację

roz mów cy. 

Nie po da ję go to wych roz wią zań, ale po ka -

zu ję, ja kie na sta wie nie po win no być waż niej -

sze niż wy gła sza nie kon kret nych for mu łek.

Kie dy ca ła po sta wa po li cjan ta mó wi: ro zu -

miem, że jest pan w trud nej sy tu acji i zro bi -

my wszyst ko, że by pa nu po móc, to roz mów ca

nie mal od ra zu jest roz bro jo ny z ne ga tyw -

nych emo cji. Mo że my to na zwać em pa tią,

wczu ciem się w sy tu ację in nej oso by. Na to -

miast po wta rza nie: „pro szę się uspo ko ić,

pana krzyk nic tu nie po mo że” przy nie sie

wręcz od wrot ne skut ki. Mo ja wska zów ka dla

po li cjan tów: ni gdy nie mó wić tak do oso by

przy cho dzą cej z po czu ciem skrzyw dze nia,

któ ra już od pro gu za czy na awan tu rę – pa ra -

dok sal nie o wie le szyb ciej roz ła du je my na -

pię cie, je śli też na nią na krzy czy my.

Wtedy obywatel stropi się i zamilknie,
bo nie spodziewa się takiej reakcji
od policjanta?

– Mam tu na my śli ra czej do stra ja nie się roz -

mów ców do sie bie – że by dojść do po ro zu mie -

nia, trze ba zła pać te sa me fa le. Trzy kro ki do

suk ce su w ta kiej sy tu acji to do stro je nie się,

przed sta wie nie po my słu na roz wią za nie pro -

ble mu i umó wie nie się co do dal szych dzia łań.

Nada wa nie na tych sa mych fa lach od by wa się

na róż nych płasz czy znach, waż na jest mo wa

cia ła, ton gło su, ję zyk, któ rym się po słu gu je -

my. Je śli klient stoi, a my sie dzi my za okien -

kiem w dy żur ce, to na pew no ta ka sy tu acja nie

po mo że nam w na wią za niu po ro zu mie nia.

Kon takt wzro ko wy rów nież po ma ga w do brej

ko mu ni ka cji.

Kie dyś ukra dzio no mi ra dio z sa mo cho du

i spę dzi łem w ko mi sa ria cie trzy go dzi ny – to

spo ro cza su, by np. po znać czyjś typ oso bo wo -

ści. Zwy kle po trze bu je my na to kil ku se kund,

a nie go dzin, więc spi sy wa nie ze znań to świet -

ny mo ment na od kry cie, jak mó wić do kon -

kret ne go klien ta. Po dob nie jak le ka rze, po li -

cjan ci po win ni wy strze gać się mó wie nia

do swo ich klien tów slan giem za wo do wym, to

po wo du je do dat ko wy dy stans i nie po ro zu mie -

nia. Jak pi sze Ke vin Ho gan w Psy cho lo gii per -
swa zji, prze ko nać ko goś moż na tyl ko mó wiąc

je go ję zy kiem.

W teorii to wszystko, o czym Pan mówi,
wydaje się łatwe: wystarczy okazać
obywatelowi empatię, a nie pojawią się
konflikty. Jednak w praktyce chyba trzeba
trochę popracować nad sobą, by umieć tak
reagować.

– Oczy wi ście, że nic nie przy cho dzi sa mo,

życz li wość zwy kle jest wro dzo na, ale, zda niem

uwa ża ne go za gu ru ba dań nad życz li wo ścią

Mar shal la Ro sen ber ga, moż na jej się na uczyć.

Oprócz po zy tyw ne go na sta wie nia do lu dzi

waż ne jest też miej sce, w któ rym się z ni mi

spo ty ka my. Kie dy dwa la ta te mu na au to stra -

dzie zo sta łem za trzy ma ny do kon tro li, na wią -

za ła się roz mo wa z po li cjan tem o tym, czym się

zaj mu ję. Po wie dzia łem mu m.in. o ba da niach,

któ re ja kiś czas wcze śniej czy ta łem, do ty czą -

cych wpły wu śro do wi ska pra cy na po czu cie,

umow nie po wiedz my, szczę ścia – oka zu je się,

że naj gor szy mi miej sca mi uży tecz no ści pu -

blicz nej w Pol sce są ko mi sa ria ty. Nie ste ty, pan

po li cjant przy znał mi ra cję… We dług tych ba -

dań to naj brud niej sze, naj brzyd sze i naj gor sze

miej sca do pra cy; jak ła two zgad nąć, ta kie oto -

cze nie nie na stra ja naj le piej prze by wa ją cych

tam lu dzi. To, ja kie ścia ny i me ble mam do oko -

ła, ja ki mam kom pu ter i czy w ogó le po tra fię

go ob słu gi wać, pa ra dok sal nie wpły wa na to, jak

się czu ję w tej pra cy. 

Oczy wi ście nie spra wi my z dnia na dzień, że

na sze miej sca pra cy wy pięk nie ją – ale np. pa -

trząc na pol skie szpi ta le i przy chod nie dziś

i pięć lat te mu, wi dzę ko lo sal ne zmia ny, więc

mam na dzie ję, że i ko mi sa ria ty nie dłu go, już

za kil ka lat, bę dą przy jem ny mi i przy ja zny mi

pla ców ka mi. 

Czy to aby nie utopia? Nowe, piękne
komisariaty, a w nich życzliwi i rozumiejący
klientów policjanci, którzy potrafią
rozmawiać z każdym…

– Mo im zda niem to wszyst ko jest moż li we.

Uprasz cza jąc spra wę: gdy już na wej ściu wi dzę

kra ty, odra pa ne ścia ny i bur kli we go po li cjan ta,

mo ja wia ra w to, że skra dzio ne au to szyb ko się

od naj dzie, jest pro por cjo nal nie mniej sza niż

wte dy, gdy idę do czy ste go i za dba ne go miej sca

z wy glą da ją cym życz li wie funk cjo na riu szem.

Nic na to nie po ra dzi my, ale ko mu ni ka cja 

po za wer bal na, opie ra ją ca się na wi docz nych

do oko ła ob ra zach, kie ru je na szy mi emo cja mi

i po strze ga niem świa ta. Oto cze nie ma ko lo sal -

ny wpływ na to, jak się za cho wu je my. Już kla -

syk Ba re ja po wie dział, że „klient w kra wa cie

jest mniej awan tu ru ją cy się”, więc mo że my

mieć ta kie go po li cjan ta, któ ry swo im wy glą -

dem i za cho wa niem nie bę dzie pro wo ko wał

agre sji u przy cho dzą cych do nie go oby wa te li.

Dzię ku ję za roz mo wę. �
ALEK SAN DRA WI CIK

zdj. ar chi wum Zbi gnie wa Ko wal skie go
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Bądź jak ży ra fa

Ame ry kań ski psy cho log Mar shall Ro sen berg opra co wał mo del ko mu ni ka cji na zwa ny
po ro zu mie niem bez prze mo cy. Scha rak te ry zo wał dwie po sta wy: ży ra fy i sza ka la. Pierw -
sza ma wy so ko gło wę i wi dzi sze ro ki kon tekst każ de go zda rze nia, pa trzy nie tyl ko
na czu bek wła sne go no sa. Na wet wy stra szo na przez in ne zwie rzę nie wy ko nu je gwał -
tow nych ru chów, tyl ko po wo li się roz pę dza i po pro stu od cho dzi. Dla te go w sy tu acjach
trud nych do brze dzia łać jak ona, nie na gle, lecz z roz my słem. Ży ra fa ma naj więk sze
ser ce ze wszyst kich zwie rząt – że by się do ga dy wać z ludź mi, trze ba mieć po pro stu
wiel kie ser ce dla nich. Ta kie na sta wie nie po zwa la ra dzić so bie z emo cjo nal nie trud ny -
mi sy tu acja mi. Prze ci wień stwem ży ra fy jest sza kal – to ktoś, kto za wsze ro bi du żo ha -
ła su i bie ga z miej sca na miej sce, nie ko niecz nie coś w ten spo sób za ła twia jąc. 
Z ję zy ka ży ra fy ko rzy sta my, gdy przy cho dzi do nas roz go rącz ko wa ny czło wiek – roz -
mo wa z nim po win na mieć czte ry eta py: spo strze że nie („wi dzę, że jest pan zde ner wo -
wa ny tym, że ukra dzio no pa nu sa mo chód”), mó wie nie o uczu ciach („jest mi bar dzo
przy kro i współ czu ję pa nu z te go po wo du”), za uwa że nie po trze by („chciał bym, aby -
śmy za ła twi li kwe stię po trzeb nej do ku men ta cji, bo dzię ki te mu bę dzie moż na za cząć
kon kret ne dzia ła nia”) i sfor mu ło wa nie proś by („ze chce pan usiąść i od po wie dzieć
na py ta nia, bym mógł po znać sy tu ację”). 
Je śli nie po my li my eta pów, to zwy kle ten mo del ko mu ni ka cji dość ła two roz wią zu je
bar dzo na pię te sy tu acje. Ro sen berg był w ze spo le do ra dza ją cym bur mi strzo wi No we -
go Jor ku Ru dol pho wi Giu lia nie mu, któ ry za sły nął m.in. z wal ki z gan ga mi; jeź dził też
ja ko ne go cja tor do Stre fy Ga zy. Je go mo del ko mu ni ka cyj ny jest w Pol sce po pu lar ny
zwłasz cza w pra cy z trud ną mło dzie żą. �

AW
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Wszystko zależy
od człowieka
Rozmowa z dr. Krzysztofem Kordelem, rzecznikiem praw
lekarza, prezesem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Ponad połowa lekarzy doświadczyła agresji ze strony pacjentów – czy,
Pana zdaniem, system Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia
(MAWOZ), mimo że działa od niedawna, pomoże w zmniejszeniu skali tego
zjawiska? Czy są już w nim zgłoszenia?

– Tak, ma my już pierw sze zgło sze nia. Na ra zie jed nak mu si my prze bić się

z in for ma cją, że jest ta ka moż li wość, a to tro chę po trwa.

Jak wyglądają prace nad poradnikiem dla lekarzy przygotowywanym przez
Policję i Naczelną Izbę Lekarską, czy już wiadomo, jak będzie wyglądał i co
się w nim znajdzie?

– Pra ce nad po rad ni kiem są w to ku i po ra dy bę dą za miesz cza ne suk ce -

syw nie, m.in. na stro nie www.agre sja.hi po kra tes.org, gdzie rów nież znaj du -

je się MA WOZ. Bę dzie tam np. for mu larz za wia do mie nia o po dej rze niu

po peł nie nia prze stęp stwa, moż li wość wy stę po wa nia z rosz cze niem w przy -

pad ku na ru sze nia dóbr oso bi stych itp.

Czy według Pana potrzebne są szkolenia lekarzy przez policjantów?
Na czym miałyby one polegać?

– Oczy wi ście nie bę dzie my uczyć le ka rzy sa mo obro ny – od po li cjan tów

ocze ku je my, by re ago wa li na na sze zgło sze nia i po dej mo wa li in ter wen cje

w ta ki sam spo sób, w ja ki chcie li by ko rzy stać z na szych usług ja ko pa cjen ci.

Czy to oznacza, że Policja nie reaguje na zgłoszenia od lekarzy lub reaguje
niewłaściwie? Podobno lekarze sami nie zgłaszają przypadków agresji lub
nie chcą tego robić, marginalizując takie zdarzenia?

– Bez współ pra cy z Po li cją nie je ste śmy w sta nie usta lić au to rów wpi sów

do in ter ne tu, a cza sa mi są one obrzy dli we i bar dzo agre syw ne. W jed nym

z przy pad ków wpi sy do ty czy ły le ka rza, któ ry peł ni funk cję kon sul tan ta wo -

je wódz kie go (wy bra ne go przez wo je wo dę), a pro szo ny o po moc ko men dant

wo je wódz ki od pi sał, że te go ty pu spra wy ści ga ne są w try bie pry wat no skar -

go wym i od mó wił po mo cy. Po pro si li śmy o po moc wo je wo dę. Nie tak daw -

no w roz mo wie z dy rek to rem jed ne go z więk szych szpi ta li kli nicz nych

usły sza łem, że na je go proś bę o in ter wen cję pa dła od po wiedź, że prze cież

le karz mo że po za koń czo nym dy żu rze sam przyjść i zgło sić zda rze nie ja ko

po krzyw dzo ny. 

Mam na dzie ję, że są to je dy nie nie chlub ne wy jąt ki. Od wie lu le ka rzy

wiem, że – zwłasz cza w mniej szych ośrod kach – nie ma pro ble mu z nie -

zwłocz ną in ter wen cją. Wszę dzie za le ży to od kon kret nych lu dzi. 

Dziękuję za rozmowę. �
ALEKSANDRA WICIK
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Wewrze śniu 2010 r. w Biu rze Pre wen cji Ko -

men dy Głów nej Po li cji z ini cja ty wy Na -

czel nej Izby Le kar skiej od by ło się spo tka nie,

na któ rym wi ce pre zes Ro mu ald Kra jew ski za pre -

zen to wał dzia ła nia za po bie gaw cze, ja kie pod ję ła

izba le kar ska, aby ogra ni czyć agre sję pa cjen tów

wo bec pra cow ni ków ochro ny zdro wia, tj. le ka rzy,

pie lę gnia rek i po łoż nych. Jed nym z roz wią zań

by ło po wo ła nie rzecz ni ka praw le ka rza, któ rym

zo stał dr Krzysz tof Kor del. 

Pod ję te przez NIL dzia ła nia za po bie gaw cze

z jed nej stro ny zmie rza ją do po pra wy stan dar du

ob słu gi pa cjen ta, z dru giej zaś – do po pra wy bez -

pie czeń stwa per so ne lu me dycz ne go. Sys tem

badań in ter ne to wych po zwo li w naj bliż szych

dwóch la tach zdia gno zo wać ska lę za gro że nia,

jakim jest agre sja pa cjen tów wo bec le ka rzy i pie -

lę gnia rek. Na stęp nie po wsta nie ma pa za gro żeń. 

Obec nie w Pol sce nie ma ba dań czy da nych,

któ re po zwo li ły by jed no znacz nie zdia gno zo wać

ska lę pro ble mu agre sji pa cjen tów wo bec per so -

ne lu w pla ców kach me dycz nych oraz skut ki te go

zja wi ska. Z wnio sków kie ro wa nych do rzecz ni ka

praw le ka rza wy ni ka, że pro blem jest po wszech -

ny, naj do tkliw szy w pla ców kach me dycz nych du -

żych aglo me ra cji.

Po li cja, ma jąc na wzglę dzie wa gę pro ble mu,

zo bo wią za ła się do wspar cia pla no wa nych przez

NIL dzia łań za po bie gaw czych na rzecz ogra ni -

cze nia zja wi ska agre sji wo bec me dy ków. Eks per -

ci po li cyj ni bra li by udział w szko le niach dla

per so ne lu me dycz ne go do ty czą cych za po bie ga -

nia agre sji i umie jęt no ści re ago wa nia na nią.

Powstał też po mysł wspól ne go opra co wa nia po -

rad ni ka i in nych in for ma cji trak tu ją cych o za sa -

dach bez pie czeń stwa. 

Pierw szą po zy tyw ną kon se kwen cją współ pra -

cy mię dzy Na czel ną Izbą Le kar ską a Po li cją była

wy mia na do świad czeń pod czas wrze śnio wej kon -

fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez NIL na te mat pro -

ble ma ty ki prze mo cy w za wo dzie le ka rza, a tak że

no wych obo wiąz ków Po li cji i służ by zdro wia wy -

ni ka ją cych z no we li usta wy o prze ciw dzia ła niu

prze mo cy w ro dzi nie, w tym współ pra cy w ra -

mach ze spo łów in ter dy scy pli nar nych. �

GRAŻYNA BARTUSZEK
współpraca Anna Kuźnia BP KGP

Medycy
zagrożeni
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� Czy przełożony może przerwać urlop
wypoczynkowy i wezwać policjanta do
służby na przykład w piątym dniu urlopu?

– Po li cjan ta moż na od wo łać z urlo pu

z waż nych wzglę dów służ bo wych, a tak że

wstrzy mać udzie le nie mu urlo pu w ca ło ści

lub czę ści (art. 83 ust. 1 usta wy z 6 kwiet -

nia 1990 r. o Po li cji). Na pi sem ny wnio sek

po li cjan ta mo że wią zać się z tym zwrot po -

nie sio nych kosz tów (Roz po rzą dze nie Mi ni -

stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji

z 18 mar ca 2002 r. w spra wie try bu zwro tu

kosz tów prze jaz du i in nych po nie sio nych

kosz tów przy słu gu ją cych po li cjan to wi w razie

od wo ła nia z urlo pu wy po czyn ko we go).

� Czy dopuszczalne jest wezwanie
policjanta z urlopu okolicznościowego
w dniu jego ślubu?

– W obo wią zu ją cych prze pi sach mo wa jest

je dy nie o moż li wo ści od wo ła nia po li cjan ta

z urlo pu wy po czyn ko we go i bez płat ne go

z uwa gi na waż ny in te res służ by. W przy pad -

ku za war cia związ ku mał żeń skie go przez po -

li cjan ta na le ży pa mię tać, że przy słu gu je mu

urlop oko licz no ścio wy w wy mia rze dwóch

dni, któ re go jed nak nie udzie la się, gdy

wska za ny przez po li cjan ta ter min nie po zo -

sta je w bez po śred nim związ ku ze zda rze -

niem uza sad nia ją cym je go udzie le nie

(Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz -

nych i Ad mi ni stra cji z 7 czerw ca 2002 r.

w spra wie urlo pów po li cjan tów). Nie moż na

też utoż sa miać po ję cia „od wo ła nie z urlo pu”

z we zwa niem, któ re mo że ozna czać krót ko -

trwa łą „wi zy tę” w jed no st ce.

� Czy przełożony może wezwać policjanta
w dniu wolnym od służby na 1–3 godzin?
Jeśli tak, czy ten dzień jest dalej dniem
wolnym, czy dniem służby?

– W jed nost kach or ga ni za cyj nych Po li cji

wpro wa dzo ny jest pod sta wo wy roz kład cza su

służ by, w któ rym po li cjant peł ni służ bę

przez 8 go dzin dzien nie od po nie dział ku

do piąt ku oraz zmia no wy, w któ rym po li cjant

peł ni służ bę na zmia ny po 8 go dzin z moż li -

wo ścią peł nie nia służ by na zmia ny po 12 go -

dzin. Z tym też po dzia łem ści śle wią że się

okre śle nie cza su wol ne go przy słu gu ją ce go

po li cjan to wi po służ bie. W mo jej oce nie we -

zwa nie po li cjan ta do wy ko na nia krót ko trwa -

łych czyn no ści służ bo wych z waż nych

wzglę dów służ bo wych w dniu wol nym

od służ by jest do pusz czal ne i nie mo że być

trak to wa ne jak dzień służ by.

� W rozporządzeniu mówi się 
o 40-godzinnym tygodniu służby 
w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym,
z uwzględnieniem prawa do wypoczynku.
Jak to się ma do wypracowanych nadgodzin
za pełnione dyżury domowe? Przykładowo
w marcu przypadało 8 dni wolnych,
policjant miał ich tylko 5. Przełożony 
nie wyraził zgody na odbiór zaległych dni
wolnych. W sumie w 2010 r. policjant
wypracował już 88 nadgodzin, czyli 11 dni
wolnych, nie otrzymując zgody na odbiór
choćby jednego z nich. Czy jest określony
czas, w którym przełożony powinien udzielić
zgody na odbiór zaległych dni wolnych?

– Za czas dy żu ru do mo we go nie udzie la

się cza su wol ne go. Za prze dłu żo ny czas

służ by prze kra cza ją cy nor mę okre ślo ną

w art. 33 ust. 2 usta wy o Po li cji po li cjan to -

wi udzie la się cza su wol ne go w tym sa mym

wy mia rze, z za strze że niem przy zna nia re -

kom pen sa ty pie nięż nej (art. 14 ust. 4a usta -

wy o Po li cji). W okre sie roz li cze nio wym

każ de 8 go dzin prze kra cza ją ce wspo mnia ną

nor mę jest rów no waż ne jed ne mu dnio wi

wol ne mu. W za mian za służ bę peł nio ną

w dniu wol nym od służ by po li cjant otrzy -

mu je dzień wol ny w in nym dniu ty go dnia.

Na wnio sek po li cjan ta czas wol ny mo że być

udzie lo ny w okre sie bez po śred nio po prze -

dza ją cym urlop wy po czyn ko wy lub po je go

za koń cze niu.

Czas wol ny w za mian za służ bę peł nio ną

po za roz kła dem cza su służ by po li cjant jest

obo wią za ny wy ko rzy stać do dnia zwol nie nia

ze służ by, a prze ło żo ny wła ści wy w spra wach

oso bo wych ma obo wią zek mu to za pew nić.

Prze ło żo ny ten pro wa dzi ewi den cję cza su

służ by po li cjan tów przy po mo cy wska za nych

przez nie go kie row ni ków ko mó rek or ga ni za -

cyj nych. Ewi den cję cza su służ by udo stęp nia

się po li cjan to wi na je go żą da nie (par. 9 Roz -

po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych

i Ad mi ni stra cji z 18 paź dzier ni ka w spra wie

roz kła du cza su służ by po li cjan tów).

O pra cach ze spo łu po wo ła ne go przez ko -

men dan ta głów ne go Po li cji do opra co wa nia

pro jek tu no wych roz wią zań w za kre sie cza su

służ by pi sa li śmy w nu me rze 2/2009. Pro po -

zy cje zmian tra fi ły do MSWiA, któ re ma się

do nich usto sun ko wać – dop. P.K.

� Ile razy w roku przełożony powinien
przeprowadzić odprawę służbową
z policjantami (mały posterunek z obsadą 
7-osobową, bez codziennych odpraw
do służby)? 

– Od pra wa czy na ra da służ bo wa z po li cjan -

ta mi słu ży mię dzy in ny mi do prze ka za nia

pod wład nym istot nych in for ma cji do ty czą -

cych funk cjo no wa nia da nej jed nost ki czy ko -

mór ki or ga ni za cyj nej, więc czę sto tli wość

po win na być uza leż nio na od po trzeb w tym

wzglę dzie. In ną rze czą jest od pra wa do służ -

by, gdzie kwe stia ta zo sta ła dla wy bra nych

ko mó rek or ga ni za cyj nych ure gu lo wa na. Po li -

cjan ci służb pa tro lo wych i pa tro lo wo -in te -

rewn cyj nych po win ni być od pra wia ni do

służ by, a ich przy go to wa nie do służ by spraw -

dza ne na od pra wach lub in dy wi du al nie. Od -

pra wę prze pro wa dza bez po śred ni prze ło żo ny

po li cjan ta lub in ny po li cjant wy zna czo ny

przez kie row ni ka jed nost ki, po sia da ją cy

odpowiednią wie dzę i do świad cze nie za wo -

do we, szcze gól nie z za kre su służ by pre wen -

cyj nej. Od pra wa po win na mieć cha rak ter

krót kie go prze ka zu in for ma cji, w mia rę 

moż li wo ści z wy ko rzy sta niem pre zen ta cji

mul ti me dial nych, do ty czą cych kon kret nych

in for ma cji i bie żą cej sy tu acji zwią za nej ze

sta nem bez pie czeń stwa w re jo nie. W sy tu -

acjach szcze gól nie uza sad nio nych bez od pra -

wy mo gą roz po czy nać służ bę pa tro lo wą tyl ko

po li cjan ci po sia da ją cy od po wied nie do świad -

cze nie za wo do we z za kre su służ by pre wen -

cyj nej, któ rzy uzy ska li na to bez po śred nią

zgo dę prze ło żo ne go. �

oprac. pod insp. PIOTR MI KO SZA 
(WSPol. w Szczyt nie) 

pk

Pytania i odpowiedzi (11) 

– Czas służby cd.
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Policjant, dziennikarz, prywatny przedsiębiorca,
działacze samorządowi zostali laureatami Wyróżnienia
Białej Wstążki. Przyznawane jest ono mężczyznom,
którzy aktywnie przeciwstawiają się przemocy
i dyskryminacji wobec kobiet. 

W y róż nie nia wrę czo ne zo sta ły 7 grud nia 2010 ro ku pod czas

uro czy stej ga li w war szaw skim Te atrze Ka mie ni ca. Po my sło -

daw ca mi są dwaj po li cjan ci, pod insp. Ka zi mierz Wa li jew ski

i st. sierż. To masz Pie trzak, or ga ni za to ra mi zaś Cen trum Praw Ko biet

i Fun da cja Jo lan ty Kwa śniew skiej Po ro zu mie nie bez Ba rier. Lau re -

atów – spo śród kan dy da tów zgło szo nych przez po krzyw dzo ne ko bie -

ty, pra cow ni ków in sty tu cji i or ga ni za cje po za rzą do we – wy bra ła

ka pi tu ła, w skła dzie któ rej by ły wy łącz nie pa nie: Jo lan ta Kwa śniew -

ska, Ur szu la No wa kow ska, Kry sty na Ko fta, Ni na Ko wa lew ska -Mo -

tlik, Elż bie ta Po ma ska, Ire na San tor oraz Bo że na To eplitz. 

UCZCIĆ PA MIĘĆ OFIAR
6 grud nia 1989 r. w Mont re alu, w bu dyn ku po li tech ni ki, an ty fe mi -

ni sta Marc Le pi ne za strze lił 14 ko biet i ra nił 13 in nych osób, po nie -

waż – jak tłu ma czył – ko bie ty nie po win ny koń czyć stu diów

tech nicz nych. Dwa la ta póź niej, w 1991 ro ku, gru pa męż czyzn w Ka -

na dzie za ini cjo wa ła kam pa nię Bia łej Wstąż ki – przy pię li do pier si

bia łe wstąż ki, aby dać sy gnał, że zło ży li przy rze cze nie, iż oni ni gdy

nie bę dą sto so wać prze mo cy wo bec ko biet i dziew cząt. Po kil ku ty -

go dniach bia łą wstąż kę no si ło już 100 ty się cy Ka na dyj czy ków, a rząd

Ka na dy ogło sił 6 grud nia Na ro do wym Dniem Pa mię ci i Dzia ła nia

Prze ciw ko Prze mo cy wo bec Ko biet.

Dzie sięć lat po tra ge dii w Mont re alu, w 1999 ro ku, Or ga ni za cja

Na ro dów Zjed no czo nych ogło si ła 25 li sto pa da Mię dzy na ro do wym

Dniem na rzecz Eli mi na cji Prze mo cy wo bec Ko biet. W ten spo sób

upa mięt ni ła za mor do wa ne na roz kaz dyk ta to ra Ra fa ela Le oni da sa

Tru jil lo 25 li sto pa da 1960 ro ku w Re pu bli ce Do mi ni ka ny dzia łacz ki

na rzecz praw czło wie ka, sio stry Mi ra bal (Pa trię Mer ce des, Mi ne rvę

Ar gen ti nę i An to nię Ma rię Te re sę). 10 grud nia uzna ny zo stał rów nież

przez ONZ za Dzień Praw Czło wie ka.
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• Wy miar spra wie dli wo ści i or ga ny 
ści ga nia: mł. asp. Krzysz tof Ja ku bik
z KPP w Ży rar do wie

Od 6 lat w pra cu je w Po li cji. Za czy nał w pa -

tro lu in ter wen cyj nym, gdzie – jak pod kre śla –

po raz pierw szy spo tkał się ze zja wi skiem

prze mo cy w ro dzi nie. Zo ba czy łem, że prze moc
jest nie tyl ko w ro dzi nach pa to lo gicz nych, ale
rów nież w tzw. nor mal nych. Od trzech lat jest

dziel ni co wym. Ak tyw nie po ma ga, szu ka no -

wych roz wią zań dla osób po trze bu ją cych.

Czę sto spraw ca mi prze mo cy są oso by nad uży -
wa ją ce al ko ho lu. Je go kan dy da tu rę zgło si ła

mło da ko bie ta – to dzię ki nie mu pod ję ła

dzia ła nia, któ re do pro wa dzi ły do prze rwa nia

prze mo cy, ja ką sto so wał wo bec niej i bli skich

oj ciec. Męż czy zna zo stał ska za ny na ka rę

w za wie sze niu, mi mo nad zo ru ku ra to ra da lej

pił i mal tre to wał ro dzi nę. W grud niu ub.r.

kara zo sta ła od wie szo na, spraw ca tra fił na

1,5 ro ku do za kła du kar ne go.

Krzysz tof Ja ku bik skoń czył re so cja li za cję.

Jest żo na ty, ma 5-let nie go syn ka Wik to ra. 

• Instytucje i organizacje pomocowe:
Tomasz Ciałowicz – przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Lokalnego
Zespołu Interdyscyplinarnego
w Słomnikach, woj. małopolskie

Wy ka zał się ogrom nym za an ga żo wa niem,

po my sło wo ścią i upo rem, do pro wa dza jąc

do po wsta nia w gmi nie Słom ni ki czy tel ne -

go i spraw nie dzia ła ją ce go sys te mu po mo -

cy ko bie tom, któ re są ofia ra mi prze mo cy

w ro dzi nie. Jest twór cą Gmin ne go Pro gra -

mu Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy w Ro dzi nie

oraz Gmin nych Pro gra mów Pro fi lak tycz -

nych.

