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Dozwolone od 18 lat – rozmowa z Danutą Gut, dyrektor Biura
Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego
w Polsce

.TYLKO SŁUŻBA.
Mundurowy savoir-vivre
Ozdoby nie do munduru – biżuteria, zegarki, okulary i malowane
paznokcie

.PRAWO.
Zmiany w kodeksie karnym i ustawie o Policji
Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych – zmiany weszły 
w życie z dniem 22 marca 2011 r.

.SPORT.
Rozmaitości
Rekord świata Justyny; Jerzy Pisulski wciąż na topie!; 
Jawor mistrzami stoi

.POLICYJNY PITAWAL.
Operacja „Szakal”
Podlaski Janosik – najbardziej poszukiwany przestępca przełomu
lat 70. i 80. 

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

.ROZRYWKA.
Kryminał retro
Propozycja nie do odrzucenia – fragment powieści kryminalnej
Marcina Wrońskiego „A na imię jej będzie Aniela”

.KRAJ.
Rozmaitości
Zmiany w rowerowym kodeksie; Magdalenka – ósma rocznica;
Bezpieczne Euro 2012; Razem bezpieczniej; Komendant główny
w Interpolu; Jubileusz mundurowych turystów; PaT w Sadowej 

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.
Policja a chorzy psychicznie
W matni – interwencje, w których policjant musi uwzględnić wiele
specyficznych czynników i mieć dodatkowe umiejętności

.TYLKO SŁUŻBA.
Przed Euro 2012
Obsługa uczestników – piramida sukcesu w organizacji imprez
masowych to bezpieczeństwo, zabezpieczenie i profesjonalna
obsługa
Bezpieczeństwo podczas Euro 2012 – badania opinii
mieszkańców miast gospodarzy mistrzostw na temat roli
poszczególnych służb
Policjant, który mi pomógł
Czterech wspaniałych z Tomaszowa – do konkursu zgłoszeni
zostali przez ofiarę przemocy i kuratorów rodzinnych

.TYLKO ŻYCIE.
Policjanci pomagają 
Szansa na życie – specjalistyczne leczenie chorego Jasia
Kowalika będzie możliwe dzięki pomocy polskich i niemieckich
policjantów

.PAMIĘĆ.
Pieta Miednoje 1940
Fotograf wyróżniony – Aleksander Załęski otrzymał honorowy
medalion pamięci
Medalion pamięci – może być nadawany wyłącznie 
za kultywowanie dziejów Policji Państwowej II RP

.PASJE.
Policjant w mieście grozy
Kraków gore – nadkom. Kazimierz Kyrcz po służbie pisze horrory

.TYLKO SŁUŻBA.
Antyterroryści w Polsce
35 lat AT – zaczynali w 1976 r. jako jednostka, której głównym
zadaniem były operacje przeciw terrorowi kryminalnemu...

.TYLKO ŻYCIE.
Kampanie antyalkoholowe
Tylko dla dorosłych – propagowanie wśród młodzieży trzeźwości
oraz bezpiecznego i zdrowego trybu życia jako alternatywa wobec
alkoholu i innych używek zdjęcie na okładce Przemysław Kacak

Z okazji Âwiàt Wielkanocnych 

moc serdecznych, pachnàcych wiosnà ˝yczeƒ 

i wielu uÊmiechów na co dzieƒ 

˝yczy Redakcja
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Zmia ny w ro we ro wym ko dek sie
Sejm do ko nał no we li za cji usta wy Pra wo o ru chu dro go wym w czę -

ści do ty czą cej ro we rzy stów. Uchwa lo ne zmia ny – zgod ne z po stu la ta -

mi sto wa rzy szeń ro we ro wych – do sto so wu ją pol skie prze pi sy

do stan dar dów unĳ nych. Ma ją przede wszyst kim po pra wić bez pie -

czeń stwo cy kli stów.

Za no we li za cją usta wy opo wie dzia ło się 278 po słów, 137 wstrzy ma -

ło się od gło su, sprze ci wów nie by ło. Naj waż niej sze zmia ny w prze pi -

sach:

– Ro we rzy sta ja dą cy na wprost bę dzie miał bez względ ne pierw szeń -

stwo przed po jaz da mi zmie nia ją cy mi kie ru nek jaz dy (o ile zna ki dro -

go we nie bę dą sta no wi ły ina czej) – tak, jak na ka zu je to kon wen cja

wie deń ska o ru chu dro go wym.

– Ro we rzy ści bę dą mo gli je chać obok sie bie (je śli nie prze szko dzi to

in nym uczest ni kom ru chu).

– Ro we rzy ści bę dą mo gli wy prze dzać ja dą ce po wo li po jaz dy in ne

niż ro wer z pra wej stro ny. Do tych czas mo gli z pra wej stro ny je dy nie

omi jać sto ją ce po jaz dy.

– Ro we rzy ści (i mo to cy kli ści) na skrzy żo wa niach (zwłasz cza ron -

dach) bę dą mo gli je chać środ kiem pa sa ru chu. Dzię ki te mu bę dą le -

piej wi docz ni, a sa mo cho dy nie bę dą mo gły ich spy chać na są sied ni

pas ru chu i za jeż dżać im dro gi.

– Do pusz czo ny bę dzie prze wóz dzie ci w przy czep kach ro we ro wych.

– W eks tre mal nych wa run kach po go do wych (ob lo dze nie, ulew ny

deszcz, sil ny wiatr, gę sta mgła) ro we rzy sta bę dzie mógł je chać po

chod ni ku.

No we li za cja wpro wa dza tak że – zna ną od dzie się cio le ci w kra jach

za chod nich – tzw. ślu zę ro we ro wą. Jest to swo ista „stre fa bez pie czeń -

stwa” przy wlo cie na skrzy żo wa nie, przed sa mo cho da mi ocze ku ją cy mi

na zie lo ne świa tło. Dzię ki niej cy kli ści pierw si bę dą mo gli zje chać ze

skrzy żo wa nia, ma jąc wię cej cza su na prze jazd przez ten za gro żo ny od -

ci nek jezd ni. 

Sze rzej o zmia nach w prze pi sach dla ro we rzy stów czy taj na stro nie

www.sejm.gov.pl. W wy szu ki war ce wpisz: druk sej mo wy nr 2771. �

J. Pac.

Ju bi le usz mun du ro wych tu ry stów 
25-le cie dzia łal no ści ob cho dzić bę dą w kwiet niu re sor to wi tu ry -

ści. Naj pierw dzia ła li ja ko Ra da ds. Tu ry sty ki w re sor cie spraw we -

wnętrz nych, a od 2003 r. ja ko Ko mi sja Tu ry sty ki Ra dy Kul tu ry

Fi zycz nej przy Mi ni strze Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji.

Prze wod ni czą cym od trzech lat jest Ka zi mierz Rab czuk z KWP

w Kra ko wie. Dłu go let nią prze wod ni czą cą ko mi sji by ła Wan da So -

cha, obec nie skarb nik.

Ko mi sja or ga ni zu je lub współ or ga ni zu je kil ka du żych im prez tu -

ry stycz nych. Co ro ku na po cząt ku se zo nu od by wa się Zlot Ak ty wu

Tu ry stycz ne go Re sor tu SWiA, w czerw cu Ogól no pol ski Rajd Gór ski

„Szla ka mi Obroń ców Gra nic” (w tym ro ku już po raz 40.!), we wrze -

śniu Ogól no pol skie Spo tka nia Tu ry stycz ne Po li cji (w tym ro ku

po raz 19., ale pod no wym szyl dem: „Ogól no pol ski Rajd Gór ski

Służb Mun du ro wych Re sor tu SWiA”). Ko mi sja ob ję ła też ho no ro -

wym pa tro na tem Spływ Ka ja ko wy Po li cjan tów „Szla kiem Brdy”,

któ re go po mysł na ro dził się w KPP w Choj ni cach. 

Rocz ni co we spo tka nie re sor to wych tu ry stów od bę dzie się

w Ostro wie Wiel ko pol skim w dniach 13–16 kwiet nia 2011 r. W zlo -

cie uczest ni czyć bę dzie 60 przed sta wi cie li kół i klu bów PTTK,

dzia ła ją cych w jed nost kach Po li cji i Stra ży Gra nicz nej. �

P.Ost. 

Mag da len ka
– ósma
rocz ni ca

W no cy 6 mar ca 2003

ro ku pod czas ak cji za trzy -

my wa nia nie bez piecz nych

prze stęp ców w Mag da len -

ce zgi nę ło od wy bu chu bom by i gra na tu dwóch po li cyj nych an ty ter ro -

ry stów, a szes na stu zo sta ło ran nych. Po li cjan ci z Biu ra Ope ra cji

An ty ter ro ry stycz nych jak co ro ku zło ży li kwia ty pod obe li skiem po -

świę co nym ich pa mię ci. �

zdj. An drzej Mi tu ra

Bez piecz ne Eu ro 2012
Dzia ła nia po dej mo wa ne przez Ra dę Bez pie czeń stwa Im prez

Spor to wych oraz służ by i in sty tu cje od po wie dzial ne za bez pie czeń -

stwo ki bi ców pod czas Eu ro w 2012 ro ku przed sta wił dzien ni ka -

rzom wi ce mi ni ster SWiA Adam Ra pac ki.

Ra da Bez pie czeń stwa Im prez Spor to wych wspie ra mię dzy in ny -

mi ini cja ty wy ma ją ce na ce lu pro mo cję spor tu i za sad fa ir play

wśród dzie ci i mło dzie ży. Wśród nich są pro gra my re ali zo wa ne przez

MSWiA: „Prze ciw dzia ła nie po przez sport agre sji i pa to lo gii wśród

dzie ci i mło dzie ży” i „Ra zem bez piecz niej”. 

Przed się wzię cia Ra dy na rok 2011 do ty czyć bę dą dal szej ści słej

współ pra cy mię dzy klu ba mi spor to wy mi i ki bi ca mi oraz or ga ni za -

cja mi zrze sza ją cy mi ki bi ców, a tak że sze ro ko za kro jo nej pro fi lak ty -

ki. O przy go to wa niach do Eu ro 2012 pi sze my na str. 12–15. �

E.S.

Ko men dant głów ny w In ter po lu
Pol skie przy go to wa nia do pre zy den cji w UE oraz do Eu ro 2012

wes prze In ter pol. Je go przed sta wi cie le przy ja dą w tej spra wie do

Pol ski. To jed no z uzgod nień, któ re za pa dły pod czas spo tka nia szefa

pol skiej Po li cji gen. insp. An drze ja Ma te ju ka z se kre ta rzem ge ne ral -

nym In ter po lu Ro nal dem K. No ble w Lyonie. �

E.S. 

Ra zem bez piecz niej
Dzię ki rzą do we mu pro gra mo wi „Ra zem bez -

piecz niej” przez czte ry la ta do fi nan so wa no 177

pro jek tów pro fi lak tycz nych na kwo tę 12 mi lio nów

zło tych – po in for mo wa ło MSWiA pod czas kon fe -

ren cji 8 mar ca. W tym ro ku wspar cie fi nan so we

otrzy ma 47 pro jek tów na łącz ną kwo tę 3 mi lio nów

zło tych. 

Ty tuł Li de ra Pro gra mu „Ra zem bez piecz niej”

przy zna no fun da cji Kid pro tect.pl, Gru pie Bok su Za wo do we go

Knock Out Pro mo tions sp. z o.o., Urzę do wi Mia sta Le gio no wo, fir -

mie Ar kus&Ro met sp. z o.o. oraz po li cyj ne mu pro gra mo wi „Pro fi lak -

ty ka a Ty”. �

E.S.
zdj. An drzej Mi tu ra
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Al ko hol? Nar ko ty ki? Nie – w Opocz nie
W dniach 21–22 mar ca 2011 ro ku w Opocz nie od by ła się 8.

już edy cja Tur nie ju Ha lo wej Pił ki Noż nej o Pu char Ko men -

dan ta Po wia to we go Po li cji w Opocz nie pod ha słem „Al ko hol?,

Nar ko ty ki?, Nie, Dzię ku ję!!!”. Im pre za jest czę ścią kam pa nii

spo łecz nej „Wspól ne Osie dla” re ali zo wa nej na te re nie łódz -

kie go gar ni zo nu Po li cji oraz rzą do we go pro gra mu ogra ni cza -

nia prze stęp czo ści i aspo łecz nych za cho wań „Ra zem

bez piecz niej”.

Po nad 300 za wod ni kom, któ rzy uczest ni czy li w roz gryw kach, to -

wa rzy szy ło oko ło 400 ki bi ców ze szkół mia sta i gmi ny Opocz no. 

Rów no le gle z roz gry wa ny mi me cza mi pił ki noż nej funk cjo na riu -

sze KPP w Opocz nie prze pro wa dza li po ga dan ki z dzieć mi i mło dzie -

żą na te mat za gro żeń zwią za nych m.in. z uży wa niem al ko ho lu oraz

środ ków odu rza ją cych, a tak że wła ści wych po staw w za kre sie ki bi co -

wa nia w trak cie im prez.

Oko ło 200 dzie ci uczest ni czy ło w za ję ciach z za kre su prze pi sów

ru chu dro go we go, po łą czo nych z prak tycz nym spraw dzia nem umie -

jęt no ści. 

Zwy cię skie dru ży ny na gro dzo ne zo sta ły atrak cyj ny mi na gro da mi,

z Pu cha rem Ko men dan ta Po wia to we go Po li cji w Opocz nie na cze le.

Naj lep si za wod ni cy do sta li cen ne na gro dy rze czo we, m.in. tor by

spor to we, śpi wo ry i ple ca ki. 

Or ga ni za to rem za wo dów był Wy dział Pre wen cji opo czyń skiej po -

li cji we współ pra cy z Wy dzia łem Ru chu Dro go we go i Miej ską Ko mi -

sją Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych w Opocz nie. W or ga ni -

za cji uczest ni czy ły szko ły, lo kal ne me dia, szpi tal, Po rad nia Psy cho lo -

gicz no -Pe da go gicz na w Opocz nie, Sta ro stwo Po wia to we w Opocz nie,

Miej ski Dom Kul tu ry i Wo je wódz ki Ośro dek Ru chu Dro go we go

w Piotr ko wie Try bu nal skim. Na gro dy ufun do wa ły miej sco we fir my

z Ce ra mi ką Pa ra dyż na cze le. �

KPP w Opocz nie 

PaT w Sa do wej 
O ma łej Szko le Pod sta wo wej im. Ja dwi gi i Ro ma na Ko ben dzów

w pod war szaw skiej Sa do wej pi sa li śmy na na szych ła mach trzy krot -

nie. By ła pierw szą opi sa ną przez nas pla ców ką, któ ra po sa dzi ła dąb

pa mię ci ku czci po li cjan ta – ofia ry zbrod ni ka tyń skiej. Do tar li śmy

też do ro dzi ny asp. Mi cha ła Adam czy ka i po mo gli śmy zor ga ni zo wać

spo tka nie je go có rek z ucznia mi. W ubie głym ro ku szko ła bra ła udział

w ob cho dach 70. rocz ni cy zbrod ni ka tyń skiej. 

W lu tym do Sa do wej za wi tał pro gram „Pro fi lak ty ka a Te atr”, re ali -

zo wa ny pod au spi cja mi Ko men dy Głów nej Po li cji. Ro dzi ce, na uczy -

cie le, sa mo rzą dow cy i przed sta wi cie le miej sco wej po li cji obej rze li

spek takl Gra ży ny Mał kow skiej „Dzwo nek”. Przed sta wie nie po ru sza

pro blem „wię cej mieć – czy bar dziej być?”, za da je py ta nia o kon dy -

cję współ cze snej ro dzi ny i po wo dy za bu rzo nych w niej re la cji.

Po spek ta klu od by ła się dys ku sja o pro ble mach dzi siej szych ro dzin

i spo so bach wyj ścia z trud nych sy tu acji. �

P.Ost.

Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!

OSTROŁĘKA/KADZIDŁO – szkolenie ogólnopolskiego zespołu liderów PaT
***

WARSZAWA WOLA – otwarcie nowego działania PaT/E (edukacja) 
w obszarze resortowego współdziałania MSWiA programu „Razem bezpieczniej” i MEN 

***
GOSTYNIN – działanie w ramach projektu „Młodzieżowe patrole obywatelskie”

***
GARWOLIN – IV Powiatowy Przegląd Artystycznej Twórczości Profilaktycznej

Więcej na stronie www.pat.policja.gov.pl

Uwaga Czytelnicy! Przypominamy – bieżące informacje zamieszczamy w „Aktualnościach” na www.gazeta.policja.pl
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N ie wszy scy po li cjan ci ta kie umie jęt no -

ści po sia da ją. Świad czy o tym kil ka in -

ter wen cji wo bec osób z za bu rze nia mi

psy chicz ny mi, ja kie mia ły miej sce w ostat -

nich la tach, a któ re skoń czy ły się ob ra że nia -

mi cia ła lub śmier cią. 

Naj bar dziej dra ma tycz ne wy da rze nie te go

ty pu mia ło miej sce we wsi ko ło Wo ło mi -

na w czerw cu 2009 ro ku.

GRO ZIŁ, 
ŻE WSZYST KICH PO ZA BI JA
42-let ni Grze gorz P. od kil ku lat był le czo -

ny psy chia trycz nie na schi zo fre nię pa ra no -

idal ną. Le ki za ży wał nie re gu lar nie,

w do dat ku nad uży wał al ko ho lu, przez co

stan je go zdro wia uległ znacz ne mu po gor -

sze niu. Grze gorz P. co raz czę ściej był agre -

syw ny, miał oma my, nisz czył i pa lił róż ne

przed mio ty. W czerw cu 2009 r. za bił

nożem uwią za ne go przy bu dzie psa. Ro -

dzi na nie re ago wa ła, do pó ki nie za czął gro -

zić, że po za bi ja wszyst kich do mow ni ków.

13 czerw ca brat i sio stra cho re go zgło si li

się do Ko mi sa ria tu Po li cji w Ja do wie, ka -

te go rycz nie żą da jąc, aby po li cjan ci za bra li

Grze go rza P. do szpi ta la. Oba wia li się

o bez pie czeń stwo swo je oraz żo ny i có rek

cho re go.

Na zwi sko Grze go rza P. nie by ło ob ce

dziel ni co we mu te go re jo nu. Dwa mie sią -

ce wcze śniej pod czas in ter wen cji Grze -

gorz P. za ata ko wał funk cjo na riu szy i wy bił 

szy bę w ra dio wo zie, w związ ku z czym

pro wa dzo ne by ło prze ciw ko nie mu po stę -

po wa nie.

Dy żur ny wy słał na in ter wen cję dziel ni -

co we go oraz dwóch in nych po li cjan tów.

Po przy by ciu na miej sce, wi dząc, że męż -

czy zna jest ner wo wy i agre syw ny, funk cjo -

na riu sze po pro si li dy żur ne go o we zwa nie

ka ret ki po go to wia. Ocze ku jąc na przy by -

cie le ka rza, dziel ni co wy usi ło wał roz ma -

wiać z cho rym i uspo ko ić go, ale w tym

cza sie do po ko ju we szła żo na Grze go rza P.,

co po now nie go po bu dzi ło. Prze wró cił

krze sła, wy cią gnął spod łóż ka nóż z bar dzo

dłu gim ostrzem i ru szył w kie run ku po li -

cjan tów. Wszy scy wy co fa li się na po dwór -

ko, ale roz ju szo ny Grze gorz P. ru szył za

ni mi. Po li cjan ci uży li wo bec nie go mio ta -

cza ga zu łza wią ce go. Cho ry wy co fał się.

W tym cza sie z do mu, na po le ce nie dziel -

ni co we go, zdą ży ła uciec żo na i dwo je dzie -

ci cho re go. Po li cjan ci po na gla li dy żur ne go

o przy jazd ka ret ki i na dal sa mi po dej mo -

wa li pró bę obez wład nie nia męż czy zny,

któ ry sta wał się co raz bar dziej agre syw ny.

Rzu cał w nich wia drem z nie czy sto ścia mi,

po tem bu tel ka mi, ro we rem, wszyst kim,

co miał pod rę ką. Po li cjan ci we zwa li po -
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W mat ni
– Każdego dnia w całym kraju Policja przeprowadza od kilkudziesięciu
do kilkuset interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – mówi
podinsp. Agnieszka Pajewska z Biura Kontroli KGP. – Rośnie też liczba
interwencji wobec osób pĳanych, odurzonych narkotykami, z depresją. 
Są to interwencje wymagające od policjantów uwzględniania wielu
specyficznych czynników. A także dodatkowych umiejętności.

Spo sób po stę po wa nia wo bec osób cho -

rych psy chicz nie re gu lu je usta wa z 3

grud nia 2010 ro ku o zmia nie usta wy

o ochro nie zdro wia psy chicz ne go. 