• Osoby i instytucje publiczne: 
Paweł Pawlak – były wiceburmistrz
Dzielnicy Wola w Warszawie, obecnie
radny; Mirosław Starzyński –
naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola
w Warszawie

Są współ za ło ży cie la mi Ko ali cji Wol skiej

na rzecz Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy wo bec

Ko biet. Pa weł Paw lak w roz mo wie z oso bą

we ry fi ku ją cą je go zgło sze nie po wie dział:

Pra co wa łem ja ko straż nik miej ski, gdzie sty -
ka łem się z ak ta mi prze mo cy w ro dzi nie. Po -
sta no wi łem kon ty nu ować swo ją dzia łal ność
i za an ga żo wa łem się tak że w obec nej pra cy.
Nie mam opo rów, by w każ dej chwi li sta nąć
w obro nie ko bie ty. Mó wi, że prze moc wo bec ko -
biet jest obrzy dli wą i jed ną z naj gor szych cech
ludz kich.

• Pra co daw cy: 
Trinh Ho ai Nam – przed się bior ca

Od wie lu lat prze by wa w Pol sce, jest księ -

go wym, pro wa dzi wła sną dzia łal ność. Wy ka -

zał się du żą od wa gą, da jąc pra cę, mi mo

oszczerstw i do no sów, ko bie cie, nad któ rą

znę cał się mąż, wie lu in nych przed się bior -

ców, nie chcąc kło po tów, zwal nia ło ją lub

uni ka ło jej za trud nie nia. Pan Trinh Ha oi

Nam i je go żo na Ha po mo gli też ko bie cie

urzą dzić miesz ka nie, za opa try wa li ją i dzie -

ci w żyw ność.

Lau re aci Wy róż nie nia Bia łej Wstąż ki 2010: 

Męż czyź ni 
z bia łą wstąż ką
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W okre sie wy zna czo nym przez te waż ne

dla praw ko biet da ty, czy li 25 li sto pa da –

10 grud nia, każ de go ro ku na ca łym świe cie

pro wa dzo na jest kam pa nia Bia łej Wstąż ki.

Po nad ty siąc or ga ni za cji z bli sko 130 kra jów

po dej mu je w tym cza sie róż ne ini cja ty wy

ma ją ce na ce lu upa mięt nie nie ko biet – ofiar

prze mo cy.

Od kil ku lat kam pa nie Bia łej Wstąż ki pro -

wa dzo ne są w Pol sce, m.in. od 2009 r., dzię -

ki ini cja ty wie To ma sza Pie trza ka, w Gdy ni,

a od ub.r. w Su wał kach, z ini cja ty wy Ka zi -

mie rza Wa li jew skie go. 

ZO BO WIĄ ZU JĘ SIĘ...
Wrę cze niu Wy róż nie nia Bia łej Wstąż ki to -

wa rzy szył pa nel dys ku syj ny, któ re go uczest -

ni cy mówili o miej scu, ja kie po win ni

zaj mo wać męż czyź ni w sys te mie po mo cy

krzyw dzo nym ko bie tom. Wśród pre le gen -

tów by li Ur szu la No wa kow ska, Jo lan ta Kwa -

śniew ska, Da riusz Szwed, Ma rek Praj zner,

Ka zi mierz Wa li jew ski, Ta de usz Wiesz czyk

i Ma rek Ba lic ki. Zastanawiano się m.in. nad

sek si stow skimi uprze dze niami męż czyzn –

rów nież tych, któ rzy an ga żu ją się w wal kę

z prze mo cą wo bec ko biet i z prze mo cą w ro -

dzi nie.

Na za koń cze nie Emi lian Ka miń ski, za ło -

ży ciel Te atru Ka mie ni ca, od czy tał apel do

męż czyzn: Zo bo wią zu ję się do (…) nie sto so -
wa nia, po tę pia nia i re ago wa nia na każ dy prze -
jaw prze mo cy wo bec ko biet za rów no w sfe rze
pu blicz nej, jak i pry wat nej. �

Po ma gać trze ba
chcieć
Rozmowa ze st. sierż. Tomaszem Pietrzakiem z KP Gdynia-Śródmieście
i podinsp. Kazimierzem Walĳewskim z KMP w Suwałkach,
pomysłodawcami Wyróżnienia Białej Wstążki

Czy rzeczywiście należy przyznawać specjalne wyróżnienia mężczyznom, którzy nie łamią
prawa, bo przecież przemoc jest niezgodna z prawem. Prawa nie łamią miliony ludzi i nikt
z tego powodu ich nie nagradza.

Ka zi mierz Wa li jew ski: – Wy róż nie nie po wsta ło po to, aby za uwa żyć pra cę wie lu męż -

czyzn po ma ga ją cych krzyw dzo nym ko bie tom. Po moc to trud na sztu ka, uczy my się jej la -

ta mi, nie ste ty, nie za wsze sku tecz nie. Jeż dżąc na róż ne go ro dza ju sym po zja i szko le nia

wi dzi my, że dział ka po mo co wa jest moc no sfe mi ni zo wa na i dla te go po sta no wi li śmy wal czyć

o męż czyzn. Po krzyw dzo ne ko bie ty po win ny zo ba czyć, że w przy ro dzie jest rów no wa ga,

a zło i prze stęp czość są jed na ko wo pięt no wa ne przez męż czyzn i ko bie ty. Naj pierw za pre -

zen to wa li śmy nasz po mysł na fo rum „Nie bie skiej Li nii”, póź niej po sta no wi li śmy za in te -

re so wać nim in ne oso by. Do pie ro w Cen trum Praw Ko biet tra fi li śmy na od po wied ni

mo ment i przede wszyst kim zna ko mi te oso by – Ka sia Bie law ska i Ula No wa kow ska to wni -

kli we ob ser wa tor ki, któ re po tra fią do strzec krzyw dę i od po wied nio za dbać o jej zni we lo -

wa nie. Chwy ci ły po mysł, do pra co wa li śmy szcze gó ły i wszyst ko ru szy ło z gór ki.

To masz Pie trzak: – Uzna li śmy, że sym bo licz ny pro test i akt so li dar no ści to za mało,

że sa mo przy pię cie bia łej wstąż ki nie wpły nie na po pra wę lo su ofiar prze mo cy. Za le ża ło

nam na tym, aby Bia ła Wstąż ka sta ła się od zna cze niem przy zna wa nym za kon kret ne dzia -

ła nia, a nie by ła tyl ko sym bo lem wrę cza nym przy pad ko wym prze chod niom, wśród któ -

rych mo gą prze cież być spraw cy prze mo cy lub in nych prze stępstw. Ma my na dzie ję, że

Wy róż nie nie Bia łej Wstąż ki za chę ci tak że in nych do prze ciw dzia ła nia prze mo cy wo bec

ko biet.

Od kiedy zajmujecie się problematyką przemocy w rodzinie? Czy po raz pierwszy
zetknęliście się z nią dopiero w trakcie służby, czy może już wcześniej? 

K.W.: – Już bę dąc dziel ni co wym, chcia łem po ma gać, wspie rać i mo ty wo wać do zmian ko -

bie ty do świad cza ją ce prze mo cy od swych mę żów i part ne rów. Nie ste ty, nie mia łem ani wie -

dzy, ani do świad cze nia. Kie ro wa łem się ra czej in tu icją oraz głę bo kim prze ko na niem, że

z każ dej sy tu acji jest wyj ście. Po tem pra co wa łem w Ko mi sji Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al -

ko ho lo wych w Su wał kach, ukoń czy łem Stu dium Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy w Ro dzi nie.

Dwa na ście lat te mu za czą łem pra co wać w Su wal skim Sto wa rzy sze niu WY BÓR, gdzie świad -

czy łem po moc krzyw dzo nym w wy ni ku prze mo cy w ro dzi nie. Mo imi klient ka mi by ły prze -

waż nie ko bie ty. Od po cząt ku szu ka łem wyj ścia z każ dej in dy wi du al nej sy tu acji, wkła da łem

w każ dy przy pa dek swo ją du szę. Wie le ra zy uda ło mi się po móc na ty le sku tecz nie, że prze -

moc zo sta ła za trzy ma na. Oczy wi ście, zda rza ły się też po raż ki, prze moc by ła mi mo mo ich

sta rań, bo prze cież ja mo gę do ra dzić, wska zać, spró bo wać zmo ty wo wać, ale dzia ła nie za re -

zer wo wa ne jest dla ko bie ty do świad cza ją cej prze mo cy.

T.P.: – Pro ble ma ty ką zaj mu ję się od po nad 10 lat. Pod czas peł nie nia służ by uświa do mi łem

so bie, że prze moc jest zja wi skiem, nie ste ty, po wszech nym i na le ży te mu ka te go rycz nie po -

wie dzieć nie, prze cież nikt nie ma pra wa krzyw dzić dru giej oso by. Po sta no wi łem za jąć się tą

te ma ty ką pro fe sjo nal nie. W tym ce lu, w cza sie pry wat nym, koń czy łem kur sy, bra łem udział

w warsz ta tach, se mi na riach, kon fe ren cjach. Mo im ma rze niem jest, by za wo do wo za jąć się

prze ciw dzia ła niem prze mo cy w ro dzi nie. Obec nie więk szość pra cy na tym po lu wy ko nu ję

w cza sie pry wat nym. Wy zna ję jed nak za sa dę, od któ rej nie mo że być od stępstw, że po ma gać

trze ba chcieć, tu taj nie ma miej sca na przy pad ko wość. 
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• Oso by pry wat ne: 
Krzysz tof Stry char ski

Przez wie le lat pra co wał z dwu nast ką

przy bra nych dzie ci, stwo rzył im, wraz

z żo ną Hen ry ką Krzy wo nos, szczę śli wą

rodzinę. Uczył je ży cia bez agre sji i prze -

mo cy. Ro bił to pod swo im da chem, kon -

se kwent nie i co dzien nie. Przy spo rzył

na dziei i wia ry w dru gie go czło wie ka, że

sza cu nek i mi łość czy nią cu da. Za wsze też

wspie rał swo ją żo nę, naj słyn niej szą pol ską

tram wa jar kę, w jej wal ce o nie pod le głą

Pol skę. 

• Me dia: Mi chał Ol szań ski –
dzien ni karz ra dio wy i te le wi zyj ny

Je go pro gra my po ka zu ją, jak ak tyw nie

bu do wać pra wi dło we sto sun ki mię dzy

ludź mi. Uczą sza cun ku do dru gie go czło -

wie ka, ak cep ta cji, to le ran cji i em pa tii. Są
one istot nym wkła dem w bu do wa nie spo łe -
czeń stwa po tra fią ce go sku tecz nie prze ciw -
dzia łać agre sji i prze mo cy – mó wią oso by,

któ re we ry fi ko wa ły kan dy da tu rę dzien ni -

ka rza. �

�
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Ile ofiar przemocy domowej spotkaliście Panowie na swej drodze,
ilu pokrzywdzonym udało się pomóc? Najczęstszą formą jest
przemoc fizyczna – a co z psychiczną, ekonomiczną, seksualną.
Jakie są proporcje?

K.W.: – Ni gdy nie li czy łem, ilu oso bom po mo głem, bar dziej bo la -

ły sy tu acje, kie dy ko bie ta wra ca ła po kil ku la tach i mó wi ła By łam
u pa na 5 lat te mu, ale od tam tej chwi li nic się nie zmie ni ło. Znów pró -

bo wa łem z nią skon stru ować in dy wi du al ny plan po mo cy, za pew nić

bez pie czeń stwo, po szu kać naj lep szych roz wią zań. Pa ra dok sal nie,

prze moc fi zycz na jest „ła twiej sza” niż wszyst kie in ne, bo… do strze -

ga my ją i sta ra my się po móc. Wszy scy. Dziel ni co wy i pra cow nik so -

cjal ny, pro ku ra tor i sę dzia, na uczy ciel i le karz. Je śli zda rza się

in na prze moc, to po krzyw dzo na czę ściej do zna je wtór nej wik ty mi za -

cji, opusz cze nia, po zo sta wie nia ze swo im pro ble mem. Spra wa kar -

na naj czę ściej upa da, wspar cie jest zni ko me, a ra tu nek i wska za nia

na dal szą dro gę są ilu zo rycz ne. Żo nę moż na zgwał cić? – py ta ją, co

praw da, co raz mniej licz ni, ale wciąż jesz cze znaj du ją się ta cy, któ rzy

nie ro zu mie ją ca łej praw dy za war tej w tych sło wach. Czy jest wyj -

ście z te go ty pu prze mo cy? Tak, z każ dej sy tu acji jest wyj ście. Czas

naj wyż szy jed nak zwięk szyć ro lę szko leń, edu ko wać, wska zy wać,

uczyć. Przede wszyst kim po li cjan tów, pro ku ra to rów, sę dziów, na -

uczy cie li, le ka rzy. Naj bar dziej opty mal nym roz wią za niem by ło by

na wszyst kich te go ro dza ju stu diach wyż szych po wo łać no wy, obo -

wiąz ko wy przed miot „Prze ciw dzia ła nie prze mo cy w ro dzi nie”. To

wstęp do po mo cy i zro zu mie nia zja wi ska. Na le ży po sta wić zwłasz cza

na edu ka cję po li cjan tów – in ter wen cyj nych, dziel ni co wych, do cho -

dze nio wych. I po wo łać ko or dy na to ra do spraw prze mo cy na szcze blu

cen tral nym i ko or dy na to rów w każ dym mie ście wo je wódz kim i po -

wia to wym. Ta ka in sty tu cja dba ła by o roz wój, edu ka cję, szko le nia,

wy da wa nie spe cja li stycz nych pu bli ka cji i zmia nę men tal no ści.

Przede wszyst kim w na szym śro do wi sku, bo po li cjan ci, wy wo dząc

się ze spo łe czeń stwa, któ re ma ta kie, a nie in ne wy obra że nie o zja -

wi sku prze mo cy, też ją tak po strze ga ją. Czas to zmie nić, a nie cze kać

na zmia ny pra wa czy ewo lu cję spo łecz ną. Mo że war to dać sy gnał, że

prze moc w ro dzi nie jest bar dzo waż nym za gad nie niem i stwo rzyć

coś, co by ło by ta ką re wo lu cją w na szych sze re gach, jak wpro wa dze -

nie Nie bie skich Kart w 1998 ro ku? 

T.P.: – Co dzien nie roz ma wiam z oso ba mi do zna ją cy mi prze mo cy,

po ma gam jak mo gę naj le piej, sta ram się je wzmac niać oraz mo ty wo -

wać, udzie lać po rad, kon sul ta cji. Wspól nie szu ka my opty mal nych

roz wią zań. 

Nie li czy łem ni gdy, ile ta kich osób spo tka łem, za wsze mam czas

dla do zna ją cych krzyw dy. Z ca łą pew no ścią jest ich bar dzo du żo.

Na pod sta wie swo je go do świad cze nia stwier dzić mo gę, że nie wy -

stę pu je je den ro dzaj prze mo cy, prze waż nie jest tak, że jest ich kil ka

w da nej spra wie. Ból fi zycz ny za wsze nie sie kon se kwen cje na tu ry

psy chicz nej, emo cjo nal nej. Prze moc eko no micz na zwią za na jest

z psy chicz ną. I ja mu szę być na każ dą przy go to wa ny. W tej te ma ty -

ce nie ma miej sca na uogól nie nia i ste reo ty py. Każ da spra wa jest inna

i wy ma ga in dy wi du al ne go po dej ścia. 

Ofiarami przemocy domowej są nie tylko kobiety. Niedawno przez
media przeszła kampania dotycząca przemocy kobiet wobec
mężczyzn. Często spotykacie mężczyzn bitych i poniewieranych
przez kobiety? 

K.W.: – Na sza usta wa mó wi ła kie dyś o prze mo cy do mo wej, te raz

o prze mo cy w ro dzi nie, a po win na na zy wać się tak jak w USA

i w Hisz pa nii – o prze ciw dzia ła niu prze mo cy wo bec ko biet. Prze moc

wo bec nich wy ni ka z ich spo łecz nej ro li, a ja ka ona jest – wszy scy wi -

dzą. Cza sa mi my ślę, że roz drab nia jąc prze moc w ro dzi nie i dzie ląc ją

na prze moc wo bec dzie ci, męż czyzn, lu dzi star szych, bliż szych czy

dal szych krew nych, je ste śmy w ta kiej ro li, jak wo bec uza leż nień. Aby

osła bić ro lę al ko ho li zmu czy nar ko ma nii, sta ra my się ba ga te li zo wać

je i tłu ma czyć, że każ dy z nas ma ja kieś uza leż nie nie – ka wa, her ba -

ta, pra ca, seks, ob żar stwo, ano rek sja, bie ga nie, po dró żo wa nie czy Bóg

wie co jesz cze. Tak okre śla jąc uza leż nie nia, nie po ma ga my wyjść

z pla gi nar ko ma nii czy al ko ho li zmu.
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Ka zi mierz Wa li jew ski (na zdjęciu z lewej):
Był dziel ni co wym, kie row ni kiem dziel ni co wych, za stęp cą na -
czel ni ka (w wy dzia le kon wo jo wym, w Po li cji Są do wej, w wy -
dzia le do wal ki z prze stęp czo ścią prze ciw ko mie niu,
w wy dzia le pre wen cji) oraz na czel ni kiem (Po li cja Są do wa).
Jest prze wod ni czą cym Gmin nej Ko mi sji Roz wią zy wa nia Pro -
ble mów Al ko ho lo wych w Gmi nie Su wał ki, pra cu je też w Miej -
skiej Ko mi sji Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych
w Su wał kach oraz Su wal skim Sto wa rzy sze niu WY BÓR (pro -
wa dzi punkt po rad psy cho lo gicz no -praw nych). Współ pra cu -
je z Ogól no pol skim Po go to wiem dla Ofiar Prze mo cy
w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia” (jest mo de ra to rem fo rum oraz
peł ni funk cję kon sul tan ta ds. pra wa i pro ce dur), z ze spo łem
stra te gicz nym i ze spo łem ko or dy na cyj nym Lo kal ne go Sys te -
mu ds. Prze mo cy w Ro dzi nie w po wie cie su wal skim. Or ga ni -
zo wał i pro wa dził m.in. kam pa nię „Dzie ciń stwo bez
prze mo cy”. Brał udział w wie lu szko le niach i kon fe ren cjach
na te mat prze mo cy. Sam rów nież or ga ni zu je i pro wa dzi szko -
le nia dla dziel ni co wych, służb in ter wen cyj nych, pro ku ra to rów
i sę dziów z za kre su prze mo cy w ro dzi nie. 

To masz Pie trzak (na zdjęciu z prawej):
Ukoń czył Stu dium Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy w Ro dzi nie
w War sza wie. Współ pra cu je z Ogól no pol skim Po go to wiem
dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia” (jest mo de -
ra to rem fo rum oraz peł ni funk cję kon sul tan ta ds. pra wa i pro -
ce dur), z Cen trum Praw Ko biet w War sza wie, Cen trum
Kształ ce nia Usta wicz ne go w So po cie. Opra co wał po rad nik
dla dziel ni co wych do ty czą cy zja wi ska prze mo cy w ro dzi nie
(otrzy mał re ko men da cję KGP, a w KMP w Gdy ni zo stał wy da -
ny i prze ka za ny dziel ni co wym) oraz po rad nik dla pra cow ni ka
so cjal ne go, któ ry uzy skał re ko men da cję Mi ni ster stwa Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej. Pro wa dził licz ne kon sul ta cje i szko le nia
w wo je wódz twie po mor skim. Jest lau re atem pierw szej edy cji
ogól no pol skie go kon kur su Po li cjant, któ ry mi po mógł, or ga -
ni zo wa ne go przez KGP oraz Ogól no pol skie Po go to wie dla
Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia” i In sty tu tu Psy -
cho lo gii Zdro wia w War sza wie. W „Po li cji 997” pi sa li śmy o nim
w czerw cu 2010 r. �

zdj. An drzej Mi tu ra

�

�
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Oczy wi ście, zda rza się, że to ko bie ta sto su je prze moc. Przez 12

lat pra cy z po krzyw dzo ny mi zgła sza li się do mnie męż czyź ni, kil ku

z nich by ło ofiara mi, w zde cy do wa nej więk szo ści by li to spraw cy, któ -

rzy szu ka li po mo cy praw nej czy wska zów ki, co zro bić, aby ura to wać

ro dzi nę przed jej osta tecz nym roz pa dem. Znam na wet kil ku ta kich,

któ rzy uczest ni czy li w gru pach te ra peu tycz nych dla do świad cza ją -

cych prze mo cy. 

T.W.: – Oczy wi ście, na le ży pa mię tać, że spraw cą prze mo cy mo że

być za rów no męż czy zna, jak i ko bie ta. Prze moc nie ma płci.

Czy statystyki na temat przemocy domowej odzwierciedlają stan
faktyczny?

K.W.: – Sta tyst yki mó wią o prze mo cy wo bec ko biet i dzie ci, one

są naj czę ściej krzyw dzo ne. W tle po zo sta je krzyw dze nie męż czyzn.

Licz by są bez względ ne – dla nich znę ca nie się, któ re do pro wa dzi ło

do śmier ci po krzyw dzo nej, i awan tu ra pi ja ka wra ca ją ce go o czwar tej

nad ra nem są rów no waż ne. Nie ufam sta ty sty kom, ich ist nie nie

może być po moc ne, aby za uwa żyć ja kiś pro blem, ale nie są one wy -

znacz ni kiem ten den cji czy wska zów ką do dzia ła nia. 

T.P.: – Rze czy wi ście, wie le osób ni gdzie nie zgła sza, że są ofia ra -

mi prze mo cy, z ni kim na ten te mat nie roz ma wia ją. Suk ce sem jest,

że ra zem z przy ja cie lem Ka zi mie rzem Wa li jew skim do cie ra my

do czę ści ta kich osób, np. po przez ogól no pol skie fo rum in ter ne to we.

Białą Wstążkę otrzymują mężczyźni pomagający krzywdzonym
kobietom. Kim są kandydaci do tego wyróżnienia?

K.W.: – Ten kon kurs uzmy sło wił nam, że jest wie lu męż czyzn,

któ rzy umie ją sku tecz nie i z peł nym od da niem po ma gać wszyst -

kim, któ rzy do zna ją krzyw dy. Wie lu z nich zna nych jest na fo rum

ogól no pol skim, a nie któ rzy zna ni są tyl ko w swo im mie ście

i w swo ich śro do wi skach. Trze ba ich do ce niać i wska zy wać. Niech

wszy scy zo ba czą, że są to lu dzie o wiel kich ser cach, któ rych nie

do pa dła znie czu li ca. Ta cy, jak kan dy da ci zgło sze ni do Wy róż nie nia

Bia łej Wstąż ki – Ja kub Śpie wak (pre zes fun da cji Kid pro tect),

Krzysz tof Sa rza ła (kie row nik Cen rum In ter wen cji Kry zy so wej

w Gdań sku), Ma rek Szam be lan (pre zes fun da cji Ra zem Le piej),

Mi chał Guć (wi ce pre zy dent Gdy ni) czy An drzej Pio trow ski (dy -

rek tor PCPR w Kro to szy nie). Do te go gro na za li czył bym wszyst -

kich lau re atów kon kur su Po li cjant, któ ry mi po mógł, to wspa nia li

lu dzie, któ rych nie za wsze je ste śmy w sta nie do strzec, bie ga jąc

za swo imi spra wa mi.

T.P.: – Bar dzo trud ne py ta nie... Oczy wi ście, spo tka łem w na szym

kra ju wie lu męż czyzn po ma ga ją cych ko bie tom. Pra cu ją w róż nych

or ga ni za cjach po za rzą do wych, są to tak że oso by pry wat ne.

Dzię ku ję za roz mo wę. �
GRA ŻY NA BAR TU SZEK
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Roz mo wa z
UR SZU LĄ NO WA KOW SKĄ, 
pre zes Cen trum Praw Ko biet 

To Centrum Praw Kobiet przeniosło
na polski grunt kampanię Białej Wstążki.
Było też współorganizatorem
ubiegłorocznej, pierwszej edycji
Wyróżnienia Białej Wstążki...

– Nie, pod ha słem bia łej wstąż ki od kil ku

lat or ga ni zo wa ne są w Pol sce róż ne dzia ła -

nia, a na świe cie już 20 lat. My rów nież raz

or ga ni zo wa ły śmy przed war szaw skim me -

trem ak cję wrę cza nia męż czy znom bia łych

wstą żek i ulo tek „Męż czyź ni prze ciw prze -

mo cy”. To co no we w na szej ak cji, to kon -

kurs i wrę cza nie Wy róż nie nia Bia łej Wstąż ki

męż czy znom, któ rzy szcze gól nie za słu ży li

się w dzia ła niach prze ciw ko prze mo cy wo -

bec ko biet. To dla nas bar dzo bu du ją ce, że

po my sło daw cy wy róż nie nia, po li cjan ci Ka zi -

mierz Wa li jew ski i To masz Pie trzak, wy bra -

li na szą or ga ni za cję, a nam uda ło się za pro sić

do współ or ga ni za cji kon kur su Fun da cję Jo -

lan ty Kwa śniew skiej Po ro zu mie nie bez Ba -

rier. 

Prowadzicie nie tylko działalność
pomocową, ale również informacyjną, którą
kierujecie do służb reprezentujących prawo
i porządek.

– Na szą mi sją jest, aby ko bie tom, któ rych

pra wa są ła ma ne czy przez człon ków ro dzi ny,

czy przez oso by ob ce, w tym np. pra co daw -

ców, ko le gów z pra cy, za pew nić wszech -

stron ną po moc. Naj pierw trze ba je

wzmoc nić psy chicz nie, udzie lić po mo cy

praw nej, ro bią to na sze psy cho loż ki i na si

praw ni cy. W War sza wie pro wa dzi my też

Spe cja li stycz ny Ośro dek Wspar cia, je dy ny

w Pol sce z utaj nio nym ad re sem ze wzglę du

na bez pie czeń stwo prze by wa ją cych w nim

ko biet i dzie ci. To wa rzy szy my na szym

klient kom, je śli jest ta ka po trze ba, na po li cji,

w pro ku ra tu rze, a tak że w trak cie roz praw

są do wych – chce my, że by czu ły się pew nie

i bez piecz nie. Aby ko bie ta mo gła wy rwać się

spod wła dzy ty ra na, mu si być nie za leż na

eko no micz nie. Spraw ca prze mo cy czę sto

jest je dy nym ży wi cie lem ro dzi ny i strach

przed bra kiem środ ków do ży cia nie po zwa -

la jej na pod ję cie ra dy kal nych kro ków

i opusz cze nie agre so ra. Cen trum Praw Ko -

biet współ pra cu je z pra co daw ca mi. Po ma ga -

my na szym klient kom zna leźć kur sy

za wo do we, pra cę, by zdo by ły nie za leż ność

fi nan so wą od spraw cy.

Wy da je my też wie le bro szur, po rad ni ków,

ma te ria łów in for ma cyj nych skie ro wa nych

za rów no do po krzyw dzo nych ko biet, jak
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i do pro fe sjo na li stów. Ma my na swo im kon cie

m.in. kil ka na ście nie zbęd ni ków na te mat

prze mo cy prze zna czo nych m.in. dla ta kich

grup za wo do wych, jak pro ku ra to rzy, sę dzio -

wie, po li cjan ci, le ka rze, na uczy cie le, ku ra to -

rzy. Pro wa dzi my tak że szko le nia dla róż nych

grup za wo do wych – pierw sze, ja kie zor ga ni -

zo wa li śmy w 1997 ro ku, skie ro wa ne by ło

do po li cjan tów i od by ło się dzię ki współ pra -

cy z KGP. Od te go cza su współ pra ca z Po li cją,

m.in. z Biu rem Pre wen cji KGP, ukła da się

nam bar dzo do brze. 

Uwa ża my, że pla ców ka zaj mu ją ca się ofia -

ra mi prze mo cy do mo wej po win na za pew nić

im kom plek so wą po moc, a nie od sy łać

do róż nych in sty tu cji. Nie ste ty, z przy czyn

od nas nie za leż nych nie za wsze to jest moż -

li we.

Czy cho dzi o pie nią dze?
– Rze czy wi ście, to du ża bo lącz ka, nie tyl -

ko na sza. Każ dą zło tów kę trze ba wy wal czyć,

nie ma my sta bil nej sy tu acji fi nan so wej, któ -

ra po zwa la ła by spo koj nie roz wi jać dzia łal -

ność. Bra ku je po czu cia pew no ści, czy

przy zna ne zo sta ną środ ki na dal sze funk cjo -

no wa nie. Nie jest to sy tu acja kom for to wa,

tak że dla klien tek, któ re nie po ko ją się, 

czy np. za mie siąc nie bę dą mu sia ły szu kać

no wych pla có wek po mo co wych. To jest 

pro blem, któ ry wy ma ga sys te mo wych roz -

wią zań. Obec nie pa nu je ten den cja in we sto -

wa nia w no wo po wsta ją ce or ga ni za cje,

i bar dzo do brze, że one po wsta ją, bo po bu -

dza ją te ist nie ją ce do lep sze go dzia ła nia. Nie

po win no być jed nak sy tu acji, że te „sta re”,

spraw dzo ne zo sta wia się sa mym so bie. Pie -

nią dze na po moc dla ofiar prze mo cy po win ny

iść za klient ka mi, to one po win ny de cy do -

wać, do ko go chcą zwró cić się o po moc, a nie

urzęd ni cy.

W końcu ubiegłego roku Centrum Praw
Kobiet zorganizowało
w Warszawie XII międzynarodową
konferencję Europejskiej Sieci Kobiet
przeciwko Przemocy Kobiet (WAVE).
Uczestniczyło w niej ponad 300
przedstawicieli z 40 państw. Co Pani
zdaniem ze sprawdzonych rozwiązań
stosowanych w innych krajach należałoby
przenieść na nasz grunt?

– Na le ży przede wszyst kim dać na szej Po -

li cji upraw nie nia do wy da wa nia na ka zu

opusz cze nia do mu przez spraw cę prze mo cy

ro dzin nej oraz za ka zu zbli ża nia się i kon tak -

to wa nia z ofia rą. Ta kie roz wią za nie funk cjo -

nu je w więk szo ści kra jów Unii Eu ro pej skiej.

Za rów no my, jak i in ne or ga ni za cje po za-

rzą do we opto wa li śmy za wpro wa dze niem ta -

kie go za pi su w zno we li zo wa nej usta wie

o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie, nie -

ste ty, bez sku tecz nie. W Pol sce brak też pro -

ce dur, któ re po zwa la ły by na usta le nie, kto

był ini cja to rem prze mo cy – to bar dzo waż ne,

aby sku tecz nie ści gać spraw ców. Co raz wię -

cej ko biet nie po zo sta je bier ny mi, tyl ko bro -

ni się czyn nie, co przez or ga ny ści ga nia

trak to wa ne jest też ja ko prze moc i zda rza się,

że ta kiej oso bie rów nież za kła da na jest Nie -

bie ska Kar ta. Oczy wi ście zda rza się, że dwie

stro ny są agre syw ne rów no rzęd nie, ale

w prze mo cy do mo wej nie o to prze cież cho -

dzi. O prze mo cy w ro dzi nie mo że my mó wić

wte dy, gdy prze mo cy fi zycz nej, psy chicz nej,

sek su al nej, eko no micz nej to wa rzy szą wy ko -

rzy sta nie prze wa gi i za cho wa nia kon tro lu ją ce

bli ską oso bę. W za chod nich kra jach po li cja

oraz in ne in sty tu cje ma ją pro ce du ry po zwa la -

ją ce usta lić, kto jest ini cja to rem prze mo cy,

aby oskar żać rze czy wi stych spraw ców, a nie

te oso by, któ re np. re agu ją prze mo cą na prze -

moc. W Pol sce bra ku je też pro ce dur do ty czą -

cych oce ny ry zy ka cięż kie go uszko dze nia

cia ła czy za bój stwa ofia ry przez spraw cę prze -

mo cy. Po in ter wen cji Po li cji, kie dy spraw ca

nie zo sta je za trzy ma ny, al bo zo sta je za trzy -

ma ny, ale sąd nie wy da po sta no wie nia o je go

aresz to wa niu i spraw ca wra ca do do mu, czę -

sto do cho dzi do eska la cji prze mo cy, a nie -

rzad ko na wet do za bój stwa. Przy kła dem jest

m.in. tra ge dia, ja ka ro ze gra ła się w Cho dlu.

Sąd okrę go wy uchy lił wy rok są du re jo no we -

go i wy pu ścił spraw cę prze mo cy, któ ry dwa

dni po wyj ściu z aresz tu za bił żo nę. Ro dzi na

na wet nie by ła uprze dzo na o zwol nie niu

z aresz tu groź ne go spraw cy, nie mo gła się

więc przy go to wać na tę oko licz ność. W wie -

lu kra jach, gdzie ist nie ją pro ce du ry oce ny ry -

zy ka, ta ki spraw ca nie zo stał by zwol nio ny

z aresz tu, a je śli do te go by do szło, ofia ra do -

sta ła by ochro nę.

W połowie grudnia 2010 r. sprawa ta
znalazła swój finał. Centrum Praw Kobiet
interesowało się jej przebiegiem, Pani
jeździła na rozprawy.

– Za bój ca zo stał ska za ny przez Sąd Okrę go -

wy w Lu bli nie na 15 lat wię zie nia, bez żad -

nych ogra ni czeń co do przed ter mi no we go

zwol nie nia. Zna czy ło by to, że mógł by, zgod nie

z pra wem, uzy skać wa run ko we przed ter mi no -

we zwol nie nie i opu ścić za kład po od by ciu 

po ło wy ka ry. Sąd Ape la cyj ny w Lu bli nie utrzy -

mał wy so kość ka ry, za strze ga jąc jed nak, że

Ma rek W. mo że wa run ko wo wyjść z wię zie nia

naj wcze śniej po 12 la tach. Ten wy rok za padł 

pra wie po dwóch la tach od do ko na nia zbrod ni.

W na szych są dach spra wy o prze moc w ro dzi -

nie to czą się dłu go, a wy ro ki są ni skie, prze -

ciw nie niż w in nych kra jach, np. Wiel kiej

Bry ta nii. Bu dzi to roz go ry cze nie ofiar, ich 

nie wia rę w nasz wy miar spra wie dli wo ści. 

Ma rek W. znę cał się nad żo ną przez wie le lat,

gro ził jej za bój stwem i do stał wy rok po rów ny -

wal ny do te go, ja ki otrzy mu ją ofia ry, któ re

w de spe ra cji za bi ja ją swo ich opraw ców. Roz -

wa ża my ka sa cję w tej spra wie.

Od 1 sierpnia ub.r. obowiązuje nowelizacja
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Jak Pani ocenia jej
funkcjonowanie?

– Na ra zie nie ma my zbyt wie lu in for ma cji

o sto so wa niu no wych środ ków praw nych.

Nie po koi fakt, że cy wil ny śro dek w po sta ci

na ka zu opusz cze nia do mu dla spraw cy nie

jest sto so wa ny tak szyb ko, jak za pi sa no

w usta wie (je den mie siąc). Ale to prze cież

tyl ko ter min in struk cyj ny, więc sąd nie mu -

si. Bra ku je wciąż roz po rzą dzeń do usta wy.

Mar twię się tym, że od de le go wa nie zbyt

wie lu za dań do sa mo rzą dów, sła ba ko or dy na -

cja dzia łań na szcze blu kra jo wym i ogra ni czo -

ne środ ki fi nan so we nie da ją szan sy na ja sną

i spój ną po li ty kę pań stwa w tym za kre sie. 

Czy spotkała się Pani z problemem
przemocy rodzinnej w środowisku
policyjnym?

– Tak. Prze moc wy stę pu je we wszyst kich

śro do wi skach, szcze gól nie mun du ro wych.

Kie dy spraw ca mi są przed sta wi cie le in sty tu -

cji eg ze kwu ją cych pra wo, ofia rom jest du żo

trud niej do cho dzić swych praw. Z jed nej

stro ny wy stę pu je ele ment so li dar no ści za wo -

do wej, z dru giej sa ma ofia ra nie rzad ko nie

po dej mu je dzia łań, ży jąc w prze świad cze niu,

nie za wsze uza sad nio nym, że spraw ca i tak

po zo sta nie bez kar ny. 

Dzię ku ję za roz mo wę. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra
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– Należy przede wszystkim
dać Policji 

uprawnienia do wydawania
nakazu opuszczenia domu
przez sprawcę przemocy

rodzinnej oraz zakazu
zbliżania się

i kontaktowania z ofiarą.
Takie rozwiązanie

funkcjonuje w większości
krajów Unii Europejskiej –

mówi Urszula Nowakowska.
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–W na szym ro zu mie niu plat for ma to płasz czy zna współ -

pra cy śro do wisk zwią za nych z bez pie czeń stwem, ta -

kich jak: Po li cja, Straż Gra nicz na, pro ku ra tu ra, ABW

i są dow nic two oraz przed sta wi cie li świa ta na uki i prze my słu – mó wi

je den z jej za ło ży cie li dr Zbi gniew Rau, by ły wi ce mi ni ster SWiA. 

– Służ by od po wie dzial ne za sze ro ko ro zu mia ne bez pie czeń stwo 

pań stwa i je go oby wa te li, czy li za ochro nę lud no ści, śro do wi ska, 

in fra struk tu ry i bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej, a tak że za za -

bez pie cze nia dzia łań woj sko wych w mię dzy na ro do wych mi sjach na

ca łym świe cie, po trze bu ją do re ali za cji swo ich za dań wy spe cja li zo -

wa ne go sprzę tu tech nicz ne go i sys te mów in for ma cyj nych. Cho dzi

tu zwłasz cza o sys te my wcze sne go ostrze ga nia i wy kry wa nia za gro -

żeń, sys te my in for ma cyj ne opar te na ba zie te le in for ma tycz nej, do -

star cza ją ce ob raz ak tu al nych za gro żeń z moż li wo ścią pro gno zo wa nia

ich roz wo ju, a tak że o tech no lo gie słu żą ce prze ciw dzia ła niu za gro że -

niom. Pro ble ma ty ka ta ma cha rak ter in ter dy scy pli nar ny i w związ ku

z tym wy ma ga za an ga żo wa nia nie tyl ko róż nych służb pań stwo wych,

ale tak że róż nych sek to rów go spo dar ki i na uki. Plat for ma Bez pie -

czeń stwa jest więc ini cja to rem i ko or dy na to rem dzia łań na tym polu.

INI CJA TY WA
Moż na po wie dzieć, że po mysł stwo rze nia ta kiej struk tu ry doj rze wał

i kry sta li zo wał się po wo li. Róż ne for my współ pra cy z ośrod ka mi na -

uko wy mi od lat wy pra co wy wa ła po li cja wiel ko pol ska, a ideę tę moc -

no wspie rał nad insp. Hen ryk Tu siń ski, wiel ko pol ski ko men dant

Po li cji w la tach 2002–2007. 

Dr Zbi gniew Rau był wów czas peł no moc ni kiem ko men dan ta wo je -

wódz kie go ds. za rzą dza nia ja ko ścią i przez kil ka lat or ga ni zo wał ba da -

nia oraz re gio nal ne przed się wzię cia do ty czą ce współ pra cy mię dzy

Po li cją, pro ku ra tu rą, są dem i świa tem na uki. Był to jak by za lą żek te go,

co sta ło się póź niej. Osta tecz nym im pul sem sta ła się ini cja ty wa Ko mi -

sji Eu ro pej skiej, któ ra in spi ro wa ła do two rze nia plat form tech no lo gicz -

nych ma ją cych wspie rać na uko wo róż ne dzie dzi ny ży cia pu blicz ne go.

PRZE MYSŁ I NA UKA
Pra ce na uko wo -ba daw cze pro wa dzą przed sta wi cie le świa ta na uki ze -

bra ni w kon sor cjum uczel ni stwo rzo nym na rzecz roz wo ju tech no lo -

gii dla sys te mów bez pie czeń stwa. W skład kon sor cjum wcho dzą

pań stwo we uczel nie wyż sze: Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza w Kra -

ko wie, Uni wer sy tet w Bia łym sto ku, Po li tech ni ka Gdań ska, Po li tech -

ni ka Po znań ska, Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu,

Uni wer sy tet Me dycz ny im. Ka ro la Mar cin kow skie go w Po zna niu,

Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu oraz Po znań skie Cen trum

Su per kom pu te ro wo -Sie cio we afi lio wa ne przy in sty tu cie Che mii Bio -

or ga nicz nej PAN. W su mie we wszyst kie pra ce na uko wo -ba daw cze

i wdro że nio we (łącz nie z funk cjo na riu sza mi, pro ku ra to ra mi i sę dzia -

mi) za an ga żo wa nych jest po nad 1200 osób.

Pro wa dzo ne pra ce na bie żą co kon sul to wa ne są z przed sta wi cie la -

mi służb i in sty tu cji, dla któ rych two rzo ne są owe no wo cze sne na rzę -

dzia tech no lo gicz ne. Są to: Po li cja (Ko men da Głów na Po li cji oraz

wy bra ne ko men dy wo je wódz kie), Straż Gra nicz na, Sąd Naj wyż szy

oraz przed sta wi cie le są dów ape la cyj nych, okrę go wych i re jo no wych,

Agen cja Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, MSWiA, Pro ku ra tu ra RP,

Służ ba Wię zien na oraz przed sta wi cie le Woj ska Pol skie go – Żan dar -

me rii Woj sko wej i Wojsk Spe cjal nych.

– Kon cep cja Pol skiej Plat for my za kła da ła w pierw szym eta pie jej

dzia ła nia po zna nie po trzeb or ga nów od po wie dzial nych za za pew -

nie nie bez pie czeń stwa w pań stwie – mó wi Zbi gniew Rau. – Do ty -

czy ło to przede wszyst kim róż ne go ro dza ju ocze ki wa nych roz wią zań

tech no lo gicz nych. Na to miast w dru gim eta pie, na pod sta wie ba zy

na uko wo -ba daw czej pań stwo wych uczel ni wyż szych, stwo rzo no

funk cjo nu ją ce pro to ty py. Ko lej nym, obec nie roz po czy na ją cym się,

kro kiem jest po szu ki wa nie part ne rów z sek to ra przed się biorstw,

tak że w opar ciu o mo del tzw. part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go,

któ rzy by li by w sta nie spro stać wy zwa niu, ja kim jest wy pro du ko wa -

nie go to we go pro duk tu i wdro że nie go w prak ty kę go spo dar czą.

OB SZAR BA DAŃ
W ra mach PPBW cał ko wi cie zre ali zo wa nych zo sta ło pięć pro jek tów na -

uko wo -ba daw czych, a ko lej ne są w trak cie re ali za cji, w tym je den du ży

pro jekt mię dzy na ro do wy fi nan so wa ny bez po śred nio przez Ko mi sję Eu ro -

pej ską – IN DECT – In te li gent ny sys tem in for ma cyj ny wspie ra ją cy ob ser wa -
cje, wy szu ki wa nie i de tek cje dla ce lów bez pie czeń stwa oby wa te li w śro do wi sku
miej skim (kie row nik pro fe sor An drzej Dziech – AGH), któ re go ce lem jest

stwo rze nie sys te mu gro ma dzą ce go i ana li zu ją ce go róż ne go ro dza ju in for -

ma cje z mo ni to ro wa ne go te re nu. Sys tem ma wy kry wać nie na tu ral ne

zachowania i sy tu acje, a na stęp nie in for mo wać ob słu gę o za ist nia łych zda -

rze niach.
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Ponad podziałami

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego powstała w 2005 roku. 
Jak zastrzega prof. Emil W. Pływaczewski, kierownik Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie
w Białymstoku, współzałożyciel PPBW, nazwa nie ma nic wspólnego z nazwą rządzącej partii

politycznej. Jest wynikiem konsekwencji nazewnictwa przyjętego w Unii Europejskiej dotyczącego wspólnot
w bardzo różnych zakresach, w tym także bezpieczeństwa.

Stoisko PPBW na targach  Europoltech 2009
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Dla Po li cji i po zo sta łych służb waż ne by ło to, że nie po no szą żad nych

kosz tów tych dzia łań, a otrzy my wa ne li cen cje i pro to ty py są bez płat ne.

Co wię cej – z bu dże tu prze zna czo ne go na roz wój na uki i uczel ni fi nan -

so wa nych jest wie le kon fe ren cji i se mi na riów na uko wych ad re so wa nych

do służb ochro ny po rząd ku praw ne go. Obec nie pod pi sy wa ne są umo wy

li cen cyj ne mię dzy wy twór ca mi, czy li uczel nia mi, a od bior ca mi no wo cze -

snych tech no lo gii. Dla Po li cji bę dą to: sys tem sztucz nej in te li gen cji

i tech no lo gii agen to wych wspo ma ga ją cy dzia ła nia ope ra cyj ne i śled cze

oraz pro ce du ry do wo do we z uwzględ nie niem prze stępstw in ter ne to wych;

sys tem au to ma tycz ne go wnio sko wa nia wspo ma ga ją cy pro ce du ry śled cze

AFIZ – Bi llin gi (Ana li za tor Fak tów i Związ ków) – wy ko rzy sty wa ny

obec nie przez ze spo ły po szu ki wań ce lo wych, oraz AFIZ – Prze le wy

i Kon tak ty (kie row nik pro jek tu – prof. Cze sław Ję drze jek z Po li tech ni -

ki Po znań skiej); sys tem au to ma tycz ne go tłu ma cze nia z ję zy ka pol skie -

go na ję zyk an giel ski, nie miec ki i ro syj ski, któ re go za sób słow ni ko wy jest

spe cjal nie do sto so wa ny do spe cy fi ki służb od po wie dzial nych za bez pie -

czeń stwo; sys tem mo ni to ro wa nia pol sko ję zycz nej in for ma cji w in ter ne -

cie na po trze by ana li zy kry mi nal nej. 

– Część pro duk tów po wsta łych w ra mach prac ba daw czych trze ba do -

pra co wać, gdyż nie speł nia ją jesz cze sta wia nych im wy mo gów ja ko ścio -

wych lub tech no lo gicz nych – mó wi Zbi gniew Rau. – Za kła dam jed nak, że

to tyl ko kwe stia cza su, a zo sta ną od po wied nio do sto so wa ne do wy so kich

po trzeb służb mun du ro wych. 

Efek ty prac ba daw czych PPBW bę dą po raz ko lej ny pre zen to wa ne

na co rocz nych Mię dzy na ro do wych Tar gach Tech ni ki i Wy po sa że nia Służb

Po li cyj nych Eu ro pol tech, któ re w tym ro ku od bę dą się w dniach 13–15

kwiet nia 2011 r. 

PRO CES WDRA ŻA NIA 
Jak za zna cza mł. insp. Ra do sław Chi nal ski, dy rek tor Biu ra Łącz no ści

i In for ma ty ki KGP, pro ces wdra ża nia no wych tech no lo gii do dzia łań

Po li cji i in nych służb jest pro ce sem trud nym, mi mo że tech no lo gie

prze ka zy wa ne są za dar mo. Za pi sy li cen cyj ne, na pod sta wie któ rych

okre ślo ne zo sta ną for mal ne moż li wo ści za rów no prze ka za nia, jak i póź -

niej sze go ko rzy sta nia przez Po li cję z wy two rzo nych na rzę dzi pro gra -

mi stycz nych, wy ma ga ją do pre cy zo wa nia. W ce lu uspraw nie nia te go

pro ce su pod ję to współ pra cę z in ny mi or ga na mi ad mi ni stra cji rzą do wej,

w ra mach któ rej pro wa dzo na jest bie żą ca wy mia na in for ma cji w za kre -

sie im ple men ta cji pro jek tów wy two rzo nych w ra mach PPBW.

27 sierp nia 2010 r. zo sta ła pod pi sa na pierw sza umo wa li cen cyj na mię -

dzy Ko men dą Głów ną Po li cji a Uni wer sy te tem im. Ada ma Mic kie wi cza

w Po zna niu, któ re re pre zen to wa li dy rek tor Biu ra Łącz no ści i In for ma ty -

ki mł. insp. Ra do sław Chi nal ski oraz pro rek tor prof. dr hab. Ja cek Wit -

koś. Dzię ki po ro zu mie niu do ko na no w Ko men dzie Głów nej Po li cji

pi lo ta żo wej in sta la cji opro gra mo wa nia słu żą ce go do au to ma tycz ne go tłu -

ma cze nia ję zy ka pol skie go na ję zyk an giel ski. Treść za pi sów li cen cyj -

nych nie ogra ni cza licz by użyt kow ni ków koń co wych po stro nie Po li cji,

dla te go też w dal szej per spek ty wie, po za koń cze niu fa zy te stów, bę dzie

ono in sta lo wa ne wszę dzie tam, gdzie za ist nie je ta ka ko niecz ność.

W grud nia 2010 r. pod pi sa na zo sta ła ko lej na umo wa li cen cyj na mię -

dzy Po li cją a Aka de mią Gór ni czo -Hut ni czą do ty czą ca pro jek tów: „Sys -

tem mo ni to ro wa nia pol sko ję zycz nej in for ma cji w In ter ne cie

na po trze by ana li zy kry mi nal nej” oraz „Za sto so wa nie me tod sztucz nej

in te li gen cji i tech no lo gii agen to wych do wspo ma ga nia dzia łań ope ra cyj -

nych i śled czych oraz pro ce dur do wo do wych z uwzględ nie niem prze -

stępstw in ter ne to wych”, któ rych kie row ni ka mi są od po wied nio prof. dr

hab. Wie sław Lu ba szew ski i prof. dr hab. inż. Edward Na wa rec ki.

PA KIET NA PRE ZY DEN CJĘ
W paź dzier ni ku 2010 r. w gma chu Są du Naj wyż sze go w War sza wie

od by ła się kon fe ren cja PPBW z udzia łem naj wyż szych przed sta wi cie -

li są dow nic twa, Po li cji, pro ku ra tu ry, służb spe cjal nych i licz nych

uczel ni. Nie spo sób wy mie nić wszyst kich. Waż ne, że we wspo mnia -

nej kon fe ren cji czyn nie uczest ni czy li przed sta wi cie le róż nych opcji

po li tycz nych, co po twier dza te zę, że bez pie czeń stwo jest war to ścią

po nad po li tycz ny mi po dzia ła mi.

W związ ku z tym, że 1 lip ca 2011 ro ku Pol ska obej mie pre zy den -

cję w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej, któ rą spra wo wać bę dzie sześć mie -

się cy, Pol ska Plat for ma Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go oraz

Pań stwo wy In sty tut Au to ma ty ki i Po mia rów opra co wu ją spe cjal ny

pa kiet te ma tycz ny do ty czą cy za gad nień ba dań bez pie czeń stwa we -

wnętrz ne go. Pa kiet ten omawiany był pod czas dys ku sji ple nar nej

i prac pa ne lo wych na ko lej nej, gru dnio wej kon fe ren cji za ty tu ło wa nej:

„Pro ble ma ty ka za pew nie nia bez pie czeń stwa we wnętrz ne go ja ko

wyzwanie dla pol skiej pre zy den cji w UE w 2011 ro ku”. Prze ana li zo -

wa na zo sta ła tak że moż li wość ko mer cja li za cji wy pra co wa nych tech -

no lo gii z uwzględ nie niem za ło żeń za rów no Stra te gii Li zboń skiej, jak

i no wo opra co wa nej stra te gii go spo dar czej EU 2020. War to wspo -

mnieć, że Pol ska jest or ga ni za to rem naj więk szej unĳ nej kon fe ren cji

w dzie dzi nie bez pie czeń stwa Se cu ri ty Re se arch Con fe ren ce 2011

(SRC 
‚
11), któ ra od bę dzie się w War sza wie we wrze śniu 2011 ro ku.

– Zgod nie z do ku men ta mi przy ję ty mi przez Ko mi sję Eu ro pej ską

Eu ro pa ma się stać naj bar dziej in no wa cyj nym i kon ku ren cyj nym re -

gio nem go spo dar czym na świe cie, opar tym na wie dzy. W związ ku

z tym sta ra my się, aby tech no lo gie two rzo ne w ra mach PPBW by ły

kon ku ren cyj ne dla pro duk tów ofe ro wa nych przez za chod nie kon cer -

ny, sta no wiąc tym sa mym istot ny wkład w roz wój pol skiej go spo dar -

ki – pod su mo wu je dr Rau. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. An drzej Mi tu ra

Adam Ra pac ki, wi ce mi ni ster SWiA, 
je den ze współ za ło ży cie li PPBW: 

– Na resz cie uda ło się wy pra co wać ta ką for mu łę, że by przy jed -
nym sto le za sie dli prak ty cy z wy mia ru spra wie dli wo ści, or ga -
nów ści ga nia i świa ta na uki, i wspól nie za sta na wia li się, w ja ki
spo sób za przę gnąć no wo cze sne tech no lo gie do zwal cza nia
prze stęp czo ści. Pol ska Plat for ma Bez pie czeń stwa We wnętrz -
ne go jest roz wią za niem tak no wa tor skim, że zo sta ła do ce nio -
na pod czas eu ro pej skiej kon fe ren cji na te mat bez pie czeń stwa,
w Pa ry żu w 2008 r., i pod czas kon gre su ONZ w Bra zy lii na ten
sam te mat, w kwiet niu 2010 r. Na sze do świad cze nia z wdra ża -
nia kon cep cji przed sta wiał tam prof. Emil Pły wa czew ski i zy ska -
ło to wiel kie uzna nie zgro ma dzo nych. Pol ski pro jekt na zwa no
no wa tor skim i uni ka to wym. 
Dzia łal ność PPBW wkom po no wu je się w no wą kon cep cję ba -
dań nad bez pie czeń stwem za ak cep to wa ną przez MSWiA.
Chce my, aby pra ce na uko wo -ba daw cze wy ni ka ły wprost z po -
trzeb służb i in sty tu cji od po wie dzial nych za bez pie czeń stwo
i koń czy ły się prak tycz ny mi wdro że nia mi. Pod czas na szej pre -
zy den cji w gru pie G -6 chce my sku pić się na wy ko rzy sta niu no -
wo cze snych tech no lo gii w bu do wie sys te mu bez pie czeń stwa
oraz za po bie ga niu i zwal cza niu prze stęp czo ści.
Mie li śmy oka zję ob ser wo wać cie ka we roz wią za nia sto so wa ne
w in nych kra jach, po tem do pro wa dzi my do spo tkań eks per tów.
Wy cho dzi my z za ło że nia, że je śli ja kiś kraj ma go to we do bre
roz wią za nia tech no lo gicz ne słu żą ce bez pie czeń stwu, to na le -
ży je wdra żać. Rów no cze śnie chce my upo wszech niać na sze
pol skie roz wią za nia i pro mo wać je po za gra ni ca mi. Trze ba ro -
bić wszyst ko, że by przy spie szać pro ces uno wo cze śnia nia służb
dzia ła ją cych na rzecz bez pie czeń stwa. �

no to wa ła ES
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879 nowych samochodów, 368 motocykli, 15 tys. sztuk nowoczesnej broni służbowej, 
2 tys. hełmów, 1,7 tys. kamizelek kuloodpornych, 1,5 tys. kasków ochronnych kupiła
Policja w 2010 r. – mimo ograniczonego budżetu. 
A w 2011 roku ma być lepiej: Policja ma mieć ponad pół miliarda złotych więcej.
Komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk zapewnił o tym na grudniowym
spotkaniu z dziennikarzami. Było ono zapowiedzią Międzynarodowych Targów Techniki 
i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa 
EUROPOLTECH 2011, które odbędą się w dniach 13–15 kwietnia br. w Warszawie.

UWAGA WYPADEK!

Usuwa skutki wszelkich wypadków 

i kolizji. Wyposażony m.in. w najaśniacze –

tj. halogeny na wysięgnikach, dzięki czemu

zdarzenia na drodze można obsługiwać

także w nocy, lampy ostrzegawcze, 

200-watowe żarówki oraz – co stanowi

zupełną nowość – cyfrowy przyrząd do

mierzenia odległości na drodze

ELEKTRONICZNY PIES

Tę walizkę można nazwać „elektronicznym

psem”. Substancje wybuchowe wydzielają

pewnego rodzaju opary, które to urządzenie

analizuje i rozpoznaje. Świetnie zastępuje

więc szkolonego pod tym kątem psa. 

I w dodatku nie szczeka

NowoczeÊn
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MANEKIN

Tak będą ubrani policjanci z oddziałów prewencji na Euro 2012.

Nowe kamizelki kamienioodporne, nakolanniki, nałokietniki,

ochraniacze barków i ud (to całkowita nowość) oraz rękawice

ochronne. Wszystko udoskonalone, z nowych, 

jeszcze lepszych niż dotychczas, materiałów 

ALFA 159

200 KM, 235 kilometrów na godzinę 

i około 7 sekund do setki – to możliwości

120 nowych radiowozów marki Alfa Romeo,

które trafią do policjantów w całej Polsce.

Każdy samochód wyposażony jest 

w wideorejestrator i radar 

pozwalający na zmierzenie 

prędkości także pojazdom

jadącym z przeciwka. 

Doskonały sprzęt 

na autostrady

MIASTECZKO RD W SAMOCHODZIE

To pierwszy taki samochód w polskiej Policji. W środku jest małe

miasteczko ruchu drogowego. Pachołki ze znakami drogowymi, 

2 rowery, tor przeszkód, systemy multimedialne, system

nagłaśniający, drukarka, laptop itp. Pojazdem tym można wjechać

np. na plac szkolny i przeprowadzić egzamin na kartę rowerową dla

wszystkich chętnych. Bok samochodu możne służyć jako ekran do

wyświetlania filmów edukacyjnych

TECHNIKA I EKOLOGIA

To jeżdżąca stacja diagnostyczna. Samochód wykonuje na drodze

pomiary i analizy spalin oraz hałasu. Jeśli badany pojazd przekroczy

normę, kierowcy zabiera się dowód rejestracyjny, a pojazd kieruje

do stacji obsługi w celu usunięcia usterek. Przy okazji bada się

także przepustowość światła w szybach

nie w Policji

�

26-28.01:Layout 6  12/22/10  4:21 PM  Page 27



TYLKO SŁUŻBA Logistyka POLICJA 997       styczeń 2011 r.28

HONDY 

Te najnowsze hondy w 3 sekundy dochodzą

do setki. Są tak skonstruowane, że przy tej

okazji nie stają dęba. Mają silniki o 1000

ccm pojemności. Do pełni szczęścia

kupiono jeszcze specjalne uniformy dla

jeżdżących na nich policjantów. Z ich

wypróbowaniem i oceną trzeba będzie

jednak poczekać do wiosny

ROBOT

Przenosi działka, pojemniki i wszystko 

co mu się zleci. Działa zgodnie 

z pirotechniczną zasadą – niczego nie

dotykaj ręką. Po to masz „wyszkolonego”,

zdalnie sterowanego robota

ŁÓDŹ

Trafi do Opola. Na co dzień będzie służyć

do patrolowania Odry, zwalczania

kłusownictwa, a latem uniemożliwiania

kąpieli w miejscach niedozwolonych.