Zgod nie z art. 18 zno we li zo wa nej usta wy

o ochro nie zdro wia psy chicz ne go przy mus

bez po śred ni wo bec osób z za bu rze nia mi psy -

chicz ny mi moż na sto so wać tyl ko wte dy, gdy

prze pis usta wy do te go upo waż nia al bo oso -

by te: do pusz cza ją się za ma chu prze ciw ko

zdro wiu wła sne mu lub in nej oso by, bez pie -

czeń stwu po wszech ne mu, nisz czą lub uszka -

dza ją przed mio ty znaj du ją ce się w ich

oto cze niu, po waż nie za kłó ca ją lub unie moż -

li wia ją funk cjo no wa nie za kła du psy chia trycz -

nej opie ki zdro wot nej lub jed nost ki

or ga ni za cyj nej po mo cy spo łecz nej. O za sto -

so wa niu przy mu su bez po śred nie go de cy du je

le karz, któ ry okre śla ro dzaj za sto so wa ne go

środ ka przy mu su oraz oso bi ście nad zo ru je

jego wy ko na nie.

PRZY MUS BEZ PO ŚRED NI
Usta wa okre śla, czym jest przy mus bez po -

śred ni wo bec oso by cho rej psy chicz nie.

Po le ga on na przy trzy ma niu, przy mu so wym

po da niu le ków, unie ru cho mie niu lub 

izo la cji. 

„Przy mus bez po śred ni sto su je się nie

dłu żej niż przez czas nie zbęd ny do uzy ska -

nia po mo cy le kar skiej, a w przy pad ku, gdy

jej uzy ska nie jest utrud nio ne, na czas nie -

zbęd ny do prze wie zie nia oso by do za kła du

psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej lub szpi -

ta la wska za ne go przez dys po zy to ra me dycz -

ne go. Prze wie zie nie oso by z za sto so wa-

niem przy mu su bez po śred nie go na stę pu je

w obec no ści ze spo łu ra tow nic twa me dycz -

ne go”.

Usta wa wy ma ga też, aby przed za sto so -

wa niem przy mu su bez po śred nie go uprze -

dzić o tym oso bę, wo bec któ rej śro dek ten

ma być pod ję ty, a w wy bo rze środ ka kie ro -

wać się jak naj mniej szą je go uciąż li wo ścią

i dba ło ścią o do bro tej oso by. 

Zgod nie z art. 18 pkt 9 tej usta wy Pań -

stwo we Ra tow nic two Me dycz ne, Po li cja

oraz Pań stwo wa Straż Po żar na są obo wią za -

ne do udzie la nia le ka rzo wi, pie lę gniar ce lub

kie ru ją ce mu ak cją pro wa dze nia me dycz -

nych czyn no ści ra tun ko wych po mo cy na ich

żą da nie.

DE CY DU JE SĄD
Zno we li zo wa na usta wa zwięk sza upraw nie -

nia rzecz ni ka praw pa cjen ta szpi ta la psy chia -

trycz ne go. Do tych czas rzecz nik mógł wejść

tyl ko do szpi ta la, obec nie ma pra wo wstę pu

do wszyst kich je go po miesz czeń zwią za nych

z udzie la niem świad czeń zdro wot nych. No -

wym prze pi sem jest moż li wość zwró ce nia się

Usta wa o ochro nie 
zdro wia psy chicz ne go
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siłki. Na miej sce in ter wen cji przy je chał ra -

dio wóz z są sied nie go ko mi sa ria tu w Tłusz -

czu z dwo ma funk cjo na riu sza mi. Do tar ła

też ka ret ka po go to wia, w su mie po upły -

wie oko ło pół go dzi ny od we zwania.

Art. 18 pkt 2 usta wy o ochro nie zdro wia

psy chicz ne go stanowi: O za sto so wa niu
przy mu su bez po śred nie go de cy du je le karz,
któ ry okre śla ro dzaj za sto so wa ne go środ ka
przy mu su oraz oso bi ście nad zo ru je je go wy -
ko na nie.

Po li cjan ci zre la cjo no wa li le ka rzo wi sy tu -

ację, in for mu jąc go, że Grze gorz P. od kil -

ku lat le czy się na schi zo fre nię, a obec nie

nie przyj mu je le ków. W tym cza sie Grze -

gorz P. cho dził z no żem po po dwór ku, co

wi dział le karz. Nie pod jął jed nak żad nych

dzia łań i wró cił do ka ret ki. Le karz nie

miał też dla po li cjan tów żad nych uwag ani

su ge stii do ty czą cych dal sze go po stę po wa -

nia. Cho ry tym cza sem bie gał po po dwór -

ku, rzu ca jąc w po li cjan tów róż ny mi

rze cza mi. Cięż kim przed mio tem tra fił

dziel ni co we go w ple cy, po wo du jąc u nie go

nie do wład pra wej no gi. Ka ret ka z za ło gą

w środ ku, po dob nie jak oby dwa ra dio wo zy,

cze ka ła na dro dze po za po se sją. Grze gorz

P. ko lej ny raz zbli żył się do po li cjan tów,

usi łu jąc ich za ata ko wać. Funk cjo na riu sze

od da li czte ry strza ły ostrze gaw cze, wzy wa -

jąc go do od rzu ce nia no ża. Bez sku tecz nie.

Kie dy z no żem usta wio nym do cio su był

oko ło me tra od ku le ją ce go dziel ni co we go,

in ny funk cjo na riusz od dał dwa strza ły

w kie run ku na past ni ka. Po dru gim męż -
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rzecz ni ka do ca łe go per so ne lu me dycz ne go

pla ców ki z wnio skiem o pod ję cie sto sow -

nych dzia łań zmie rza ją cych do usu nię cia

przy czy ny skar gi lub za ist nia łych na ru szeń. 

Zmie ni ły się też kwe stie przy mu so we go

do pro wa dze nia cho re go na ba da nia. Do tych -

czas, je śli pa cjent cho ry psy chicz nie nie

chciał pod dać się ba da niu, le karz psy chia tra

mógł wy stą pić do po li cji o przy mu so we do -

pro wa dze nie cho re go na ba da nie psy chia -

trycz ne. Te raz tyl ko sąd mo że za rzą dzić

przy mu so we do pro wa dze nie oso by przez po -

li cję do wska za ne go miej sca w ce lu prze pro -

wa dze nia te go ba da nia. 

Do pre cy zo wa ne zo sta ły tak że prze pi sy

do ty czą ce wy ko ny wa nia orze czeń są do wych

o przy mu so wym umiesz cze niu cho re go

w szpi ta lu psy chia trycz nym. Te raz, je śli pa -

cjent od mó wi sta wie nia się w szpi ta lu, sąd

z urzę du lub na wnio sek le ka rza psy chia try

bę dzie mógł za rzą dzić przy mu so we do pro -

wa dze nie go do szpi ta la. �

oprac. E.S. 

�
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czy zna upadł na zie mię. Po li cjan ci wy -

rwa li mu nóż, za ło ga po go to wia za bra -

ła ran ne go do ka ret ki i od wio zła

do szpi ta la. Dwie go dzi ny póź niej

Grze gorz P. zmarł w wy ni ku ra ny po -

strza ło wej. 

ZA SAD NE – NIE ZA SAD NE
Pro ku ra tor wsz czął śledz two, a ko men -

dant głów ny Po li cji po wo łał ze spół

do zba da nia oko licz no ści i spo so bu

prze pro wa dze nia in ter wen cji. Ich

wnio ski róż nią się od sie bie.

– We dług na szej wstęp nej oce ny

uży cie bro ni przez po li cjan ta było za -

sad ne, po nie waż oko licz no ści wy czer -

py wa ły dys po zy cje art. 17 ust. 1 pkt 2

usta wy o Po li cji. Za gro że nie ży cia

i zdro wia by ło tu ewi dent ne – mó wi

kie row nik ze spo łu pod insp. Agniesz ka

Pa jew ska z Biu ra Kon tro li KGP. Za -

strze ga jed nak, że ze spół nie miał do -

stę pu do wszyst kich do ku men tów

(zwłasz cza z wi zji lo kal nej i ba dań 

ba li stycz nych) oraz wglą du w ak ta 

pro wa dzo ne go przez pro ku ra tu rę

śledz twa. 

Pro ku ra tor na to miast uznał, że po li -

cjan ci prze kro czy li swo je upraw nie nia

za pi sa ne za rów no w usta wie o Po li cji,

jak i w prze pi sach o uży ciu bro ni. Na

pod sta wie ma te ria łów zgro ma dzo nych

pod czas trwa ją ce go pół to ra ro ku śledz -

twa pro ku ra tor oce nił, że in ter wen cja

by ła prze pro wa dzo na nie wła ści wie.

We dług nie go po li cjan ci po win ni po

roz po zna niu sy tu acji na miej scu we -

zwać le ka rza psy chia trę, a sa mi tylko

udzie lić mu asy sty. Pro ku ra tor za rzu -

cił, że funk cjo na riu sze nie pró bo wa li

za sto so wać in nych środ ków przy mu su

bez po śred nie go, się ga jąc od ra zu po

naj ostrzej szy z nich – broń. 

– Wbrew obo wiąz ko wi wy ni ka ją ce -

mu z usta wy o ochro nie zdro wia psy -

chicz ne go po li cjan ci nie we zwa li

le ka rza, aby prze trans por to wał cho re -

go do szpi ta la, lecz pod ję li się sa mi

wy ko nać to za da nie. Do pro wa dzi ło to

do po bu dze nia cho re go i wzro stu agre -

sji z je go stro ny. Wi dząc na ra sta nie tej

agre sji, po li cjan ci za miast się wy co fać

i cze kać na le ka rza, we zwa li po sił ki

i na dal pró bo wa li obez wład nić cho re -

go – mówi pro ku ra tor Re na ta Ma zur

z Pro ku ra tu ry Okrę go wej War sza wa

Praga-Południe. 

Po li cjan to wi, któ ry użył bro ni, pro -

ku ra tor po sta wił za rzut prze kro cze nia

upraw nień w zbie gu z nie umyśl nym

spo wo do wa niem śmier ci (tj. o czyn

z art. 231 par. 1 k.k. w zbie gu
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Za le ce nia dla funk cjo na riu szy Po li cji 
w za kre sie po dej mo wa nia i prze pro wa dza nia in ter wen cji wo bec osób,

któ rych za cho wa nie wska zu je na za bu rze nia psy chicz ne

1. Za le ce nia dla dy żur ne go przyj mu ją ce go zgło sze nie
Dy żur ny jed nost ki, przyj mu jąc zgło sze nie, z któ re go wy ni ka, że in ter wen cja do ty czyć bę -

dzie oso by cho rej psy chicz nie al bo z in for ma cji wy ni ka ta kie przy pusz cze nie, po wi nien: 

– prze ka zać po li cjan tom jak naj wię cej in for ma cji o tej oso bie; 

– gdy wia ry god ność zgło sze nia o sta nie psy chicz nym oso by nie bu dzi wąt pli wo ści, dą żyć

do wy po sa że nia po li cjan tów w siat ko wy ze staw obez wład nia ją cy, pa ra li za tor lub ka ftan bez -

pie czeń stwa i we zwać ka ret kę po go to wia;

– przy po mnieć, że to le karz prze pro wa dza ją cy ba da nia de cy du je o prze wie zie niu cho re go

do szpi ta la, a po li cjan ci są zo bo wią za ni do udzie le nia mu po mo cy i asy sty;

– być w sta łym kon tak cie z do wód cą pa tro lu i w ra zie po trze by zor ga ni zo wać wspar cie,

a gdy nie ma ta kiej moż li wo ści, skon tak to wać się z dy żur nym jed nost ki nad rzęd nej;

– je że li w da nej jed no st ce są po li cjan ci prze szko le ni w za kre sie ne go cja cji, dy żur ny w za -

leż no ści od sy tu acji po wi nien za pew nić ich obec ność na miej scu, co da je szan sę na unik nię -

cie si ło we go roz wią za nia. 

2. Za le ce nia dla po li cjan tów prze pro wa dza ją cych in ter wen cję
Pro wa dzą cy in ter wen cję po li cjan ci po win ni:

– po przy jeź dzie na miej sce usta lić przede wszyst kim, czy oso ba, któ ra wy ka zu je za bu rze -

nia psy chicz ne, za gra ża ży ciu i zdro wiu wła sne mu i in nych osób, nisz czy przed mio ty, za gra -

ża bez pie czeń stwu po wszech ne mu;

– in for ma cje o usta le niach prze ka zać nie zwłocz nie dy żur ne mu jed nost ki i je śli po twier dzi

się, że za cho wa nie oso by wska zu je na za bu rze nia psy chicz ne, zwró cić się o przy sła nie ka ret -

ki po go to wia z le ka rzem;

– je śli oso ba z po dej rze niem cho ro by psy chicz nej za cho wu je się agre syw nie, zwró cić się

do dy żur ne go o skie ro wa nie na miej sce sił wspar cia;

– dą żyć do za pew nie nia bez pie czeń stwa do mow ni ków i osób po stron nych;

– we zwać oso bę z ob ja wa mi cho ro by psy chicz nej do pod po rząd ko wa nia się po le ce niom

i ostrzec o moż li wo ści uży cia środ ków przy mu su bez po śred nie go;

– je że li da na oso ba nie pod po rząd ku je się we zwa niom lub gdy by zwło ka mo gła gro zić nie -

bez pie czeń stwem dla ży cia i zdro wia ludz kie go (na przy kład, gdy cho ry za mie rza użyć nie -

bez piecz ne go na rzę dzia), po li cjant mo że od stą pić od we zwa nia i uprze dze nia i za sto so wać

środ ki przy mu su bez po śred nie go ade kwat ne do za gro że nia. Po li cjant po wi nien roz wa żyć uży -

cie środ ka naj mniej do le gli we go, tj. w za leż no ści od miej sca pro wa dzo nej in ter wen cji: chwy -

tów obez wład nia ją cych, ręcz ne go mio ta cza ga zu, pał ki służ bo wej, ka fta na bez pie czeń stwa,

pa ra li za to ra elek trycz ne go, siat ko we go ze sta wu obez wład nia ją ce go;

– je że li wszyst kie środ ki przy mu su bez po śred nie go oka za ły się nie wy star cza ją ce lub ich

uży cie ze wzglę du na oko licz no ści zda rze nia nie jest moż li we, po li cjant ma pra wo uży cia bro -

ni pal nej zgod nie z art. 17 usta wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji. Uży cie bro ni mo że na stą pić

przy za cho wa niu wa run ków i spo so bu po stę po wa nia okre ślo nych w roz po rzą dze niu Ra dy Mi -

ni strów z 19 lip ca 2005 r. w spra wie szcze gó ło wych wa run ków i spo so bu po stę po wa nia przy uży -
ciu bro ni pal nej przez po li cjan tów oraz za sad uży cia bro ni pal nej przez pod od dzia ły zwar te Po li cji;

– po przy by ciu na miej sce in ter wen cji ka ret ki po go to wia de cy zję o prze wie zie niu cho re go

do szpi ta la po dej mu je le karz. Zgod nie z usta wą o ochro nie zdro wia psy chicz ne go Po li cja jest

zo bo wią za na udzie lić le ka rzo wi po mo cy na je go żą da nie;

– w przy pad ku pod ję cia przez le ka rza de cy zji o prze wie zie niu cho re go do szpi ta la prze wóz

od by wa się ka ret ką po go to wia;

– po li cjan ci utrzy mu ją sta łą łącz ność z dy żur nym, in for mu jąc go o roz wo ju sy tu acji;

– prze bieg in ter wen cji po li cjan ci do ku men tu ją w no tat ni kach służ bo wych;

– w przy pad ku pod ję cia przez po li cjan tów in ter wen cji wła snej, na tych miast mel du ją oni

o tym fak cie dy żur ne mu, a da lej po stę pu ją jak wy żej. �

na pod sta wie ma te ria łów Biu ra Pre wen cji KGP oprac. ES

�
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z art. 156 par. 3 k.k.), uzna jąc, że „bez pod -

sta wy fak tycz nej i praw nej wbrew prze pi som

usta wy o Po li cji oraz prze pi som o za sa dach

uży cia bro ni pod jął in ter wen cję wo bec oso by

cho rej psy chicz nie, czym spo wo do wał ob ra że -

nia skut ku ją ce zgo nem”. 

Dwóm po zo sta łym po li cjan tom po sta wio no

za rzu ty prze kro cze nia upraw nień, tj. o czyn

z art. 231 par. 1 k.k. 

Po li cjan ci nie przy zna ją się do za rzu ca ne go

im czy nu. 1 grud nia 2010 ro ku akt oskar że nia

wpły nął do są du.

BEZ OD PO WIED NIE GO 
WY PO SA ŻE NIA
Pro ku ra tor Re na ta Ma zur uwa ża, że na in ter -

wen cję do oso by cho rej psy chicz nie po li cjan -

ci po je cha li nie przy go to wa ni, nie mie li ze

so bą pa ra li za to ra elek trycz ne go ani siat ki

obez wład nia ją cej.

Pa ra li za to ry elek trycz ne są w Po li cji głów -

nie w wy po sa że niu od dzia łów an ty ter ro ry -

stycz nych i CBŚ. 90 sztuk do sta ła w 2007

ro ku służ ba pre wen cji. Ca ły gar ni zon sto łecz -

ny ma w su mie 13 pa ra li za to rów i wszyst kie

znaj du ją się wy łącz nie w Wy dzia le Re ali za cyj -

nym KSP. Nor ma wy po sa że nia w ten sprzęt

okre ślo na jest w Za rzą dze niu 1402/2005 Ko -

men dan ta Głów ne go Po li cji z 12 grud nia 2005

ro ku i prze wi du je (nie obli ga to ryj nie) dla ko -

men dy po wia to wej trzy sztu ki. KPP w Wo ło -

mi nie nie ma ani jed nej. Kil ka dni po fe ral nej

in ter wen cji ko men dant po wia to wy z Wo ło-

mi na zgło sił za po trze bo wa nie na 20 pa ra li za -

to rów.

Na to miast siat ko we ze sta wy obez wład nia -

ją ce o na zwie „Mat nia” wo ło miń ska KPP ma

trzy, zgod nie z okre ślo ną przez KGP nor mą.

Jed nak do dnia fe ral ne go wy da rze nia by ły 

one prze cho wy wa ne w ma ga zy nie uzbro je nia

od da lo nym oko ło pół ki lo me tra od bu dyn ku

jed nost ki. Po tym zda rze niu zo sta ły prze nie -

sio ne do po miesz czeń służ by dy żur nej KPP

i są skła do wa ne ra zem z wy po sa że niem alar -

mo wym. 

Dla cze go po li cjan ci z ko mi sa ria tu przed pod -

ję ciem in ter wen cji nie po je cha li do ko men dy

po sto sow ny sprzęt?

Za stęp ca ko men dan ta wo ło miń skiej po li cji

mł. insp. Ce za ry Po śpiech tłu ma czy, że to bar -

dzo wy dłu ży ło by ocze ki wa nie na in ter wen cję,

bo ko mi sa riat w Ja do wie jest od da lo ny od ko -

men dy w Wo ło mi nie o oko ło 40 km. Dla cze go

póź niej, gdy sy tu acja się za ostrza ła, nie po pro -

si li o przy wie zie nie siat ki? I czy w ogó le wie -

dzie li, jak prze pro wa dzić in ter wen cję wo bec

oso by cho rej psy chicz nie?

PRZY GO TO WA NI TEO RE TYCZ NIE
Z pię ciu po li cjan tów, któ rzy bra li udział w tej

in ter wen cji, tyl ko dwóch mia ło staż służ by

oko ło 10 lat. Po zo sta ła trój ka, w tym dwie ko -
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Zda rzy ło się na świe cie
(przy kła dy in ter wen cji wo bec cho rych psy chicz nie)

Niem cy – 2002 r.
Mło dy czło wiek z za bu rze nia mi psy chicz ny mi wtar gnął do gim na zjum w Er fur cie.

Ster ro ry zo wał bro nią i za strze lił 16 osób. W trak cie in ter wen cji

po li cji ode brał so bie ży cie. 

Niem cy – 2009 r. 
15 osób – dzie wię ciu uczniów, trzech na uczy cie li oraz trzech prze chod niów – zgi nę -

ło od strza łów 17-lat ka z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, któ ry wdarł się do szko ły

w miej sco wo ści Win nen den k. Stut t gar tu. Gdy bu dy nek zo stał oto czo ny przez po li -

cję, za strze lił się. 

Chi ny – 2009 r.

Nie tyl ko po li cji, ale tak że od dzia łu woj ska uży to do za trzy ma -

nia 34-let nie go cho re go psy chicz nie męż czy zny, któ ry pod pa lił

sześć do mów w wio sce w pro win cji Hu nan na po łu dniu Chin. Póź -

niej uzbro jo ny w strzel bę my śliw ską skrył się na szczy cie wzgó rza i za bił tam 12 osób.

Dwie zo sta ły cięż ko ran ne pod czas pró by za trzy ma nia sza leń ca. 