Będzie wykorzystywana przy ewentualnych

zagrożeniach powodziowych między

Katowicami a Wrocławiem

PIROTECHNIK

Nowe kombinezony produkcji kanadyjskiej

(najwyższa światowa półka!) chronią nie

tylko przed odłamkami z ewentualnych

materiałów wybuchowych, ale także przed

zagrożeniem chemicznym i biologicznym

(w przypadku skażenia). Jeden taki

komplet kosztuje 250 tys. zł. Sponsor –

prezydent miasta stołecznego

TADEUSZ NOSZCZYŃSKI, zdj. Andrzej Mitura

�
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Aktywność sportowa, przegadanie problemu z bliskimi,
nadużywanie alkoholu i innych używek albo zamykanie
się w sobie – Jolancie Jasińskiej w ankiecie tuż
przed warsztatami wyszło, że to najczęstsze sposoby
radzenia sobie ze stresem zawodowym w grupie
białostockich policjantów. I że żaden z uczestników jej
szkolenia, który miał problemy w swojej jednostce, nie
szukał pomocy u przełożonego. 

N ie ko rzy stał też z po mo cy spe cja li stów: psy cho lo ga (na wet po li -

cyj ne go), psy chia try czy te ra peu ty. Za to by wa, że z pro ble mem

dzwo ni lub przy cho dzi do Jo lan ty Ja siń skiej – mi mo że jest ona

cy wi lem i pra cu je w Wy dzia le Kon tro li KWP w Bia łym sto ku. Jej jed no -

oso bo we sta no wi sko ma m.in. za za da nie mo ni to ro wać za gro że nia w służ -

bie i za po bie gać pa to lo giom wśród po li cjan tów z gar ni zo nu pod la skie go.

Z dłu gich ob ser wa cji zro dził się więc po mysł warsz ta tów, któ re za ty tu -

ło wa ła Spo so by ra dze nia so bie w sy tu acjach kry zy so wych zwią za nych z wy -
ko ny wa niem czyn no ści służ bo wych. Po li cjan ci uczest ni czą cy w nich

na zwa li je krót ko: „an ty stre so we” – i gdy się już skoń czy ły ci, któ rzy nie

by li, a chcie li by (bo sły sze li, że przy dat ne), i ci, co by li i chcą jesz cze,

stwo rzy li li stę ko lej ko wą na ko lej ne. Je śli tyl ko po wsta ną, bo wia do mo,

że oprócz cie ka we go pro gra mu po trzeb ne są naj pierw pie nią dze.

DO CIE RA NIE SIĘ
– Służ ba w Po li cji w szcze gól ny spo sób nie sie ry zy ko wie lu sy tu acji

kry zy so wych, któ re wią żą się m.in. z kon tak tem z ofia ra mi ka ta strof,

prze mo cy, sa mo bójstw, zgwał ceń i oka le czeń czy z oso ba mi cho ry mi

psy chicz nie. Dla te go funk cjo na riu sze pod le ga ją sil nym, cza sem

wręcz eks tre mal nym emo cjom – wy ja śnia Jo lan ta Ja siń ska. – Prze -

ży wa nie ta kich do świad czeń wy mu sza cią głą re wi zję wła snych prze -

ko nań o sen sie ży cia i po staw wo bec lu dzi i świa ta. Sty ka nie się

z nie zro zu mia łym i nie za wi nio nym cier pie niem, okru cień stwem, do -

wo da mi kru cho ści ży cia sta wia czę sto pod zna kiem za py ta nia wła -

sną wia rę w upo rząd ko wa ny i bez piecz ny świat. Do świad cza nie tak

sil nych prze żyć pro wa dzić mo że do de pre sji, wy pa le nia za wo do we -

go, PTSD (Post Trau ma tic Stress Di sor der – stres po ura zo wy na sku -

tek trau ma tycz ne go wy da rze nia – red.), po wo du je też pa to lo gi za cję

re la cji ro dzin nych, a tak że uza leż nie nia.

Dla te go bia ło stoc kim po li cjan tom za pro po no wa ła szko le nia: cykl

skła dał się z sze ściu po nad dwu go dzin nych spo tkań co ty dzień,

pierw sza gru pa za czę ła w mar cu, a ostat nia skoń czy ła w paź dzier ni -

ku. Funk cjo na riu szy po dzie lo no na dzie sięć grup w za leż no ści od ro -

dza ju służ by: pa tro low ców, dziel ni co wych, po li cjan tów z OPP,

kry mi nal nych – w su mie w warsz ta tach wzię ło udział 150 osób. Każ -

dy ze spół był in ny, więc ela stycz nie do sto so wy wa no pro gram

do uczest ni ków. Sche mat jed nak był po dob ny, trze cie za ję cia oka zy -

wa ły się prze ło mo we i w gru pie po ja wia ły się po ro zu mie nie, więź

i za ufa nie do pro wa dzą cych.

Spo tka nia od by wa ły się w go dzi nach służ by i na te re nie OPP, co

by ło dość trud ne lo gi stycz nie: usta wia no gra fi ki tak, by przed warsz -

ta ta mi zro bić od pra wę, a po nich od ra zu ru szyć do za jęć. Nie uda -

ło by się to bez wspar cia ze stro ny prze ło żo nych – mu sie li uwie rzyć,

że ta kie warsz ta ty są po trzeb ne ich lu dziom i wy ra zić zgo dę na zwal -

nia nie ich w cza sie służ by. 

– Sze fo wie by li przy chyl ni, bar dzo nam po ma ga li w zor ga ni zo wa -

niu za jęć. Sta ra li się też nie wy sy łać na nie po li cjan tów na si łę, szu -

ka li chęt nych i na praw dę za in te re so wa nych te ma ty ką – mó wi

Ja siń ska. 

Wspar cia udzie li ła też obec na p.o. ko men dan ta miej skie go 

mł. insp. Ire na Do rosz kie wicz – gdy pro gram po wsta wał, by ła na czel -

ni kiem Wy dzia łu Kon tro li (czy li sze fo wą pa ni Jo lan ty). 

– Rów nież pry wat nie uwa żam, że po win no się mieć ja kieś in ne 

za in te re so wa nia po za pra cą, by móc na chwi lę o niej za po mnieć.

Czę sto po li cjan ci ży ją tyl ko tym, co ro bią za wo do wo, a to prę dzej czy

póź niej od bi je się na efek tach ich pra cy i ży ciu ro dzin nym – za zna -

cza pa ni ko men dant, któ ra śpie wa w po li cyj nym chó rze (nie daw no

kon cer to wa li w war szaw skiej Fil har mo nii Na ro do wej).
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Warsz ta ty z emo cji

Na spotkaniu podsumowującym warsztaty współzałożyciel „Niebieskiej Linii” Luis Alarcon Arias przypomniał, że sprawcami przemocy domowej
są coraz częściej kobiety
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Szko le nia pro wa dzi li au tor ka pro jek tu i Je rzy Troc – psy cho te ra -

peu ta, spe cja li sta od prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie, któ ry

na co dzień pra cu je w Ośrod ku In ter wen cji Kry zy so wej w Bia łym -

sto ku. 

Su per wi zo rem dla warsz ta tów zo stał Lu is Alar con Arias, współ za -

ło ży ciel i pre zes Sto wa rzy sze nia „Nie bie ska Li nia”. Na spo tka niu

koń czą cym ca ły pro gram, na któ re za pro szo no prze ło żo nych uczest -

ni ków, wy gło sił wy kład o prze mo cy w ro dzi nie: pod kre ślił, że do tego

za gad nie nia nie wol no pod cho dzić ru ty no wo, gdyż co raz czę ściej

spraw ca mi są ko bie ty.

JAK ROZ MA WIAĆ I JAK SŁU CHAĆ
Sierż. sztab. Ar tur Gil z OPP przy zna je, że dzię ki warsz ta tom nie

tyl ko mógł się wy ga dać (a ma za so bą 17 lat służ by, więc by ło o czym

mó wić), ale ina czej te raz pa trzy na in ter wen cje do mo we. 

– Wcze śniej ja koś trud no mi by ło uwie rzyć, że sła ba i drob na ko bie -

ta mo że po bić sil ne go fa ce ta – wy zna je. – Zwy kle to męż czy zna jest

po strze ga ny ja ko agre sor, ale co raz czę ściej pod czas in ter wen cji za -

uwa żam sy gna ły, że mo gło być ina czej. Oczy wi ście mąż nie przy zna

się po li cjan to wi, że to żo na go ude rzy ła, naj czę ściej to ona wy glą da

na za ata ko wa ną, ale gdy fa cet mil czy, a ko bie ta ca ły czas mó wi, to te -

raz za czy nam się za sta na wiać nad praw dzi wym prze bie giem wy da rzeń.

Sier żant Gil cho dził do pierw szej gru py i żar tu je, że był kró li kiem

do świad czal nym. Zwy kle wia do mo, jak wy glą da ją ta kie szko le nia:

ktoś przyj dzie, po ga da o czym kol wiek, kur san ci coś tam za no tu ją

i ko niec za jęć, od bęb nio ne. Tu taj by ło cał kiem ina czej: to uczest ni -

cy mie li mó wić, a Jo la i Je rzy (bo zwra ca no się do sie bie po imie niu)

słu cha li – ale naj pierw po li cjan ci mu sie li uwie rzyć, że to, co po wie -

dzą, nie wyj dzie po za sa lę i nie zo sta nie kie dyś uży te prze ciw ko nim.

Gdy po ja wia ło się za ufa nie, ci, któ rzy po cząt ko wo w ogó le nie chcie -

li mó wić, po tem nie po tra fi li prze stać – na gro ma dzo ne przez la ta

służ by emo cje znaj do wa ły wresz cie uj ście. 

Warsz ta ty nie by ły jed nak te ra pią i nie mia ły jej za stę po wać.

– Po za ję ciach wie lu po li cjan tów pod cho dzi ło do nas, by po ru szyć

oso bi ste spra wy, któ rych nie chcie li oma wiać w gru pie – wspo mi na

Je rzy Troc. – Kil ku z nich zde cy do wa ło się po tem iść na praw dzi wą

te ra pię, bo na sze za ję cia po mo gły im doj rzeć do tej de cy zji. Sta ra li -

śmy się ja sno i pro sto for mu ło wać my śli i po ka zy wa li śmy, że z każ dej

sy tu acji jest wyj ście. Wie lu z nich mó wi ło o złych re la cjach z prze ło -

żo ny mi, więc po świę ci li śmy część za jęć na to, jak roz ma wiać z sze -

fem – wszy scy umie my mó wić, lecz nie każ dy po tra fi roz ma wiać,

po dob nie jak wszy scy sły szy my, ale nie każ dy umie słu chać. I o tym

też by ły te warsz ta ty.

DO WÓD CA JAK OJ CIEC
Wia do mo, do bry prze ło żo ny to skarb: od lip ca 2009 r. do wód cą

w biało stoc kim OPP jest insp. Zbi gniew Ka mień ski, któ ry przy jął

za sa dę, że w je go ga bi ne cie po nie dział ki są dla je go lu dzi. 

– Sie dzę do póź na w po ko ju i cze kam na nich, mo gą wpaść i po ga -

dać o wszyst kim. Przez pierw sze trzy mie sią ce sie dzia łem sam, po -

tem stop nio wo za czę li przy cho dzić i roz ma wiać, bo upew ni li się, że

nic po za te czte ry ścia ny nie wyj dzie – zdra dza do wód ca. Je go ga bi -

net fak tycz nie ko ja rzyć się mo że z „po ko jem zwie rzeń”: ja sne, ko lo -

ro we ścia ny, du żo kwia tów, nie dłu go zim no nie bie skie wer ti ka le

zo sta ną za stą pio ne przez fi ran ki – at mos fe ra pra wie jak w do mu. I są

te go efek ty. – Kie dy je den z młod szych po li cjan tów miał pro blem,

przy szedł go prze ga dać. Po ja kimś cza sie spo tka li śmy się na ko ry ta -

rzu, on pod szedł do mnie, uści skał ser decz nie i po dzię ko wał za tam -

tą roz mo wę. Zdę bia łem po pro stu, ale od wza jem ni łem uścisk, by go

nie ura zić, i ucie szy łem się, że mo głem mu po móc.

– Warsz ta ty zro bi li śmy też po to, by po li cjan ci mo gli wen ty lo wać

emo cje ze służ by i by po tem w do mu by li so bą – pod kre śla Jo lan ta

Ja siń ska. – Bar dzo nas za sko czył spo sób, w ja ki funk cjo na riu sze z dłu -

gim sta żem mó wi li o ro dzi nach: to dla nich naj waż niej sze miej sce

na świe cie i bar dzo ża łu ją, że tak ma ło ma ją cza su dla bli skich, a gdy

już go znaj dą, nie po tra fią roz ma wiać z żo na mi i dzieć mi. Z dru giej

stro ny, nie chcą przy no sić emo cji zwią za nych z pra cą do do mu, więc

tłu mią je w so bie. Dla te go sta ra li śmy się na uczyć ich, jak ob ni żać po -

ziom na pię cia emo cjo nal ne go i ra dzić so bie z sy tu acja mi kry zy so wy -

mi zwią za ny mi z wy ko ny wa niem czyn no ści służ bo wych. 

Do wód ca Zbi gniew Ka mień ski chciał by, że by ta kie warsz ta ty

na sta łe wpro wa dzić do pro gra mu szko leń – po dob ny po stu lat zgło -

si li uczest ni cy za jęć. Z bia ło stoc kie go OPP na 160 po li cjan tów wzię -

ło w nich udział 26, te raz do wód cy ma rzą się ta kie szko le nia dla je go

ka dry śred nie go szcze bla, bo, jak mó wi, każ de mu przy da ły by się

umie jęt no ści do bre go ko mu ni ko wa nia się z oto cze niem.

KO RZY ŚCI DLA WSZYST KICH
Szko le nia przy nio sły też bar dziej wy mier ne efek ty: spo ro osób awan -

so wa ło, bo po tra fi ło kon struk tyw nie prze ga dać ten te mat z prze ło żo -

nym. Z gru py za ję cio wej w jed nej z jed no stek po wstał ze spół, któ ry

świet nie ze so bą współ pra cu je, oczy ści ła się at mos fe ra w pa rach pa -

tro lo wych (zwłasz cza mie sza nych). Adam Ki sie lew ski, aspi rant szta -

bo wy z OPP z 20-let nim sta żem, mó wi, że na tych za ję ciach każ dy

uczest nik mu siał sie bie ob na żyć, po ka zać, ja ki jest na praw dę – do -

pie ro wte dy w gru pie two rzy ła się praw dzi wa więź, któ ra po tem

wpły wa ła na po lep sze nie sto sun ków ko le żeń skich w jed no st ce. 

– Zwy kle nie mó wi my w pra cy o pry wat nych spra wach, to nie miej -

sce na ta kie te ma ty. Kie dy na za ję ciach do wie dzie li śmy się, że je den

z ko le gów ma nie peł no spraw ne dziec ko i wła śnie ukra dzio no mu wó -

zek, bez któ re go nie jest w sta nie funk cjo no wać, zna leź li się chęt ni

do po mo cy, a je mu ulży ło, że nie jest sam ze swo imi pro ble ma mi –

mó wi. Mi mo że w gru pie by ły oso by ze znacz nie krót szym niż on

sta żem, to pro ble my mia ły po dob ne. – Po wy mia nie spo strze żeń wy -

pra co wy wa li śmy roz wią za nia dla sy tu acji, z któ rą ktoś bez sku tecz -

nie się bo ry kał.

We wrze śniu w warsz ta tach wzię ła udział st. asp. Agniesz ka Ku -

czyń ska z Wy dzia łu Pa tro lo wo -In ter wen cyj ne go bia ło stoc kiej KMP –

przy zna je, że zo sta ła wy ty po wa na, bo ktoś mu siał iść i pa dło aku rat

na nią. Po skoń cze niu za jęć za sta na wia ła się, czy kie dy kol wiek sko -

rzy sta z tych umie jęt no ści, ale im da lej od szko le nia, tym czę ściej

ła pie się na tym, że nie mal bez wied nie uży wa tech nik, któ rych się

tam na uczy ła. 

– Do wie dzia łam się, jak istot ne jest zna le zie nie cza su dla sie bie –

i tyl ko dla sie bie. Pra ca i ro dzi na są waż ne, ale na gro ma dzo ny stres

mu si zna leźć uj ście i naj le piej, gdy od by wa się to z da la od bli skich

i ko le gów z pra cy – pod kre śla. W lu tym mi nie jej 11 lat służ by i pa -

mię ta kil ka ta kich sy tu acji, gdzie po moc ne by by ły spo so by roz wią -

zy wa nia kon flik tów, któ re po zna ła dzię ki Jo lan cie Ja siń skiej

i Je rze mu Tro co wi. – Przy da ły by się po now nie ta kie spo tka nia i do -

brze by by ło za ja kiś czas przy po mnieć so bie to, o czym tam mó wi -

li śmy, bo ta wie dza jed nak ucie ka.

Na ra zie warsz ta ta mi Jo li i Je rze go za in te re so wa ni są pra cow ni cy

bia ło stoc kie go są du re jo no we go. Jed nak trze ba naj pierw do sto so wać

pro gram do ich po trzeb, gdyż są na ra że ni na in ne ro dza je za gro żeń

zwią za nych z wy ko ny wa nym za wo dem niż po li cjan ci. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. KWP w Bia łym sto ku
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Zainteresowanych warsztatami prosimy o kontakt z ich
autorką: Jolanta Jasińska, Wydział Kontroli KWP 
w Białymstoku, tel. (85) 670 34 48
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P rzed sta wie nie przy go to wa ły Fun da cja Od -

po wie dzial ność Oby wa tel ska i War szaw -

ska Gru pa Re kon struk cji Hi sto rycz nej

MO i ZO MO w ra mach ak cji „Mło dzi pa mię ta -

ją”, ma ją cej do ku men to wać dla ko lej nych po ko -

leń m.in. ten po nu ry okres PRL. Jed ni wcie li li

się w ro le de mon stran tów, dru dzy – zo mow ców.

Na okrzy kach się nie skoń czy ło – obie gru py so -

lid nie na pra co wa ły się, by re kon struk cja wy glą -

da ła jak naj bar dziej re ali stycz nie. W ruch po szły

nie tyl ko pał ki, ale też – pie czo ło wi cie od re mon -

to wa ne i od ma lo wa ne zgod nie z mi li cyj ny mi

nor ma mi – po lo nez i ny ska, do któ rej za bra no

(uprzed nio spa ło wa ne go) opo zy cjo ni stę roz rzu -

ca ją ce go ulot ki. Nie za bra kło tak że rzu ca nych

pe tard czy ga zów wy strze li wa nych z rwgł. 

PO LI CJA AL BO ŻO NA
Jed nym z zo mow ców jest sze re go wy (w gru pie

re kon struk cyj nej obo wią zu ją mi li cyj ne stop nie)

Ja rek, na co dzień war szaw ski tak sów karz.

– Dla cze go ba wię się w od twa rza nie aku rat

mi li cjan ta? Nie wiem tak do koń ca – mó wi. 

– Pew no tro chę dla te go, że spodo bał mi się tam -

ten mun dur, tam te ra dio wo zy. Na pew no też

w ja kimś stop niu za wa ży ło po sza no wa nie prze -

ze mnie pra wa, po rząd ku. Co kol wiek by mó wić,

je śli oczy wi ście od dzie li się po li tycz no -es bec ką

otocz kę, a weź mie pod uwa gę sa mą mi li cję, były

to cza sy pod tym wzglę dem lep sze niż dzi siej -

sze. Był po rzą dek, nie by ło ta kiej prze stęp czo -

ści jak obec nie. Mó wiąc o sta nie wo jen nym, też

pa mię taj my, kto go wpro wa dził: woj sko, nie

milicja.

Ja rek przy zna je, że je go po sza no wa nie pra wa

mia ło po cząt ko wo przy brać czyn ną for mę – po -

sta no wił wstą pić do Po li cji, ale na prze szko dzie

sta nę ła żo na.

– Wie dzia ła, na co mnie stać, że nie prze pu -

ścił bym żad ne mu chu li ga no wi i po pro stu ba ła

się o mnie – mó wi. – Po wie dzia ła krót ko: al bo

Po li cja, al bo ja. Po zo sta ły mi re kon struk cje

historyczne.

ZA PA LEŃ CY
War szaw ska Gru pa Re kon struk cji Hi sto rycz nej

MO i ZO MO za de biu to wa ła w 2005 ro ku,

w trak cie ob cho dów rocz ni cy sta nu wo jen ne go.

Rok póź niej zor ga ni zo wa ła pierw szą in sce ni za -

cję na pla cu Zam ko wym. Obec nie gru pa li czy

15 sta łych człon ków; wspo ma ga na jest przez

przy ja ciół i zna jo mych z in nych grup re kon -

struk cyj nych, w tym od twa rza ją cych od dzia ły

z cza sów po wsta nia war szaw skie go. Dys po nu ją

kil ku dzie się cio ma mun du ra mi MO i ZOMO –

za rów no wyj ścio wy mi, jak i po lo wy mi, heł ma mi,

pał ka mi oraz kil ko ma po jaz da mi: sta rem 244 wt

(na zy wa nym kie dyś „bu dą”), ga zem 69m (po -

pu lar nym „ła zi kiem”), uazem 469, dwo ma ny -

ska mi, po lo ne zem i dwo ma fia ta mi, w tym

jed nym ope ra cyj nym na cy wil nych nu me rach.

– Umun du ro wa nie i wy po sa że nie ku pu je my

na al le gro, od zna jo mych, cza sem uda się zdo być

coś od by łe go mi li cjan ta – mó wi Ja rek. – Star,

słu żą cy nie gdyś w Czę sto cho wie, zo stał ku pio ny

wła śnie od by łe go mi li cjan ta, któ ry na był go

na prze tar gu. Wóz miał iść na złom, ale uda ło się

go ura to wać. Rów nież ny ski po cho dzą z Czę sto -

cho wy, gdzie kie dyś jeź dzi ły w jed no st ce ZO -

MO. Jed na z nich by ła w opła ka nym sta nie,

rów nież uda ło się ją od ra to wać. Po lo nez był mo -

de lem eks por to wym, któ ry po tra fie niu w na sze

rę ce zo stał prze ma lo wa ny w mi li cyj ne bar wy.

Hob by, ja kie upra wia ją, wy ma ga spo ro cza su

i – nie ma co ukry wać – nie ma łych na kła dów fi -

nan so wych.

– Ale war to, wcią ga – za pew nia Ja rek. – Jak

każ de te go ty pu dzia ła nia, tak i na sze re kon -

struk cje są wspa nia ły mi spo tka nia mi z hi sto rią.

Kie dy wpro wa dzo no stan wo jen ny, by łem ma -

łym chłop cem, nie ro zu mia łem, co dzie je się

w kra ju. Dzię ki hob by po zna łem i ten ka wa łek

na szych dzie jów. Po le cam i in nym ta ki spo sób

po zna wa nia oj czy stej hi sto rii. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor

PASJE Rekonstruktorzy stanu wojennego POLICJA 997       styczeń 2011 r.32

Chodźcie z nami, dziś nie bĳą!
Solidarność!, Solidarność! Znajdzie
się pała na… generała! –
te i inne okrzyki sprzed lat
można było usłyszeć
na warszawskim placu Zamkowym
podczas kolejnej rekonstrukcji
upamiętniającej wprowadzenie
stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

13 grud nia ro ku pa mięt ne go

Warszawa, plac Zamkowy, 13 grudnia 2010 r.
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Re kon struk to rzy, 
do bro ni!
Ro dzi się po mysł, aby na te go rocz ne
Świę to Po li cji re kon struk to rzy, od twa -
rza ją cy funk cjo na riu szy przed wo jen -
nej Po li cji Pań stwo wej, wy sta wi li
od dział, któ ry za pre zen to wał by się nie
tyl ko w de fi la dzie, ale też po ka zał
musz trę, roz wi nął się w szyk bo jo wy,
aby je go człon ko wie za in sce ni zo wa li
scen ki ro dza jo we z dwu dzie sto le cia
mię dzy wo jen ne go. 
Pa sja od twa rza nia hi sto rii za ta cza co -
raz szer sze krę gi. Wśród re kon struk -
to rów jest wie lu współ cze snych
po li cjan tów. War szaw skie Sto wa rzy -
sze nie Ro dzi na Po li cyj na 1939, sku -
pia ją ce krew nych przed wo jen nych
funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej,
wzię ło pod swo je skrzy dła pa sjo na -
tów gra na to wych uni for mów. Re kon -
struk to rzy po li cyj ni przyj mo wa ni są
uro czy ście do sto wa rzy sze nia ja ko
człon ko wie wspie ra ją cy. Tak by ło la tem
ub.r. w War sza wie. Po dob na uro czy -
stość od by ła się 30 li sto pa da 2010 r.
w KWP w Ra do miu, gdzie wła śnie
dzię ki re kon struk to rom po wo ła no 
Ko ło nr 1 WSRP 1939 w tym mie ście.
W ce re mo nii uczest ni czył m.in. za -
stęp ca ma zo wiec kie go ko men dan ta
Po li cji mł. insp. To masz Ko wal czyk,
za pa lo ny re kon struk tor, któ ry le gi ty -
ma cję WSRP 1939 otrzymał ja ko
pierw szy z sied miu no wych człon ków.
Na ce re mo nii obec ni by li tak że in ni
człon ko wie Klubu Ko lek cjo ne rów Po -
li cyj nych, któ rzy są już człon ka mi
WSRP 1939, m.in.: pod insp. To masz
Sa fjań ski – za stęp ca dy rek to ra Biu ra
Lo gi sty ki Po li cji KGP, i mł. insp. Sła -
wo mir Ci sow ski – czło wiek le gen da
wśród pa sjo na tów po li cyj nych pa -
mią tek.
Pla ny są bar dzo am bit ne. Są po my sły,
aby wzo rem woj ska po wo łać w Po li cji
hi sto rycz ny szwa dron kon ny. Aby 
re kon struk to rzy za pre zen to wa li się
także na re pli kach przed wo jen nych
ro we rów. Te raz, pod au spi cja mi
WSRP 1939, po win no pójść ła twiej. 

Do dat ko wych in for ma cji udzie la 
se kre tarz sto wa rzy sze nia 
Ma rek Ko wa lik – tel. 601 471 466, 
e-ma il: ma rekk@le ta wi.pl

P. Ost. 

Obe lisk po sta wio no ku czci wszyst kich

stró żów pra wa, któ rzy od da li ży cie, 

słu żąc spo łe czeń stwu – od cza sów Po -

li cji Gór ne go Ślą ska i Stra ży Gmin nej z 1920 r.,

przez Po li cję Wo je wódz twa Ślą skie go, Mi-

li cję Oby wa tel ską do współ cze snej Po li cji. 

OBE LISK 
Uro czy ście od sło ni li go 30 paź dzier ni ka ub.r.:

pierw szy za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po -

li cji nad insp. Ka zi mierz Szwaj cow ski, ślą ski

ko men dant wo je wódz ki nad insp. Da riusz

Biel, wo je wo da Zyg munt Łu kasz czyk oraz

prze wod ni czą cy Spo łecz ne go Ko mi te tu Fun -

da cji Obe li sku Ro man Wierz bic ki, któ ry jest

prze wod ni czą cym Za rzą du Wo je wódz kie go

NSZZP w Ka to wi cach. 

Po mnik po świę cił ks. pra łat Sta ni sław Pu -

cha ła, pro boszcz Ka te dry Chry stu sa Kró la

w Ka to wi cach, w asy ście ka pe la nów Po li cji. 

Ro dzi nom po le głych funk cjo na riu szy wrę -

czo no li sty pa miąt ko we i me da le. 

Na obe li sku z pia skow ca umiesz czo no 

ta bli cę pa miąt ko wą z ży wi cy epok sy do wej

w ko lo rze spi żu, a na niej wy raź nie za zna czo -

no po zio me pęk nię cie, któ re sym bo li zo wać

ma przed wcze śnie za koń czo ne ży cie po le -

głych po li cjan tów. Me ta fo rycz na li nia ży cia

obej mo wa na jest przez po li cyj ną gwiaz dę.

Na ta bli cy wid nie je na pis: ŚLĄ SKIM PO LI -

CJAN TOM PO LE GŁYM W SŁUŻ BIE. 

Na ka mie niu umiesz czo no or ła – go dło

Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz na tablicy herb

wo je wódz twa ślą skie go i sym bol NSZZP. 

Au to rem zwy cię skie go pro jek tu te go miej -

sca pa mię ci jest po li cjant – pod insp. Zbi -

gniew Mu niow ski. 

WY STA WA I WY DAW NIC TWO
Po uro czy sto ści od sło nię to sta łą eks po zy cję

we wnątrz bu dyn ku ślą skiej KWP. Zgro ma -

dzo no na niej zdję cia po le głych funk cjo na riu -

szy wraz z ich no ta mi bio gra ficz ny mi. 

Tu taj wzru sza ją ce wy stą pie nia wy gło si li

Ire na Za jąc, pre zes Fun da cji Po mo cy Wdo -

wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach,

oraz Hen ryk Za ło ga, oj ciec po le głe go po li -

cjan ta Grze go rza Za ło gi.

Kom pen dium wszyst kich in for ma cji na te -

mat po le głych stró żów pra wa jest oko licz no -

ścio wa pu bli ka cja au tor stwa Ro ber ta So chy,

Ja nu sza Mi ki ti na i Grze go rza Grześ ko wia ka

„Ślą scy po li cjan ci po le gli w służ bie”. Nie tyl -

ko przy bli ża syl wet ki funk cjo na riu szy, któ rzy

ro tę przy się gi wy peł ni li do koń ca, ale po ka -

zu je tak że tło hi sto rycz ne opi sy wa nych 

wy da rzeń i przy po mi na dzie je for ma cji po li -

cyj nych dzia ła ją cych na prze strze ni lat na Ślą -

sku – od Po li cji Ple bi scy to wej do dzi siej szej

Po li cji. 