Sło wa cja – sier pień 2009 r.
Praw dzi wą jat kę urzą dził w Bra ty sła wie sza le niec, któ ry za strze lił

z ka łasz ni ko wa 8 osób, a 14 zra nił. Kie dy po li cja oto czy ła ca łą

dziel ni cę, za bój ca usi ło wał uciec, ostrze li wu jąc się. Zra nił w gło -

wę jed ne go z po li cjan tów, po strze lił też kil ku prze chod niów. W koń cu za ba ry ka do -

wał się w szko le i tam po peł nił sa mo bój stwo. Z usta leń śledz twa wy ni ka, że

męż czy zna cier piał na za bu rze nia psy chicz ne.

USA – gru dzień 2009 r.
24-let ni cho ry psy chicz nie męż czy zna, Po lak z po cho dze nia, bie -

gał z sie kie rą po uli cach Des Pla ines k. Chi ca go po tym, jak do -

mow ni cy we zwa li po li cję, oba wia jąc się je go agre syw ne go za cho wa nia. Po li cjan ci

od na leź li go i we zwa li do od rzu ce nia nie bez piecz ne go na rzę dzia. Ostrze gli, że uży -

ją bro ni. Męż czy zna nie re ago wał, prze ciw nie, ru szył z pod nie sio ną sie kie rą w kie -

run ku funk cjo na riu szy. Ofi cer po li cji od dał dwa strza ły. Ran ne go cho re go od wie zio no

do szpi ta la, gdzie wkrót ce zmarł. Po li cjant zo stał wy sła ny na urlop ad mi ni stra cyj ny

do cza su za koń cze nia śledz twa. Śledz two wy ka za ło, że nie do szło do prze kro cze nia

upraw nień. 

Au stra lia – paź dzier nik 2010 r.
Dziewięciu po li cjan tów uży ło pa ra li za to rów prze ciw ko Abo ry ge -

no wi, któ ry nie chciał się pod dać re wi zji. Za trzy ma ny był cho ry

psy chicz nie. Po ujaw nie niu przez te le wi zję pry wat ne go na gra nia wi deo z tego

zatrzymania au stra lĳ ska opi nia pu blicz na by ła zbul wer so wa na. Głos w spra wie zabrał

pre mier sta nu Zachodnia Au stra lia, stwier dza jąc, że by ło to nie uza sad nio ne uży cie

prze mo cy. Prokurator sta no wy obie cał we ry fi ka cję wy tycz nych dla po li cji w spra wie

uży cia taserów.

Fran cja – gru dzień 2010 r.
17-la tek uzbro jo ny w dwie sza ble wtar gnął do przed szko la w Be -

san con we wschod niej Fran cji, ster ro ry zo wał i prze trzy my wał

opie kun kę i 20 dzie ci. Po li cja spro wa dzi ła na miej sce ne go cja to -

rów oraz le ka rza psy chia trę, któ ry od lat le czył chłop ca. Po kil ku go dzi nach ne go cja -

cji po ry wacz zgo dził się na przy nie sie nie dzie ciom po sił ku. Po li cjan ci, któ rzy we szli

pod tym pre tek stem, obez wład ni li sza leń ca i od da li w rę ce le ka rza. W wy ni ku ak cji

nikt nie ucier piał. �

ze bra ła ES

�
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bie ty, to no wi cju sze, ze sta żem od kil ku mie się cy

do dwóch lat, za tem z nie wiel kim do świad cze niem. 

W ra mach szko le nia za wo do we go od by li, jak wszy -

scy funk cjo na riu sze, za ję cia z pro wa dze nia in ter wen -

cji, w tym tak że wo bec osób wy ka zu ją cych za bu-

rze nia psy chicz ne. 

– Czy sy mu la cje i ćwi cze nia do ko ny wa ne w dość

sta tycz nych wa run kach szkol nych od da ją sy tu acje

rze czy wi ste, zwłasz cza że nie ma ob li ga to ryj ne go

wymogu, aby w za ję ciach brał udział psy cho log? –

po wąt pie wa mł. insp. Krzysz tof Łasz kie wicz, peł no -

moc nik ko men dan ta głów ne go ds. ochro ny praw

czło wie ka. 

Każ dy funk cjo na riusz od był też

prze szko le nie z za kre su po słu gi -

wa nia się siat ką obez wład nia ją cą

i pa ra li za to rem elek trycz nym,

ale… W pro gra mie szko le nia

na za ję cia prak tycz ne z te go te ma -

tu prze zna czo ne są tyl ko 4 go dzi -

ny, więc in struk tor prze pro wa dza

je dy nie po kaz, jak te go sprzę tu

uży wać.

– Po li cjan ci ni gdy nie mie li

w rę ce siat ki obez wład nia ją cej,

więc na wet gdy by ją na tę in ter -

wen cję za bra li, to nie wiem, czy

po tra fi li by wła ści wie jej użyć.

Trze ba mieć pew ną wpra wę, bo

pod czas nie wła ści we go wy strze -

le nia siat ki moż na ko muś zro bić

krzyw dę – mó wi ko men dant ko -

mi sa ria tu w Ja do wie nad kom.

Mi chał Kra sno dęb ski.

Na to miast je śli cho dzi o uży cie

bro ni, ko men dant uwa ża, że po -

li cjan ci dzia ła li zgod nie z upraw -

nie nia mi, ja kie da je im usta wa

o Po li cji. 

– Czy na past nik z no żem o 40-

-cen ty me ro wym ostrzu, ata ku ją cy

po li cjan ta, któ ry ma kło po ty z po -

ru sza niem się, bo wcze śniej zo stał

ude rzo ny, sta no wi za gro że nie dla

ży cia i zdro wia te go po li cjan ta, czy

nie? – py ta re to rycz nie. I do da je, że

do in ter wen cji wo bec cho rych psy -

chicz nie kom plet nie nie przy go to -

wa ni są le ka rze, któ rzy w ta kich

sy tu acjach chcą za ła twić spra wę rę ka mi po li cjan tów.

DO SZKO LIĆ, DO PO SA ŻYĆ, DO PRE CY ZO WAĆ
Bez wzglę du na to, jak oce ni tę spra wę sąd, wnio ski

z dra ma tycz ne go zda rze nia pod Wo ło mi nem wy cią -

gnę ła Po li cja. 

W KSP po sta no wio no prze szko lić funk cjo na riu szy

pre wen cji z ca łe go gar ni zo nu z za kre su uży cia siat -

ki obez wład nia ją cej (zdjęcie powyżej) i pa ra li za to ra

elek trycz ne go. Jak za pew nia na czel nik Wy dzia łu

Szko le nia KSP mł. insp. Da nu ta Nie mi ro -Ko nec ka,

każ dy szko lo ny po li cjant miał moż li wość prze ćwi -

czyć to oso bi ście. 

Ta kie szko le nia zgod nie z za le ce niem KGP ma ją

za rzą dzić w ra mach lo kal ne go do sko na le nia za wo do -

we go wszy scy ko men dan ci wo je wódz cy. Ko men dan ci

wo je wódz cy ma ją też w mia rę moż li wo ści wy po sa żać

pod le głe ko mi sa ria ty w siat ki obez wład nia ją ce. 

Efek tem kon tro li prze pro wa dzo nej przez ze spół

po wo ła ny przez ko men dan ta głów ne go Po li cji jest

rów nież opra co wa nie przez Biu ro Pre wen cji KGP za -

le ceń do ty czą cych po stę po wa nia funk cjo na riu szy Po -

li cji pod czas po dej mo wa nia i prze pro wa dza nia

in ter wen cji wo bec osób, któ rych za cho wa nie wska zu -

je na za bu rze nie psy chicz ne (omó wie nie na str. 8).

Mie siąc po tra gicz nym zda rze niu pod Wo ło mi nem pi -

sem ny do ku ment w tej spra wie

otrzy ma ły do re ali za cji wszyst kie

ko men dy wo je wódz kie. 

Ale nie wszyst kie pro ble my są

do roz wią za nia po stro nie Po li cji.

Pod insp. Agniesz ka Pa jew ska

zwra ca uwa gę na brak pre cy zyj -

nych prze pi sów Mi ni ster stwa

Zdro wia. Wpraw dzie zno we li zo -

wana zo sta ła w grud niu ubie głe go

roku usta wa o ochro nie zdro wia

psy chicz ne go, ale no we la do ty czy

głów nie ra tow nic twa me dycz ne go.

Nie zo stał ure gu lo wa ny prze pi sa -

mi rów nież na przy kład pro blem

prze wo że nia cho re go psy chicz nie.

Zgod nie z art. 18 pkt 5 usta wy po -

li cjan ci ma ją obo wią zek udzie lić

le ka rzo wi po mo cy na je go żą da nie,

prze pi sy nie pre cy zu ją jed nak,

na czym ma po le gać asy sta po li -

cjan tów przy prze wo że niu cho re go

do szpi ta la.

BĘ DZIE LE PIEJ?
W grud niu ubie głe go ro ku w Ja -

worz nie za ło ga po go to wia ra tun ko -

we go za ata ko wa na przez pa cjen ta

we zwa ła na po moc po li cjan tów.

Po przy by ciu na miej sce po li cjan ci

do wie dzie li się od ro dzi ny pa cjen -

ta, że męż czy zna jest cho ry psy -

chicz nie, te go dnia do stał sil ne go

ata ku agre sji i gro zi do mow ni kom,

że ich po za bi ja. Ne go cja cje z cho -

rym nie przy nio sły re zul ta tu. Ob -

rzu cał po li cjan tów me ta lo wy mi przed mio ta mi,

gro ził, że ich za bi je, a gło wy na bi je na pal, po czym

za ata ko wał ich wi dła mi i sie kie rą. Po li cjan ci w obec -

no ści le ka rza uży li amu ni cji gu mo wej i w ten spo sób

agre syw ny 49-la tek zo stał obez wład nio ny, a po tem

prze wie zio ny przez po go to wie w asy ście po li cjantów

do szpi ta la psy chia trycz ne go. In ter wen cja trwa ła nie -

speł na go dzi nę i za koń czy ła się suk ce sem, o czym

z sa tys fak cją do nio sła lo kal na pra sa. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. An drzej Mi tu ra 

i Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY Policja a chorzy psychicznie POLICJA 997       kwiecień 2011 r.10
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W ra mach przy go to wań do Tur nie ju Fi na ło we go Mi strzostw Eu ro -

py w Pił ce Noż nej UEFA EU RO 2012 pro wa dzo nych jest wiele

dzia łań za rów no po stro nie rzą do wej, jak i or ga ni za to ra roz gry -

wek, czy li UEFA/EU RO 2012 Pol ska. 

Trud no so bie wy obra zić na le ży te przy go to wa nie im pre zy bez do star -

cze nia ki bi com pa sjo nu ją ce go wi do wi ska. Bez dzia łań do ty czą cych utrzy -

ma nia po rząd ku pu blicz ne go i prze ciw dzia ła ją cych za gro że niom

zwią za nym z prze stęp czo ścią i ter ro ry zmem nie moż na mó wić o suk ce -

sie wi do wi ska spor to we go. Osią gnię cie ren tow no ści im pre zy wią że się

z za pew nie niem wła ści we go utrzy ma nia obiek tu, oto cze nia i in sta la cji,

jak rów nież z unie moż li wie niem oso bom nie upraw nio nym wstę pu na

te ren im pre zy. 

BEZ PIE CZEŃ STWO, ZA BEZ PIE CZE NIE
Istot ne jest za pew nie nie wi dzom bez piecz ne go wej ścia na te ren obiek -

tu, oglą da nia im pre zy oraz wyj ścia z obiek tu po jej za koń cze niu. Wszyst -

kie te ele men ty są ze so bą po wią za ne. Skła da ją się one na tzw. pi ra mi dę

suk ce su (rys.), u któ rej pod staw le żą: bez pie czeń stwo, za bez pie cze nie

i ob słu ga im prez ma so wych. 

Po ło że nie nad mier ne go na ci sku na je den z ele men tów pi ra mi dy

suk ce su mo że po wo do wać kon flik ty nie moż li we do wy eli mi no wa -

nia. Obiekt mo że być tak za bez pie czo ny, że aż sta nie się nie bez -

piecz ny. Przy kła do wo, pod ję cie de cy zji o prze szu ki wa niu wszyst kich

osób, któ re wcho dzą na te ren obiek tu, mo że pro wa dzić do po wsta -

nia ko le jek, a na wet uszko dzeń cia ła spo wo do wa nych ści skiem

przy wej ściach. In ny przy kład to wy so kie pło ty i ogro dze nia od dzie -

la ją ce ki bi ców od sie bie oraz od pły ty bo iska. W przy pad ku wy bu chu

pa ni ki czy ko niecz no ści ewa ku acji mo gą one sta no wić bar dzo po waż -

ne za gro że nie bez pie czeń stwa.

Wła ści we za pro jek to wa nie, wy bu do wa nie i utrzy my wa nie obiek tu

spor to we go sta no wi fun da ment bez pie czeń stwa. Nie moż na za po -

mnieć o sto sow nym ozna ko wa niu te re nu i o uwzględ nie niu moż li -

wych sy tu acji awa ryj nych i kry zy so wych oraz zwią za nych z tym

pro ce dur ewa ku acyj nych. 

Pro ces za pew nie nia bez pie czeń stwa po wi nien uwzględ niać ocze -

ki wa ną po jem ność po szcze gól nych sek to rów sta dio nu w od nie sie niu

do kon tro lo wa ne go prze pły wu tłu mu pod czas wcho dze nia i opusz -

cza nia prze strze ni za bu do wa nych. Wszel kie dzia ła nia ukie run ko wa -

ne na za pew nie nie ochro ny grup do ce lo wych (ki bi ce, dzien ni ka rze,

spon so rzy, VIP -y), a tak że na ob ser wa cję uczest ni ków i re ago wa nie

na wy da rze nia, w tym eli mi na cję osób za kłó ca ją cych po rzą dek lub

ob ję tych za ka zem wstę pu na im pre zę ma so wą, zwią za ne są z za bez -

pie cze niem, ja ko ko lej nym ele men tem pi ra mi dy suk ce su. Bie żą ce

za rzą dza nie ry zy kiem w ra mach za bez pie cze nia ma po zwo lić

na utrzy ma nie po rząd ku pu blicz ne go i za po bie ga nie prze stęp stwom

oraz ich wy kry wa nie, a tak że na prze ciw dzia ła nie za gro że niom zwią -

za nym z ter ro ry zmem. 

OB SŁU GA
W od róż nie niu od bez pie czeń stwa i za bez pie cze nia naj bar dziej wi docz -

nym ele men tem pi ra mi dy suk ce su jest ob słu ga. To ona do star cza ki bi com

in for ma cji, to wa rzy szy im pod czas im pre zy spor to wej i im prez to wa rzy -

szą cych. Nie zwy kle waż na jest ja kość ob słu gi w bu fe tach czy też sa ni ta -

ria tach znaj du ją cych się w obiek cie, jak i ich do stęp ność. 

Nie wy star czy za dbać o ob słu gę uczest ni ków w ob rę bie sta dio nu przez

kom pe tent ne i za an ga żo wa ne oso by. Rów nie istot na jest od po wied nia

współ pra ca z wła dza mi lo kal ny mi w ce lu za pew nie nia ki bi com spraw ne -

go do tar cia na te ren im pre zy przy wy ko rzy sta niu trans por tu pu blicz ne go. 

Jed nym z istot nych ele men tów w pro ce sie przy go to wa nia bez piecz ne -

go i przy chyl ne go oto cze nia dla uczest ni ków im pre zy jest za pew nie nie wy -

so kiej ja ko ści i stan dar du pra cy służb in for ma cyj nych i po rząd ko wych

(ste war dów) w opar ciu o opi sa ne wcze śniej ele men ty pi ra mi dy suk ce su.

Pro ces ten, zwa ny ste war ding, to spraw ny in stru ment słu żą cy or ga ni za cji

i za pew nie niu bez pie czeń stwa im pre zy ma so wej, w tym me czów pił ki noż -

nej. Wła ści we przy go to wa nie, wy szko le nie człon ków służb in for ma cyj nych

i po rząd ko wych or ga ni za to rów im prez mo że sta no wić klucz do suk ce su.

STE WAR DING
Pol ski Zwią zek Pił ki Noż nej (PZPN) przy go to wał pro gram szko le nio wy

pod na zwą Ste war ding – Naj wyż sza Ja kość Or ga ni za cji Im prez, słu żą cy do

or ga ni za cji szko leń ste war dów w ra mach przy go to wań do EURO 2012.

W opar ciu o opty mal ne spo so by po stę po wa nia, wy pra co wa ne w Eu ro pie

i na świe cie, ze spo łecz ny mi, praw ny mi i kul tu ro wy mi wy ma ga nia mi Pol -

ski, pro gram ten słu ży do or ga ni zo wa nia fa cho wej ka dry dla obiek tów,

w któ rych bę dą roz gry wa ne spo tka nia tur nie ju, a tak że me cze Eks tra kla -

sy i I Li gi. Isto tą pro gra mu jest nie ty le prze ka za nie wie dzy, ale przede

wszyst kim po ło że nie na ci sku na umie jęt no ści prak tycz ne, naj waż niej sze

dla za pew nia nia wy so kie go stan dar du im prez i wła ści wej re ak cji w sy tu -

acjach za gro że nia.

Ste war dzi po win ni być po moc ni w roz wią zy wa niu bie żą cych pro ble -

mów uczest ni ków im pre zy ma so wej. Nie mo gą jed nak w żad nym wy pad -

ku za po mnieć o za cho wa niu po uf no ści in for ma cji wpły wa ją cych na

po ziom bez pie czeń stwa ca łej im pre zy, ta kich jak np. ko dy, treść pla nów

awa ryj nych, da ne po li cyj ne czy oso bo we.

12

Obsługa uczestników
Przygotowanie przyszłorocznych mistrzostw UEFA
EURO 2012™ wymaga wiele pracy, szczególnie
w zakresie bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi
uczestnika imprezy oraz właściwego funkcjonowania
stadionów.

TYLKO SŁUŻBA
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Aktywna reakcja na wydarzenia

Pi ra mi da suk ce su w or ga ni za cji im prez ma so wych
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TYLKO SŁUŻBA 

UŻY CIE SI ŁY
Za pew nie nie wła ści we go po zio mu bez pie czeń stwa czę sto wy ma ga

od służb po rząd ko wych dzia łań z uży ciem si ły fi zycz nej. Z te go też po wo -

du ste war dzi po win ni po sia dać wie dzę do ty czą cą wa run ków uży cia si ły

w da nych oko licz no ściach, w ce lu za po bie że nia prze stęp stwu lub zgod -

ne go z pra wem uję cia osób na ru sza ją cych pra wo. Zgod nie z art. 20 usta -

wy o bez pie czeń stwie im prez ma so wych (Dz.U.2009.62.504 z późn. zm.)

służ by po rząd ko we i in for ma cyj ne są upraw nio ne m.in. do uję cia, w

ce lu nie zwłocz ne go prze ka za nia Po li cji, osób stwa rza ją cych bez po śred -

nie za gro że nie dla dóbr po wie rzo nych ochro nie oraz osób do pusz cza ją -

cych się czy nów za bro nio nych. Wy ko nu jąc te czyn no ści, służ by

po rząd ko we są upraw nio ne do sto so wa nia si ły fi zycz nej w po sta ci chwy -

tów obez wład nia ją cych lub po dob nych tech nik obro ny oraz kaj da nek lub

ręcz nych mio ta czy ga zu. Do pusz cza się rów nież sto so wa nie przez nich

si ły fi zycz nej w przy pad ku od par cia ata ku na in ną oso bę, czy też nie wy -

ko ny wa nia po le ceń po rząd ko wych, m.in. wzy wa ją cych do opusz cze nia

im pre zy, przez oso by za kłó ca ją ce po rzą dek pu blicz ny lub za cho wu ją ce

się nie zgod nie z re gu la mi nem obiek tu lub im pre zy ma so wej. 

Wa run ki i ogra ni cze nia sto so wa nia przez nich środ ków przy mu su bez -

po śred nie go, w tym si ły fi zycz nej, zo sta ły okre ślo ne w usta wie o ochro -

nie osób i mie nia (Dz.U.1997.114.740 z późn. zm.), z któ rą bez względ nie

po wi nien za po znać się każ dy czło nek służ by po rząd ko wej. 

Człon ko wie służb po rząd ko wych pod czas trwa nia ma so wej im pre zy

pu blicz nej i w trak cie wy ko ny wa nia za dań w za kre sie utrzy ma nia bez pie -

czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go nie mo gą no sić przy so bie bro ni pal nej.

Sto so wa nie przez nich po zo sta łych środ ków przy mu su bez po śred nie go

po win no od po wia dać po trze bom wy ni ka ją cym z sy tu acji i być nie zbęd ne

do osią gnię cia pod po rząd ko wa nia się we zwa niu do okre ślo ne go za cho wa -

nia. Człon ko wie służb in for ma cyj nych i po rząd ko wych po win ni dzia łać

w spo sób za pew nia ją cy po sza no wa nie god no ści ludz kiej oraz in nych dóbr

oso bi stych oso by, w sto sun ku do któ rej in ter we niu ją. Waż ne jest, w mia -

rę moż li wo ści, fil mo wa nie te go ty pu zda rzeń. 