W wy daw nic twie wy mie nio nych jest

z imie nia, na zwi ska i szar ży 19 funk cjo na riu -

szy Po li cji Gór ne go Ślą ska i Stra ży Gmin nej

po le głych w la tach 1920–1922, 21 funk cjo na -

riu szy Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie go, któ rzy

zgi nę li od 1922 do 1939 r., 25 mi li cjan tów,

któ rzy po nie śli śmierć w la tach 1945–1990,

oraz 8 po li cjan tów po le głych od 1990 r.

do dzi siaj. 

Oby ta ostat nia część nie za peł nia ła się

już. 

� � �

Przed gma chem KWP w Ka to wi cach

od 1993 r. stoi też in ny po mnik – Grób 

Nie zna ne go Po li cjan ta, gdzie spo czy wa ją

szcząt ki przed wo jen ne go funk cjo na riu sza,

wy do by te z do łów śmier ci w Mied no je,

gdzie So wie ci ukry li oko ło 6 tys. ciał za mor -

do wa nych w 1940 r. stró żów pra wa z Po li cji

Pań stwo wej i Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie -

go. Ta ostat nia pod czas na pa ści so wiec kiej

na Pol skę w 1939 r. po nio sła szcze gól nie do -

tkli we stra ty. Miej sce kaź ni i ukry cia zwłok

wie lu przed wo jen nych po li cjan tów jest

do tej po ry nie zna ne. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. KWP w Ka to wi cach

Śląskie pomniki
Przed Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach stanął obelisk
upamiętniający śląskich funkcjonariuszy poległych na służbie. W gmachu
otwarto wystawę stałą ku ich czci, a uroczystości odsłonięcia pomnika
towarzyszyło wydanie okolicznościowej publikacji.
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P rzy stą pie nie do Unii Eu ro pej skiej otwo rzy ło

przed po szcze gól nymi re gio na mi kra ju szan sę

przy spie sze nia roz wo ju spo łecz no -go spo dar cze go,

któ re go in te gral nym ele men tem jest za pew nie nie moż -

li wie wy so kie go po czu cia bez pie czeń stwa za rów no

miesz kań com, tu ry stom, jak i po ten cjal nym in we sto -

rom. Do sko na le zda je so bie z te go spra wę KWP we Wro -

cła wiu, któ ra opra co wa ła, w ra mach „Re gio nal ne go

pro gra mu ope ra cyj ne go dla wo je wódz twa dol no ślą skie -

go na la ta 2007–2013”, m.in. pro jekt Po pra wa stan dar du
in fra struk tu ry bez pie czeń stwa ja ko ele ment wzmoc nie nia
atrak cyj no ści dol no ślą skich miej sco wo ści tu ry stycz nych.

Na je go re ali za cję, prze wi dzia ną na la ta 2010–2013, UE

prze zna czy ła od po wied nie środ ki. Do mo der ni za cji 

wy zna czo no dzie więć jed no stek – w Ka mien nej Gó rze,

Lu baw ce, Ląd ku -Zdro ju, By strzy cy Kłodz kiej, Ku do wie -

-Zdro ju, No wej Ru dzie, Mie ro szo wie, Po la ni cy -Zdro ju

oraz By strzy cy Kłodz kiej.

Pierw szy mi obiek ta mi, w któ rych za koń czo no pra ce,

są KPP w Ka mien nej Gó rze i KP w Lu baw ce. 

– Jed nym z pod sta wo wych wa run ków uzy ska nia unĳ -

nych fun du szy by ło za bez pie cze nie wła snych środ ków

fi nan so wych na do ku men ta cję tech nicz ną – mó wi insp.

Bog dan Ku ja wiak, ko men dant po wia to wy Po li cji w Ka -

mien nej Gó rze. – Po nie waż sy tu acja fi nan so wa Po li cji

jest wszyst kim do sko na le zna na, po raz ko lej ny na wy -

so ko ści za da nia sta nę ły sa mo rzą dy Ka mien nej Gó ry

i Lu baw ki, któ re prze ka za ły po 40 tys. zło tych. Dzię ki

tym kwo tom mo gli śmy za cząć re al nie my śleć o roz po -

czę ciu prac re mon to wo -mo der ni za cyj nych.

Na te re nie ko men dy po wia to wej, w któ rej od jej wy -

bu do wa nia w 1982 r., nie prze pro wa dza no ge ne ral ne go

re mon tu, pra ce ru szy ły w czerw cu br. W bu dyn ku wy -

mie nio no m.in. sto lar kę okien ną i drzwio wą, wy re mon -

to wa no i wy po sa żo no po miesz cze nia po ło żo ne na

par te rze bu dyn ku, utwo rzo no punkt re cep cyj ny oraz

wej ście dla osób nie peł no spraw nych. Prze bu do wa no też

par king w ce lu utwo rze nia no wych miejsc dla in te re san -

tów.

Z więk szym roz ma chem pro wa dzo ny był re mont ko -

mi sa ria tu w Lu baw ce, gdzie do ko na no rów nież wy mia -

ny więź by da cho wej wraz z po szy ciem, prze bu do wa no

po miesz cze nia usy tu owa ne na par te rze, wy ko na no do -

cie ple nie wraz z ele wa cją oraz za go spo da ro wa no naj bliż -

sze oto cze nie bu dyn ku.

Mo der ni za cja ko men dy kosz to wa ła 800 tys. zł, a ko -

mi sa ria tu 500 tys. zło tych.

Pra ce re mon to we w KPP w Ka mien nej Gó rze za koń -

czo no w koń cu sierp nia ub.r., a w Lu baw ce w paź dzier -

ni ku ub.r. W ich ofi cjal nym prze ka za niu do użyt ku

uczest ni czył gen. insp. An drzej Ma te juk, ko men dant

głów ny Po li cji. 

Ze środ ków unĳ nych za ku pio ne zo sta ły rów nież dwa

te re no we nis sa ny, któ re tra fi ły do Ka mien nej Gó ry

i do Lu baw ki. �

GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. Krzysztof Chrzanowski
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Atrakcyjni bezpieczeństwem
Dolnośląska policja
wykazuje się dużą
aktywnością
w pozyskiwaniu
środków
z funduszy
strukturalnych 
Unii Europejskiej, 
dzięki którym
przeprowadza
gruntowną
modernizację
swoich jednostek
oraz wyposaża je
w nowoczesny
sprzęt.

Insp. Bog dan Ku ja wiak,
komendant powiatowy
Policji w Kamiennej
Górze
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Poczuć, jak zachowa się ciężarówka
po zderzeniu z łosiem; przekonać się, ile
metrów potrzebuje jadący z prędkością
50 km/h autobus, by wyhamować i nie
potrącić pieszego, który wbiegł na ulicę;
sprawdzić, zobaczyć, jaki wpływ ma
obciążona naczepa na pojazd, który wpadł
w poślizg – wszystkich tych sytuacji, a także
wielu innych, które trafiają się na drogach,
można doświadczyć w symulatorze
w warszawskim Instytucie Transportu
Samochodowego.

P ro po zy cja in sty tu tu skie ro wa na jest do kie row ców

przy go to wu ją cych się do zda nia eg za mi nu na pra -

wo jaz dy na cię ża rów ki i au to bu sy (obec ne prze -

pi sy do pusz cza ją od by cie czę ści jazd w sy mu la to rze) oraz

do przed się biorstw, któ re chcą pod nieść kwa li fi ka cje

swo ich pra cow ni ków. By wa też, że za ję cia w sy mu la to rze

wy ku pu ją fir my lub gru py pra cow ni ków, chcą ce w ten

spo sób uatrak cyj nić prze bieg spo tkań in te gra cyj nych.

Sy mu la tor AutoSim 1300 to do kład nie od wzo ro wa -

na ka bi na sca ni, ale opro gra mo wa nie kom pu te ro we po -

zwa la na wpro wa dze nie in nych mo de li po jaz dów, w tym

au to bu sów, tak że prze gu bo wych. Znaj du je się on po -

środ ku pół okrę gu utwo rzo ne go z ekra nów, na któ rych

gra ficz nie od wzo ro wy wa ne są naj róż niej sze moż li we try -

by jaz dy i zda rze nia. Moż na na przy kład za pro gra mo wać

jaz dę po as fal cie lub szu trze; mo krej, su chej, ośnie żo nej

bądź zlo do wa cia łej na wierzch ni; w bi ją cym w oczy słoń -

cu, gęstej mgle al bo śnież nej za dym ce. Kom bi na cji do

wo li. Po dob nie z tym, co spo tkać mo że nas na dro dze.

Je leń i pie szy to tyl ko dwa przy kła dy z licz nych sy tu acji

moż li wych do za ser wo wa nia kie row cy w sy mu la to rze.

Grafika nie jest aż tak wy su bli mo wa na, jak w grach kom -

pu te ro wych, ale w peł ni wy star cza, by mieć wra że nie

jaz dy po rze czy wi stej dro dze. Do te go do cho dzą efek ty

dźwię ko we i ru cho we – od czu wal ne jest na je cha nie

na kra węż nik, za wa dze nie na cia snym skrę cie o znak

dro go wy, nie mó wiąc już o ude rze niu w in ny po jazd, czy

choć by ło sia.

– Więk szość kie row ców, na wet tych z dłu go let nim sta -

żem, sy pie się na na głym wtar gnię ciu pie sze go na jezd -

Widok z kabiny symulatora

Planowanie trasy
i zadań dla kursanta

nię, nie za uwa ża ją go, za póź no re agu ją, ma ją zbyt du żą

pręd kość, by wy ha mo wać – mó wi  Ewa Smoczyńska. – Tu

prze ko nu ją się, na ile na praw dę są spraw ni w ob li czu nie -

ocze ki wa nych za gro żeń, uczą się, jak wy cho dzić z opre -

sji. I każ dy ma tu, ni czym kot, dzie więć ży wo tów. Mo że

po wta rzać do wol ną sy tu ację do pó ty, do pó ki nie uzna, że

opa no wał da ny ele ment. Nikt tu nie gi nie, jak by to mia ło

miej sce w rze czy wi sto ści.

Ewa Smoczyńska jest jed nym z ope ra to rów sy mu la to ra,

od niej za le ży, z czym zmie rzy się sie dzą cy w nim kie row -

ca. W ITS po ja wiam się ra zem z eki pą TVN Tur bo aku rat

w dniu, w któ rym pod No wym Mia stem nad Pi li cą do cho -

dzi do tra gicz ne go wy pad ku bu sa, w któ rym gi nie 18 osób.

W nie ca łe pół  go dzi ny do pro gra mu jaz dy sy mu la to ra – na

pod sta wie do stęp nych wia do mo ści o po rze dnia, w któ rej

zda rzy ła się tra ge dia, wa run kach po go do wych i praw do po -

dob nej pręd ko ści po jaz dów – wpro wa dzo ne zo sta ją da ne

(w ba zie jest na wet volks wa gen trans por ter – nie mal iden -

tycz ny jak roz bi ty) do od two rze nia prze bie gu wy pad ku.

Czar no na bia łym wi dać, że kie row ca bu sa w tych wa run -

kach w ogó le nie po wi nien roz po czy nać ma new ru wy prze -

dza nia. Nie miał szans, je śli je cha ło coś z prze ciw ka.

A je cha ło...�

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor

Propozycja
dla
kierowców
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T ak sta no wił pa ra graf 1. Roz po rzą dze nia mi ni stra

spraw we wnętrz nych z 3 lip ca 1920 r., bar dziej

zna ny wśród funk cjo na riu szy ja ko Tym cza so wa in -
struk cja dla Po li cji Pań stwo wej. Był to jed nak, jak po ka -

za ło ży cie, nie tyl ko zbiór norm, na ka zów i za ka zów, ale

rów nież ka ta log po boż nych ży czeń, po li cyj na for ma cja

bo wiem nie skła da ła się z sa mych tyl ko „ide ałów

w mun du rach”. 

NIE DBAL STWO I NIE WŁA ŚCI WE 
ZA CHO WA NIE
Jak w każ dym śro do wi sku, tak i wśród funk cjo na riu szy

PP wy stę po wa ły prze róż ne zja wi ska pa to lo gicz ne, któ -

re – co war te pod kre śle nia – sta ra no się li kwi do wać

w za rod ku. Z róż nym jed nak skut kiem. Świad czy o tym

cho ciaż by obo wią zu ją cy wów czas w PP Wy kaz kar 
dys cy pli nar nych, obej mu ją cy 12 ro dza jów wy kro czeń,

naj czę ściej po peł nia nych przez ów cze snych mun du ro -

wych: ła pow nic two, po bi cie, uciecz ka aresz to wa nych,

sa mo wol ne opusz cze nie służ by, nad uży cie wła dzy, bez -

czyn ność wła dzy, in ne prze stęp stwa kar ne, nie sub or dy -

na cja, pi jań stwo, nie wła ści we za cho wa nie się na służ bie

i po za nią, nie dbal stwo służ bo we oraz in ne wy kro cze -

nia służ bo we. Skru pu lat nie w każ dym mie sią cu do ko -

ny wa no pod su mo wa nia na gan nych za cho wań funk cjo -

na riu szy, pu bli ku jąc tę sta ty sty kę na ła mach „Ga ze ty

Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej”.

Wśród plag, któ re naj bar dziej psu ły opi nię po li cyj nej

for ma cji, do mi no wa ły dwie ka te go rie wy kro czeń: „nie -

dbal stwo służ bo we” oraz „nie wła ści we za cho wa nie

w służ bie i po za nią”. Czyn ni kiem, któ ry z re gu ły sprzy -

jał ta kim za cho wa niom, był al ko hol (pi sa li śmy o tym

pro ble mie w nr. 6. z 2009 r.).

Oce na sta nu dys cy pli ny w po li cyj nym kor pu sie by ła

jed nym z naj waż niej szych punk tów każ dej na ra dy służ -

bo wej. I to na wszyst kich szcze blach do wo dze nia. Okre -

so we sta ty sty ki, któ re przy go to wy wa no w Ko men dzie

Głów nej PP, nie na pa wa ły bo wiem opty mi zmem. Rok -

rocz nie w mun du ro wych sze re gach od no to wy wa no 

25–30 tys. róż ne go ro dza ju wy kro czeń. Na przy kład,

w ro ku 1923 – jak po da wa ła „Ga ze ta Ad mi ni stra cji

i Policji Pań stwo wej” – po peł nio no ich 25 198. Bio rąc

pod uwa gę ów cze sny stan li czeb ny for ma cji, ozna cza ło

„Ide ały” 
w mun du rach

Każdy funkcjonariusz policji, tak na służbie, jak poza służbą winien odznaczać się karnością, tudzież
posłuszeństwem wobec przełożonych i wobec praw, usłużnością wobec kolegów, grzecznością dla osób

postronnych, a przy tym energią i sprawnością w wykonaniu służby. 

to, że co dru gi po li cjant wszedł w kon flikt z obo wią zu -

ją cym re gu la mi nem służ by i zo stał za to uka ra ny! 

W na stęp nych mie sią cach nie by ło le piej. Ko mi sje dys -

cy pli nar ne pra co wa ły peł ną pa rą przez ca łe mię dzy wo -

jen ne dwu dzie sto le cie.

ŻY CIE POD DA NE OSĄ DO WI
Spra wy, ja ki mi przy szło się zaj mo wać ko mi sjom dys cy -

pli nar nym, z dzi siej szej per spek ty wy mo gą czę sto 

za dzi wiać, nie kie dy ba wić, gdyż Tym cza so wa in struk -
cja… w ko lej nych pa ra gra fach in ge ro wa ła nie tylko

w sto sun ki służ bo we, ale i w sfe rę ży cia pry wat ne go.

Od funk cjo na riu szy po li cji wy ma ga no, na przy kład,

nie na gan ne go pro wa dze nia się za rów no w służ bie,

jak i po za nią. Po li cjant za wsze po wi nien pa mię tać
o tem, że je go za cho wa nie w ży ciu pry wat nem szcze gól -
nie zwra ca uwa gę na sie bie i pod da ne jest nie za wsze
życz li we mu są do wi – przy po mi nał par. 2 in struk cji.

Do cech naj wy żej punk to wa nych przez kie row nic -

two for ma cji na le ża ły: su mien ność, do kład ność,

prze zor ność, praw do mów ność, opa no wa nie, roz trop -

ność, wy trwa łość, sta now czość oraz schlud ność.

Od po li cjan ta wy ma ga no nie mal krysz ta ło we go cha -

rak te ru, a ów cze sny stróż pra wa, jak każ dy czło wiek,

mie wał tak że swo je lep sze i gor sze dni. Jak każ dy ule -

gał też róż nym po ku som i sła bost kom. Służ bę miał

cięż ką, nie bez piecz ną i moc no stre su ją cą, cza sa mi

mu siał więc od re ago wać.

Jed nym z naj ła twiej do stęp nych spo so bów był al ko -

hol. Nie ste ty, po ma gał na krót ko i z re gu ły był tyl ko

po cząt kiem jesz cze po waż niej szych na stępstw. Do -

świad czył te go na so bie st. post. Jan Du ka z po ste run -

ku w Ty chach. Do po li cji przy ję ty zo stał w 1922 r.

Po nie speł na dwóch la tach zde gra do wa no go za no to -

rycz ne pi jań stwo do stop nia po ste run ko we go, ale

z sze re gów nie usu nię to. W lu tym 1927 r. pod czas

służ by na po ste run ku użył cie le śnie – jak za pi sa no

w pro to ko le – ko bie tę od sia du ją cą tam ka rę aresz tu

i zo stał oskar żo ny o gwałt. Ko mi sja dys cy pli nar na,

w związ ku z prze ka za niem spra wy na dro gę są do wą,

od ro czy ła swo je po stę po wa nie. Mi mo po waż ne go za -

rzu tu nie za wie szo no go w czyn no ściach służ bo wych.

We wrze śniu 1927 r. Sąd Okrę go wy w Ka to wi cach 

Podinsp. Zygmunt
Tołpyho, komendant
policji wileńskiej, 30 lat
pracy w mundurze,
wydalony
dyscyplinarnie z policji
przez ministra spraw
wewnętrznych bez
względu na wynik
śledztwa sądowego
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ska zał go nie pra wo moc nym wy ro kiem na trzy la ta 

po zba wie nia wol no ści. Jed nak Sąd Naj wyż szy w stycz -

niu 1929 r. uchy lił ten wy rok i zwró cił spra wę do po -

now ne go roz pa trze nia. W re zul ta cie Jan Du ka tra fił

na 6 mie się cy do za kła du kar ne go i do pie ro wte dy 

zo stał wy da lo ny z po li cji. Spra wa cią gnę ła się przez

dwa la ta i osiem mie się cy. Przez ten czas po ste run ko -

wy peł nił służ bę i po bie rał peł ne po bo ry, mi mo że

miał na swo im kon cie po waż ne prze stęp stwo i osiem

kar dys cy pli nar nych.

Ca sus post. Du ki nie był wca le od osob nio ny. Ta kich

„czar nych owiec” funk cjo no wa ło w sze re gach PP znacz -

nie wię cej. Z re gu ły jed nak ich ka rie ry – prę dzej czy

póź niej – koń czy ły się dys cy pli nar nym zwol nie niem.

RO MANS NA SŁUŻ BIE
W grud niu 1924 r. dwóch star szych po ste run ko wych

z Ka to wic zo sta ło wy da lo nych z po li cji za ro mans z tą

sa mą ko bie tą, 35-let nią Jo lan tą B., któ ra – jak się póź -

niej oka za ło – utrzy my wa ła rów nież in tym ne kon tak -

ty z po szu ki wa nym ban dy tą. Ko bie ta, wy ko rzy stu jąc

swe zna jo mo ści z po li cjan ta mi, zo sta ła za re je stro wa -

na ja ko kon fi dent ka. Dzia ła ła jed nak na dwie stro ny,

wy słu gu jąc się rów nież gru pie prze stęp czej. Osta tecz -

nie ska za no ją na 8 lat cięż kie go wię zie nia za człon ko -

stwo w ban dzie. Pod czas pro ce su wy szło tak że na jaw,

że oskar żo na nie by ła na rze czo ną ban dy ty, ale jed ne -

go z po li cjan tów, któ rzy czę sto by wa li u niej w do mu.

W związ ku z tym prze ło że ni uzna li, że funk cjo na riu -

sze swym za cho wa niem ob ra zi li god ność mun du ru,

cze go na stęp stwem był wnio sek do ko mi sji dys cy pli -

nar nej o usu nię cie obu po li cjan tów ze służ by. 

Po ste run ko wy Ro man Gór ski z Gar wo li na z pew no -

ścią na dłu go za pa mię tał przy ję cie we sel ne, któ re wy -

pra wił w lu tym 1926 r. w miej sco wej re stau ra cji.

Za pro sił na nie rów nież swo je go prze ło żo ne go, star -

sze go przo dow ni ka Sie niaw skie go, ko men dan ta po -

ste run ku. Ten zja wił się w mun du rze, z re wol we rem

i sza blą u bo ku. Był jed nak pi ja ny i od sa me go po cząt -

ku za cho wy wał się pro wo ka cyj nie, szu ka jąc zwa dy.

Na pa sto wał mał żon ki swych pod wład nych, a na ko -

niec wy tłukł za sta wę sto ło wą i ka zał się wszyst kim

wy no sić. Je go wy czyn od bił się sze ro kim echem

w mie ście i oko li cy, do tarł też do prze ło żo nych w ko -

men dzie wo je wódz kiej, któ rzy po sta no wi li wsz cząć

prze ciw ko nie mu po stę po wa nie dys cy pli nar ne.

W efek cie st. przod. Sie niaw skie go zde gra do wa no

do stop nia po ste run ko we go. 

W kwiet niu 1936 r. przed ko mi sją sta nął tak że kom.

Jó zef Munk, ko men dant po wia to wy z Ra do mia, któ ry

po stą pił bar dzo nie roz trop nie, przy stę pu jąc w lo ka lu

pu blicz nym do gry w po ke ra. Do te go w mun du rze.

Nie dość, że zła mał par. 3. Tym cza so wej in struk cji..., to
jesz cze oszu ki wał przy kar cia nym sto li ku. Ko mi sja dys -

cy pli nar na uka ra ła go czter na sto dnio wym aresz tem.

PO BIE RA LI ŁA PÓW KI!
O ile na drob ne wy kro cze nia prze ciw ko re gu la mi no wi

służ bo we mu, a na wet na wy bry ki pod wpły wem al ko -

ho lu, prze ło że ni przy my ka li oczy, wy mie rza jąc z re gu -

ły ka ry bar dziej niż sym bo licz ne, o ty le ze spra wa mi

za gro żo ny mi ko dek sem kar nym żar tów już nie by ło.

Je śli tyl ko za cho dzi ło po dej rze nie po peł nie nia prze -

stęp stwa, wsz czy na no po stę po wa nie, gro ma dzo no do -

wo dy, któ re na stęp nie wraz z ak tem oskar że nia

kie ro wa no do są du. Wy rok ska zu ją cy był na ogół koń -

cem po li cyj nej ka rie ry, zwłasz cza dla ła pów ka rzy i „mi -

ło śni ków” sto so wa nia prze mo cy wo bec za trzy ma nych

czy prze słu chi wa nych. 

Prze ko na li się o tym m.in. „bo ha te ro wie” dwóch

gło śnych afer ko rup cyj nych w po li cji wi leń skiej w ro -

ku 1925, któ re zbul wer so wa ły opi nię pu blicz ną tam -

te go okre su. Na stęp stwem prze pro wa dzo nej wów czas

czyst ki w ko men dzie mia sta i ko mi sa ria tach Wil na

było dys cy pli nar ne wy da le nie z po li cji (i ka ra 6 mie -

się cy bez względ ne go aresz tu) ko men dan ta po li cji wi -

leń skiej pod insp. Zyg mun ta Toł py hy, kie row ni ków

eks po zy tu ry śled czej nad kom. Paw ło wi cza i pod kom.

Za bo row skie go oraz kie row ni ka I Ko mi sa ria tu PP

kom. Szol ca. Prze pro wa dzo ne do cho dze nia – pi sa ła

„Ga ze ta Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej” – uła twio -
ne współ dzia ła niem czę ści miej sco we go spo łe czeń stwa
i pra sy, do pro wa dzi ły do wy kry cia sze re gu nad użyć, po -
peł nia nych przez wyż szych i niż szych funk cjo na riu szów

po li cyj nych w Wil nie, a ze bra ny ma te riał od stą pio ny zo stał
wła dzom pro ku ra tor skim ce lem są do we go uka ra nia win -
nych. Nad uży cia te po le ga ły prze waż nie na po bie ra niu,
względ nie wy mu sza niu ła pó wek. Z po mię dzy po cią gnię -
tych do od po wie dzial no ści są do wej dwu wyż szych funk -
cjo na riu szów po li cyj nych zo sta ło osa dzo nych w wię zie niu
śled czym, czte rech za wie szo nych w czyn no ściach służ bo -
wych, po nad to kil ku na stu funk cjo na riu szów niż szych bądź
osa dzo no w aresz cie, bądź też za wie szo no w służ bie. 

Jak po da je w swej książ ce „Kor pus Po li cji w II Rze -

czy po spo li tej” Ro bert Li twiń ski, hi sto ryk z UMCS

w Lu bli nie, w la tach 1928–1939 z sze re gów po li cji

usu nię to dys cy pli nar nie 2353 oso by, czy li ty le, ile

w la tach dwu dzie stych w cią gu dwóch lat. Jak na bli -

sko 30-ty sięcz ną po li cyj ną ar mię od se tek tych, któ rzy

się zhań bi li w służ bie, nie był du ży. Wnio sek stąd

oczy wi sty, że stan dys cy pli ny w po li cyj nej for ma cji nie

był naj gor szy. A, co naj waż niej sze, ule gał po pra wie. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. archiwum

(Przykłady nagannych zachowań policjantów zaczerpnąłem
z książki R. Litwińskiego „Korpus Policji w II Rzeczypospolitej.
Służba i życie prywatne” oraz przedwojennej prasy).

Obowiązujący w PP Wykaz kar dyscyplinarnych,
obejmujący 12 rodzajów wykroczeń najczęściej
popełnianych przez ówczesnych mundurowych:
łapownictwo, pobicie, ucieczka aresztowanych,

samowolne opuszczenie służby, nadużycie władzy,
bezczynność władzy, inne przestępstwa karne,

niesubordynacja, pĳaństwo, niewłaściwe zachowanie
się na służbie i poza nią, niedbalstwo służbowe oraz

inne wykroczenia służbowe.

Kom. Józef Munk,
komendant powiatowy
PP z Radomia, 
za niewłaściwe
zachowanie 
(w mundurze) otrzymał
karę 14 dni aresztu

Nadkom. Jan
Janczewski objął
stanowisko kierownika
ekspozytury Urzędu
Śledczego w Wilnie
(po dyscyplinarnym
zwolnieniu nadkom.
Anatola Pawłowicza).
To on położył
największe zasługi w
likwidacji zjawiska
korupcji w urzędzie
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W dniach od 29 wrze śnia do 4 paź -

dzier ni ka 2010 ro ku uczest ni czy -

łem w mię dzy na ro do wej kon -

fe ren cji po li cjan tów od by wa ją cej się 

w In che on i Seu lu w Ko rei Po łu dnio wej.

Kon fe ren cję pod na zwą „2010 Cul tu ral

Explo ra tion To ur Con fe ren ce” zor ga ni zo wa -

ło GAWC PO (Ge ne ral As sem bly of World

Chri stian Po li ce Of fi cers), tj. mię dzy na ro do -

we sto wa rzy sze nie po li cjan tów chrze ści jan.

Sto wa rzy sze nie zo sta ło po wo ła ne w grud -

niu 2009 ro ku pod czas I Świa to wej Kon fe -

ren cji Po li cjan tów Chrze ści jan w Ko rei

Po łu dnio wej. Re la cja z tam tej wi zy ty uka za -

ła się w „Po li cji 997” nr 2 (59) w lu tym 2010

ro ku. 

W te go rocz nej kon fe ren cji uczest ni czy -

ło 40 po li cjan tów z 21 kra jów świa ta. Po świę -

co na by ła 60. rocz ni cy wy bu chu woj ny

ko re ań skiej oraz wpły wo wi chrze ści jań stwa

na hi sto rię i zmia ny, któ re za szły w tym kra -

ju. Do udzia łu w kon fe ren cji zo sta li za pro -

sze ni po li cjan ci z kra jów, któ re udzie li ły

wspar cia Ko rei Po łu dnio wej w cza sie woj ny

mię dzy ko re ań ski mi pań stwa mi. Mi mo że

Pol ska nie wspie ra ła w tam tej woj nie Ko rei

Po łu dnio wej, rów nież ja zo sta łem za pro szo -

ny na tę kon fe ren cję. 

Te go rocz ne spo tka nie po le ga ło na zwie -

dza niu miejsc zwią za nych z hi sto rią Ko rei

Południowej. Au to kar, któ rym po dró żo wa li -

śmy, był kon wo jo wa ny przez ozna ko wa ne

po jaz dy po li cji ja ko po jazd uprzy wi le jo wa ny. 

PAN MUN DŻOM
Nie za po mnia nych prze żyć do star czy ła nam

wi zy ta w stre fie zde mi li ta ry zo wa nej (DMZ)

roz dzie la ją cej oba pań stwa ko re ań skie.