SZKO LE NIE
Człon ko wie służb in for ma cyj nych i po rząd ko wych mu szą zo stać fa cho -

wo prze szko le ni. Za po zna nie się ste war dów z ele men ta mi za rzą dza nia,

isto tą ko mu ni ka cji wer bal nej i nie wer bal nej, za sa da mi bez pie czeń stwa

i udzie la nia pierw szej po mo cy, wpły nie nie zwy kle na ja kość ob słu gi im -

pre zy. Umie jęt ność roz po zna wa nia i speł nie nia przez nich ocze ki wań

uczest ni ków po cho dzą cych z róż nych krę gów kul tu ro wych, a tak że osób

nie peł no spraw nych, zbu du je wi ze ru nek i pre stiż im pre zy. Zna jo mość

kwe stii do ty czą cych za cho wań agre syw nych i roz wią zy wa nia kon flik tów,

przy jed no cze snym sto so wa niu za sad do brej ko mu ni ka cji, a tak że umie -

jęt ność sto so wa nia środ ków przy mu su bez po śred nie go, z pew no ścią po -

zwo li ogra ni czyć przy pad ki fru stra cji i nie za do wo le nia uczest ni ków

EU RO 2012. Współ pra ca ste war dów z Po li cją i in ny mi służ ba mi usta wo -

wo po wo ła ny mi do za pew nie nia bez pie czeń stwa jest je go wa run kiem ko -

niecz nym. �

MAREK DOLIŃSKI
manager ds. bezpieczeństwa Turnieju EURO 2012 w Polsce

e-mail: marek.dolinski@euro2012.com
ANDRZEJ MACHNACZ, Komenda Główna Policji

e-mail: a.machnacz@policja.gov.pl
web: sites.google.com/site/machnaczandrzej/
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Zapewnienie bezpieczeństwa podczas Euro 2012 to
priorytetowe zadanie organizatorów tej masowej
imprezy, za które odpowiada również Policja.

Mając to na wzglę dzie, Ko men da Głów na Po li cji zle ci ła nie za -

leż nej fir mie ba daw czej prze pro wa dze nie ba da nia opi nii

miesz kań ców miast go spo da rzy Eu ro 2012 (War sza wy, Po zna -

nia, Wro cła wia i Gdań ska) na te mat ro li po szcze gól nych służb/pod mio -

tów w za pew nie niu bez pie czeń stwa oraz za gro żeń/nie do god no ści,

ja kich oba wia ją się w związ ku z or ga ni za cją tej im pre zy w swo ich mia -

stach. Aby po zy skać szcze gó ło we in for ma cje w tym za kre sie, za sto so -

wa no me to dę ba dań ja ko ścio wych: zo gni sko wa ne wy wia dy gru po we,

tzw. fo ku sy. W każ dym z miast go spo da rzy prze pro wa dzo no po trzy wy -

wia dy, a do udzia łu w nich za pro szo no ko bie ty i męż czyzn w wie ku po -

wy żej 18 lat, miesz ka ją cych w stre fach ki bi ca i w oko li cach sta dio nów,

jak też w in nych dziel ni cach miast. Jed nym z wa run ków udzia łu w ba -

da niu by ło pre zen to wa nie neu tral nej po sta wy wo bec pił ki noż nej. 

Z czym w pierw szej ko lej no ści ko ja rzy się 
ba da nym Eu ro 2012?

Pierw sze sko ja rze nia są zde cy do wa nie po zy tyw ne. Eu ro 2012 ko ja rzy

się ba da nym głów nie z:

– wiel kim wy da rze niem, wiel kim świę tem, wiel ką im pre zą –

pod wzglę dem at mos fe ry (wiel ka za ba wa; fe ta; fa jer wer ki; coś bar dzo
we so łe go i bar dzo faj ne go), licz by uczest ni ków (na pew no przy je dzie
do nas mnó stwo miesz kań ców in nych kra jów; War sza wa bę dzie tęt nić ży -
ciem) oraz zna cze nia – na ska lę mię dzy na ro do wą,

– oka zją do pro mo cji Pol ski (ja ko kra ju) oraz po szcze gól nych

miast (Po zna nia na tle in nych miast, … że War sza wa to sto li ca Pol ski, 
… że jest ta kie mia sto w Eu ro pie jak Wro cław, … wiel kie wy da rze nie dla
Gdań ska),

– szan są na za trud nie nie wie lu osób – pod czas przy go to wa nia

i prze pro wa dze nia Eu ro 2012,

– moż li wo ścia mi roz wo ju in fra struk tu ry – bu do wa/re mont dróg,

mo stów, ho te li, sta dio nów, obiek tów spor to wych, szpi ta li, dwor ców itd.

Jak wi dać, pierw sze sko ja rze nia zwią za ne z or ga ni za cją Eu ro 2012 są

bar dzo opty mi stycz ne. War to pod kre ślić, że o za gro że niach/nie do god -

no ściach ba da ni mó wi li przede wszyst kim wte dy, gdy za py ta no o nie

wprost.

Ja kie za gro że nia/nie do god no ści wska zu ją
miesz kań cy miast go spo da rzy Eu ro 2012?

Nie mal wszy scy na pierw szym miej scu wy mie nia ją utrud nie nia

w ru chu ulicz nym. Zło żą się na nie głów nie, w opi nii ba da nych,

kor ki spo wo do wa ne np. za mknię ciem ulic (bocz ne uli ce wszyst kie
będą po za my ka ne, wte dy bę dzie to tal ny cha os i kor ki) i wy dzie le niem

spe cjal nych stref (te go się oba wiam, że bę dą ta kie stre fy wy dzie lo ne,
nie wiem, dla tu ry stów tyl ko). Wy stą pią pro ble my z ko mu ni ka cją

miej ską, tj. prze peł nio ne au to bu sy i tram wa je (więk szość ba da nych

de kla ru je, że za mie ni na czas mi strzostw śro dek trans por tu z pry -

wat ne go na pu blicz ny) oraz opóź nie nia w ich kur so wa niu. Bę dą

utrud nie nia w par ko wa niu. To wszyst ko mo że, zda niem ba da nych,

do pro wa dzić na wet do pa ra li żu miast (gdzie kol wiek się do stać to bę -
dzie tra ge dia).

Pro ble my ko mu ni ka cyj ne spo wo du ją utrud nie nia w co dzien nym

funk cjo no wa niu, w dro dze do oraz z pra cy, do i ze szko ły itp.

W związ ku z tym więk szość ba da nych de kla ru je, że my śli o tym, aby

na czas mi strzostw wziąć urlop i wy je chać z mia sta. 

Ko lej ne wska zy wa ne przez więk szość ba da nych za gro że nie to

nisz cze nie mie nia/wan da lizm. Tu ba da ni oba wia ją się za rów no

o mie nie pu blicz ne (np. za byt ki, dwor ce, par ki, przy stan ki au to bu -

so we), jak i pry wat ne (sa mo cho dy): zniszczone zabytki; posągi;
ogródki na Starym Mieście; bo wracający w różnym stanie kibice czasem
mogą obijać się o samochody.

Czę sto po ja wia się oba wa przed za gro że nia mi, ja kie nie sie ze sobą

tłum, któ ry ko ja rzy się ba da nym przede wszyst kim ze wzro stem

agre sji oraz kon flik tów. Ba da ni wska zu ją głów nie na moż li wość

znisz czeń do ko na nych przez tłum (ty le lu dzi, to tak bę dzie, jakby szło
spu sto sze nie przez Gdańsk), pa ni kę i jej kon se kwen cje, al ko hol w tłu -

mie (mnie pi ja ny, roz ju szo ny tłum prze ra ża po pro stu) oraz moż li wość

zra nie nia nie bez piecz nym przed mio tem (ile by ło przy pad ków, że po -
szedł ta tuś z dziec kiem, do stał ce głą nie chcą cy). 

Więk szość ba da nych oba wia się też ki bi ców oraz ani mo zji mię -

dzy ni mi, któ re mo gą do pro wa dzić do róż ne go ro dza ju in cy den tów.

Oba wia ją się agre sji ki bi ców spo wo do wa nej spo ży wa niem al ko ho lu

oraz nar ko ty ków (pi wo, wód ka, nar ko ty ki – wte dy są bar dziej agre syw -
ni). Agre sja ta mo że przy brać for mę awan tur, bó jek, za cze pek, ha ła -

sów i noc nych śpie wów (awan tu ry mię dzy ki bi ca mi na pew no bę dą;
wu wu ze le, to jest naj gor sze).

Uczest ni cy ba da nia uwa ża ją, że za cho wa nia ki bi ców bę dą za le ża -

ły od te go, z ja kie go są kra ju. Naj bar dziej agre syw ni bę dą an giel scy

oraz pol scy (je stem pe wien, że w du żym pro cen cie Po la cy bę dą mie li
w tym du ży udział).

Wy mie nio ne za gro że nia/nie do god no ści by ły wska zy wa ne przez

nie mal wszyst kich ba da nych. War to też wy mie nić te rza dziej wska -

zy wa ne, acz kol wiek wy mie nia ne we wszyst kich 12 gru pach. Na le -

żą do nich:

– kra dzie że, przede wszyst kim kie szon ko we (ja bo ję się na przy -
kład zło dziej stwa, któ re go bę dzie wię cej),

– wła ma nia, głów nie do skle pów i sa mo cho dów (bę dą wła my wa -
li się do skle pów),

– han del nar ko ty ka mi – na si le nie te go zja wi ska,

– licz ne kon tro le miesz kań ców (bę dzie wię cej kon tro li po pro -
stu, na wet nas miesz kań ców),
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– dez in for ma cja (bę dzie zła in for ma cja dla ki bi ców – do tar cie
do ja kie goś miej sca, punk ty in for ma cyj ne w róż nych ję zy kach, nie tyl ko
po an giel sku),

– utrud nie nia w co dzien nym ży ciu – pod wyż ki cen, ko lej ki

w skle pach (ta kie co dzien ne rze czy ty pu za ku py w mar ke tach, to prze -
cież bę dą ta kie tłu my; bę dą na pew no droż sze ho te le, tak sów ki),

– śmie ci i ba ła gan w mia stach (al ko hol po łą czo ny z ta ki mi im pre -
za mi to jest ma so we wy sy pi sko śmie ci).

W ba da niu istot ne by ło zde fi nio wa nie za gro żeń/nie do god no ści, ja -

kich oba wia ją się miesz kań cy miast go spo da rzy, ale też po zna nie sy -

tu acji i miejsc, w któ rych mo gą one wy stą pić. 

Ba da ni uwa ża ją, że naj więk sza eska la cja za gro żeń na stą pi po me -

czu, kie dy emo cje są naj sil niej sze (tak z 3 go dzi ny po, jak już wszy scy
zdą żą wyjść i wy pić swo je; przed me czem się nikt tak nie spi na).
Do miejsc szcze gól nie za gro żo nych za li cza ją oko li ce sta dio nów, środ -

ki ko mu ni ka cji miej skiej oraz miej sca pu blicz ne, głów nie cen tra

miast oraz dwor ce i por ty lot ni cze.

Czy oba wy miesz kań ców po szcze gól nych miast
go spo da rzy Eu ro 2012 są róż ne, czy ta kie sa me?

Ba da ni ze wszyst kich miast go spo da rzy Eu ro 2012 oba wia ją się

nie mal tych sa mych za gro żeń, przy czym czę sto w róż nej ko lej no ści

i z róż nym na tę że niem na nie wska zu ją. Oso by z Po zna nia na pierw -

szym miej scu wy mie nia ją oba wę przed de wa sta cją mie nia, co dla in -

nych ma dru go rzęd ne zna cze nie. Miesz kań cy Wro cła wia, bar dziej

niż in ni, oba wia ją się agre syw nych za cho wań ki bi ców, na to miast mło -

de ko bie ty z War sza wy twier dzą, że agre sja ki bi ców bę dzie czę sto

kie ro wa na wo bec ko biet. Gdańsz cza nie ma ją na to miast świa do mość

cze ka ją cych ich nie do god no ści i twier dzą, że są do ta kich sy tu acji

przy zwy cza je ni i po tra fią w nich funk cjo no wać.

Ja ką ro lę ba da ni przy pi su ją po szcze gól nym 
służ bom/pod mio tom w ob sza rze za pew nie nia
bez pie czeń stwa pod czas Eu ro 2012?

W ce lu zdia gno zo wa nia ska li od po wie dzial no ści służb/pod mio -

tów za za pew nie nie bez pie czeń stwa pod czas Eu ro 2012 po pro szo -

no ba da nych o po dzie le nie ko ła jak „tor tu” na ka wał ki tak, aby każ -

dy od po wia dał udzia ło wi pro cen to we mu da nej in sty tu cji w za pew -

nie niu bez pie czeń stwa.

W od czu ciu ba da nych Po li cja jest służ bą, któ ra po win na od po -

wia dać za bez pie czeń stwo w naj więk szym stop niu, a naj bar dziej

w tym za da niu po win ny ją wspie rać straż miej ska i woj sko.

Straż miej ska po win na od cią żać Po li cję w spra wach or ga ni za cyj -

no -po rząd ko wych, ta kich jak kie ro wa nie ru chem ulicz nym, re ago -

wa nie na ak ty wan da li zmu, czy nad mier ny ha łas. Woj sko na to miast

po win no brać udział w za bez pie cza niu me czów i prze mar szów ki -

bi ców, a tak że współ uczest ni czyć w pil no wa niu po rząd ku, re ago -

wać na bój ki, wan da lizm i in ne za gro że nia ze stro ny pseu do ki bi ców.

Straż po żar na i służ by me dycz ne po win ny ca ły czas być w go to wo -

ści i wy ko ny wać dzia ła nia w za kre sie swo ich kom pe ten cji. Fir my

ochro niar skie oraz służ by po rząd ko we po win ny na to miast za jąć się

głów nie kon tro lo wa niem ki bi ców. 

Ja kie są ocze ki wa nia wo bec Po li cji ja ko 
in sty tu cji w naj więk szym stop niu 
od po wie dzial nej za za pew nie nie 
bez pie czeń stwa? 

Ocze ki wa nia te od no szą się do po sta wy po li cjan tów oraz spo so -

bu dzia ła nia Po li cji. 

Ocze ki wa nia wo bec po sta wy po li cjan tów:

• po win ni za cho wy wać się spo koj nie i nie pro wo ko wać ki bi ców,

do pó ki ba wią się oni w spo sób kul tu ral ny i nie sta no wią cy za gro że -

nia, 

• nie mo gą bać się re ago wać, a swo im wy glą dem mu szą wzbu -

dzać re spekt,

• po win ni być kul tu ral ni i przy jaź nie na sta wie ni (że by by li uprzej -
mi, mi li z uśmie chem, że by po ma ga li, a nie trak to wa li każ de go ja ko ty -
po we go ban dy ty).

Ocze ki wa nia co do spo so bu dzia ła nia Po li cji są na stę pu ją ce:

• po win na jed no cze śnie dzia łać jaw nie i z ukry cia (uwa żam, że
po win no być jej du żo i po win na być po pro stu wi docz na, no po za tym,
że też część w cy wi lu, ale po win no być na sy ce nie bar dzo du że, to tak ha -
mu je ja kieś wy stęp ki),

• po win na być czuj na, dzia łać szyb ko i zde cy do wa nie (po win ni
wy ła py wać sy tu ację, za nim roz pocz nie się awan tu ra, nie cze kać na roz -
wój sy tu acji),

• po li cjan ci nie umun du ro wa ni po win ni być obec ni w środ kach

ko mu ni ka cji miej skiej, w miej scach pu blicz nych, w któ rych jest

tłocz no, po nie waż wte dy są nie roz po zna wal ni ze wzglę du na brak
mun du ru, więc nie draż nią, nie pro wo ku ją, z dru giej stro ny mo gą szyb -
ko za re ago wać na za gro że nie,

• funk cjo na riu sze, któ rzy prze by wa ją w tłu mie, wśród lu dzi po -

win ni mieć przy so bie tyl ko gaz, pa ra li za to ry, że by nie wzbu dzać

nie po trzeb nej agre sji; w ra zie po trze by wzy wać od dzia ły pre wen cji,

• po win no być wię cej pa tro li, szcze gól nie w go dzi nach wie czor -

nych i noc nych.

Dzia ła nia wszyst kich służb po win ny być sko or dy no wa ne. Ba da ni

uwa ża ją, że po win ny po wstać tzw. cen tra lo gi stycz ne, któ re zbie ra -

ły by in for ma cje i roz miesz cza ły służ by zgod nie z po trze ba mi. �

oprac. nad kom. JA DWI GA KU BIK, AGNIESZ KA BRZEŹ NIAK
Wy dział Ana liz Ga bi ne tu KGP
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Trwa czwarta edycja konkursu
Policjant, który mi pomógł,
organizowanego przez
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” i Komendę Główną Policji.
Jedyną jednostką, z której do tego
zaszczytnego tytułu kandyduje aż
czterech funkcjonariuszy, jest
Komenda Powiatowa Policji
w Tomaszowie Mazowieckim.
Zgłoszeni zostali przez ofiarę
przemocy i kuratorów rodzinnych.

W szy scy czte rej kan dy da ci są dziel ni co wy mi. Mł. asp.

Ja cek Ja ku bow ski jest na tym sta no wi sku od sze ściu

lat, mł. asp. Ro bert Plich od czte rech, mł. asp. Ce za -

ry Ma kow ski od trzech, a od dwóch mł. asp. Piotr Paw łow ski,

któ ry jest już lau re atem ty tu łu Po li cjant, któ ry mi po mógł.
Naj dłuż szy, je de na sto let ni, staż w Po li cji ma ją Piotr Paw łow -

ski i Ja cek Ja ku bow ski, tyl ko o rok kró cej od nich słu ży Ro -

bert Plich, a Ce za ry Ma kow ski jest po li cjan tem od pię ciu lat.

Za nim zo sta li dziel ni co wy mi, spo ty ka li się ze zja wi skiem

prze mo cy do mo wej – słu ży li w od dzia łach pa tro lo wo -in ter -

wen cyj nych, a Ro bert Plich w ko mór ce ds. nie let nich oraz

w po li cji wod nej i kon nej.

WŁA ŚCI WI LU DZIE NA WŁA ŚCI WYM MIEJ SCU
Gdy pa ni A.M. (ini cja ły zmie nio ne – red.) po la tach trud ne -

go związ ku zde cy do wa ła się na roz sta nie z part ne rem, mia ła

na dzie ję, że wresz cie od zy ska spo kój. Ale to do pie ro wte dy

za czął się praw dzi wy kosz mar. Męż czy zna, któ ry 17 lat prze -

sie dział w wię zie niu, za czął ją nę kać psy chicz nie, gro ził jej

i dzie ciom śmier cią. „Wspie ra li” go ko le dzy, rów nież kry mi -

na li ści. Wresz cie zde cy do wa ła się za wia do mić po li cję. Spra -

wą za ję li się dziel ni co wi – Ce za ry Ma kow ski i Piotr

Paw łow ski – któ rzy oka za li jej – jak na pi sa ła w zgło sze niach

do kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po mógł” bar dzo du żo de li -
kat no ści, zro zu mie nia, a od dzia ły wa nia na by łe go part ne ra
przy nio sły ra dy kal ną po pra wę je go za cho wa nia. Te raz do świad -
czam spo ko ju.

Kan dy da tu rę Jac ka Ja ku bow skie go zgło si ła Emi lia Ka łu ziń ska,

ku ra tor ro dzin ny Są du Re jo no we go w To ma szo wie Ma zo -

wiec kim.

– Od lat z nim współ pra cu ję – mó wi pa ni ku ra tor. – Na le ży

do Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go ds. Prze ciw dzia ła nia Prze mo -

cy w Ro dzi nie w To ma szo wie Ma zo wiec kim. W kon tak tach za -

rów no z ofia ra mi, jak i spraw ca mi, ce chu je się pro fe sjo na li zmem,

rze czo wo ścią, trzeź wo ścią my śle nia oraz kon se kwen cją. Wie,

do ja kich in sty tu cji na je go te re nie ofia ry prze mo cy mo gą się

zwró cić o po moc, ale nie tyl ko. Ofia ry prze mo cy za wsze mo gą

li czyć na je go po moc i wspar cie. Nam tak że za wsze chęt nie 

słu ży ra dą. Mam wo bec nie go wie le uzna nia, nie ukry wam, że

chęt nie ko rzy stam z je go do świad cze nia.

Sło wa uzna nia ku ra to rzy z To ma szo wa Ma zo wiec kie go kie ru -

ją rów nież pod ad re sem Ro ber ta Pli cha.