Wjazd do niej wy ma ga uzy ska nia spe cjal nych

ze zwo leń i prak tycz nie po le ga na prze kro -

cze niu gra ni cy Ko rei Po łu dnio wej. Stre fa

zde mi li ta ry zo wa na to pas zie mi sze ro ko -

ści 4 km i dłu go ści 248 km roz cią ga ją cy się

wzdłuż ca łej gra ni cy. Wjazd do stre fy jest

kon tro lo wa ny przez woj sko. Jest to ob szar

naj więk szej kon cen tra cji wojsk i pól mi no -

wych na świe cie. Stre fa zde mi li ta ry zo wa na

jest ad mi ni stro wa na przez ONZ i na jej te re -

nie nie ma wojsk państw ko re ań skich, 

jed nak że w ra mach DMZ w miej sco wo ści

Pan mun dżom utwo rzo no wspól ny ob szar

bez pie czeń stwa (JSA Jo int Se cu ri ty Area).

Jest to je dy ne miej sce w ca łej stre fie zde mi -

li ta ry zo wa nej, gdzie woj ska obu państw 

ko re ań skich sto ją twa rzą w twarz. Ob szar

ten wy ko rzy sty wa ny jest przez pań stwa ko -

re ań skie do pro wa dze nia ne go cja cji dy plo -

ma tycz nych, był miej scem ne go cja cji woj -

sko wych i pod pi sa nia ukła du o za wie sze niu

dzia łań w woj nie ko re ań skiej. Za kon tro lo -

wa nie po sta no wień ukła du od po wie dzial na

by ła Ko mi sja Nad zo ru Państw Neu tral nych.

W ra mach tej or ga ni za cji do 1995 ro ku Pol -

ska i Cze chy re pre zen to wa ły in te re sy Ko rei

Pół noc nej, na to miast Szwaj ca ria i Szwe cja –

Ko rei Po łu dnio wej. Przed sta wi cie le wojsk

tych państw znaj do wa li się w JSA w Pan -

mun dżom. 

Ja ko spe cjal ni go ście mie li śmy oka zję

w ra mach wi zy ty w stre fie zde mi li ta ry zo wa -

nej zwie dzić rów nież te ren ba zy JSA w Pan -

mun dżom. W trak cie po by tu w stre fie JSA

by li śmy ochra nia ni przez woj sko Ko rei Po łu -

dnio wej. Po in stru owa no nas, że wi zy ta w JSA

ozna cza wej ście do wro giej stre fy i wią że się

z moż li wo ścią utra ty ży cia i zdro wia w wy ni -

ku dzia łań wro ga. Po pro szo no nas, by śmy nie

wy ko ny wa li gwał tow nych ru chów rę ko ma

i nie wska zy wa li pal ca mi na oglą da ne obiek -

ty Ko rei Pół noc nej, gdyż mo że to zo stać ode -

bra ne przez sta cjo nu ją cych tam żoł nie rzy

pół noc no ko re ań skich ja ko pró ba od da nia

strza łu w ich kie run ku. Uświa do mio no nam

rów nież, że z mo men tem wyj ścia z te re nu

bu dyn ku ba zy bę dzie my ca ły czas ob ser wo -

wa ni przez si ły pół noc no ko re ań skie. W prze -

szło ści na te re nie JSA w Pan mun dżom

do cho dzi ło do in cy den tów gra nicz nych,

w wy ni ku któ rych wie le osób po nio sło

śmierć. 

Na te re nie JSA w Pan mun dżom po stro -

nie pół noc nej znaj du je się pa łac na le żą cy

do Ko rei Pół noc nej, po stro nie po łu dnio wej

– no wo cze sny wiel ki bu dy nek ze szkła i sta -
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W ubiegłym roku minęło 60 lat od wybuchu wojny koreańskiej i do dziś na Półwyspie Koreańskim nie jest
spokojnie. Zanim w końcu 2010 r. doszło do kolejnych incydentów, południowokoreańscy policjanci zorganizowali

międzynarodową konferencję poświęconą rocznicy. Uczestniczył w niej policjant z Polski – kom. Jarosław
Gockowski z Wydziału w Gdańsku Zarządu I Biura Spraw Wewnętrznych KGP. Oto jego relacja. 

Joint Security Area Panmundżom

Obserwujący nas żołnierz Korei Północnej

Schemat rozmieszczenia budynków 
w strefie Joint Security Area w Panmundżom.
Budynki oznaczone kolorem czerwonym to
obiekty Korei Północnej, a kolorem
niebieskim Południowej. Żółta przerywana
linia oznacza granicę między państwami
w tej strefie.
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li na le żą cy do Ko rei Po łu dnio wej. Po mię dzy

ty mi bu dyn ka mi na środ ku gra ni cy stoją ba -

ra ki. We wnątrz jed ne go z nich, do kład nie

w miej scu gra ni cy, jest stół. To przy nim pro -

wa dzo ne są roz mo wy przed sta wi cie li tych

państw. Ba rak ma dwa wej ścia – z obu

państw ko re ań skich. 

W we wnętrz nej stre fie JSA w Pan mun -

dżom nie ma już żad nych szla ba nów czy za -

sie ków, je dy nie wi docz na na zie mi be to no wa

li nia roz gra ni cza pań stwa. W miej scu tym

żoł nie rze Pół no cy i Po łu dnia sto ją na prze ciw

sie bie, pa trząc so bie w twarz. Obo wiąz ko -

wym ele men tem ich umun du ro wa nia są

ciem ne oku la ry – że by nie mo gli po ro zu mie -

wać się wzro kiem.

W stre fie zde mi li ta ry zo wa nej ujaw nio no

tu ne le, któ re Ko rea Pół noc na wy ko pa ła

praw do po dob nie z za mia rem do ko na nia ata -

ku na Ko reę Po łu dnio wą. Do dziś ujaw nio no

czte ry ta kie tu ne le wy ku te w ska li stym

grun cie na głę bo ko ści od kil ku dzie się ciu

do kil ku set me trów pod zie mią, pro wa dzą ce

z te re nu Ko rei Pół noc nej pod stre fą zde mi -

li ta ry zo wa ną na te ren Ko rei Po łu dnio wej.

Pierw szy z tu ne li zo stał ujaw nio ny 15 li sto -

pa da 1974 ro ku, ostat ni 3 mar ca 1990 ro ku. 

Umoż li wio no nam zwie dza nie jed ne go

z nich, po ło żo ne go w od le gło ści 4 km

od Pan mun dżom. Tu nel ten zo stał od kry ty

17 paź dzier ni ka 1978 ro ku. Wy ku ty jest

w ska li stym grun cie na głę bo ko ści 74 me -

trów. Się ga 435 me trów po za stre fę zde mi li -

ta ry zo wa ną i znaj du je się za le d wie 44 km

od Seu lu. 

PO LI CJA
W trak cie po by tu wi zy to wa li śmy też róż ne

jed nost ki po li cji. Szcze gól ne wra że nie wy -

war ła na uczest ni kach wi zy ta w Se oul Me -

tro po li tan Po li ce Agen cy, czy li w sie dzi bie

Me tro po li tal nej Po li cji w Seu lu. Cen trum

kie ro wa nia znaj du ją ce się w tej jed no st ce,

umoż li wia ją ce za rzą dza nie po li cją w 13-mi -

lio no wym Seulu, po wa la swym roz ma chem.

Wy ko rzy sta no tam naj now sze zdo by cze na -

uki oraz środ ki tech nicz ne, o któ rych w wie -

lu kra jach po li cja mo gła by tyl ko po ma rzyć.

Mie li śmy moż li wość za po zna nia się z pra cą

po szcze gól nych wy dzia łów tej jed nost ki

i wy ko rzy sty wa ny mi me to da mi pra cy

w zwal cza niu i prze ciw dzia ła niu prze stęp -

czo ści.

ZA BYT KI
Wśród po łu dnio wo ko re ań skich za byt ków,

któ re zwie dza li śmy, był Ky ung bok Pa la ce –

pa łac ce sar ski w Seu lu. Od wie dzi li śmy też

Chri stian Mis sions Me mo rial of Ko rea – mu -

zeum hi sto rii chrze ści jań stwa w Ko rei.

W mu zeum przed sta wio na jest hi sto ria

ewan ge li za cji kra ju przez róż ne mi sje chrze -
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Schemat tunelu w Panmundżom 

Tunel w Panmundżom

Miejsce położenia tuneli

ści jań skie oraz roz wój ko ścio łów w

Ko rei.

Mo gli śmy zo ba czyć te re ny bu do wy wiel -

kie go kom plek su miej skie go pod na zwą

IFEZ (In che on Free Eco no mic Zo ne). Łą -

czy on czte ry mia sta: In che on, Che on gna,

Yeon gjong, Song do i za pew nia miesz kań com

wszel kie moż li we usłu gi, w tym edu ka cyj ne,

fi nan so we, kul tu ral ne, a tak że prze mysł. 

Mia sto w swo jej znacz nej czę ści po wsta je

na te re nach wy dar tych mo rzu. Jesz cze

w 1997 ro ku w miej scu, gdzie mo gli śmy

oglą dać wiel kie dra pa cze chmur, szu mia ło

mo rze. W ce lu za pew nie nia wła ści wej ko mu -

ni ka cji zbu do wa no nad za to ką most z wy spy

Yeon gjong. Łą czy on kom pleks ze sta łym lą -

dem, ma dłu gość 21,27 km i jest naj dłuż -

szym mo stem w Ko rei Po łu dnio wej, a pią tym

co do dłu go ści w świe cie.

CHRZE ŚCI JAŃ STWO
Po raz dru gi już mo głem ob ser wo wać, jak

pręż nie i dy na micz nie roz wi ja się ten kraj,

któ ry jesz cze 60 lat te mu był jed nym z naj -

bied niej szych. Dzi siaj Ko rea Po łu dnio wa

to 11. go spo dar ka w świe cie. 

Naj więk sze zmia ny na stą pi ły nie w go spo -

dar ce czy in fra struk tu rze, ale w ser cach

i umy słach te go na ro du. Jesz cze sto lat temu

Korea mia ła nie wie le wspól ne go z chrze ści -

jań stwem. Dzi siaj chrze ści jań stwo pręż nie

się roz wi ja i swo im za się giem obej mu je ca ły

na ród. W każ dym mie ście wzno szo ne są ko -

ścio ły, któ re sku pia ją prze mie nio nych lu dzi.

Wy sy ła ją one swo ich mi sjo na rzy na ca ły świat

i Ko rea Południowa jest po USA dru gim

w świe cie pań stwem pod wzglę dem licz by

ro ze sła nych mi sjo na rzy. Chrze ści jań stwo

w Ko rei Po łu dnio wej to przede wszyst kim

prze mia na ży cia po szcze gól nych osób. Spo -

tka łem tam wie lu ta kich lu dzi. 

Kie row ca ko ściel ne go au to bu su, z któ rym

po ru sza li śmy się po Ko rei, jesz cze 20 lat

wcze śniej był... człon kiem gru py prze stęp -

czej po dob nej do ja poń skiej yaku zy. Pod le -

ga ło mu 60 ban dy tów zaj mu ją cych się

wy mu sze nia mi i roz bo ja mi. Są siad – chrze -

ści ja nin, opo wia dał mu o Je zu sie Chry stu sie

i w koń cu za pro sił go na na bo żeń stwo do naj -

więk sze go ko ścio ła w Seu lu. Tam czło wiek

ten, jak sam twier dzi, do świad czył do tknię cia �
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HI STO RIA WOJ NY
W wy ni ku II woj ny świa to wej zo sta ły utwo rzo ne dwa pań stwa ko re ań skie. W 1948
roku na po łu dnie od 38. rów no leż ni ka utwo rzo no Re pu bli kę Ko rei zwią za ną z USA,
na to miast na pół noc od te go rów no leż ni ka, w stre fie oku pa cyj nej so wiec kiej, Ko re -
ań ską Re pu bli kę Lu do wo -De mo kra tycz ną o ustro ju ko mu ni stycz nym. 25 czerw ca
1950 ro ku w wy ni ku na pa ści wojsk Ko rei Pół noc nej na Po łu dnio wą roz po czę ła się
woj na. Do po ło wy wrze śnia 1953 ro ku pra wie ca łe te ry to rium pań stwa po łu dnio wo -
ko re ań skie go zo sta ło za ję te przez woj ska Pół no cy. 15 wrze śnia 1950 ro ku w In che -
on do szło do de san tu sił ame ry kań skich z te re nu Ja po nii, do wo dzo nych przez
ge ne ra ła Do ugla sa Ma cAr thu ra. W ofen sy wie wraz z si ła mi ame ry kań ski mi uczest ni -
czy ły też woj ska 15 państw sprzy mie rzo ny ch1, któ re re ali zo wa ły re zo lu cję ONZ z 27
czerw ca 1950 ro ku po tę pia ją cą na ru sze nie po ko ju, wzy wa ją cą woj ska pół noc no -
ko re ań skie do wy co fa nia się na li nię 38. rów no leż ni ka. Woj ska sprzy mie rzo nych
od par ły ar mię pół noc no ko re ań ską do gra ni cy chiń skiej. Wów czas do woj ny przy -
stą pi ły woj ska tzw. ochot ni ków chiń skich, w rze czy wi sto ści re gu lar ne woj ska Chiń -
skiej Re pu bli ki Lu do wej. Ich ofen sy wa zo sta ła za trzy ma na w czerw cu 1951 ro ku
kontr ude rze niem sił sprzy mie rzo nych. Li nia fron tu usta bi li zo wa ła się wzdłuż
38. rów no leż ni ka. 
Po dwóch la tach walk po zy cyj nych 27 lip ca 1953 ro ku w Pan mun dżom pod pi sa no
układ, w myśl któ re go ów cze sna li nia fron tu uzna na zo sta ła za roz gra ni cze nie obu
państw ko re ań skich w for mie neu tral ne go pa sa o sze ro ko ści 4 km (DMZ – de mi li ta -
ri zed zo ne), któ ry jest ad mi ni stro wa ny przez ONZ. 
Tak na praw dę woj na ta ni gdy się nie za koń czy ła, za war to je dy nie za wie sze nie dzia -
łań wo jen nych. We dług sza cun ków hi sto ry ków stra ty ar mii Ko rei Po łu dnio wej wy nio -
sły 415 tys. żoł nie rzy za bi tych i zmar łych w nie wo li i 429 tys. ran nych, Ko re ań skiej
Ar mii Lu do wej – 500–600 tys. za bi tych i 500 tys. ran nych. W woj nie zgi nę ło lub od -
nio sło ra ny oko ło 1 mln lud no ści cy wil nej. Stra ty sił sprzy mie rzo nych obej mo wa -
ły: 33 629 za bi tych i za gi nio nych oraz 107 tys. ran nych żoł nie rzy USA, 1263 za bi tych
i 4817 ran nych żoł nie rzy Wspól no ty Na ro dó w2 oraz 1800 za bi tych i 7 tys. ran nych żoł -
nie rzy z po zo sta łych kon tyn gen tów państw wal czą cych pod fla gą ONZ. Stra ty ChRL
oce nia się na 400 tys. za bi tych i zmar łych oraz 500 tys. ran nych żoł nie rzy3.

1 Wiel ka Bry ta nia, Au stra lia, Bel gia, Ho lan dia, Ka na da, Ko lum bia, Etio pia, Fran cja, Gre cja, Luk sem burg, No -
wa Ze lan dia, Fi li pi ny, Zwią zek Po łu dnio wej Afry ki, Taj lan dia, Tur cja.
2 Bry tyj ska Wspól no ta Na ro dów – mię dzy na ro do wa or ga ni za cja po wsta ła w 1931 ro ku, obec nie zrze sza ona
nie pod le głe kra je, z któ rych więk szość by ła w ubie głych wie kach czę ścią bry tyj skie go im pe rium ko lo nial ne go.
3 Da ne Wi ki pe dia

wg św. Mar ka: „Wszyst ko jest moż li we dla wie -

rzą ce go”. Te sło wa są ich my ślą prze wod nią nie

tyl ko w oso bi stym roz wo ju jed no stek, ale rów -

nież w per spek ty wie roz wo ju ich kra ju. Dla te -

go po dej mu ją się re ali za cji wy zwań, w któ rych

po wo dze nie in ne na ro dy nie ma ją wia ry. To

spoj rze nie by ło bar dzo in spi ru ją ce dla mnie

i na mo je po strze ga nie na sze go kra ju. �

JA RO SŁAW GOC KOW SKI
zdj. autor, Wikipedia

du szy przez sa me go Chry stu sa. To cał ko wi -

cie od mie ni ło je go ży cie. Po rzu cił daw ne za -

ję cie i kom pa nów. Zo stał za to przez nich

do tkli wie po bi ty i po cię ty no ża mi. Ni gdy już

nie wró cił do prze stęp cze go pro ce de ru

i od 20 lat jest uczci wym, nor mal nie pra cu ją -

cym czło wie kiem. Żar to wa łem na wet, że

za swo je grze chy po ku tu je te raz, kie dy mu si

wo zić po Ko rei po li cjan tów z ca łe go świa ta. 

Chrze ści jań stwo prze mie nia nie tyl ko

prze stęp ców. Ko re ań skie sto wa rzy sze nie po -

li cjan tów chrze ści jan sku pia oko ło 10 tys.

osób. Prze mie nie ni we wnętrz nie po li cjan ci,

któ rzy są do bry mi i uczci wy mi chrze ści ja na -

mi, to naj lep szy spo sób na za po bie ga nie ko -

rup cji i wal kę z nią. Ta kie po dej ście do te go

pro ble mu pre zen tu je wie lu wy so kich ran gą

ofi ce rów ko re ań skiej po li cji. Dla te go  nie jest

ni czym nie zwy kłym to, że po li cjan ci chrze -

ści ja nie spo ty ka ją się na wspól nych mo dli -

twach i na bo żeń stwach, któ re od by wa ją się

na te re nie ich jed no stek.

Szcze gól nie wzru sza ją cym mo men tem

kon fe ren cji by ło uro czy ste nie dziel ne na bo -

żeń stwo w ko ście le In che on Full Go spel

Church. Głów ny pa stor te go ko ścio ła Dr

Sung Kyu Choi gło sił na te mat słów Je zu sa

za pi sa nych w Ewangelii wg św. Ma te usza 5.9

mó wią cych: „Bło go sła wie ni po kój czy nią cy,

al bo wiem oni sy na mi Bo ży mi bę dą na zwa -

ni”. W trak cie ka za nia pa stor pod szedł

do sek to ra, w któ rym sie dzie li śmy, uklęk nął

na oba ko la na i skła nia jąc się gło wą do pod -

ło gi, wy ra ził wdzięcz ność za oca le nie je go

na ro du i udzie lo ną 60 lat te mu po moc Ko rei

w tak trud nym okre sie hi sto rii te go kra ju. 

Ko re ań scy chrze ści ja nie cy tu ją sło wa Je zu sa

za pi sa ne w roz dzia le 9.23 wer se cie Ewan ge lii

Autor tekstu prezentuje „Policję 997”
podczas konferencji

Uczestnicy ubiegłorocznej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Policjantów Chrześcĳan

�

�
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No we roz po rzą dze nie okre śla wzór for mu la rza opi nii

służ bo wej, szcze gó ło we za sa dy i tryb opi nio wa nia

funk cjo na riu szy, je go czę sto tli wość, kry te ria bra ne

pod uwa gę przy opi nio wa niu, wła ści wość prze ło żo nych

w za kre sie wy da wa nia opi nii, tryb za po zna wa nia po li cjan -

ta z opi nią oraz tryb wno sze nia i roz pa try wa nia od wo łań.

NA POD STA WIE DO ŚWIAD CZE NIA 
PRAK TY KÓW
Pro jekt roz po rzą dze nia zo stał opra co wa ny przez ze spół

po wo ła ny przez ko men dan ta głów ne go Po li cji. Ze spół ten

w opar ciu o do świad cze nia kie row ni ków jed no stek or ga -

ni za cyj nych Po li cji do ty czą ce opi nio wa nia funk cjo na riu -

szy do ko nał ana li zy do tych cza so wych me cha ni zmów,

pro ce dur, kry te riów i ska li ocen oraz opra co wał pro po zy -

cje zmian. Ma ją one upro ścić pro ces opi nio wa nia i pod -

nieść po ziom je go obiek ty wi zmu.

Wpro wa dzo ne no wym roz po rzą dze niem zmia ny do ty -

czą pro ce du ry oraz sfe ry me ry to rycz nej i me to do lo gicz nej

opi nio wa nia.

ZMIA NY W PRO CE DU RZE
* wpro wa dzo no za sa dę opi nio wa nia za stęp ców kie row -

ni ków jed no stek i nie któ rych ko mó rek or ga ni za cyj nych

przez kie row ni ków tych jed no stek;

* wpro wa dzo no pro ce du rę opi nio wa nia po li cjan tów

w służ bie kan dy dac kiej i kon trak to wej; 

* wpro wa dzo no no we ter mi ny opi nio wa nia: 

– nie póź niej niż na 30 dni przed mia no wa niem po li -

cjan ta na stałe, je że li od ostat nie go opi nio wa nia mi -

nę ły co naj mniej 3 mie sią ce,

– nie rza dziej niż raz na 24 mie sią ce w służ bie sta łej

do osią gnię cia przez po li cjan ta 10 lat służ by,

– nie rza dziej niż raz na 36 mie się cy w służ bie sta łej

po osią gnię ciu przez po li cjan ta 10 lat służ by,

– nie rza dziej niż raz na 12 mie się cy w służ bie kan dy -

dac kiej, przy go to waw czej i kon trak to wej;

* zre zy gno wa no z nie któ rych do dat ko wych ter mi nów

opi nio wa nia (np. przy wnio skach o mia no wa nie na wyż -

szy sto pień lub sta no wi sko). Do dat ko wa opi nia jest wy -

ma ga na je dy nie w wy pad ku de le go wa nia, po wie rze nia

obo wiąz ków na okres po nad 6 mie się cy i prze nie sie nia

do in nej jed nost ki or ga ni za cyj nej, gdy wią że się to ze

zmia ną prze ło żo ne go;

* wpro wa dzo no moż li wość prze su nię cia ter mi nu opi -

nio wa nia po li cjan ta o okres zwol nie nia go z wy ko ny wa -

nych za dań służ bo wych (z po wo du: za wie sze nia

w czyn no ściach służ bo wych, od by wa nia szko le nia za wo -

do we go, urlo pu ma cie rzyń skie go, urlo pu wy cho waw cze -

go, urlo pu bez płat ne go, cho ro by, od de le go wa nia do peł -

nie nia za dań służ bo wych po za Po li cją w kra ju lub za gra -

ni cą, de le go wa nia do peł nie nia służ by po za gra ni ca mi

pań stwa w kon tyn gen cie po li cyj nym, zwol nie nia z obo -

wiąz ku wy ko ny wa nia za dań służ bo wych udzie lo ne go

na za sa dach okre ślo nych w prze pi sach o związ kach za -

wo do wych);

* znie sio no obo wią zek sto so wa nia ocen okre so wych; 

* wpro wa dzo no obo wią zek prze pro wa dze nia z opi nio -

wa nym przed spo rzą dze niem opi nii roz mo wy na te mat

wy ko ny wa nych obo wiąz ków, trud no ści w ich re ali za cji,

po trzeb szko le nio wych oraz obo wią zek od no to wa nia tej

roz mo wy w for mu la rzu opi nii;

* zre zy gno wa no z czę ści opi so wej opi nii (z wy jąt kiem

przy pad ków od wo ła nia od opi nii);

* zmie nio no pro ce du rę od wo ław czą:

– ter min na po wo ła nie przez wła ści we go prze ło żo ne -

go ko mi sji do roz pa trze nia od wo ła nia prze dłu żo ny

zo stał z 7 do 14 dni, 

– ter min na pod ję cie de cy zji przez prze ło żo ne go

prze dłu żo no z 30 do 60 dni.

ZMIANY W SFERZE
MERYTORYCZNEJ I METODOLOGICZNEJ 

* Wy od ręb nio no trzy ob sza ry kry te riów ob ję tych opi -

nio wa niem:

– re ali za cja za dań i czyn no ści – ja kość wy ko na nia, sa -

mo dziel ność, ini cja ty wa, ter mi no wość, pla no wa nie

i or ga ni za cja pra cy;

– kom pe ten cje ogól ne – roz wój wła sny, pod no sze nie

kwa li fi ka cji umie jęt ność współ pra cy, dys po zy cyj -

ność, kul tu ra oso bi sta;

– kom pe ten cje kie row ni cze – dba łość o re la cje mię -

dzy ludz kie, ra dze nie so bie w sy tu acjach kry zy so -

wych, kre atyw ność.

* Zmniej szo no z 12 do 8 licz bę kry te riów za da nio -

wych i be ha wio ral nych.

* Zwięk szo no z 3 do 6 opi so wą ska lę ocen przy każ -

dym z kry te riów.

* Wpro wa dzo no do opi nii ele ment sa mo oce ny.

Do spraw do ty czą cych od wo łań od opi nii, wsz czę tych

i nie za koń czo nych do dnia wej ścia w ży cie roz po rzą dze -

nia (17.12.2010 r.) sto su je się prze pi sy do tych cza so we.

PO KON SUL TA CJI ZE ZWIĄZ KA MI
Pro jekt roz po rzą dze nia był kon sul to wa ny z Za rzą dem

Głów nym NSZZ Po li cjan tów. Uwa gi i pro po zy cje związ -

kow ców zo sta ły uwzględ nio ne czę ścio wo. Nie uwzględ -

nio no pro po zy cji, aby do roz mo wy prze ło żo ne go

z opi nio wa nym wpro wa dzić punkt „za strze że nia, uwa -

gi i za rzu ty do opi nio wa ne go” wraz z moż li wo ścią usto -

sun ko wa nia się do nich przez opi nio wa ne go, gdyż

wy dłu ży ło by to pro ce du rę opi nio wa nia. Bar dziej sku -

tecz ne jest pra wo do od wo ła nia się opi nio wa ne go

od opi nii służ bo wej. 

Rów nież spo rzą dza nie no ta tek z nie któ rych czyn no -

ści z pro ce su opi nio wa nia i włą cza nie ich do akt oso bo -

wych po li cjan ta wraz z for mu la rzem opi nii (jak chcie li

związ kow cy) spo wo do wa ło by znacz ne wy dłu że nie cza -

su i try bu opi nio wa nia oraz nad mier ny przy rost do ku -

men ta cji. �

oprac. ELŻ BIE TA SI TEK

Opiniowanie
17 grudnia ub.r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 30 sierpnia 2010 roku w sprawie
opiniowania służbowego policjantów. Zastąpiło ono rozporządzenie
z 17 czerwca 2002 roku (Dz.U. nr 98, poz. 890 z późn. zmianami).
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Policjant mistrzem
świata

Olsz tyń ski po li cjant st. asp. To masz
Kra jew ski wy wal czył mi strzo stwo świa ta
w jiu -jit su. 

Mi strzo stwa od by ły się w Sankt Pe ters bur gu

w dniach 27 i 28 li sto pa da ub.r. Pol ski po li cjant

star to wał w ka te go rii do 85 kg. Aby sta nąć

na naj wyż szym stop niu po dium mu siał sto czyć

pięć walk. Wszyst kie wy grał, po ko nu jąc m.in.

przed cza sem ak tu al ne go mi strza Eu ro py w jiu -

-jit su Ma thia sa Ga st ge ba z Au strii. W fi na le

zmie rzył się z Irań czy kiem Mu sa dem Ja li lvan -

dem, któ re go po emo cjo nu ją cym po je dyn ku

po ko nał na punk ty 12 do 10. 

To masz Kra jew ski ma 34 la ta, w Po li cji słu -

ży od 13. W wie ku 8 lat za czął tre no wać ju do.
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Od 10 lat je go pa sją jest jiu -jit su. Sześć ra zy był

mi strzem Pol ski, sied mio krot nie zdo by wał Pu -

char Pol ski. Od 2001 r. po li cjant jest w ka drze

na ro do wej Pol ski w jiu -jit su, re pre zen tu jąc nasz

kraj na are nie mię dzy na ro do wej. Jest to du ży

pre stiż, gdyż każ de pań stwo mo że na mi strzo -

stwa wy sta wić tyl ko jed ne go za wod ni ka w da -

nej ka te go rii wa go wej. 

To masz Kra jew ski na co dzień pra cu je

w Szta bie Po li cji KWP w Olsz ty nie. Tre nu je

w Olsz tyń skim Sto wa rzy sze niu Jiu -Jit su. Jest

żo na ty, ma trój kę dzie ci. �

P. Ost. 
zdj. z ar chi wum T. Kra jew skie go

Mielno 2010
Od 2 do 4 grud nia 2010 r. osiem na ście

re sor to wych dru żyn ry wa li zo wa ło
w VII Ha lo wych Mi strzo stwach
MSWiA w Pił ce Noż nej „Miel no 2010”.
Tur niej zor ga ni zo wa ny zo stał przez
Wy dział Do sko na le nia Za wo do we go
KWP w Szcze ci nie, ZW NSZZ Po li cjan -
tów w Szcze ci nie, Pol ską Fe de ra cję
Spor tu „Gwar dia” oraz IPA Szcze cin.

Ama to rzy pił ki noż nej ro ze gra li łącz nie 45

me czów kwa li fi ka cyj nych. 4 grud nia pił ka rze

wal czy li o fi na ło we miej sca. Do roz gry wek

o brą zo wy me dal sta nę ły dru ży ny z KWP we

Wro cła wiu i KWP w Kra ko wie. Po za cię tej ry -

wa li za cji osta tecz nie zwy cię żył ze spół z Kra -

ko wa. O pierw sze miej sce wal czy li

za wod ni cy z KWP w Ka to wi cach i ze spół IPA

Szcze cin. Po 20-mi nu to wej grze na naj wyż -

szym po dium sta nę li pił ka rze re pre zen ta cji

Ka to wic. 