– To wła ści wy czło wiek na wła ści wym miej scu – mó wi Bo gu sła -

wa Du zik. – Za wsze mo gę sko rzy stać z je go wie dzy i do świad cze -

nia. – Jest nie tyl ko rze czo wy i pro fe sjo nal ny w swo jej pra cy, ale

rów nież kon tak to wy, bu dzą cy za ufa nie. Wie lo krot nie sły sza łam to

od swo ich pod opiecz nych. Nie jest mu obo jęt ny los osób krzyw -

dzo nych, w tym ofiar prze mo cy do mo wej, a zwłasz cza dzie ci.

WIEŚ BAR DZIEJ HER ME TYCZ NA
To ma szow scy po li cjan ci i ku ra to rzy pod kre śla ją, że pro blem

prze mo cy do mo wej wy stę pu je za rów no w ro dzi nach pa to lo gicz -

nych (nad uży wa nie al ko ho lu, kon flik ty z pra wem), jak i w tzw.

nor mal nych.

TYLKO SŁUŻBA Policjant, który mi pomógł POLICJA 997       kwiecień 2011 r.16

Czte rech wspa nia łych
z To ma szo wa

Na zdjęciu od lewej: mł. asp. Robert Plich, mł. asp. Piotr Pawłowski, podinsp. Wojciech Tatar,
asp. sztab. Piotr Błażejewski, mł. asp. Jacek Jakubowski, mł. asp. Cezary Makowski
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– Przy czy ny są róż ne – mó wi Ja cek Ja ku bow ski. – Naj częst szą jest

bez ro bo cie, kło po ty w pra cy, brak pie nię dzy. A lu dzie nie umie ją

z so bą roz ma wiać. Za miast wspól nie sta rać się roz wią zać pro ble my,

sta ją się wo bec sie bie opry skli wi, agre syw ni, bru tal ni. 

Prze moc do mo wa do ty czy miesz kań ców miast i wsi. In na jest

tyl ko ska la jej wy stę po wa nia.

– Wpraw dzie w mie ście ofiar prze mo cy do mo wej jest wię cej

niż na wsi, ale ła twiej do nich do trzeć – mó wi Emi lia Ka łu ziń -

ska. – Z re gu ły ludzie wie dzą, że są in sty tu cje, któ re mo gą im

po móc, są też bar dziej na tę po moc otwar ci. Po za tym mia sto

da je im po czu cie ano ni mo wo ści: ofia ra nie mu si drżeć już

na myśl, co po wie są siad, gdy zo ba czy ją roz ma wia ją cą z po li -

cjan tem lub wcho dzą cą do ośrod ka in ter wen cji kry zy so wej. 

O tym, jak her me tycz na jest spo łecz ność wiej ska, wie do sko -

na le Ro bert Plich, któ re go re wir obej mu je te ren wiej ski, czy li

gmi nę Ro ki ci ny.

– Śro do wi sko wiej skie two rzy za mknię tą ca łość – mó wi dziel -

ni co wy. – Uwa ża, że pew nych spraw, ta kich jak wła śnie prze -

moc do mo wa, nie wy cią ga się na świa tło dzien ne, a już

w żad nym wy pad ku nie roz ma wia się o nich z po li cją. Po za tym

czę sto prze moc trak to wa na jest ja ko coś na tu ral ne go, po wie -

dze nie jak bi je, to ko cha ca ły czas jest ak tu al ne. I na wet je że li

ofia ra prze mo cy zde cy du je się na za wia do mie nie, bo np. zo sta -

ła ska to wa na, to szyb ko je wy co fu je. Trud no też na mó wić ją,

że by uda ła się do in sty tu cji, któ ra jej po mo że, m.in. udzie li po -

ra dy praw nej, za pew ni opie kę psy cho lo ga czy te ra peu tę.

Ro bert Plich do brze zna te ren, na któ rym dzia ła, wie też, jak

roz ma wiać z je go miesz kań ca mi. Wy wo dzi się z po bli skiej gmi -

ny, gdzie do tej po ry miesz ka.

ZA WSZE PO STRO NIE OFIA RY
To ma szow scy po li cjan ci pod kre śla ją, że pod sta wą w wal ce ze zja -

wi skiem prze mo cy ro dzin nej jest zdo by cie za ufa nia ofia ry. Wy -

ma ga du żo pra cy i cza su, gdyż trze ba ro bić to ma ły mi kro ka mi,

bez na ci sków i pre sji.

– Na le ży prze ła mać oba wy, nie po ko je, wąt pli wo ści tych osób

– mó wi Ce za ry Ma kow ski. – My, dziel ni co wi, czę sto je ste śmy

pierw szy mi po li cjan ta mi, któ rych spo tka ły na swo jej dro dze ży -

cio wej. Trze ba ich cier pli wie wy słu chać. I wie le rze czy wy tłu -

ma czyć – czę sto na wet to, czym jest prze moc, a one są jej

ofia ra mi – oraz wska zać kto jak i gdzie mo że im po móc i że same

mu szą chcieć tej po mo cy. I że mu szą być kon se kwent ne. 

Dziel ni co wi z To ma szo wa pod kre śla ją, że ni gdy nie skła da ją

obiet nic, je śli nie są w sta nie z nich się wy wią zać. 

– Waż ne, że by ofia ra wie dzia ła, że je ste śmy po jej stro nie, że

ma za so bą pra wo – mó wi Piotr Paw łow ski. – To ją wzmac nia psy -

chicz nie, po zwa la pod jąć wal kę, a na stęp nie w niej wy trwać.

Istot ne jest rów nież, aby spraw ca zda wał so bie spra wę, że my

sto imy po stro nie je go ofia ry, że nie da je my przy zwo le nia na sto -

so wa nie prze mo cy. Mu si czuć re spekt przed pra wem.

Dla to ma szow skich dziel ni co wych rów nie waż na jest bo wiem

pra ca ze spraw ca mi prze mo cy ro dzin nej.

– Wie lo krot nie spo ty ka li śmy się i roz ma wia li śmy z part ne rem

pa ni A.M. – kon ty nu uje mł. asp. Paw łow ski. – To twar dy za wod -

nik, nie bez przy czy ny wie le lat spę dził za kra ta mi i wca le nie

by ło ła two prze ko nać go, że by prze stał znę cać się nad ko bie tą.

Na szczę ście zdał so bie spra wę, ja kie mo że po nieść kon se kwen -

cje swo je go po stę po wa nia. Te raz, gdy od wie dza by łą part ner kę,

za cho wu je się po praw nie.

W pra cy dziel ni co we go naj pierw trze ba być czło wie kiem, a do -

pie ro póź niej po li cjan tem – do da ją to ma szow scy kan dy da ci

do ty tu łu Po li cjant, któ ry mi po mógł.

WRAŻ LI WOŚĆ I PRO FE SJO NA LIZM
Ża den z kan dy da tów zgło szo nych do kon kur su na wet sło wem

nie wspo mniał, że służ ba dziel ni co we go jest cięż ka, wal ka

z prze mo cą w ro dzi nie – żmud na, a na efek ty trze ba dłu go cze -

kać. I że czę sto dla tej pra cy po świę ca ją swój pry wat ny czas, na -

wet kosz tem ro dzi ny. Pod kre ślił to na to miast pod insp. Mi ro sław

Do mań ski, ko men dant po wia to wy Po li cji w To ma szo wie Ma zo -

wiec kim, któ ry kie dyś też był dziel ni co wym.

– Służ ba ta jest jed ną z naj trud niej szych – mó wi ko men dant.

– Szcze gól nie je śli cho dzi o prze ciw dzia ła nie prze mo cy w ro dzi -

nie, gdzie nie zbęd na jest wraż li wość na los dru gie go czło wie ka.

Na si dziel ni co wi ją ma ją. W po łą cze niu z ich pro fe sjo na li zmem

da je to wy mier ne efek ty. I do ty czy to za rów no dzia łań funk cjo -

na riu szy zgło szo nych do kon kur su, jak i po zo sta łych dziel ni co -

wych.

W KPP w To ma szo wie Ma zo wiec kim jest ich czter na stu. 

To o nich pod insp. Woj ciech Ta tar, na czel nik Wy dzia łu Pre wen -

cji KPP w To ma szo wie Ma zo wiec kim, mó wi czter na stu wspa nia -
łych. 

– Two rzą ta ką mie szan kę do świad cze nia i mło do ści, naj dłuż -

szy staż na tym sta no wi sku wy no si dzie więć lat, naj krót szy dzie -

więć mie się cy – mó wi asp. sztab. Piotr Bła że jew ski, kie row nik

re wi ru. – Do bie ra łem ich pod ką tem pre dys po zy cji do tej pra cy.

Uwa żam, że mam do brą rę kę, ale też i szczę ście do lu dzi. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski

kwiecień 2011 r.       POLICJA 997 Policjant, który mi pomógł  TYLKO SŁUŻBA 17

Trwa czwar ta już edy cja kon kur su, któ ry or ga ni zu je Ogól no -
pol skie Po go to wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska
Li nia”. Kan dy da tów do te go ty tu łu mo gą zgła szać oso by pry -
wat ne, or ga ni za cje spo łecz ne i in sty tu cje in ne niż Po li cja.
Zgło sze nie po win no za wie rać da ne kan dy da ta, da ne oso by
zgła sza ją cej i peł ną na zwę in sty tu cji przez nią re pre zen to wa -
nej, da ne kon tak to we oraz uza sad nie nie zgło sze nia.
Szcze gó ły do ty czą ce kon kur su oraz for mu larz zgło sze nio wy
moż na zna leźć na www.nie bie ska li nia.pl. For mu larz na le ży
wy słać pod ad re sem Ogól no pol skie go Po go to wia dla Ofiar
Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia” In sty tu tu Psy cho lo gii
Zdro wia, ul. Ko ro tyń skie go 13, 02-121 War sza wa. �

Policjant, który mi pomógł
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Przed cho ro bą 3-let ni Jaś cho dził

do przed szko la, ba wił się z in ny mi

dzieć mi, ła two na wią zy wał kon tak ty.

Lu bił, kie dy czy ta ło się mu baj ki. Zbie rał di -

no zau ry i książ ki o nich. Na uczył się jeź dzić

na ro we rze i ło wić ry by. Wła śnie pod czas

węd ko wa nia z ta tą źle się po czuł, roz bo lał go

brzu szek. Ro dzi ce po je cha li z nim do szpi -

ta la, gdzie prze pro wa dzo no ba da nia. To było

w ma ju 2009 ro ku.

CHO RO BA ZMIE NI ŁA WSZYST KO
Oka za ło się, że Jaś ma 10-cen ty me tro we go

gu za nad ner cza. Prze wie zio no go do Kli ni ki

He ma to lo gii i On ko lo gii Dzie cię cej w Lu bli -

nie, gdzie zdia gno zo wa no no wo twór zło śli -

wy neu ro bla sto ma i roz po czę to le cze nie.

Naj pierw che mio te ra pia, ope ra cje we Wro -

cła wiu, ko lej na che mia i te ra pia izo to po wa,

tym ra zem w szpi ta lu w Gli wi cach. W grud -

niu 2009 r. au to przesz czep szpi ku kost ne go

i ko lej na bar dzo agre syw na che mio te ra pia. 

Kie dy już le cze nie mia ło się za koń czyć,

na szyi chłop ca za uwa żo no ko lej ny guz. We

Wro cła wiu go usu nię to, ale okazało się, że cho -

ro ba po stę pu je. 

– Moż li wo ści le cze nia w kra ju wy czer pią

się za kil ka mie się cy – mó wi Edy ta Ko wa lik.

– Le ka rze do ra dzi li, by śmy na wła sną rę kę

po szu ka li kliniki za gra ni cą. 

W cią gu tych dwóch lat w ży ciu Ja sia

zmie ni ło się wszyst ko. Szpi ta le, set ki ba -

dań i za bie gów, ból i strach – trud no pojąć,

jak z tym wszyst kim ra dzi so bie 5-la tek.

Jego ro dzi ce prze or ga ni zo wa li swo je ży cie.

Po prze szcze pie szpi ku, kie dy od por ność

Ja sia by ła bar dzo ob ni żo na, w do mu za pa -

no wał re żim. 

– Naj pierw mu sie li śmy zro bić ge ne ral ny

re mont, od ma lo wać miesz ka nie, wy rzu cić

sta re dy wa ny i kwia ty, ku pić no we łóż ka

i nową po ściel – opo wia da Edy ta Ko wa lik.

Każ da drob na in fek cja mo gła za koń czyć się

tra gicz nie dla jej sy na. 

Jaś jest na die cie, za ży wa spe cjal ne su ple -

men ty, wy cią gi z ziół, ży we kul tu ry bak te rii.

Do te go le ki, ostat nio na po pa rze nia bu zi

i prze ły ku po che mio te ra pii.

– Cza sem Jaś za py ta „ma mo, czy ja wy -

zdro wie ję?”. I wte dy jest na praw dę cięż ko –

mó wi Edy ta Ko wa lik.

DO BRA WO LA I PO MOC
Jaś spę dza więk szość cza su w szpi ta lach.

Cza sem z ma mą, cza sem z ta tą. Obo je słu żą

w Po li cji, ona w KWP, on w IV Ko mi sa ria cie

Po li cji w Lu bli nie. Edy ta i Mar cin ma ją

szczę ście, że dzię ki zro zu mie niu i do bro ci

prze ło żo nych za wsze jed no z nich mo że być

z sy nem. Kie dy Mar cin ma w gra fi ku pierw -

szą zmia nę, Edy ta idzie do pra cy na po po łu -

dnie i od wrot nie. Dzię ki te mu mo gą

po go dzić pra cę i le cze nie sy na.

– Wszy scy wspie ra ją nas jak mo gą – mó wi

Edy ta. – Kie dy Jaś za cho ro wał, moi prze ło -

że ni i ko le dzy z ko men dy zrze kli się swo ich

pre mii i prze ka za li je na le cze nie Ja sia.

Kie dy Edy ta wy jeż dża z sy nem na le cze -

nie po za Lu blin, ko le dzy po tra fią zrzu cić się

na prze jazd i po byt w in nym mie ście, po ma -

ga ją za ła twić za kwa te ro wa nie. Wie lu po li -

cjan tów z in nych jed no stek i wy dzia łów

w rocz nych ze zna niach po dat ko wych prze -

ka zu je 1 pro cent po dat ku na le cze nie Ja sia. 

– Dzwo nią i py ta ją o Ja sia, czy cze goś po -

trze bu je my, czy mo gą ja koś po móc – mó wi

Edy ta i do da je, że obo je z mę żem ma ją

szczę ście, że pra cu ją tu, gdzie pra cu ją.

Po li cjan ci or ga ni zu ją zbiór ki pie nię dzy,

me cze cha ry ta tyw ne. A kie dy oka za ło się, że

trze ba szu kać le cze nia za gra ni cą, po mo gła

IPA – Mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie Po li -

cji. Nie miec cy po li cjan ci sku tecz nie za dzia -

ła li w kli ni ce w Ty bin dze. 

– Dzię ki ich po mo cy mój Jaś do sta nie

szan sę na dal sze ży cie – mó wi Edy ta Ko wa -

lik, któ ra zi mą w Po zna niu dzię ko wa ła nie -

miec kim po li cjan tom. 

Jaś bę dzie pierw szym dziec kiem z Pol ski

le czo nym w Ty bin dze. Te ra pia w tam tej szej

kli ni ce mo że po trwać od 6 mie się cy na wet

do 1,5 ro ku. Ro dzi ce chłop ca sta ra ją się o jej

do fi nan so wa nie z Na ro do we go Fun du szu

Zdro wia. 

Nie miec cy po li cjan ci bę dą po ma ga li ro dzi -

com Ja sia w spra wach or ga ni za cyj nych

i w kon tak tach z le ka rza mi. �

JU STY NA STACH NIE WICZ
zdj. ar chi wum ro dzin ne państwa Kowalików

TYLKO ŻYCIE Policjanci pomagają POLICJA 997       kwiecień 2011 r.18

Szan sa na ży cie
Jaś ma 5 lat, zbiera dinozaury, lubi jeździć na rowerze, wędkować i grać
na gitarze. Często bawi się w szpital – jest lekarzem, robi badania,
zastrzyki. Odkąd zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy, szpitale stały
się jego domem. Edyta i Marcin, rodzice chłopca, od dwóch lat walczą
o jego życie. Szansę wygrania z chorobą daje terapia w klinice w Tybindze
w Niemczech. Będzie możliwa dzięki pomocy i zaangażowaniu polskich
i niemieckich policjantów.

Edy ta i Mar cin Ko wa li ko wie są bar dzo wdzięcz ni wszyst kim, któ rzy po ma ga ją im w wal ce o ży cie sy na. Li czy się każ da po moc –
1 pro cent po dat ku i każ da, na wet drob na, su ma wpła co na na kon to Ja sia. Szcze gó ły na www.jan ko wa lik.com
Apel o po moc dla Ja sia oraz po dzię ko wa nia je go ma my moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej na sze go mie sięcz ni ka 
www.ga ze ta.po li cja.pl w za kład ce „Po ma ga my”.

Se rvo per Ami ke co, czy li Słu żyć
po przez przy jaźń to mot to Mię -
dzy na ro do we go Sto wa rzy -
sze nia Po li cji (In ter na tio nal
Po li ce As so cia tion) IPA, któ -
re zrze sza po nad 380 tys. po li cjan tów
z po nad 60 państw świa ta. Po moc tym
człon kom sto wa rzy sze nia, któ rzy zna leź -
li się w trud nej sy tu acji ży cio wej, to je den
z ce lów ist nie nia IPA. Po moc tę pol scy
po li cjan ci od czu li la tem ubie głe go ro ku,
po wiel kiej po wo dzi. IPA do star cza ła po -
szko do wa nym funk cjo na riu szom sprzęt
i środ ki do oczysz cza nia i osu sza nia
oraz de zyn fek cji do mów, a nie miec ka
sek cja IPA wspar ła fi nan so wo tych, któ -
rzy stra ci li naj wię cej. Pi sa li śmy o tym
w „Po li cji 997” w sierp niu 2010 r.
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Aleksander Załęski – emerytowany ekspert
fotografii z CLK, dokumentujący ekshumacje
polskich policjantów w Miednoje, otrzymał
4 marca 2011 r. honorowy Medalion Pamięci
„Pieta Miednoje 1940”.  

Opo li cyj nym do ku men ta li ście pi sa li śmy ob szer nie

w spe cjal nym nu me rze na sze go mie sięcz ni -

ka, po świę co nym 70. rocz ni cy zbrod ni

ka tyń skiej („Na nie ludz kiej zie mi” i „Je -

stem czło wiek upar ty” – „Po li cja 997”

z paź dzier ni ka 2010 r.). Teraz je go za słu gi

dla zbio ro wej pa mię ci do ce ni li człon ko wie

War szaw skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi -

na Po li cyj na 1939. 

FO TO GRAF
Przy po mnij my – Alek san der Fran ci szek

Sta ni sław Ma ria Za łę ski ma 69 lat.

Do 1997 r. słu żył w Po li cji na sta no wi -

sku eks per ta fo to gra fii w Cen tral nym

La bo ra to rium Kry mi na li stycz nym Ko -

men dy Głów nej Po li cji. Do ku men to wał

m.in. trzy wiel kie ka ta stro fy lot ni cze,

któ re mia ły miej sce w Pol sce. Je go pro fe sjo -

na lizm, do świad cze nie, ale tak że ro dzin ne po -

wią za nia ze zbrod nią ka tyń ską (ku zyn je go

oj ca ksią żę Kon stan ty Druc ki Lu bec ki, do wo -

dzą cy Wi leń ską Bry ga dą Ka wa le rii, jest

na ukra iń skiej li ście ka tyń skiej) za de cy do wa -

ły, że zna lazł się w pierw szej eki pie eks hu ma -

cyj nej w Mied no je, naj więk szym na świe cie cmen ta rzu

po li cjan tów. 

– Do mo ich czyn no ści na le ża ło fo to gra fo wa nie wszyst kich

przed mio tów wy do by tych z do łów śmier ci – wspo mi na Alek san -

der Za łę ski. – W Mied no je zie mia by ła gli nia sta, cia ła nie by ły

jesz cze zu peł nie roz ło żo ne. Wszyst ko two rzy ło jed ną maź, za -

bar wio ną od po li cyj nych mun du rów na gra na to wo. Trze ba by ło

ostroż nie wy do by wać czasz ki, ko ści, od zna cze nia, me da li ki…

Każ dy ten przed miot umyć i sfo to gra fo wać. To by ła pra ca, któ -

ra dzię ki obec no ści na miej scu ks. Zdzi sła wa Pesz kow skie go na -

bie ra ła mi stycz ne go wy mia ru. 

ME DA LION 
To wła śnie po świę ce nie, a tak że upór i kon se kwen cja w or ga ni -

zo wa niu wy staw do ku men tu ją cych zbrod nię ka tyń ską zo sta ły

do ce nio ne przez Ka pi tu łę Ho no ro we go Me da lio nu Pa mię ci „Pie -

ta Mied no je 1940”, wy róż nie nia przy zna wa ne go przez War szaw -

skie Sto wa rzy sze nie Ro dzi na Po li cyj na 1939. 

W lau da cji pod pi sa nej przez pre zes Za rzą du WSRP 1939 Be atę

Przy by szew ską -Ku ja wę oraz prze wod ni czą ce go Ka pi tu ły Ho no ro -

we go Me da lio nu Pa mię ci „Pie ta Mied no je 1940” Je rze go Mo to -

czyń skie go, a wy gło szo nej pod czas uro czy sto ści wspa -

nia łym gło sem przez lek to ra Woj cie cha Gąs sow skie go,

prze czy tać moż na m.in.: „Wy ra ża my naj wyż szy sza cu -

nek Pa nu Alek san dro wi Za łę skie mu za to, że z ca łą ży -

cio wą pa sją wraż li we go czło wie ka, pro fe sjo na li sty,

człon ka War szaw skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj -

na 1939, utrwa la w zbio ro wej pa mię ci Po la ków tra gicz ną

hi sto rię na szych ro da ków za mor do wa nych na Wscho dzie,

w okrut nych la tach II woj ny świa to wej”. 

Uro czy stość w KGP uświet nił wy stę pa mi

chór po li cyj ny z ko men dy sto łecz nej. 

PA MIĘĆ 
Alek san der Za łę ski zor ga ni zo wał kil -

ka dzie siąt eks po zy cji do ku men tu ją -

cych zbrod nię ka tyń ską. Naj now sza

„Ostasz ków, Twer, Mied no je –

Na nie ludz kiej zie mi”, dzię ki sta ra -

niom NSZZ Po li cjan tów jeź dzi

po Pol sce i od wie dza po li cyj ne jed -

nost ki. 

Po za tym po li cyj ny fo to graf ca ły

nie mal czas po dró żu je po kra ju, od -

wie dza jąc z po dob ną wy sta wą szko -

ły, gdzie pre zen tu je mło dzie ży tak że

po kaz mul ti me dial ny i cie ka wie opo -

wia da o eks hu ma cjach. 

– I to jest chy ba naj waż niej sze, co te raz

mo że my zro bić – pod su mo wu je Alek san -

der Za łę ski. – Prze ka zać na szą wie dzę mło -

dzie ży. Ob ser wu ję to na bie żą co: mło dzi

lu dzie do pó ki nie ze tkną się z fo to gra fia mi,

na ma cal ny mi do wo da mi zbrod ni, do pó ki

nie usły szą bez po śred nich re la cji, trak tu ją tę rzeź bar dzo abs -

trak cyj nie, jak jesz cze je den ma te riał do przy go to wa nia na lek -

cję hi sto rii. Roz mo wy cich ną, gdy pod czas spo tka nia na ekra nie

po ja wia ją się zdję cia z miejsc eks hu ma cji. Wy róż nie nie me da -

lio nem trak tu ję ja ko do ce nie nie ca ło kształ tu mo ich wy sił ków

w do ku men to wa niu zbrod ni ka tyń skiej. De ter mi nu ją mnie

wię zy ro dzin no -sen ty men tal ne, więc i tak ro bię swo je, aby pod -

trzy mać tra dy cję i by pa mięć prze trwa ła. Na gro da War szaw skie -

go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939, któ re go człon kiem

je stem od nie daw na, by ła dla mnie wiel kim i mi łym za sko cze -

niem. 

Pa sję Alek san dra Za łę skie go do ce ni li tak że po li cyj ni związ -

kow cy. 10 mar ca br. w Bia łej Sa li Ko men dy Sto łecz nej Po li cji

od by ła się uro czy stość nada nia Me da li „XX -le cia NSZZ Po li -

cjan tów”. Wśród wy róż nio nych zna lazł się tak że Alek san der Za -

łę ski, któ ry za raz po ce re mo nii po je chał do Prusz ko wa, aby

w Ze spo le Szkół Tech nicz nych i Ogól no kształ cą cych otwo rzyć

swo ją ko lej ną wy sta wę i opo wie dzieć mło dzie ży o eks hu ma -

cjach na nie ludz kiej zie mi… �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 
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Fo to gra f wyró˝niony
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Jak czy ta my w do ku men cie, me da lion mo że być

nada wa ny wy łącz nie za: „Wy bit ne osią gnię cia,

szcze gól ną tro skę o za cho wa nie w pa mię ci i kul -

ty wo wa nie dzie jów Po li cji Pań stwo wej II RP, przede

wszyst kim lo sów funk cjo na riu szy PP be stial sko po -

mor do wa nych w Twe rze (Ka li ni nie) przez NKWD

i po grze ba nych w do łach śmier ci w Mied no je oraz

w in nych nieusta lo nych miej scach”, a także za „Upo -

wszech nia nie tra gicz nych lo sów funk cjo na riu szy PP

oraz chlub nych kart z hi sto rii Po li cji Pań stwo wej

w dzie jach li te rac kich, fil mo wych, pla stycz nych, te -

atral nych, pu bli cy sty ce itp”. Wnio ski o nada nie wy róż -

nie nia moż na kie ro wać do Za rzą du WSRP 1939, któ ry

je opi niu je i po za ak cep to wa niu prze ka zu je do ka pi tu -

ły od zna cze nia. Na gro dę mo że otrzy mać za rów no oso -

ba fi zycz na, jak i in sty tu cja.

Do tej po ry me da lion otrzy ma li: ko men dant głów -

ny Po li cji gen. insp. An to ni Ko wal czyk (2003 r.),

kra jo wy dusz pa sterz Po li cji ks. bp Ma rian Duś

(2003), ty go dnik „Ga ze ta Po li cyj na” (po przed nik

„Po li cji 997”) w 2003 r., se kre tarz Ra dy Ochro ny Pa -

mię ci Walk i Mę czeń stwa An drzej Prze woź nik

(2003), Biu le tyn In for ma cyj ny „Ro do wód” (2003),

ks. pra łat Zdzi sław Pesz kow ski (2004), An drzej Mi -

siuk z WSPol. w Szczyt nie (2004), ko men dant

głów ny Po li cji nad insp. Ma rek Pa pa ła po śmiert nie

w 2005 r., Piotr Ma jer z WSPol. w Szczyt nie (2007),

ame ry kań ski pi sarz Al len Paul – wy wiad z nim opu -

bli ko wa li śmy w „Po li cji 997” z paź dzier ni ka 2010 r.

(2010) i Alek san der Za łę ski (2011). 

Ho no ro wy Me da lion Pa mię ci Pie ta Mied no je

1940 jest dzie łem ar ty sty rzeź bia rza Eu ge niu sza Ko -

za ka, któ ry dla śro do wi ska po li cyj ne go za pro jek to -

wał m.in. ta bli cę pa mię ci w Ka pli cy Cu dow ne go

Ob ra zu w Sank tu arium na Ja snej Gó rze, nie któ re

ta bli ce umiesz czo ne przy Obe li sku „Po le głym Po li -

cjan tom – Rzecz po spo li ta Pol ska” przed gma chem

KGP oraz po mnik upa mięt nia ją cy śmierć po li cjan -

tów w Mag da len ce w 2003 r. 

Me da lion jest sty li za cją krzy ża, na któ rym

umiesz czo na jest pła sko rzeź ba Mat ki Bo żej pod -

trzy mu ją cej mar twe go po li cjan ta. Po li cjant w opusz -

czo nej rę ce trzy ma czap kę służ bo wą, w je go gło wie

wi dać ślad po ku li. Na od wrot nej stro nie me da lio nu

wy ry ty jest cy tat z Ada ma Mic kie wi cza „Je śli za po -

mnę o nich, Ty, Bo że na nie bie za po mnij o mnie”. 

Po my sło daw cą me da lio nu jest Zyg munt Ko wal -

czyk z KGP, któ ry współ pra cu je ze sto wa rzy sze nia -

mi dzia ła ją cy mi w śro do wi sku po li cyj nym. Ma ło kto

dziś pa mię ta, że naj pierw by ła rzeź ba „Pie ta – Glo -

ria Vic tis”, któ ra mia ła sta nąć w ko ście le lub na te -

re nie przy ko ściel nym pa ra fii pw. Ze sła nia Du cha

Świę te go w Sta rej Iwicz nej, gdzie pro bosz czem był

śp. ks. An drzej Kwa śnik, ka pe lan WSRP 1939, sto -

łecz ne go OPP i sto wa rzy szeń dzia ła ją cych przy

Policji, któ ry zgi nął w ub.r. w ka ta stro fie smo leń -

skiej. Od lew rzeź by w brą zie zo stał prze ka za ny pa -

ra fii w 2003 r. Po tem na pod sta wie tej rzeź by

po wstał me da lion. Po mnik upa mięt nia ją cy za mor -

do wa nych przed wo jen nych po li cjan tów do tej po ry

nie do cze kał się w Pol sce re ali za cji. Dzie ło na pod -

sta wie te go od le wu po wsta ło za to w Twe rze

i umiesz czo ne jest w tam tej szym ko ście le ka to lic -

kim pw. Przemienienia Pańskiego. 

Spra wa usta wie nia po mni ka w Pol sce jest otwar -

ta. Mi nę ło osiem lat i za mysł po zo stał na pa pie rze.

Mo że war to ze brać środ ki, aby w god ny spo sób

uczcić 75. rocz ni cę zbrod ni ka tyń skiej? To już

za czte ry la ta. 

– Dłu go my śla łem, jak moż na wy ra zić uczu cia

zwią za ne z ty mi tra gicz ny mi wy da rze nia mi – mó wił

mi w 2003 r. Eu ge niusz Ko zak. – Co my dzi siaj mo -

że my dać tam tym po ko le niom, czym od wdzię czyć

się za ich prze la ną krew i zła ma ny los? W swo im

dzie le od wo ła łem się więc do mi ło ści Ma ryi. Przed -

sta wi łem Mat kę Bo żą, któ ra wstrzą śnię ta zbrod nią

pod trzy mu je mar twe go po li cjan ta. Fi gu ra na wią zu -

je do po pu lar nych w sztu ce XV i XVI w. wy obra żeń

bo le ści wej Mat ki Bo żej, trzy ma ją cej na ko la nach

zdję te go z krzy ża Chry stu sa. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor
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Me da lion Pami´ci

Honorowy Medalion Pamięci – Miednoje 1940 r. (tak się wtedy
nazywał, słowo „Pieta” dodano do nazwy później) został
ustanowiony uchwałą nr 4/2003 Walnego Zebrania Członków
Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.

Rzeźbiarz Eugeniusz Kozak i studium twarzy Matki Bożej z Piety, która wstrząśnięta
patrzy na martwego policjanta
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N ie lu bię ani oglą dać, ani czy tać hor ro rów, to zde -

cy do wa nie nie mój typ li te ra tu ry. Już sa me okład -

ki na pa wa ją mnie lę kiem i z wła snej wo li

na pew no nie się gnę ła bym po żad ną z tych po zy cji –

dla te go z du szą na ra mie niu czy ta łam Efe me ry dę, naj -

now szą po wieść Ka zi mie rza Kyr cza jr. i Ro ber ta Ci chow -

la sa o pa sa że rach boeinga le cą cych do Gi ro ny (na

okład ce dwa kosz mar ne po two ry z dłu gi mi zę bi ska mi

ocie ka ją cy mi krwią). Z jesz cze więk szą oba wą szłam

na spo tka nie z pierw szym z au to rów, nad ko mi sa rzem

z ko men dy wo je wódz kiej w Kra ko wie. – Bo po li cjan ci,

eme ry to wa ni lub czyn ni, któ rzy pi szą kry mi na ły, to już

żad na no wość: wy star czy, że prze le ją swo je do świad cze -

nia za wo do we na pa pier, sta ra jąc się przy tym uni kać

bran żo we go slan gu, i już ma my po ten cjal ny be st sel ler.

Ale gli na pa ra ją cy się hor ro rem, zna ny w tym śro do wi sku

i ma ją cy gro no czy tel ni ków? Czy to jesz cze po li cjant,

któ ry wie czo ra mi coś tam skro bie w ką ci ku i ma na dzie -

ję, że ktoś mu to wy da (na wet za je go wła sne pie nią -

dze), czy już pi sarz, któ ry tyl ko do ra bia ja ko stróż pra wa

(gdyż, mi mo wszyst ko, nie spo sób utrzy mać się z pi sa -

nia)? Trud no roz gra ni czyć i być mo że słusz nie na su wa

się sko ja rze nie z dr. Je kyl lem i Mr Hy de’em – spró bo -

wa łam więc po znać oba wcie le nia Ka zi mie rza Kyr cza. 

HI STO RIE NIE SA MO WI TE
Aspi rant Ar nold, przez przy ja ciół zwa ny po pro stu Ar nim,
spóź nił się na noc ny dy żur. Jed nak nie spe cjal nie się tym
prze jął. Wła ści wie miał to w du pie. Mar twił go na to miast
fakt, że do wy pła ty zo stał pra wie ty dzień, a on był kom -
plet nie spłu ka ny. Czy w tej sy tu acji moż na się dzi wić, że
miał wy bit nie sek su al ne na sta wie nie do pra cy? Że by się nie
prze mę czać, aspi rant przy kle ił do drzwi ko men dy kart kę
in for mu ją cą, że ze wzglę du na de ra ty za cję jest ona nie czyn -
na, z sza fy na dy żur ce po brał trzy dzie sto let ni eg zem plarz
P -64, po czym po drep tał do swe go po ko ju.

Już sam po czą tek Hard go re, opo wia da nia Kyr cza z to -

mu Twa rze sza ta na (na pierw szym pla nie mrocz ny mło -

dzie niec, w tle po nu re za mczy sko z wy su wa ją cą się

z bra my czar cią ła pą), nie wró ży nic do bre go. Dla 

nie wta jem ni czo nych: „go re” (czyt. gor, ang. roz la na, za -

krze pła krew – AW) to ga tu nek fil mu cha rak te ry zu jące -

go się bru tal no ścią i licz ny mi krwa wy mi sce na mi,

a tak że li te ra tu ra te go ty pu. W kró ciut kim opo wia da niu

o aspi ran cie Ar nim Szwar cu wpraw dzie tru py ma my

tylko dwa: ko bie ci ny zgła sza ją cej kra dzież trzech kur

oraz dy żur ne go, lecz opi sy ich na głej śmier ci są od ma lo -

wa ne bar dzo pla stycz nie. Py tam au to ra, skąd czer pał in -

spi ra cję – i li czę, że nie od po wie: z re al ne go zda rze nia.

– Za nim tra fi łem do KWP, pra co wa łem w kil ku in -

nych miej scach, ale ca ły czas w Kra ko wie lub oko li cach.

Za li czy łem pre wen cję, pa tro lów kę, do cho dze niów kę,

wy dzia ły dw. z prze stęp czo ścią go spo dar czą i ko rup cją

– wy mie nia nad kom. Ka zi mierz Kyrcz. – W Po li cji je -

stem od 15 lat i dość do brze po zna łem spe cy fi kę służ -

by w róż nych sek cjach, więc na brak in spi ra cji nie mo gę

na rze kać. Pro szę się nie oba wiać, Hard go re nie opie ra

się na żad nej kon kret nej spra wie, po dob nie jak zda rze -

nia z Fer my stra chu, in ne go opo wia da nia z te go sa me go

to mu, gdzie miej scem ak cji są oko li ce, w któ rych

miesz kam.

Kie dy już pra wie się uspo ko iłam, że te wszyst kie

strasz ne hi sto rie to wy mysł au tor skiej fan ta zji, nad ko -

mi sarz do rzu ca: – Ale czę sto ko rzy stam z opo wia dań po -

li cjan tów, np. o sa mo bój stwie dziew czy ny w cią ży, któ ra

rzu ci ła się pod po ciąg, po nie waż oj ciec jej dziec ka, spo -

ro star szy od niej, po rzu cił ją. Ko le ga zaj mu ją cy się tą

spra wą prze glą dał pa mięt nik na sto lat ki, od słu chi wał ka -

se tę z po że gna niem, któ rą zo sta wi ła – mó wił mi, że wy -

ci snę ła mu łzy z oczu. Al bo chło pak ze Ślą ska, któ ry

za bił czło wie ka: na wa ga rach po znał bez dom ne go męż -

czy znę i ten nie zna jo my miał na nie go ja kiś nie sa mo wi -

ty wpływ. Tę hi sto rię umie ści łem w opo wia da niu

Se le na, a wo kół sa mo bój stwa na sto lat ki ra zem z Ro ber -

tem Ci chow la sem osnu li śmy opo wieść za ty tu ło wa ną

Sex Ma chi ne.

I znów za czy nam się bać. 

COŚ NA WZMOC NIE NIE 
Z wy kształ ce nia jest ru sy cy stą i w 1996 r., dwa la ta

po stu diach, po sta no wił zo stać po li cjan tem, co nie było

ła twe, bo, po pierw sze, rzad ko ogła sza no do bór i by ło

wie lu chęt nych, a po dru gie… ni gdy nie chciał być

funk cjo na riu szem. 

– Za mie rza łem ro bić coś z sen sem i z prze ko na niem,

że nie tra cę cza su – wspo mi na. – Chcia łem też wzmoc -

nić sie bie psy chicz nie. Dla te go po sze dłem do Po li cji,

nie mal się do niej do pcha łem, a nie dłu go po przy ję ciu

tra fi łem do Szczyt na. Wte dy za czą łem pi sać pierw sze

opo wia da nia: krą ży łem w nich wo kół tok sycz nej mi ło ści

i złych ko biet, więc gdy uda ło mi się za mie ścić kil ka

tek stów w pi smach po świę co nych fan ta sty ce, zro bio no

mi z te go za rzut, że je stem mo no te ma tycz ny. 

Pu bli ko wał też na por ta lach in ter ne to wych, a po nie -

waż du żą wa gę przy wią zu je do sta ran no ści tek stów, ich

upu blicz nie nie wy sta wi ło go na kry ty kę. 
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Kra ków go re
Jak oswoić się ze strachem przed lataniem? Napisać powieść
grozy o katastrofie lotniczej. Jak trafić do Hollywood? Napisać
opowiadanie, które zekranizuje hollywoodzki reżyser.
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– Za czą łem wy raź niej wi dzieć swo je błę dy i wciąż

uwa żam, że moż na by ło na pi sać le piej – przy zna je. Po -

cząt ko wo wda wał się w po le mi kę z czy tel ni ka mi, któ rzy

wy ry wa li zda nia z kon tek stu i roz kła da li je na ka wał ki,

w naj lep szym ra zie wy ty ka jąc au to ro wi nie kon se kwen -

cje. Z cza sem prze stał na to zwra cać uwa gę. 

– W in ter ne cie moż na na pi sać wszyst ko, bo da je złud -

ne po czu cie ano ni mo wo ści, zmie szać ko goś z bło tem

i udo wod nić każ dą te zę – wie le osób nie zro zu mia ło ja -

kie goś tek stu i je cha ło po nim, ale tyl ko je den in ter nau -

ta się przy znał, że to faj ne opo wia da nie, lecz chy ba go

nie ro zu mie. Zda rza ją się sfru stro wa ni re cen zen ci, któ -

rzy bez ja kiej kol wiek me ry to rycz nej przy czy ny skre śla -

ją au to ra i jego teksty, jed nak ja znam war tość te go, co

na pi sa łem, a jed no cze śnie mam po trze bę per fek cjo ni -

zmu, po pra wiam w nie skoń czo ność, bo na wet li te rów -

ki wy pro wa dza ją mnie z rów no wa gi i wy trą ca ją ze

świa ta, w któ ry wcho dzę, czy ta jąc in nych au to rów.

Na por ta lu Car pe Noc tem (Chwytaj noc), gdzie

umiesz czał tek sty, w 2003 r. po znał Da wi da Ka ina, kra -

kow skie go praw ni ka. 

– Wziął mnie za co naj mniej wła ści cie la por ta lu, ale ja

tam tyl ko pu bli ko wa łem, tak jak Ka zek – uśmie cha się

Da wid. Po dob ne spoj rze nie na li te ra tu rę za owo co wa ło

w 2004 r. wspól nym zbio rem opo wia dań Pik nik w pie kle
– pi sa nych głów nie za po śred nic twem e -ma ili, bo w re -

al nym świe cie obaj mie li za ma ło cza su na spo tka nia.

Sa mi zna leź li au to ra okład ki (na czar nym tle po ma rań -

czo we li te ry i prze ra ża ją ca twarz z ró ża mi w oczo do łach)

i za pła ci li wy daw cy za na kład w wy so ko ści 500 eg zem -

pla rzy. Dwa la ta póź niej wy da li ko lej ny zbiór Hor ro ra -
rium (tym ra zem czer wo ne li te ry i pła czą ca krwa wy mi

łza mi rzeź ba) i o po szu ki wa niach wy daw cy mo gą na pi -

sać nie mal epo pe ję.