Naj lep szym bram ka rzem tur nie ju oka zał

się re pre zen tant KWP w Kra ko wie Zbi gniew

Dul ba, na gro dę Fa ir Play otrzy mał Krzysz tof

Ko gu cik, kró lem strzel ców zo stał Ja cek Ber -

nat, a naj lep szym za wod ni kiem To masz Zia -

ja z KWP w Ka to wi cach. 

Dru ży ną Fa ir Play zo sta ła re pre zen ta cja

z KMP w Gli wi cach. Zwy cię skie dru ży ny

otrzy ma ły me da le, pu cha ry oraz na gro dy rze -

czo we.

Wszyst kim za wod ni kom gra tu lu je my. �

KINGA STOPA
Zespół Prasowy KMP w Koszalinie

Medale dla Ełku
11 grud nia ub.r. w War sza wie od by ły

się Mi strzo stwa Pol ski Vo vi nam Viet Vo
Dao, wiet nam skiej sztu ki wal ki. Wzię ło
w nich udział oko ło 120 za wod ni ków
z 14 klu bów. 

Sierż. Adam Jan kow ski z Eł ku zdo był dwa

zło te me da le – w for mu le full con tact i wal -

ce w par te rze w ka te go rii do 80 kg. To je go

ko lej ny tak pre sti żo wy suk ces. 

W tej sa mej ka te go rii wa go wej wal czył de -

biu tant asp. Da wid Wo cial, tak że ełc ki stróż

pra wa, któ ry wy wal czył srebr ny krą żek

za wal kę w par te rze. � P.O.

Finaliści mistrzostw świata w jiu-jitsu. Tomasz
Krajewski drugi od lewej

TYLKO SŁUŻBA Prewencja

Ostroż nie, kru chy lód!
Jak co ro ku o tej po rze Ko mi sa riat Rzecz ny Po li cji w War -

sza wie bę dzie mo ni to ro wał sy tu ację nad naj więk szym zbior -
ni kiem wod nym na Ma zow szu, czy li Za le wem Ze grzyń skim.
Przed fe ria mi po li cjan ci zor ga ni zu ją dla dzie ci spo tka nia na te -
mat bez piecz ne go wy po czyn ku na lo dzie.

Funk cjo na riu sze ko mi sa ria tu rzecz ne go pod czas wi zyt w szko łach

uczą m.in. pra wi dło we go za cho wa nia w sy tu acji, gdy za ła mie się

lód oraz umie jęt ne go udzie le nia po mo cy, bez piecz ne go dla ra tu ją ce -

go. W ro ku szkol nym 2010/2011 ak cja Bez piecz ne dziec ko na lo dzie
ob ję ła szko ły znaj du ją ce się w są siedz twie Za le wu Ze grzyń skie go i je -

go do pły wów (Bu gu, Na rwi, Rzą dzy oraz Ka na łu Że rań skie go) – czyli

re jo nu III Ogni wa Wy dzia łu Pre wen cji Ko mi sa ria tu Rzecz ne go Po li -

cji w War sza wie. Spo tka nia z naj młod szy mi za koń czą się 5 lu te -

go 2011 r. pik ni kiem zi mo wym nad Za le wem Ze grzyń skim, na

któ rym pla no wa ne są m.in. po ka zy ra tow nic twa lo do we go.

NA CO UWA ŻAĆ
Naj bliż sza ba za re kre acyj na sto li cy, Za lew Ze grzyń ski, nie przy cią -

ga tej zi my mi ło śni ków spor tów – lód jest zbyt kru chy ze wzglę du

na wa ha nia tem pe ra tu ry, więc jeż dże nie na łyż wach czy że glar stwo

bo je ro we (lo do we) po zo sta ją w sfe rze ma rzeń. Je dy ni śmiał ko wie

to oczy wi ście węd ka rze oraz ki te sur fe rzy (ki te sur fing to od mia na

sur fin gu – za miast ża gla jest la ta wiec), co raz czę ściej obec ni na za -

le wie.

Jak stwier dzić, czy lód jest wy star cza ją co bez piecz ny, by na nie -

go wejść? Nie jest to pro ste. Do sta tecz na gru bość lo du w jed nym

miej scu zbior ni ka wod ne go mo że nie być ta ka sa ma w in nym. Ta -

kie zja wi ska, jak pło nie czy opa rze li ska (miej sca, gdzie z róż nych

przy czyn nie do cho dzi do za mar z nię cia wo dy lub prze cho dzi ona

wol niej w ten stan sku pie nia) zwięk sza ją za gro że nie dla po ru sza -

nia się po lo dzie.

Mó wi się, że 5 cm

lo du po trzech

dniach sta łych,

ujem nych tem pe -

ra tur wy star cza do

cho dze nia po nim,

jed nak ra tow ni cy

i po li cjan ci ra dzą,

by po cze kać, aż

lód bę dzie miał co

naj mniej 10 cm

gru bo ści. �

AW

ilu stra cja Ko mi sa riat Rzecz ny Po li cji
w War sza wie
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Europejską Nagrodę Zapobiegania
Przestępczości (ECPA) za 2010 r.
otrzymał projekt KWP w Szczecinie
Bezpieczny senior w bezpiecznym
domu. Nagrodę wręczono
na początku grudnia w Brukseli.

Po raz pierw szy Pol ska zdo by ła na -

gro dę głów ną w co rocz nym kon -

kur sie or ga ni zo wa nym przez

Eu ro pej ską Sieć Za po bie ga nia Prze stęp czo -

ści (EUCPN). We wrze śniu szcze ciń ski pro -

jekt wy grał eli mi na cje kra jo we i zo stał

zgło szo ny przez MSWiA, czy li kra jo we go

przed sta wi cie la EUCPN w Pol sce, do na gro -

dy EC PA. Wy ni ki ogło szo no na mię dzy na ro -

do wej kon fe ren cji, któ ra od by ła się w sto li cy

Bel gii. Czek na 20 tys. eu ro oraz krysz ta ło wą

ku lę z za to pio ną w środ ku błę kit ną łez ką

z rąk bel gĳ skiej mi ni ster spraw we wnętrz -

nych An ne mie Tur tel bo om ode bra ła kom.

An na Si ko ra z Wy dzia łu Pre wen cji za chod -

nio po mor skiej Ko men dy Wo je wódz kiej Po li -

cji – au tor ka i współ re ali za tor ka pro jek tu.

O dzia ła niach zwią za nych z Bez piecz nym se -
nio rem pi sa li śmy w nu me rze wrze śnio wym

(art. Za sa da ogra ni czo ne go za ufa nia).

ZA ROK U NAS
– Eu ro pej ska Na gro da Za po bie ga nia Prze stęp -

czo ści ho no ru je naj lep sze pro jek ty z ca łej Eu ro -

py – mó wi za stęp ca kra jo we go przed sta wi cie la

EUCPN mł. insp. Re na ta An na Wiak z Biu ra

Pre wen cji KGP. – Udział w kon kur sie mo że

wziąć każ dy pro jekt z za kre su za po bie ga nia

prze stęp czo ści: w mi nio nym ro ku je go te ma tem

prze wod nim był Bez piecz ny dom w bez piecz nym
spo łe czeń stwie po przez za po bie ga nie, com mu ni ty
po li cing i spra wie dli wość na praw czą. Każ de pań -

stwo mo gło zgło sić tyl ko je den pro jekt, wy bra -

ny spo śród ini cja tyw m.in. jed no stek Po li cji,

władz lo kal nych, szkół, grup wspól no to wych,

klu bów spor to wych, or ga ni za cji mło dzie żo wych

czy or ga ni za cji zrze sza ją cych wo lon ta riu szy. Jed -

nym z głów nych wa run ków jest za sa da, by zwy -

cię ski pro jekt nada wał się do za adap to wa nia

w in nych kra jach – a Bez piecz ny se nior bar dzo

do brze speł nił to kry te rium.

Na gro da EC PA jest wrę cza na w dru giej

po ło wie ro ku. Kon fe ren cję, na któ rej wy bie -

ra się zwy cięz cę, or ga ni zuje pań stwo spra wu -

ją ce wtedy pre zy den cję w Unii Eu ro pej skiej

– za tem przy szło rocz ny kon kurs od bę dzie się

w Pol sce. 

ZA PO MNIA NA GRU PA
Kom. Si ko ra opo wia da, że in spi ra cją do na pi -

sa nia pro jek tu by ła jej wła sna bab cia, z któ rą

miesz ka ła aż do jej śmier ci. 

– Bab cia za wsze by ła bar dzo ostroż na, ni -

gdy nie otwie ra ła drzwi nie zna jo mym. Kie dy

zmar ła, bar dzo mi jej bra ko wa ło, więc szu ka -

łam pre tek stu do kon tak tu ze star szy mi oso -

ba mi. Dla te go po sta no wi łam wy my ślić ta kie

dzia ła nia, przy re ali zo wa niu któ rych mo gła -

bym z ni mi pra co wać. To za po mnia na gru pa,

do któ rej trze ba umieć do trzeć, ale przede

wszyst kim naj pierw trze ba chcieć zro zu mieć

starszych ludzi, a to nie jest ła twe za da nie.

Ra zem z asp. Mar kiem Zaj dlem, ko le gą z Wy -

dzia łu Pre wen cji KWP w Szcze ci nie, od 2009 r.

pro wa dzą warsz ta ty edu ka cyj ne dla se nio rów

uczęsz cza ją cych na Uni wer sy tet Trze cie go Wie -

ku. Za pra sza li na nie m.in. pra cow ni ków ban -

ków i ga zow ni, by ci mó wi li, jak od róż nić

praw dzi wych urzęd ni ków od oszu stów, oraz

wrę cza li se nio rom oso bi ste alar my an ty na pa do -

we. Ostat nio kom. Si ko ra prze szko li ła 300 li sto -

no szy: ra zem z prze sył ka mi dla osób star szych

bę dą oni wrę czać od bior com ulot ki z in for ma -

cja mi pre wen cyj ny mi, jak nie dać się oszu kać.

Na to miast od paź dzier ni ka 2010 r. Bez piecz ny
se nior zo stał po sze rzo ny o warsz ta ty ak tor skie,

pla stycz ne i fo to gra ficz ne, któ re ma ją ak ty wi zo -

wać se nio rów – wy sta wy ich prac moż na oglą -

dać m.in. w szcze ciń skich urzę dach. �

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Renata Anna Wiak

TYLKO ŻYCIE 43

Mi ni ster spra wie dli wo ści, ko men dant

głów ny Po li cji i dy rek tor Pań stwo wej

Agen cji Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko -

ho lo wych 29 li sto pa da ub.r. pod pi sa li 

po ro zu mie nie do ty czą ce utwo rze nia

i funk cjo no wa nia te le fo nu in ter wen cyj -

no -in for ma cyj ne go dla osób po krzyw dzo -

nych prze stęp stwem ze stro ny wcze śniej

ska za nych za czy ny z uży ciem prze mo cy

lub groź by jej uży cia (a zwłasz cza spraw -

ców prze mo cy do mo wej). 

In fo li nia bę dzie pro wa dzo na przez

Pań stwo wą Agen cję Roz wią zy wa nia Pro -

ble mów Al ko ho lo wych w ra mach ogól no -

pol skie go nu me ru „Nie bie skiej Li nii”

i roz pocz nie dzia ła nie w stycz niu 2011 r.

Kon sul tan ci dy żu ru ją cy przy te le fo nie

bę dą mie li obo wią zek po wia do mie nia

po li cji, gdy otrzy ma ją in for ma cję o prze -

mo cy w ro dzi nie, któ rej spraw cą jest

osoba już ska za na za te go ro dza ju prze -

stęp stwo. Ko or dy na tor nad zo ru ją cy kon -

sul tan tów otrzy ma na to miast in for ma cję

zwrot ną od po li cji, jak prze bie ga ła in ter -

wen cja. 

Waż nym ele men tem pod pi sa ne go po -

ro zu mie nia jest do ku ment za ty tu ło wa ny

Pro ce du ry współ pra cy służ by ku ra tor skiej
oraz funk cjo na riu szy Po li cji w sto sun ku
do osób, wo bec któ rych wy ko ny wa ne jest
orze cze nie są du w związ ku z po peł nie niem
czy nów ka ral nych po le ga ją cych na sto so -
wa niu prze mo cy lub groź by bez praw nej.
Okre śla on za sa dy sku tecz nej, spraw nej

i szyb kiej współ pra cy Po li cji i ku ra to rów

za wo do wych w ra zie za trzy ma nia spraw -

cy prze mo cy (lub groź by jej uży cia) wo -

bec naj bliż szych. Dziel ni co wi otrzy ma ją

in for ma cje o ska za nych za prze moc, któ -

rzy miesz ka ją w ich re jo nach, a ku ra to rzy

do wie dzą się o za cho wa niu do zo ro wa -

nych pod opiecz nych. Współ pra ca ta

umoż li wi sku tecz niej szą ochro nę osób

po krzyw dzo nych prze mo cą i uła twi re ali -

za cję zno we li zo wa nej w sierp niu 2010 r.

usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy

w ro dzi nie.

Szcze gó ły do ty czą ce in fo li nii do stęp -

ne są na stro nach in ter ne to wych:

www.par pa.pl i

www.nie bie ska li nia.in fo

AW

Dla pokrzywdzonych
przemocą 

Kryształowa kula dla 
Bezpiecznego seniora

Od lewej: Magdalena Putka (Biuro Prewencji
KGP), kom. Anna Sikora i mł. insp. Renata
Anna Wiak
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Roz mo wa z Ce za rym Ża kiem, 
ak to rem

Pro szę przed sta wić swo je go bo ha te ra.
– Ko mi sarz Ta de usz Chu dzi szew ski, czy li

Chu dy. 40-let ni po li cjant z War sza wy, któ ry

ma dwóch od da nych przy ja ciół, też po li cjan -

tów, go to wych sko czyć za nim w ogień. Tym

trzem musz kie te rom przy tra fia ją się tak nie -

sa mo wi te hi sto rie, że trud no uwie rzyć – mają

nie wia ry god ne go pe cha, ale bar dzo po waż nie

trak tu ją swo ją pra cę i są jej od da ni, co oczy -

wi ście od bi ja się na ich ży ciu pry wat nym. 

Chu dy ma do ra sta ją cą cór kę i żo nę, któ rej

oj ciec jest jed no cze śnie je go sze fem. Po ko -

lej nej nie uda nej ak cji teść prze no si go do

swo je go ko mi sa ria tu na Pra dze, by mieć zię -

cia na oku. Ko mi sarz to bar dzo wraż li wy czło -

wiek, mar twi się cią gły mi nie po wo dze nia mi,

któ re ma ją też skut ki fi nan so we: przy mu so -

we prze no si ny wią żą się ze zmia ną służ bo we -

go miesz ka nia, po za tym żo na ko mi sa rza nie

pra cu je i w do dat ku miesz ka z nimi mat ka

Chu de go. Utrzy mać ta ką ro dzi nę z po li cyj -

nej pen sji to spo re wy zwa nie…

Pa na bo ha ter nie ma ła two, ale chy ba da
się go lu bić?

– Nie wy obra żam so bie swo je go za wo du,

gdy bym nie lu bił osób, któ re gram. W każ dej

od twa rza nej po sta ci trze ba znaj do wać coś

cie ka we go – z ak tor skie go punk tu wi dze nia

im wię cej od kry je się ta kich cie ka wo stek

do za gra nia, tym le piej. W za pi sie li te rac kim

po stać jest mniej lub bar dziej ko lo ro wa i to

już za da nie dla ak to ra, czy ją in te re su ją co za -

gra. Wie le za le ży też od te go, na co po zwa la

otrzy ma ny ma te riał, czy li jak bo ha ter jest na -

pi sa ny.

Ludzie Chudego opierają się przecież
na hiszpańskim formacie Paco i jego ludzie.

– Tak, ale my śmy wca le się nie sta ra li trzy -

mać ory gi na łu, pol ska wer sja jest cał kiem

inna i wy da rze nia są do sto so wa ne do na szych

wa run ków. Prze cież po li cja hisz pań ska jest

zu peł ne róż na od pol skiej. Po za tym ory gi nał

wca le mi się nie po do ba, obej rza łem kil ka od -

cin ków i uwa żam, że nie jest do bry. Nie cho -

dzi o po ziom ak tor stwa, tyl ko o spo sób gra nia:

Hisz pa nie, po dob nie jak ca ła Ame ry ka Po łu -

dnio wa, gra ją cał kiem ina czej, jak to się mówi

w na szym żar go nie – „gru biej”. Pol ski widz

jest przy zwy cza jo ny do in ne go ak tor stwa,

ame ry kań skie go czy ro syj skie go, któ re jest

bar dziej po wścią gli we emo cjo nal nie. 

Więk szość wy da rzeń w se ria lu dzie je się

na war szaw skiej Pra dze – wi dzo wie czę sto

wy sy ła ją do mnie e -ma ile, pi sząc, że w fil mie

czuć kli mat tej dziel ni cy. Miesz kam w War -

sza wie już 15 lat i przy znam, że nie zna łem

ta kiej Pra gi, ja ką po ka zu je my. Bar dzo się cie -

szę, że ją mo głem od kryć: z ty mi spe cy ficz -

ny mi ludź mi, psa mi, któ re tam bie ga ją

– i z dzieć mi.

Ple ne ry i wnę trza są ory gi nal ne?
– Oczy wi ście, wszyst kie miej sca, w któ -

rych krę ci my, ist nie ją na praw dę, to praw dzi -

we pra skie wnę trza i wi do ki. Te raz, przy

dru giej se rii, po ja wi się kło pot z ko mi sa ria -

tem – ro bi li śmy zdję cia w sta rej ko men dzie

przy ul. Cy ry la i Me to de go, ale to miej sce już

jest za mknię te, po li cjan ci prze nie śli się

do no wej sie dzi by. Bę dzie my więc mu sie li je

od two rzyć w ha li zdję cio wej. Na to miast

miesz ka nia bo ha te rów są au ten tycz ne, sce -

no gra fo wie nie mie li tu wie le do ro bo ty; po -

dob nie knaj pa, gdzie pra cu je żo na Chu de go

– to miej sce przy jednej z praskich za jezd ni

tram wa jo wych. Jak tyl ko tam wsze dłem,

od ra zu po czu łem ten kli ma cik – nie zna łem

ta kiej Pra gi.

Czy od razu był Pan brany pod uwagę
przy obsadzaniu głównej roli?

– Za pro po no wał mi ją re ży ser Woj ciech

Adam czyk po ko lej nej se rii Ran cza (oba se -

ria le są przez nie go re ży se ro wa ne – AW).

Po mysł wy szedł w ogó le od sta cji, któ ra

chcia ła zro bić pol ską wer sję se ria lu i to ona

za pro po no wa ła mnie oraz Pio tra Prę gow -

skie go ja ko Ma ria na, jed ne go z mo ich se ria -

lo wych przy ja ciół, z któ rym też gra my

w Ran czu. Na to miast bar dzo dłu go szu ka li -

śmy od twór cy Łu ka sza, trze cie go z na szej

pacz ki – zna leź li śmy w koń cu Mi cha ła Żu -

raw skie go, gra na przez nie go po stać bar dzo

po do ba się ko bie tom, nie tyl ko tym z se ria -

lu, a dla na szych dwóch mi sio wa tych po sta -

ci, Chu de go i Ma ria na, two rzy wy raź ny

kon trast. Mi chał to do bry ak tor i przy oka -

zji nie zwy kle przy stoj ny – o czym świad czą

licz ne wpi sy fa nek na fo rum. Więc to był

bar dzo traf ny wy bór.

Michał Żurawski ma już doświadczenie –
grał policjanta w Pitbullu. Jak wyglądały

Pana przygotowania do tej roli, potrzebne
były fachowe konsultacje?

– Nie, wszyst ko gram na wła sne wy czu -

cie i zre zy gno wa łem z ta kich kon sul ta cji.

To, że nie bę dę wie dział, jak dzia ła pi sto -

let i jak go trzy mać, wyj dzie tyl ko na ko -

rzyść mo jej po sta ci. Zu peł nie nie

chcia łem się do wia dy wać, jak trze ba pro -

wa dzić prze słu cha nie – nie o tym jest se -

rial, to nie do ku ment z pro fe sjo nal nej

pra cy po li cji. To hi sto ria o mę skiej przy -

jaź ni i o mi ło ści. Gdy by Chu dy, Ma rian

i Łu kasz nie pra co wa li ra zem i wy ko ny wa -

li róż ne za wo dy, nie by li by tak bli sko sie -

bie. Tak jak po wie dzia łem wcze śniej:

mi mo że bar dzo się róż nią, łą czy ich przy -

jaźń i od da nie pra cy.

Se rial zo stał do brze przy ję ty przez wi dzów?
Czy wie Pan mo że, jak re agu ją na nie go 
po li cjan ci?

– Spo ty kam się głów nie z mi ły mi uwa -

ga mi, jed nak zda rzy ło się, że pod czas kon -

tro li dro go wej, bo jeż dżę dość szyb ko, więc

głów nie w ta kiej sy tu acji spo ty kam się

z po li cjan ta mi, pa no wie mi po wie dzie li, że

na le ży mi się man dat za to, jak ich po ka zu -

ję w tym se ria lu. Ich zda niem ta kich funk -

cjo na riu szy nie ma. Tłu ma czy łem im, że

to tyl ko film, a nie ży cie – je śli gram po li -

cjan ta, któ ry nie jest wy bit nym in te lek tu -

ali stą, bo nie jest, to wca le nie zna czy, że

wszy scy praw dzi wi po li cjan ci są ta cy. Jed -

nak oka za ło się, że ci, któ rzy mnie za trzy -

ma li, ma ją po czu cie hu mo ru na swój te mat

– i to mnie cie szy.

Ko me dio wość by ła ostat nią rze czą,

o któ rej my, ak to rzy, my śle li śmy – pe ry pe -

tie przy tra fia ją ce się na szym bo ha te rom są

tak nie sa mo wi te, że gdy by do dać jesz cze

sit co mo wy spo sób gra nia, by ło by to nie

do znie sie nia. Gra my bar dzo se rio i to, co

spo ty ka bo ha te rów, mi mo że tak nie -

prawdo po dob ne, trak tu je my bar dzo po -

waż nie, wręcz w ka te go riach ży cia

i śmier ci. To kry mi nal ny se rial oby cza jo wy

z ko me dio wy mi ele men ta mi, nie sit com.

Naj trud niej sze sce ny do za gra nia?
– Mo że nie ak tor sko trud ne, ale fi zycz -

nie cięż kie by ły w ostat nim od cin ku

pierw szej se rii sce ny na wy sy pi sku, gdzie

zbie gły ban dzior wy wo zi Chu de go i chce

go za strze lić. Spo ro by ło bie ga nia, strze -

la nia, mój bo ha ter mu siał wy ko pać so bie
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dół… Krę ci li śmy to la tem przy 30 stop -

niach, więc to był spo ry wy si łek dla ca łej

eki py. Oby ło się na to miast bez wy czy nów

ka ska der skich, któ re zwy kle spra wia ją

ak to rom trud ność – tyl ko w dwóch mo -

men tach ka ska de rzy za stą pi li ak to rów:

gra ją cą mo ją mat kę Ewę Bo ro wik i Ar ka

Na de ra (w Ran czu gra po li cjan ta Staś ka,

wy wiad z tym ak to rem za mie ści li śmy

w nu me rze gru dnio wym w 2008 r. – AW).

W obu sce nach te po sta ci spa da ły ze

scho dów…

Wiadomo już coś o drugiej serii i dalszych
losach bohaterów? Ma Pan aktorskie
marzenia odnośnie do perypetii swojej
postaci?

– Zdję cia ma my za cząć pod ko niec

stycz nia – i ty le mi wia do mo. Nie znam

na to miast sce na riu sza i da ty emi sji. Wo lał -

bym, by by ło wię cej scen po ka zu ją cych

przy jaźń tych trzech fa ce tów – bo ten wą -

tek się spraw dza, wiem to od pi szą cych

do mnie wi dzów, któ rzy za uwa ża ją, że nie

by ło jesz cze fil mu z tak po ka za ną przy jaź -

nią w po li cji. To tak że spo re wy zwa nie ak -

tor skie dla nas. Po wo dze niem cie szy się

też wą tek mi ło sny: mo ja cór ka Ka sia pod -

ko chu je się w Łu ka szu, o czym ja oczy wi -

ście nic nie wiem. W ory gi na le w koń cu

do cho dzi do zbli że nia, po nie waż Syl wia,

by ła żo na Łu ka sza i sio stra mo jej żo ny,

oka zu je się les bij ką. Jed nak my ślę, że

w Pol sce ta ki sce na riusz nie przej dzie.

Zresz tą zo ba czy my, w Hisz pa nii jest krę -

co na chy ba już ósma se ria – nie wiem, czy

nasz se rial ty le prze trwa, bo de cy du je też

o tym po ra emi sji.

Wziął Pan udział w patrolu drogówki przed
1 listopada – jak zatrzymywani kierowcy
reagowali na Pana w mundurze?

– Wi dzia łem w ich oczach prze ra że nie.

Nie wie dzie li, co jest gra ne – mun dur po -

li cjan ta w Pol sce ro bi ta kie wra że nie, że

każ dy od ra zu czu je się win ny, gdy go za -

trzy mu ją. A my prze cież tych kie row ców

za trzy my wa li śmy za nic, to by ły zwy kłe,

ru ty no we kon tro le. By ło kil ka przy pad ków,

gdy po li cjan ci za trzy ma li au ta za brak

świa tła – i wia do mo, wte dy już ko niec,

punk ty i man dat. Gdy my z Prę gow skim

wy cho dzi li śmy do nich w mun du rach, to

ni by ci kie row cy nas po zna wa li, ale jed nak

coś im się nie zga dza ło, bo przed sta wia li -

śmy się swo imi stop nia mi se ria lo wy mi. Po -

tem wi dzie li praw dzi we go po li cjan ta,

któ ry pod cho dził do nich i mó wił tym spe -

cy ficz nym ję zy kiem – bo po li cjan ci ma ją

ta ki swój ję zyk, że czło wiek się od ra zu boi

– i już wszyst ko by ło ja sne. To by ła dla

mnie bar dzo cie ka wa ob ser wa cja, bo lu bię

ob ser wo wać lu dzi i nie któ re spo strze że nia

wy ko rzy stu ję w ro lach.

Sam, gdy je stem za trzy my wa ny na dro -

dze, mie wam dziw ne uczu cie, czy cza sem

nie mam cze goś na su mie niu…

Wziąłby Pan drugi raz udział w takiej 
akcji?

– To by ło jed no ra zo we wy da rze nie i my -

ślę, że się wię cej nie po wtó rzy. Wia do mo,

po co by ło ro bio ne: ak cja „Znicz” i bez pie -

czeń stwo na dro dze oraz ce le mar ke tin go -

we dla se ria lu. Nie wiem na to miast, czy ta

ak cja od nio sła ja kiś sku tek – po za me dial -

nym. Bę dę się moc no za sta na wiał, czy znów

wziąć w czymś ta kim udział. Chęt nie

uczest ni czył bym w przedsięwzięciu, które

przy nie sie wy mier ne ko rzy ści dla po pra wy

bez pie czeń stwa, nie ko niecz nie na dro gach

– i by to nie by ła ak cja tyl ko na po trze by

me diów. Nie do koń ca mam chęć da wa nia

swo jej twa rzy w ta kich dzia ła niach. Czę sto

za to pro wa dzę au kcje na rzecz ho spi cjum

dla dzie ci w Bia łym sto ku – i to jest coś kon -

kret ne go, mam na ma cal ny do wód, że te go

ro dza ju od ci na nie ku po nów od wła snej po -

pu lar no ści – w mo jej fi lo zo fii upra wia nia

tego za wo du – jest szla chet ne. 

Na to miast tam ta ak cja „Znicz”, mo im

zda niem, to by ła za ba wa – bo, jak póź niej

czy ta łem, tak to trak to wa li od bior cy; a prze -

cież w za ło że niu jest to bar dzo po waż ne

przed się wzię cie, ty le lu dzi gi nie na dro gach

w tym cza sie. Jed nak zo sta ło to ode bra ne

wy łącz nie ja ko roz ryw ka, czy li coś nie po -

waż ne go. Oczy wi ście ak tor mo że być twa -

rzą ta kiej kam pa nii, jed nak po mysł mu si być

in ny, sta now czo nie roz ryw ko wy.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Polsat/Wellman 
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Trzej muszkieterowie w mundurach (od lewej): Łukasz (Michał Żurawski), Chudy (Cezary Żak)
i Marian (Piotr Pręgowski)

Ce za ry Żak (ur. w 1961 r.) – ak tor te -
atral ny i fil mo wy, w 1985 r. ukoń czył
wro cław ską PWST, wy stę po wał m.in.
w Te atrze Współ cze snym we Wro cła wiu
i Te atrze Po wszech nym w War sza wie.
Obec nie gra na sto łecz nych sce nach
Te atru Po lo nia, Och -Te atru i Te atru Ca -
pi tol. 
Te le wi dzom zna ny z emi to wa ne go w la -
tach 1998–2003 sit co mu Mio do we la ta,
gdzie grał tram wa ja rza Ka ro la Kraw czy -
ka, oraz z se ria li: Ha lo, Hans! (puł kow -
nik Ja błu szen ko), Ta jem ni ca twier dzy
szy frów (SS -Haupt sturm fuh rer Har ry
Sau er), Ran czo (po dwój na ro la – wój ta
i księ dza). W se ria lu Lu dzie Chu de go
gra ko mi sa rza Ta de usza Chu dzi szew -
skie go.
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Wy gra li wszy scy 
W grud niu ub.r. w Go rzo wie Wlkp. ro ze gra no Wiel ki Fi nał IV

edy cji Wo je wódz kie go Tur nie ju Wie dzy o Bez pie czeń stwie pn. „Bez -

piecz na Ze rów ka”.