RA ZEM CZY OSOB NO
Wszyst kie do tych czas opu bli ko wa ne książ ki Kyrcz pi sał

w du ecie: dwa zbio ry opo wia dań z Da wi dem Ka inem

oraz trzy po wie ści i tom opo wia dań z Ro ber tem Ci chow -

la sem, kul tu ro znaw cą z Po zna nia. W roz mo wie z por ta -

lem Gil dia.pl zgod nie przy zna li, że do brze im się

współ pi sze, ale po wo li doj rze wa ją do sa mo dziel nej twór -

czo ści. Na ra zie dwie ich po zy cje: Sie dli sko (na okład ce

de mo nicz na ko bie ta z roz wia nym wło sem) i Kosz mar
na mia rę (coś jak kra wiec ki ma ne kin, ale dość ma ka brycz -

ny) Gra barz Pol ski, ma ga zyn zaj mu ją cy się sze ro ko po ję -

tym hor ro rem, uznał za naj lep sze ro dzi me po wie ści gro zy

ostat nich lat, co jest zna czą cym wy róż nie niem w tej

bran ży. Kyrcz i Ka in go ści li też na ogól no pol skim zjeź -

dzie mi ło śni ków fan ta sty ki i gier fa bu lar nych Groj -

kon 2011 – Kyrcz wy gło sił tam pre lek cję za ty tu ło wa ną

Tor tu ry wczo raj i dziś, czy li jak się ba wić, to na ca łe go…
O kra kow skie go po li cjan ta upo mnia ło się i ki no:

w 2007 r. na pi sał do nie go ame ry kań ski re ży ser Van Kas -

sa bian. Je go dziew czy na An na prze tłu ma czy ła mu 

opo wia da nie Gło wa do ko cha nia, któ re Kyrcz na pi sał
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z Łu ka szem Śmi glem, a Van po sta no wił je prze nieść

na ekran. 

– Na opo wia da nie Kaz ka tra fi łam dość przy pad ko wo

– wspo mi na An na. – Wy bie ra łam się wte dy na wa ka cje

do Los An ge les i przed wy lo tem ku pi łam kil ka rze czy

do czy ta nia, m.in. mie sięcz nik Al fred Hitch cock po le ca.

Za wsze lu bi łam opo wia da nia z ga tun ku gro zy. Opo wia -

da nie Kaz ka prze czy ta łam pa rę ty go dni póź niej, pew -

ne go wy jąt ko wo po chmur ne go (co w Ka li for nii

na praw dę rzad ko się zda rza) po po łu dnia, kie dy sie dzia -

łam na ta ra sie bu dyn ku uni wer sy tec kie go, cze ka jąc

na zna jo mych z kur su ak tor skie go. Prze czy ta łam pierw -

sze zda nie: Ma ciek za ko chał się w twa rzy ze ścia ny i ro -

zej rza łam się wo kół sie bie, ścia ny po bli skich bu dyn ków

po kry te by ły graf fi ti. Graffiti, za chmu rzo ne nie bo, i już

czu łam się czę ścią te go opo wia da nia. Po łknę łam tę hi -

sto rię i za ko cha łam się w niej, po dob nie jak Van. W cza -

sie na stęp ne go po by tu w Pol sce spo tka li śmy się

z Kaz kiem i oma wia li śmy już szcze gó ły sce na riu sza. 

Kyrcz mó wi, że Van nie sa mo wi cie do piesz czał ten za -

le d wie dwu dzie sto mi nu to wy film, uży wał nie ka me ry

cy fro wej, ale ta śmy 35 mm, co jest te raz bar dzo rzad kie

i dość kosz tow ne. Post pro duk cja trwa ła rok. 

– Na szczę ście przy post pro duk cji moż na po zwo lić

so bie na cier pli wość i me to dycz ne po dej ście, zwłasz cza

gdy je stem je dy nym pro du cen tem fil mu – tłu ma czy re -

ży ser. – Zdję cia krę ci li śmy w Kra ko wie i po cząt ko wo we

wszyst kich ro lach za mie rza łem ob sa dzić pol skich ak to -

rów, co oka za ło się trud ne, bo sce na riusz był po an giel -

sku i nie wy star cza ją ca zna jo mość te go ję zy ka wpły wa ła

ne ga tyw nie na in ter pre ta cję ro li. W koń cu głów ne ro le

za gra li pol ski ak tor Ma ciej Sku ra to wicz – uwa ża łem, że

je go uro cze nie do cią gnię cia ję zy ko we do da ją wy izo lo -

wa nej po sta ci, któ rą gra, wia ry god no ści – i Zo sia Pe szek.

Wnucz ka ak to ra Ja na Pesz ka mia ła do wy po wie dze nia

tyl ko jed ną kwe stię, ale jej ci cha in ten syw ność i zdol -

ność nie wer bal ne go prze ka zu nada ły fil mo wi wła ści wy

ton. Mia ła wte dy za le d wie 10 lat, ale pra ca z tak uta -

len to wa ną ak tor ką by ła wiel ką przy jem no ścią. Po zo sta -

łe po sta cie gra ne by ły przez an glo ję zycz nych ak to rów.

W epi zo dzie po ja wi li się sam au tor opo wia da nia

i Anna Dy ba, dziew czy na Va na. He ad to Lo ve (an giel ski

ty tuł fil mu) miał pre mie rę w 2009 r. na fe sti wa lu Dan -
ces with Films w Hol ly wo od i zo stał owa cyj nie przy ję ty

przez pu blicz ność. 

– W cza sie ga li roz da nia na gród je den z ju ro rów zdra -

dził nam, że spo śród 30 fil mów za kwa li fi ko wa nych

do kon kur su fe sti wa lu ju ry w swo im koń co wym gło so -

wa niu wy bra ło pięć i w tej piąt ce zna lazł się He ad to
Love. Zwy cię żył jed nak in ny ob raz, ale pa rę mie się cy

póź niej na szym fil mem za in te re so wał się dys try bu tor,

któ ry wy dał go na skła dan ce DVD z kil ko ma in ny mi

krót ko me tra żów ka mi z ga tun ku gro zy – opo wia da An na. 

CO NAS PRZE RA ŻA
– Lu dzie al bo lu bią, al bo po trze bu ją się bać, dla te go

uwa żam, że w Pol sce jest za po trze bo wa nie na ta ką li te -

ra tu rę – mó wi Kyrcz. – Naj czę ściej prze ra ża nas cho ro -

ba i śmierć naj bliż szych, mo że woj na, ale przed tym

wszyst kim się nie uchro nisz. Na to miast ja bo ję się, że

stra cę kon tro lę nad wła snym ży ciem i chy ba dla te go

mu szę pi sać da lej, bo wte dy mam po czu cie, że pa nu ję

nad czymś od po cząt ku do koń ca, choć by to był tyl ko

ka wa łek tek stu. Na wet gdy bym nie był po li cjan tem,

na pew no bym pi sał – i pew nie by ła by to na dal „miej -

ska gro za” roz gry wa ją ca się w Kra ko wie, bo prze cież

od dziec ka miesz kam w tym mie ście. 

Jed nak w naj now szej książ ce ma my Po znań (mia sto

współ au to ra Ro ber ta Ci chow la sa) i za po mnia ne ka ta -

loń skie lot ni sko pod Gi ro ną – tu Kyrcz mu siał moc no

ko rzy stać z wy obraź ni, bo ni gdy nie le ciał sa mo lo tem,

boi się la ta nia. Efe me ry dę na pi sa li po nad dwa la ta te mu,

a uka za ła się w lu tym te go ro ku (obaj au to rzy ma ją nie -

co stra cha, czy nikt im nie za rzu ci że ro wa nia na ka ta -

stro fie w Smo leń sku – ale ma ją moc ne do wo dy na swo ją

obro nę, po twier dza ją ce, że tekst po wstał du żo wcze -

śniej). Na koń cu książ ki umie ści li po dzię ko wa nia dla

pi lo ta li niow ców, któ ry wy tknął im 132 błę dy me ry to -

rycz ne, skrzęt nie przez nich po pra wio ne. 

– Tkwi we mnie po trze ba pro fe sjo na li zmu, a jed no -

cze śnie je stem ob se syj nym czy tel ni kiem: gdy czy tam

np. kry mi nał z po li cjan tem w głów nej ro li, to śmie szy

mnie, gdy in spek tor jest śled czym. Ale nie mam za dużo

cza su na czy ta nie, bo ten, któ ry uda je mi się wy go spo -

da ro wać, po świę cam ro dzi nie i pi sa niu. O ile żo nie im -

po no wa ło, że je stem po li cjan tem, o ty le ni gdy nie

chcia ła mieć mę ża ar ty sty. Wy szło na to, że przy ję ła

mnie z do bro dziej stwem in wen ta rza – śmie je się Kyrcz. 

Kie dyś rza dziej by wał w do mu, bo wy stę py je go ze -

spo łu Lu sthaus, gra ją ce go go tyc ki rock (pi sał dla nich

tek sty) wy ma ga ły czę stych prób. Te raz sta ra się wię cej

cza su spę dzać z 13-let nim sy nem Szy mo nem (imię

po Si mo nie Gal lu pie, ba si ście The Cu re – i jak się oka -

za ło, syn z oj cem ma ją po dob ne za in te re so wa nia mu -

zycz ne cięż ki mi brzmie nia mi), trzy mie sięcz ną cór ką

Lau rą (po Lau rze Pal mer z Mia stecz ka Twin Pe aks)
i żoną Agniesz ką. Ale na dal, gdy kła dzie się do łóż ka

i przy cho dzi mu po mysł na tekst, mu si wstać i go za pi -

sać, bo nie za śnie. Pod ko niec ro ku uka że się dru gi zbiór

opo wia dań du etu Kyrcz -Ci chow las pod nie co iro nicz -

nym ty tu łem Po wtór ne przyj ście. 

– Kie dy pol ski pi sarz gro zy wy cho dzi ze swo jej ni szy,

tra fia do wor ka „pro za pol ska” – mó wi kra kow ski po li -

cjant. – Mam wra że nie, że tak się sta ło z Łu ka szem Or -

bi tow skim, naj bar dziej zna nym twór cą te go ga tun ku

w Pol sce: wpraw dzie da lej pi sze gro zę, lecz jest już ina -

czej po strze ga ny, jest pi sa rzem głów no nur to wym i po -

nie kąd do stą pił no bi li ta cji.

Z Or bi tow skim po zna li się, gdy ten pi sał po wieść

Świę ty Wro cław i po trze bo wał kon sul ta cji po li cyj nych

do opi su jed nej ze scen. 

– Mo im zda niem ry nek pol ski jest te raz bar dziej

otwar ty na ro dzi mych au to rów niż jesz cze kil ka lat

temu – mó wi Łu kasz Or bi tow ski. – Ka zek Kyrcz jr to

zna ne na zwi sko w na szym hor ro ro wym śro do wi sku i są -

dzę, że gdy by te raz zde cy do wał się na pi sać np. kry mi -

nał, był by to błąd, bo tra fił by do ogrom nej gru py pi sa rzy

te go ro dza ju li te ra tu ry, a tak jest pio nie rem w swo im ga -

tun ku. Pol ska po wieść gro zy od ży ła do pie ro w la tach 90.

i jesz cze spo ro moż na na tym po lu osią gnąć. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. archiwum domowe autora, 

Mateusz Skwarczek/Agencja Gazeta
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AT
Można by powiedzieć, że pierwowzorem polskiej
jednostki antyterrorystycznej była fińska jednostka
antyterrorystyczna „Niedźwiedź”.

W 1975 ro ku de le ga cja pol skie go MSW uda ła się z wi zy tą

do Fin lan dii, gdzie za pre zen to wa no jej dzia ła nia for ma cji an -

ty ter ro ry stycz nej „Niedź wiedź”. Po kaz zro bił wra że nie.

W tam tym cza sie nie mie li śmy ni cze go po rów ny wal ne go. Po tra gicz -

nym fi na le pró by od bi cia izra el skich spor tow ców na Olim pia dzie

w Mo na chium, nie tyl ko w Niem czech, tak że w na szym kra ju, zdano

so bie spra wę, że nie zbęd ne jest utwo rze nie wy spe cja li zo wa nych od -

dzia łów mo gą cych spraw nie uwal niać za kład ni ków oraz neu tra li zo -

wać ter ro ry stów bądź szcze gól nie groź nych prze stęp ców. Tak,

22 lu te go 1976 ro ku, do szło do po wsta nia Wy dzia łu Za bez pie cze nia

w Ko men dzie Sto łecz nej MO – pierw szej w Pol sce jed nost ki an ty ter -

ro ry stycz nej.

TRUD NE PO CZĄT KI
Za czy na li w 47 funk cjo na riu szy, ugru po wa nych w 5 sek cji bo jo wych.

Głów nym za da niem by ły ope ra cje prze ciw ter ro ro wi kry mi nal ne mu.

Na po cząt ku lat 80. w wy ni ku prze mian struk tu ral nych po więk szo -

no jed nost kę do 273 eta tów, na któ re skła da ły się pion bo jo wy i tzw.

skrzy dło ochro ny lo tów, któ re go zada niem by ła m.in. ochro na

polskich sa mo lo tów. Pod do wódz twem mjr. Edwar da Misz ta la jed -

nost ka za czę ła się in ten syw nie roz wi jać. W tam tych la tach wy mia na

do świad czeń z re no mo wa ny mi jed nost ka mi za gra nicz ny mi by ła 

nie moż li wa, a wschod ni so jusz nik nie dzie lił się wie dzą i do świad cze -

nia mi, dla te go po cząt ko wo szko le nie opie ra ło się na wzo rach za -

czerp nię tych z wojsk po wietrz no -de san to wych. 

ZMIEN NE NA ZWY...
W la tach 1982–1990 jed nost ka kil ka krot nie zmie nia ła

swo ją na zwę, sie dzi bę, zmie nił się do wód ca. 

W ro ku 1990 sta ła się Wy dzia łem An ty ter ro ry -

stycz nym Ko men dy Sto łecz nej Po li cji. W struk -

tu rze, na wzór jed no stek za chod nich, zna la zły

się: sek cje sztur mo we, sek cja szko le nia, sek -

cja mi ner sko -pi ro tech nicz na, sztab, ne go cja to -

rzy, ze spół wspar cia lo gi stycz ne go, plu ton

ochro ny i ze spół me dycz ny. 

W la tach 90. pod do wódz twem mł.  insp. 

Ku by Ja ło szyń skie go war szaw ska jed nost ka roz po -

czę ła no wy etap swo jej hi sto rii. W wy ni ku 

szko leń w USA wpro wa dzo no no wy sys tem

szko le nia – w opar ciu o wie dzę i do świad cze nie

jed no stek za gra nicz nych (zwłasz cza izra el skich), co spo -

wo do wa ło pod nie sie nie umie jęt no ści tak tycz nych jed nost ki.
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Każ dy z funk cjo na riu szy dys po nu je: kil ko ma mun du ra mi, uży wa ny mi za leż nie od ro -
dza ju po go dy, sy tu acji ope ra cyj nej (np. mia sto – las; noc – dzień) itp. oraz no wo cze -
sny mi sys te ma mi ochro ny i łącz no ści oso bi stej. Uzbro je nie oso bi ste to: pi sto le ty
Glock, pi sto le ty ma szy no we HK MP5, ka ra bin ki sztur mo we HK 416, 417 i G36. Bro -
nią wspar cia dla strzel ców wy bo ro wych jest ga ma ka ra bi nów snaj per skich. Roz po -
zna nia przed sztur mem moż na do ko nać za po mo cą ka mer ter mo wi zyj nych lub
ra da ru wi dzą ce go przez ścia nę. Do osło ny lub sztur mu po zo sta je wóz pan cer ny
„Dzik” i skry cie opan ce rzo ne po jaz dy te re no we.

W 2009 ro ku od by ły się ćwi cze nia „Bom bo wy maj”, któ rych ob ser wa to ra mi by li
łącz ni cy -ope ra to rzy z in nych grup sto wa rzy szo nych w „Atla sie”. Pa dło py ta -

nie, czy to praw da, że że by mieć tak no wo cze sny sprzęt, funk cjo na riu sze
BOA zre zy gno wa li z pół rocz nych upo sa żeń. Od po wie dzie li, że to plot ka.

Zmia ny w struk tu rze, ukie run ko wa nie szko le nia na tak ty kę, a nie

na sport, zbu do wa ły no wą ja kość jed nost ki. 

W lu tym 2003 ro ku Wy dział AT KSP prze nie sio no do Cen tral ne go Biu -

ra Śled cze go Ko men dy Głów nej Po li cji i prze mie nio no w dwa za rzą dy:

Za rząd Bo jo wy i Za rząd Wspar cia Bo jo we go (w KSP po zo sta ła Sek cja

Mi ner sko -Pi ro tech nicz na). 

Ko lej na re or ga ni za cja na stą pi ła już w pięć mie się cy póź niej – w lip -

cu oba za rzą dy zo sta ły po łą czo ne, two rząc Biu ro Ope ra cji An ty ter ro ry -

stycz nych KGP pod le głe bez po śred nio ko men dan to wi głów ne mu Po li cji.

W wy ni ku ko lej nej re for my zo sta ło ono roz wią za ne w kwiet niu 2004 r.,

a w je go miej sce po wstał Za rząd Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych przy Głów -

nym Szta bie Po li cji KGP. 

W 2008 r. BOA KGP przy wró co no do ży cia ja ko cen tral ną jed nost kę an -

ty ter ro ry stycz ną Po li cji pod le głą pierw sze mu za stęp cy ko men dan ta głów -

ne go Po li cji.

NIE ZMIEN NY PRO FE SJO NA LIZM
Zmia ny nazw i usy tu owa nia nie wpły nę ły na za kres za dań – po zo sta ły 

ni mi ochro na an ty ter ro ry stycz na kra ju i udzie la nie wspar cia przy za trzy -

ma niach naj bar dziej nie bez piecz nych przestępców. Sta ły po zo stał rów -

nież prio ry tet wy so kich stan dar dów. Tu ni gdy, nie za leż nie od po li tycz nych

za wi ro wań, nie mo gło być ta ry fy ulgo wej. Od funk cjo na riu szy wy ma ga się

mak sy mal nych kwa li fi ka cji – i do oso bi ste go wy sił ku, i do pra cy w ze spo le.

By do stać się do BOA, nie zbęd ne jest po sia da nie mi ni mum 3-let nie go

stażu w Po li cji, BOR lub woj sku. Na wstę pie oce nia ne są zdol no ści psy cho -

fi zycz ne, umie jęt ność szyb kie go po dej mo wa nia wła ści wych de cy zji w eks tre -

mal nych sy tu acjach. Oce na po zy tyw na jest do pie ro po cząt kiem, póź niej bo wiem

– nie za leż nie od te go, co kto ro bił wcze śniej, skąd przy szedł – ni ko go nie omi -

ja 7-mie sięcz ny kurs pod sta wo wy pro wa dzo ny przez in struk to rów BOA. To

po zwa la oce nić nie tyl ko in dy wi du al ne pre dys po zy cje, ale i umie jęt ność pra -

cy w ze spo le. Je śli ktoś jej nie po sia da, na wet bę dąc asem, w BOA miej sca

nie za grze je. Od zdol no ści współ pra cy za le ży bo wiem ży cie i zdro wie za -

kład ni ków, a tak że ko le gów.

Kto zda ten eg za min, prze cho dzi do służ by w pio nie bo jo wym, choć tu je -

go we ry fi ka cja wca le się nie koń czy. Na dal mu si się spraw dzać i in dy wi -

du al nie, i ze spo ło wo. Wciąż mo że od paść.

Dzi siej si „ope ra to rzy” z BOA nie przy sta ją do ste reo ty pu mię śnia ków

z si łow ni (co nie zna czy, że każ dy mógł by z ni mi ry wa li zo wać choć by

na rę kę). Tre ning spraw no ścio wo -si ło wy jest sza le nie waż ny – nikt te mu

nie za prze czy, jed nak naj waż niej sze jest my śle nie („ma przy szłość, na -

wet w mi li cji” – nie my lił się fil mo wy por. Bo re wicz). 80 proc. funk cjo -

na riu szy BOA ma wy kształ ce nie wyż sze; kil ku się dok to ry zu je. 