W tym kon kur sie ma gicz ną licz bą by ło 12. 12 star tu ją cych pla có -

wek, 12 trud nych py tań i ty leż za dań. No i fi nał w 12. mie sią cu 

ro ku. 

Wy star to wa ło w nim 36 ze rów ko wi czów w trzy oso bo wych gru pach.

Dzie ci mu sia ły od po wie dzieć na py ta nia, po ka zać, że po tra fią bez -

piecz nie ko rzy stać z elek trycz no ści, zna ją nie zbęd ne za sa dy ru chu

dro go we go i roz wią zać za gad ki słow no -ob raz ko we. 

Ko mi sji kon kur so wej prze wod ni czył pod insp. Zbi gniew Pyt ka, 

na czel nik Wy dzia łu Pre wen cji KWP w Go rzo wie Wlkp. 

Naj le piej wy pa dli przed sta wi cie le grup ze rów ko wych z przed szko -

li w Ża rach (Miej skie Przed szko le nr 10), Kro śnie Od rzań skim

(Przed szko le nr 1 im. Przy ja ciół Stu mi lo we go La su) i Gmin ne go

Przed szko la w Lu bie wi cach. Po zo sta li zo sta li wy róż nie ni. 

Na ko niec Wiel kie go Fi na łu ży wy Ty gry sek Lu po wraz z ko mi sją

kon kur so wą wrę czył fi na li stom na gro dy. Dzie ci otrzy ma ły gry edu ka -

cyj ne, ko szul ki z Lu po i smy cze z ty gry skiem. Opie ku no wie do sta li

ga dże ty, a przed szko la apa ra ty cy fro we, ma skot ki Lu po i fil my ze

Spon ge bo bem. Wszy scy otrzy ma li rów nież dy plo my.

Go rzow ski tur niej jest włą czo ny do rzą do we go pro gra mu „Ra zem

bez piecz niej”. �

oprac. PIOTR WI ŚNIEW SKI
zdj. Wy dział Pre wen cji KWP w Go rzo wie Wlkp.
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Więcej na nowej stronie: www.pat.policja.pl

Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!

ZIELONA GÓRA –
inauguracja programu LuPaT
połączona z finałem
przeglądu monodramów 

**************************

ZUZELA – noworoczne
spotkanie z podopiecznymi
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego

**************************

WARSZAWA – podpisanie
Deklaracji Akademickiej 
z Instytutem Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji –
Uniwersytet Warszawski
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20. Grzybiarz

Oka za ło się, że Mi kul ski nie za pi sy wał w swo jej ko -

mór ce żad nych te le fo nów. Ow szem, miał kil ka wy ko na -

nych roz mów, ale by ły to ni cze go nie mó wią ce nu me ry.

Szwer man po le cił młod sze mu ko le dze, aby na tych miast

je spraw dził. Woź niak przy siadł na ko ry ta rzu na jed nej

z ka nap sto ją cych przy re cep cji i za brał się do ro bo ty.

Po pięt na stu mi nu tach wszyst ko już by ło ja sne.

– Mo że my ją so bie wsa dzić w du pę! – burk nął do ko -

mi sa rza.

– O czym mó wisz?

– O ko mór ce Mi kul skie go.

– Dla cze go?

– Miał tyl ko sie dem roz mów. W wy ko na nych. Trzy

z nich to ko mi sy sa mo cho do we...

– Mo że chciał ku pić wóz?

– Mo że... Je den jest do urzę du skar bo we go, je den

do fir my tak sów ko wej, a dwa ostat nie w ogó le nie od po -

wia da ją.

– Za ję te?

– Ra czej wy łą czo ne. Na amen.

– W ja kiej sie ci?

– Pierw szy za czy na się na 503, a dru gi na 509.

– Czyli Orange. Trzeba pogadać z kimś, żeby załatwili

billingi tych numerów i ewentualnie dane właścicieli.

– O ile nie są to te le fo ny na kar tę.

– Wiem, kto bę dzie mógł nam po móc – uśmiech nął

się Szwer man, my śląc o dziew czy nie z Ma di so na.

– Kto?

– To po tem! A ode bra ne?

– Po dob nie. Ni cze go nie zna la złem.

– Więc zro bi my tak: ty weź miesz tak sów kę...

– Tak sów kę?! – zdzi wił się Woź niak.

– Tak sów kę! Trze ba się spie szyć. I po je dziesz do

Gdy ni. Po ła zisz po tych knaj pach wzdłuż bul wa ru. Może

ją znaj dziesz, al bo przy naj mniej do wiesz się czegoś...

– Zro zu mia łem.

– Po proś re cep cjo nist kę. Na pew no ma ją układ z tak -

sia rza mi, że by ta niej wo zić klien tów.

– Na pew no.

– Tyl ko weź ra chu nek za kurs!

– We zmę, we zmę... A ty?

– Po ja dę do te go la sku ko ło Jan ko wa, o któ rym wspo -

mi nał Mi kul ski. Zo ba czę, co uda mi się wy wę szyć.

Zawsze moż na uda wać tu ry stę, któ ry zszedł ze szla ku

i tro chę się zgu bił, nie?

– Tu ry stę?

– No pew nie! We dwóch by ło by nam trud niej. Jesz -

cze by nas wzię li za ja kichś... Jak to mó wił ten ta ry fiarz

z Nep tu na?

– Pe da ły po spo li te!

– Wła śnie! – uśmiech nął się Szwer man. – Wcze śniej

zaj rzę do tej Pa ciej.

– Pa ciej? Ach tej... – aspi rant przy po mniał so bie wcze -

śniej szą roz mo wę.

– Spo tka my się na ko men dzie. Po wiedz my oko ło dru -

giej. Mo że być?

– Mo że.

– No! – ko mi sarz klep nął Woź nia ka w ra mię. – Do

roboty!

– Czy li wła ści wie...

– Co?

– Mi trę mo że my so bie od pu ścić?

Szwer man po dra pał się po gło wie.

– Wy glą da na to, że tak.

– Ja pier ni czę! Ca ła pa pier ko wa ro bo ta po szła się rą -

bać! Te raz mu szę od krę cić wszyst kie za wia do mie nia,

któ re po szły do ko mi sa ria tów. Po tem jesz cze list za

Mitrą i ENA. Niech to szlag!

– Ju rek!

– No?

– Jedź już...

Woź niak pod szedł do re cep cji. Ko bie ta bar dzo uprzej -

mie sta ra ła się mu po móc. Ale zu peł nie bez en tu zja zmu

i hu mo ru wsiadł do tak sów ki.

Szwer man tym cza sem po krę cił się jesz cze przez

chwi lę w pen sjo na cie – po ga dał z tech ni ka mi, wy mie -

nił dwa zda nia z le ka rzem i pod py tał lu dzi z są sied -

nich po koi, czy nie za uwa ży li cze goś po dej rza ne go.

Oka za ło się, że jed na z ko biet zaj mu ją cych po kój nu -

mer 7 twier dzi ła, iż wi dzia ła in ną ko bie tę, w żół tej

su kien ce, jak ta wy cho dzi ła z ho te li ku głów nym wyj -

ściem oko ło dru giej w no cy. Je że li za tem Mi kul ski

za koń czył rand kę o dru giej i je go la ska wy szła po

chrze ści jań sku przez drzwi po ko ju, to kto je za mknął

na klucz od we wnątrz? Czyż by w po ko ju był ktoś

jesz cze? Ktoś, kto przy szedł tam póź niej? Po tym,

jak z Woź nia kiem opu ści li już pen sjo nat? Le karz

przy pusz czał, że mor der stwa do ko na no wła śnie oko -

ło dru giej. Tyl ko kil ka mi nut przed czy kil ka mi nut

po?

Zno wu ca ła ma sa py tań kłę bi ła mu się w gło wie.

I zno wu nie po tra fił zna leźć na nie sen sow nej od po wie -

dzi. Wy szedł przed pen sjo nat i wziął głę bo ki od dech.

Za pach la su do tarł do naj dal szych za ka mar ków je go

zmy słów. Coś go tknę ło.

Ru szył w pra wo i skrę cił za wy ło mem mu ru. Do ty ka -

jąc bu dyn ku, tra fił pod okno bal ko no we, któ re ca ły czas

by ło otwar te i prze sło nię te gru by mi za sło na mi. To by ło

okno z po ko ju Mi kul skie go. Ro zej rzał się wo kół. Zie mia

pod bal ko nem po ostat niej ule wie by ła do syć mięk ka.

Bez tru du za uwa żył na niej śla dy stóp. Ale nie by ły to

śla dy dam skich stóp, cze go się spo dzie wał. Na ca łej sze -

ro ko ści bal ko nu do strzegł od ci ski mę skich, woj sko wych

tre pów.

– Hej! – za wo łał w stro nę otwar te go okna.

Mię dzy sto ra mi po ja wi ła się gło wa jed ne go z tech ni -

ków, z apa ra tem fo to gra ficz nym na szyi.

– Chodź no tu taj! – roz ka zał Szwer man. – Tyl ko nie

do ty kaj po rę czy! – za strzegł.

Mężczyzna stanął na balkonie.
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– No nic – po ru szył się na gle. – Dzię ku ję.

Je że li bę dzie jesz cze ta ka po trze ba, to za -

pro si my pa nią na ko men dę. Na ra zie to mi

wy star czy. Do wi dze nia.

– Do wi dze nia.

Wy szedł przed dom i wsiadł do sa mo cho -

du. Ru szył wą ską uli cą w stro nę ob wod ni cy.

Do jan kow skie go la sku miał kil ka na ście do -

brych ki lo me trów. Za czął więc kom bi no wać

z róż ny mi wer sja mi wy da rzeń, któ re ro ze gra -

ły się w pen sjo na cie ostat niej no cy. Żad na

jed nak nie by ła po par ta w stu pro cen tach ja -

ki mi kol wiek fak ta mi. Miał już do syć do my -

słów i... tru pów z wy dłu ba ny mi oczy ma.

Czas by ło do wie dzieć się, co z tym wszyst -

kim ma ją wspól ne go pol skie si ły zbroj ne.

Za par ko wał przy przed ostat nim przy stan -

ku au to bu su nu mer 256. Zo sta wił sa mo chód

i ru szył w las. Naj pierw ścież ką, a póź niej

na prze łaj. Li czył na to, że na tra fi na ja kieś

za bu do wa nia lub ogro dze nie, któ re po mo że

mu roz wi kłać spra wę taj ne go od dzia łu

i śmier ci na le żą cych do nie go lu dzi. Po dzie -

się ciu mi nu tach spo tkał... star sze go pa na,

któ ry szu kał chy ba grzy bów. Po sta no wił go

za gad nąć.

– Zna lazł pan co?

Dzia dek za trzy mał się i po pra wił su mia -

ste wą si ska.

– A ze dwa koź la ki i kil ka ku rek. La ło

ostat nio i cie pło ca ły czas, to po wi nien być

grzyb na grzy bie, a tu ja koś nie bar dzo.

– Mo że ra no trze ba przyjść?

– Iiii... pa nie... I ra no by łem, ale chy ba

za su cha ściół ka, bo nic nie idzie zna leźć.

A pan sza now ny też na grzy by?

Szwer man ro zej rzał się wo kół.

– Wła ści wie... wła ści wie to nie...

– Aaaa... To co tu pa na przy gna ło?

– Mó wił mi je den zna jo my, że tu moż na

zna leźć jed nost kę woj sko wą... Wie pan,

po ru skich czy in nych ja kich...

– Po ru skich? – dzia dek nie pew nie przyj -

rzał się ko mi sa rzo wi.

– No. Nie wie pan przy pad kiem, gdzie ją

znaj dę? W któ rym kie run ku po wi nie nem

iść?

Grzy biarz wy pro sto wał się i zro bił dziw ny

ruch rę ką. Szwer man zdą żył je dy nie ką tem

oka do strzec ta jem ni czy cień za swo imi ple -

ca mi i do stał czymś w czasz kę, po czym cał -

ko wi cie stra cił przy tom ność. (…) �

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Dariusz Rekosz: Siostrzyczka.
Funky Books Grupa Wydawnicza
GWP, Gdańsk 2010, s. 200. 

– Zbierz cie od ci ski z ba rier ki – ko mi sarz

wska zał na me ta lo wą bel kę. – Je że li oczy -

wi ście ja kieś są – do dał, nie pew nie krę cąc

głową.

– OK – od parł tech nik.

– A po tem jesz cze zrób cie mi od le wy te go –

Szwer man kuc nął przy śla dach bu cio rów. 

– Tyl ko nie za depcz cie przy oka zji!

– Niech pan bę dzie spo koj ny.

– Ja je stem spo koj ny, do kur wy nę dzy!

Splu nął i ru szył w stro nę par kin gu. Wsiadł

do sa mo cho du i po je chał pod ad res wska za -

ny przez re cep cjo nist kę. Bez tru du od na lazł

uli cę i dom, w któ rym miesz ka ła pa ni Pa ciej.

A wła ści wie pan na, bo jak się oka za ło...

– Nie spiesz no mi do ślu bu – wzru szy ła ra -

mio na mi, kie dy ko mi sarz za py tał ją o stan cy -

wil ny.

Przy ję ła go w kuch ni. Za rzu ci ła na sie bie

szla frok i za ło ży ła rę ce na pier siach. Mi mo

noc nej zmia ny trzy ma ła się na no gach cał -

kiem przy zwo icie.

– Ro zu miem. Chcia łem pa nią za py tać

o pa na Mi kul skie go.

– Faj ny chło pak. Tro chę za mknię ty

w sobie, ale bę dzie kie dyś do brym oj cem.

– Nie bę dzie – smęt nie od parł Szwer man.

– Bę dzie. Mó wię to pa nu. Ja się na tym

znam.

– Nie bę dzie. Zo stał w no cy za mor do wa ny.

– O, Je zu! – ko bie ta zła pa ła się za czo ło. –

Woj tek... – Spoj rza ła w okno i za czę ła szlo chać.

– Pro szę się uspo ko ić. Mu szę za dać pa ni

jed no py ta nie... Bar dzo waż ne py ta nie.

Od wró ci ła gło wę w stro nę po li cjan ta. Łzy

cie kły jej po twa rzy.

– Czy ktoś wczo raj od wie dzał pa na Mi kul -

skie go? Cho dzi mi od te go mo men tu, jak

my śmy już od nie go wy szli.

– Tak – po cią gnę ła no sem i otar ła po licz ki.

– By ła ja kaś ko bie ta...

– W żół tej su kien ce?

– Zga dza się. I z wiel ki mi okrą gły mi kol -

czy ka mi.

– Tak. O tej wiem. Mi ja li śmy się u Mi kul -

skie go w po ko ju.

– Po tem nie by ło już ni ko go.

– A o któ rej wy szła? Pa ni koń czy ła zmia nę

o szó stej ra no, tak?

– Tak. Pa mię tam do kład nie. By ło z pięć

po dru giej. Po wie dzia łam na wet do niej „do -

bra noc”, ale nie od po wie dzia ła.

– Pa ni ją zna? Wi dzia ła ją pa ni wcze śniej

w pen sjo na cie? Al bo po za nim?

– Nie – po krę ci ła gło wą i się gnę ła po chu -

s tecz ki hi gie nicz ne. Wy sią ka ła nos i usia dła

przy sto le. – Ni gdy wcze śniej jej nie wi dzia -

łam i nie wiem, jak się na zy wa.

– Pań stwa pen sjo nat stoi nie mal sa mot nie

w le sie, praw da?

– Tak.

– Więc wy cho dząc z nie go o dru giej

w nocy... Jak moż na do stać się... po wiedz -

my... do cen trum?

– Je że li ktoś nie dys po nu je wła snym sa -

mo cho dem, to naj czę ściej za ma wia my tak -

sów kę.

– Ale ta pa ni nie za ma wia ła?

– Nie. Moż na jesz cze sko rzy stać z au to bu -

su, któ ry do jeż dża aż do ZOO. Ale to ka wa -

łek od pen sjo na tu.

– I mam wra że nie, że w no cy ko mu ni ka cja

miej ska za mie ra, praw da?

– Tak, ma pan ra cję.

– Co nam zo sta je?

– Oka zja al bo spa cer w stro nę dwor ca

w Oli wie. Szcze rze po wie dziaw szy, ja bym

się ba ła. I to w obu przy pad kach.

– Wła śnie. A ta pa ni nie za mó wi ła tak sów -

ki i wy szła o dru giej w no cy, na wet nie mru -

gnąw szy okiem.

– Mo gła za mó wić z wła sne go te le fo nu.

Z ko mór ki.

– Ma pa ni ra cję.

– Lub ktoś po nią przy je chał.

– Ta aak...

Ko mi sarz za my ślił się i wpił wzrok w je den

punkt.
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Gdań scy po li cjan ci: nad ko mi sarz Ma ciej Szwer man i młod szy aspi rant Je rzy Woź niak
pro wa dzą śledz two w spra wie okrut nych za bójstw mło dych męż czyzn. Po dej rze nia
pa da ją na atrak cyj ną ko bie tę, któ ra po da je się za pie lę gniar kę – kim jest ty tu ło wa
sio strzycz ka, do wie my się po lek tu rze kry mi na łu Da riu sza Re ko sza, któ re go książ ki
już go ści ły na na szych ła mach (se ria Mors i Pin ky dla mło dych
czy tel ni ków i Szyfr Ja na Ma tej ki dla nie co star szych).
W Gdań sku dzie ją się rów nież in ne mrocz ne hi sto rie – przed sta -
wia je zbiór opo wia dań kry mi nal nych Ta jem ni ca Nep tu na, czy li
pięć hi sto rii na gro dzo nych w ogól no pol skim kon kur sie na kry mi -
nał gdań ski. Ich au to rzy: Ma rek Adam ko wicz, Ta de usz Char -
musz ko, Da riusz Re kosz, Se ba stian Imiel ski i Ka ta rzy na
Ro giń ska udo wad nia ją, że Gdańsk, ten współ cze sny i daw niej -
szy, to świet ne miej sce do snu cia kry mi nal nych in tryg. �

AW
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Polska kryminalistyka wzbogaciła się
o dwie znakomite pozycje książkowe
autorstwa Moniki Całkiewicz – „Oględziny
zwłok i miejsca ich znalezienia” i „Modus
operandi sprawców zabójstw”. Obie
pozycje poruszają zbliżony i ważny krąg
zagadnień, każde z innej perspektywy,
istotnej także dla policjantów, zwłaszcza
służby kryminalnej.

W pierw szej z ksią żek „Oglę dzi ny zwłok

i miej sca ich zna le zie nia” au tor ka wy -

cho dzi z traf ne go za ło że nia, że „oglę dzi -

ny zwłok i miej sca ich zna le zie nia to nie-

wąt pli wie jed ne z tych czyn no ści, któ rych 

pra wi dło we prze pro wa dze nie ma klu czo we zna -

cze nie dla dal sze go to ku po stę po wa nia, szcze -

gól nie w spra wach do ty czą cych prze stępstw

prze ciw ko ży ciu”. Tej pra wi dło wo ści oglę dzin

po świę co na zo sta ła prze wa ża ją ca część pro po no -

wa nej książ ki. Omó wio ne zo sta ły ure gu lo wa nia

praw ne do ty czą ce ty tu ło wych czyn no ści oraz

przed sta wio na prak tycz na or ga ni za cja oglę dzin

zwłok na miej scu ich zna le zie nia. Oma wia jąc

sche mat po stę po wa nia, au tor ka opar ła się na

prze pi sach obo wią zu ją cych w Po li cji, a wy ni ka ją -

cych z tre ści Za rzą dze nia nr 1426 KGP z 23

grud nia 2004 r. W ko lej nych roz dzia łach Mo ni ka

Cał kie wicz swo ją uwa gę po świę ca szcze gó ło wym

za gad nie niom obej mu ją cym: prze bieg oglę dzin

miej sca zna le zie nia zwłok i ich do ku men to wa -

nia, tak ty kę oglę dzin zwłok, zna mio na śmier ci,

ob ra że nia zwłok i prze obra że nia po śmiert ne,

a tak że spe cy ficz ną tak ty kę oglę dzin zwłok

i miej sca ich ujaw nie nia ze wzglę du na przy -

czy nę zgo nu (po wie sze nie, po żar, upa dek z wy -

so ko ści, po strzał, dzie cio bój stwo). Ca łość po ru -

sza nej te ma ty ki za my ka naj cie kaw sza w lek tu rze

część książ ki do ty czą ca błę dów w oglę dzi nach

zwłok i miej sca ich ujaw nie nia. Ze bra ne uwa gi

bu dzą szcze gól ne za in te re so wa nie, al bo wiem

au tor ka na uży tek swo je go opra co wa nia prze ana -

li zo wa ła 200 akt spraw kar nych obej mu ją cych

prze stęp stwa prze ciw ko ży ciu.

Naj więk szą war to ścią oma wia nej po zy cji jest

umie jęt ne, w mia rę wy czer pu ją ce i wie lo aspek -

to we po trak to wa nie te ma tu, na któ ry au tor ka

spoj rza ła nie tyl ko z per spek ty wy za sad i prze pi -

sów obo wią zu ją cych w pol skiej Po li cji i w Sta -

nach Zjed no czo nych Ame ry ki, ale rów nież

z do świad cze niem pro ku ra to ra, do cie kli wo ścią

na ukow ca i wie dzą kry mi na li sty ka. 

Książ ka „Mo dus ope ran di spraw ców za bójstw”

jest wy ni kiem pro jek tu ba daw cze go za kro jo ne go

na sze ro ką ska lę po ru sza nych za gad nień. Au tor -

ka oma wia wni kli wie, opie ra jąc się z jed nej 

stro ny na źró dłach ba daw czych pol sko - i ob co ję -

zycz nych, a z dru giej – na wła snych do świad cze -

niach prak tycz nych i ak tach spra wy, po ję cie

mo dus ope randi. De fi niu je je, pre zen tu je je go ce -

chy oraz de ter mi nan ty we wnętrz ne i ze wnętrz -

ne. W ta ki sam spo sób po ru sza te mat przy czyn

i mo ty wów za bójstw, cha rak te ry zu je ro dza je za -

bójstw po przez mo dus ope ran di ich spraw ców,

z uwzględ nie niem spe cy fi ki prze stępstw po peł -

nia nych w Pol sce. Naj cie kaw sze jed nak – z punk -

tu wi dze nia po li cjan tów prak ty ków – wy da ją się

dwa roz dzia ły po świę co ne usta la niu mo dus ope -
ran di spraw cy i je go wy ko rzy sta niu w pro ce sie

wy kry wa nia i do wo dze nia za bójstw. Oma wia jąc

za sa dy tak tycz ne usta la nia mo dus ope randi
Monika Cał kie wicz nie po zo sta je w sfe rze teo -

rii, rze czo wo i pew nie umiesz cza je w per spek ty -

wie do wo dów i źró deł in for ma cji w spra wie.

Cie ka wie też i prze ko nu ją co pro po nu je ka ta log

in for ma cji nie zbęd nych do uzy ska nia przez pro -

wa dzą ce go po stę po wa nie ce lem re kon struk cji

spo so bu dzia ła nia spraw cy -za bój cy. Po dob nie

prak tycz ny wy miar no szą uwa gi po świę co ne wza -

jem nym wpły wom mo dus ope ran di w two rze niu

wer sji kry mi na li stycz nych i pro fi li psy cho lo gicz -

nych. Za no wa tor skie w pol skiej li te ra tu rze na le -

ży uznać też za gad nie nie re la cji mo dus ope ran di,
a do wód po szla ko wy, zwłasz cza pod ką tem ana li -

zy kon kret nych po stę po wań. Książ kę za my ka ją

roz wa ża nia na te mat zna cze nia i wpły wu mo dus
ope ran di na kwa li fi ka cję praw ną prze stępstw

prze ciw ko ży ciu.

Au tor ka pod kre śla, że ana li za kon kret nych

spraw wska zu je jed no znacz nie, że w pol skiej

prak ty ce na dal nie przy kła da się na le ży tej wa gi

do usta la nia mo dus ope ran di, na wet w prze stęp -

stwach skie ro wa nych prze ciw ko ży ciu. 

Z pew no ścią jed nak po le ce nie obu ksią żek

jako lek tu ry ca ło ścio wej mo że przy czy nić się

wśród pro wa dzą cych czyn no ści wy kryw cze po li -

cjan tów do zmia ny do wo dze nia w te go ty pu spra -

wach. �

LE SZEK KOŹ MIŃ SKI 
Za kład Kry mi na li sty ki Szko ły Po li cji w Pi le

Mo ni ka Cał kie wicz: Mo dus ope ran di spraw ców za -
bójstw, Wy daw nic two Po ltext, War sza wa 2010,
s. 420, Oglę dzi ny zwłok i miej sca ich zna le zie nia,
Wy daw nic two Po ltext, War sza wa 2010, s. 172
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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 ria łów 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 -
ria łów spon so ro wa nych re dak cja nie od po wia da.

Zamówienia na prenumeratę:
Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”

ul. Do ma niew ska 36/38, 02-514 War sza wa 12
tel. 22 60-160-86, 22 60-161-26, faks 22 60-168-67

e -ma il: k.chrza now ski@po li cja.gov.pl
Ce na pre nu me ra ty rocz nej mie sięcz ni ka 

„Po li cja 997” – 36 zł
Płat ni ków VAT pro si my o po da nie nu me ru NIP. 

Za mó wie nie zo sta nie zre ali zo wa ne po opła ce niu wy sła -
nej do Za ma wia ją ce go fak tu ry lub po do ko na niu przez 

Za ma wia ją ce go wpła ty na kon to:
Ko men da Głów na Po li cji 

ul. Pu ław ska 148/150, 02-624 War sza wa
NBP O/O War sza wa 

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
Wpła ty nie po prze dzo ne za mó wie niem bę dą zwra ca ne

bez re ali za cji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

Po zio mo: 1 – zdję cie gwiaz dy fil mo wej, 4 – de tek tyw z ame ry kań skie go se ria lu kry mi nal no -ko me -
dio we go, 8 – na cze le, 12 – ciast ko z bi tą śmie ta ną, 15 – li sta „osią gnięć” cho chli ka dru kar skie -
go, 16 – żar to bli wie pi gu la rzem zwa ny, 18 – sil na tru ci zna, 19 – … Pal trow, gra ła w fil mie „Za ko cha ny
Szek spir”, 21 – słu ży lu bią cym ką pie le, 22 = nic nie zna czą ca ozdo ba, 25 – po da tek na rzecz pa -
nu ją ce go, 28 – koń go rą co kr wi sty, 29 – się w bie gu lub śro dek przy mu su, 30 – świą ty nia bud dyj -
ska, 32 – my śli tyl ko o so bie, 36 – daw na gra zręcz no ścio wa, 37 – za sta wia kłu sow nik, 38 – Ro man
(1864–1939), po li tyk, pu bli cy sta po li tycz ny, współ za ło ży ciel ru chu na ro do we go, 41 – … ty je steś?,
42 – kwia ty, czy ste i nie win ne, 43 – za rzą dza ma jąt kiem, fun du sza mi, 44 – po ma ga np. den ty -
ście, 45 – las sy be ryj ski.
Pio no wo: 1 – zwy kle czte ro ko ło wa kon na, ale też wy pa sio na, 2 – uro czy sty wy piek, 3 – zmysł pod -
nie bie nia, 5 – pre dys po zy cja, ta lent, 6 – by wa, wy rzą dza na bliź nie mu, 7 – licz ne w kar na wa le, 
8 – nad gło wą, do brze gdy wła sny, 9 – An drzej, ce nio ny re ży ser, 10 – part ner w tań cu, 11 – ptak
mor ski przy po mi na ją cy pin gwi na, 13 – ana na sów – u nas nie moż li wa, 14 – pra cow nik re stau ra cji,
17 – ro dzi na eg zo tycz nych jasz czu rek, 20 – ma szy na do czysz cze nia i sor to wa nia ziar na,
22 – w nim pa li wo, 23 – Ja kub we Fran cji, 24 – skom po no wał ope rę „Car men”, 26 – czło nek ple -
mie nia ży ją ce go w prze szło ści nad Dnie strem, 27 – pa nu je, gdy pa da, wie je i zim no, 29 – gdy dy -
rek tor na urlo pie – on de cy du je, 31 – spor to we obu wie, 32 – ty pu air bus np., 33 – cięż kie san ki
spor to we, 34 – zmien ną jest, 35 – mniej niż trój kąt, w geo me trii ze spo lo nej to fi gu ra jak ka wa łek 
ar bu za, 39 – nie każ da do od ku pie nia, 40 – tak Nel na zwa ła sło nia.
Po roz wią za niu krzy żów ki na le ży od czy tać ha sło, któ re two rzą li te ry w krat kach ozna czo nych w pra -
wym dol nym ro gu cy fra mi od 1 do 26:

(………….....)   (…....….)   (…............)   (............................................)   (…..............................................)
1   2   3   4   5       6   7   8        9   10   11       12   13   14   15   16   17   18       19   20   21   22   23   24   25   26

BOŻENA CHMIELEWSKA
Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych pod ad re sem re dak cji lub 
e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 21 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 Funky Books Grupa Wydawnicza GWP.
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 12: „Zasiąść do Wigilii to dzielić się sobą”. Na gro dę, książ ki Wy -
daw nic twa W.A.B., wy lo so wa li: Daniel Orszak ze Stalowej Woli, Wanda Kiełczykowska z Warszawy,
Andrzej Pitucha z Lublina.

KRZYŻÓWKA NR 1
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