W „ATLA SIE”
Po za wła sny mi tre nin ga mi jed nym z ele men tów do sko na le nia się jest

wy mia na wie dzy teo re tycz nej oraz wspól ne ćwi cze nia prak tycz ne
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Biu ro Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych Ko men dy Głów nej Po li cji
(BOA KGP) jest cen tral ną jed nost ką an ty ter ro ry stycz ną 
w Pol sce

Za da niem BOA KGP jest mię dzy in ny mi prze ciw dzia ła nie ter ro ry -
zmo wi i je go fi zycz ne zwal cza nie oraz or ga ni zo wa nie, ko or dy no wa -
nie i nad zo ro wa nie dzia łań Po li cji w tym za kre sie, w szcze gól no ści:
1) pro wa dze nie dzia łań bo jo wych oraz roz po znaw czych, zmie rza ją cych
do li kwi do wa nia za ma chów ter ro ry stycz nych, a tak że prze ciw dzia ła nie
zda rze niom o ta kim cha rak te rze, w tym dzia łań o szcze gól nym stop niu
skom pli ko wa nia oraz w śro do wi sku na ra żo nym na dzia ła nie czyn ni ka
che micz ne go, bio lo gicz ne go, pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go, nu kle ar ne -
go i ma te ria łu wy bu cho we go);
2) pro wa dze nie dzia łań wy ma ga ją cych uży cia spe cja li stycz nych sił i środ -
ków lub sto so wa nia spe cjal nej tak ty ki dzia ła nia;
3) pro wa dze nie ne go cja cji po li cyj nych;
4) wy ko ny wa nie za dań wspie ra ją cych dzia ła nia ochron ne po dej mo wa ne
wo bec osób pod le ga ją cych ochro nie;
5) wspie ra nie dzia łań jed no stek or ga ni za cyj nych Po li cji i ko mó rek or ga -
ni za cyj nych KGP w wa run kach szcze gól ne go za gro że nia lub wy ma ga ją -
cych okre ślo nych kwa li fi ka cji i umie jęt no ści;
6) ko or dy no wa nie przy go to wań Po li cji do pro wa dze nia dzia łań bo jo -
wych, mi ner sko -pi ro tech nicz nych i ne go cja cji po li cyj nych;
7) ana li zo wa nie róż nych aspek tów zwal cza nia ter ro ry zmu oraz po dej -
mo wa nie ini cja tyw ma ją cych wpływ na wła ści wą re ali za cję za dań
Po li cji w tym za kre sie;
8) współ pra ca z kra jo wy mi i za gra nicz ny mi for ma cja mi wła ści wy -
mi w spra wach prze ciw dzia ła nia ter ro ry zmo wi i je go zwal cza nia.

w ra mach gru py „Atlas”, czy li – po wo ła ne go w ra mach Eu ro po lu – sto wa rzy sze nia 35 jed no -

stek in ter wen cyj nych z 27 państw UE (jed nost ki ze Szwaj ca rii i Nor we gii, ja ko państw

spo za unii, to wa rzy szą bez pra wa gło su i ko rzy sta nia ze środ ków unĳ nych), któ rym przy -

świe ca ha sło „All To ge th er to Pro tect You” („Wszy scy ra zem, by Was chro nić”). W „Atla -

sie” na si nie ma ją się cze go wsty dzić – umie jęt no ści nie bra ko wa ło im ni gdy.

BOA – w myśl przyjętych przez par la men ty Pol ski i in nych kra jów UE ustaw – może

wspie rać dzia ła nia ko le gów po fa chu po za gra ni ca mi na sze go kra ju. Go to wy jest pro jekt

usta wy umoż li wia ją cej po czy na nia od wrot ne – dzia ła nia jed no stek in ter wen cyj nych

z państw UE wspie ra ją ce ro dzi me si ły na te re nie na sze go kra ju. 

Biu ro Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych KGP jest rów no rzęd nym part ne rem dla re -

no mo wa nych jed no stek an ty ter ro ry stycz nych w Eu ro pie, m.in. GSG9, GIGN,

COBRA…

WRESZ CIE NIE OKU PIO NY KRWIĄ
24 kwiet nia 1996 ro ku, pod czas pró by neu tra li za cji do mo wej kon struk cji

urzą dze nia wy bu cho we go, śmier tel nie ran ny zo stał pi ro tech nik pod kom.

Piotr Mo lak. Do pie ro po tej tra ge dii dla antyterrorystów za ku pio no

pierw sze go ro bo ta zdol ne go m.in. do neu tra li za cji ta kich ła dun ków.

W no cy z 5 na 6 mar ca 2003 ro ku w Mag da len ce, pod czas sztur mu

na sie dzi bę dwóch wy jąt ko wo groź nych, zde ter mi no wa nych i świet -

nie przy go to wa nych do obro ny ban dy tów, zgi nę li nad kom. Ma rian

Szczuc ki i pod kom. Da riusz Mar ci niak. Po Mag da len ce roz go rzał –

do dziś praw nie do koń ca nie ure gu lo wa ny – te mat moż li wo ści uży cia

bro ni przez po li cyj nych strzel ców wy bo ro wych; BOA wzbo ga ci ło się

o no we ka ra bi ny snaj per skie i no wo cze sny wóz pan cer ny.

Do pie ro naj now sze za ku py, do ko ny wa ne w ostat nich dwóch la tach

to sprzęt, o któ rym mó wią, że wresz cie nie jest oku pio ny krwią. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Przemysław Kacak i archiwum

kwiecień 2011 r.       POLICJA 997 Antyterroryści w Polsce  TYLKO SŁUŻBA 27

25-27.04:Layout 6  3/24/11  9:17 AM  Page 27



15-let ni Ku ba na wi dok ra dio wo zu

za czął biec, jed nak nie bar dzo mu

to wy cho dzi ło – sła niał się na no -

gach, nie mógł też zde cy do wać się na kie ru -

nek. Chwi lę póź niej nie miał si ły dmu chać

w al ko mat.

13-let nie go Sylw ka i je go ró wie śni ka Kon -

ra da pa trol za trzy mał, gdy usi ło wa li wła mać

się do sa mo cho du. By li tak pi ja ni, że po li -

cjan ci mu sie li we zwać po go to wie, któ re od -

wio zło ich do szpi ta la. Chłop cy wra ca li z tzw.

do mów ki. 

16-let ni Mar cin ba wił się w pu bie. A po -

tem obu dził się w szpi ta lu, do kąd przy wio -

zła go ka ret ka. Le żał nie przy tom ny na ław ce

w par ku. Zna lazł go przy pad ko wy męż czy -

zna, któ ry sko ro świt wy szedł na spa cer

z psem.

Przy kła dy moż na mno żyć. Nie ma dnia,

że by po li cjan ci nie za trzy ma li pi ja nych

nie let nich. Naj wię cej w so bo ty,

kie dy to mło dzież „od re ago wu -

je” za po mo cą al ko ho lu pięć dni

na uki.

W 2010 r., w ra mach dzia łań

pro fi lak tycz nych, po li cjan ci

służ by pre wen cyj nej ujaw ni li

łącz nie w ca łej Pol sce 15 034 ma ło -

let nich i nie let nich znaj du ją cych się

pod wpły wem al ko ho lu (w sto sun ku

do 2009 r., kie dy to ujaw nio no 19 252

przy pad ki, na stą pił spa dek o 22 proc.).

Naj wię cej na te re nie dzia ła nia KWP

w Ka to wi cach (1767), KWP w Olsz ty nie

(1400), KWP w Kra ko wie (1268), KWP

z sie dzi bą w Ra do miu (1238) oraz KWP

w Ło dzi (1152).

NIECH ZA CHO WA JĄ TRZEŹ WE
UMY SŁY
Po li cja nie tyl ko ujaw nia nie let nich bę dą cych

pod wpły wem al ko ho lu. Kon tro lu je też dys -

ko te ki, pu by, lo ka le pod ką tem prze strze ga -

nia przez ich wła ści cie li prze pi sów Usta wy
o wy cho wa niu w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu
al ko ho li zmo wi i po dej mu je tak że wie le dzia -

łań pro fi lak tycz nych.

– Na szym ce lem jest uświa do mie nie mło -

dym lu dziom, jak groź ne są skut ki się ga nia

po al ko hol, po dob nie zresz tą jak po in ne

środ ki psy cho ak tyw ne – mó wi mł. insp. Ma -

rio la Go sław ska, na czel nik Wy dzia łu ds. Nie -

let nich, Pa to lo gii i Pro fi lak ty ki Biu ra

Pre wen cji KGP. – A tak że pro pa go wa nie

wśród nich trzeź wo ści oraz bez piecz ne go

i zdro we go try bu ży cia, w tym spor tu, ja ko al -

ter na ty wy wo bec al ko ho lu i in nych uży wek.

Ta ka wła śnie idea przy świe ca ogól no pol -

skiej kam pa nii Za cho waj Trzeź wy Umysł,
któ rej ad re sa ta mi są ucznio wie szkół pod sta -

wo wych, mło dzież gim na zjal na, ro dzi ce, na -

uczy cie le, a tak że sprze daw cy na po jów

al ko ho lo wych. Po my sło daw cą jest Sto wa rzy -

sze nie Pro du cen tów i Dzien ni ka rzy Ra dio -

wych – w 2007 r. je go pre zes Piotr

Adam ski zwró cił się

do ówczesnego ko -

men dan ta głów ne go Po li cji

z proś bą o ob ję cie kam pa nii ho no ro wym pa -

tro na tem. 

– Kam pa nia re ali zo wa na jest w ca łej Pol sce

i ma bar dzo ży wio ło wy prze bieg – mó wi na -

czel nik Ma rio la Go sław ska, któ ra w ub.r. po -

wo ła na zo sta ła, ja ko czło nek ho no ro wy, do jej

ka pi tu ły. – Po li cjan ci ds. nie let nich, pre wen -

cji kry mi nal nej, ru chu dro go we go, dziel ni co -

wi an ga żu ją się w róż ne go ro dza ju dzia ła nia:

kon kur sy, fe sty ny, hap pe nin gi, za wo dy spor -

to we, za ję cia edu ka cyj ne, któ rych wspól nym

mia now ni kiem jest pro mo wa nie bez piecz ne -

go sty lu ży cia, wol ne go od uza leż nień.

– Dla Po li cji bar dzo istot ne jest, że w kam -

pa nię tę włą cza ją się sa mo rzą dy, w 2010 r.

było ich aż 1015 – do da je nad kom. Do ro ta

Dą brow ska -Ba bor z Wy dzia łu ds. Nie let nich,

Pa to lo gii i Pro fi lak ty ki Biu ra Pre wen cji KGP.

ŻE BY NIE ŁA MA LI PRA WA
Sprze daż al ko ho lu oso bom po ni żej 18. ro ku

ży cia jest w Pol sce za ka za na. Dla cze go za kaz

ten czę sto nie jest prze strze ga ny?

– Wy ni ka to z nie do sta tecz nej świa do mo -

ści praw nej sprze daw ców, chę ci fi nan so we go

zy sku, bra ku wy obraź ni – mó wią po li cjan ci

pre wen cji. – Bra ku je tak że wy raź nej i sta -

now czej dez apro ba ty ze stro ny do ro -

słych oraz śro do wisk opi nio twór czych

dla ta kich prak tyk. 

Kam pa nie edu ka cyj no -in for ma cyj -

ne pro wa dzo ne przez Po li cję mają

zwró cić uwa gę na pro blem i spo -

łecz ną dez apro ba tę wy wo łać. 

Te wła śnie ce le przy świe ca ją

m.in. kam pa nii szko le nio wej Od -
po wie dzial na sprze daż i po da wa -
nie na po jów al ko ho lo wych, któ rą

od ub.r. Biu ro Pre wen cji KGP

re ali zu je wspól nie z Pol skim

Prze my słem Spi ry tu so wym.

– Szko le nia od by ły się w 26

mia stach, bra li w nich udział

przed sta wi cie le lo kal nej po li cji, któ rzy

oma wia li za gad nie nia w za kre sie re gu la cji

praw nych z usta wy o wy cho wa niu w trzeź -

wo ści i prze ciw dzia ła nia al ko ho li zmo wi –

mó wi nad kom. Do ro ta Dą brow ska -Ba bor.

– Łącz nie prze szko lo nych zo sta ło 1306 osób.

By uzy skać dla kam pa nii ho no ro wy pa tro nat

za stęp cy ko men dan ta głów ne go Po li cji, Pol ski

Prze mysł Spi ry tu so wy za pew nił, że na żad nym

jej eta pie nie bę dą pro wa dzo ne dzia ła nia

o cha rak te rze pro mu ją cym na po je al ko ho lo we

oraz su ge ru ją ce, że Po li cja po pie ra ja ką kol wiek

mar kę wy ro bów al ko ho lo wych. Po nad to zo bo -

wią zał się, że na żad nym z ma te ria łów szko le -
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nio wych nie bę dą umiesz cza ne na zwy i sym -

bo le ko ja rzo ne, lub mo gą ce bu dzić sko ja rze -

nie, z mar ka mi wy ro bów al ko ho lo wych.

ŚWIA DO MOŚĆ WZRA STA?
Czy kam pa nie edu ka cyj ne wpły wa ją

na zmia nę po sta wy han dlow ców i po stron nych

świad ków na sprze daż al ko ho lu? Na te py ta -

nia od po wia da ją ba da nia wy ko na ne na zle ce -

nie Bro wa rów Pol skich przez Pra cow nię Ba dań

Spo łecz nych w So po cie. Pro wa dzo ne one by ły

dwu eta po wo – od 2 do 12 lip ca 2010 r.,

przed roz po czę ciem kam pa nii Po zo ry my lą, do -
wód nie, i od 6 do 13 wrze śnia 2010 r., w trak -

cie jej trwa nia. Wy ko na no je me to dą

ob ser wa cji uczest ni czą cej „Taj ny klient”. Za -

da niem oso by, któ ra wy glą da ła na ma ło let nią,

by ło ku pie nie al ko ho lu w trzech sy tu acjach:

gdy ni ko go nie by ło w skle pie; gdy w skle pie

(ko lej ce) by ły in ne oso by do ro słe; gdy oso by

do ro słe re ago wa ły, zwra ca jąc uwa gę sprze daw -

cy. W każ dym z wy wia dów brał udział je den

lub dwóch au dy to rów, oso ba wy glą da ją ca

na ma ło let nią i oso ba do ro sła. Łącz nie prze -

pro wa dzo no 800 ta kich prób – 400 w pierw -

szym eta pie ba dań i 400 w dru gim. 

W pierw szym eta pie 53 proc. eks pe dien tów,

z 400 prze ba da nych punk tów, sprze da ło al ko -

hol oso bie wy glą da ją cej na ma ło let nią, pod czas

gdy w dru gim eta pie zro bi ło to 43 proc. Pod -

czas pierw sze go eta pu ba da nia je dy nie

50 proc. sprze daw ców pro si ło o oka za nie do -

wo du oso bi ste go, w dru gim żą da nie ta kie zgło -

si ło już 63 proc. sprze daw ców. W pierw szym

eta pie ba dań 49 proc. mło do wy glą da ją cym au -

dy to rom uda ło się ku pić al ko hol, pod czas gdy

w dru gim eta pie tyl ko 32 proc. W obu eta pach

ba dań od se tek przy pad ko wych świad ków

sprze da ży re agu ją cych na sprze daż al ko ho lu
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Zgod nie z usta wą o wy cho wa niu w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi
(art. 43 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 2) sprze daż na po jów al ko ho lo wych oso bom
do 18. ro ku ży cia jest prze stęp stwem. Jest ono za gro żo ne ka rą grzyw ny. Do dat ko -
wo moż na za je go po peł nie nie orzec prze pa dek na po jów al ko ho lo wych, na wet gdy -
by nie by ły wła sno ścią spraw cy, a tak że za ka zać pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej, po le ga ją cej na sprze da ży lub po da wa niu na po jów al ko ho lo wych.

Do ro śli

2009 521 699 316 384 245 448 198 073 80,7

2010 516 154 306 200 231 814 185 335 79,9

Nie let ni

2009 50 872 43 121 16 948 2763 16,3

2010 51 163 42 997 15 828 2338 14,8

Po dej rza ni 
we wszyst kich
kwa li fi ka cjach

OGÓ ŁEM
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w wy bra nych 
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Nie trzeź wi

Udział nie trzeź wych
wśród zba da nych

sprawców 

oso bie wy glą da ją cej na nie peł no let nią był nie -

wiel ki – od po wied nio 6 i 4 proc.

Ba da nie wy ka za ło też zróż ni co wa ny po ziom

sprze da ży al ko ho lu ma ło let nim w za leż no ści

od ty pu skle pu – naj mniej szy w su per mar ke -

tach i hi per mar ke tach – 28 proc., w ma łych

skle pach – 43 proc., a w śred nich skle pach

wskaź nik ten był naj więk szy – 48 proc. A tak -

że, że im mniej sza miej sco wość, tym niż sza

sprze daż al ko ho lu ma ło let nim. Na wsiach al -

ko hol sprze da ło im 38 proc. eks pe dien tów, ale

aż 56 proc. w mia stach po wy żej 200 tys.

miesz kań ców. 

– Wy ni ki te raz jesz cze po twier dza ją zwią -

zek po dej mo wa nych przez Po li cję dzia łań

edu ka cyj no -in for ma cyj nych ze zmia ną po -

staw sprze daw ców wo bec za ka zu sprze da ży

al ko ho lu oso bom do 18. ro ku ży cia – mó wi

na czel nik Ma rio la Go sław ska. – Dla te go 

wi dzi my po trze bę kon ty nu owa nia te go 

ro dza ju przed się wzięć, któ re trak tu je my 

ja ko me to dę prze ciw dzia ła nia de mo ra li za cji

nie let nich, a tak że za po bie ga nia prze stęp -

czo ści. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK

Nietrzeźwi podejrzani
W 2010 ro ku w wy bra nych ka te go riach prze stępstw, w któ rych ba da ny jest stan trzeź wo -

ści spraw cy*, po li cjan ci za re je stro wa li łącz nie 306 200 po dej rza nych. Stan trzeź wo ści usta -

lo no u 231 814 z nich, z cze go 185 335 by ło nie trzeź wych. Sta no wi ło to 79,9 proc.

prze ba da nych po dej rza nych (80,7 proc. w 2009 r. – spa dek o 0,8 punk tu pro cen to we go). 

Z ko lei wśród nie let nich we wspo mnia nych ka te go riach od no to wa no łącz nie 42 997

spraw ców czy nów ka ral nych. Po li cjan ci usta li li stan trzeź wo ści (prze ba da li) 15 828

z nich, z cze go 2338 by ło nie trzeź wych, co sta no wi ło 14,8 proc. prze ba da nych nie let nich

(16,3 proc. w 2009 r. – spa dek o 1,5 pkt. proc.). 

da ne: KGP
*Obo wią zek ba da nia sta nu trzeź wo ści obej mu je oso by po dej rza ne o po peł nie nie prze -

stępstw w związ ku z: art. 148, 151–159, 189–193, 197–200, 207, 216, 217, 222–228, 275,

278–282, 288–290 ko dek su kar ne go, a tak że po dej rza nych o prze stęp stwa prze ciw ko bez -

pie czeń stwu po wszech ne mu – roz dział XX k.k. oraz o prze stęp stwo prze ciw ko bez pie czeń -

stwu w ko mu ni ka cji – roz dział XXI k.k.
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rozmowa z Danutą Gut, dyrektor
Biura Zarządu Związku
Pracodawców Przemysłu
Piwowarskiego w Polsce

Wydawałoby się, że reprezentowana przez
Panią branża będzie ostatnią, której
powinno zależeć na zniechęcaniu do zakupu
napojów alkoholowych. Tymczasem jest
inaczej.

– Nasz pro dukt prze zna czo ny jest tyl ko

dla osób do ro słych i to pod wa run kiem, że

kon su mu ją go w spo sób od po wie dzial ny. Ab -

so lut nie wy klu cza my je go spo ży cie przez

nie let nich, co, nie ste ty, jest w na szym kra ju

pro ble mem spo łecz nym. Wiel ką wa gę przy -

wią zu je my do dzia łań pre wen cyj nych – te go

zresz tą ocze ku je od nas spo łe czeń stwo,

o czym świad czą ba da nia. Po nad 80 proc. re -

spon den tów opo wie dzia ło się za udzia łem

pro du cen tów wy ro bów al ko ho lo wych w ak -

cjach edu ka cyj no -in for ma cyj nych. 

Czego dotyczą wasze działania?
– Od 2003 r. pro wa dzi my ogól no pol ską

kam pa nię „Al ko hol – nie let nim do stęp

wzbro nio ny”. Do 2005 r. na szym part ne rem

by ła Pań stwo wa Agen cja Roz wią zy wa nia Pro -

ble mów Al ko ho lo wych. Ce lem kam pa nii jest

nie tyl ko ogra ni cze nie oso bom nie peł no let -

nim do stę pu do al ko ho lu, ale rów nież kształ -

to wa nie bez piecz nych za cho wań w ru chu

dro go wym, a mó wiąc wprost – wal ka z pi ja -

ny mi kie row ca mi. 

Niektóre z programów kampanii realizujecie
pod auspicjami Unii Europejskiej.

– Bro wa ry Pol skie już w 2006 r. pod pi sa ły

Eu ro pej ską Kar tę Bez pie czeń stwa Ru chu

Dro go we go, a na stęp nie pod jej egi dą za czę -

li śmy re ali za cję, przy współ pra cy z Kra jo wą

Ra dą Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go,

pro gra mu „Pro wa dzą cy – nie pi ją cy”. Kie ru -

je my go do osób mię dzy 18. a 30. ro kiem ży -

cia, a ce lem jest utrwa le nie wśród nich

za sa dy: pi łeś – po ha muj się – nie jedź – sko -

rzy staj z in nych bez piecz nych środ ków

trans por tu do do mu. W klu bach, pu bach

i dys ko te kach wy bra nych miast spe cjal nie

prze szko lo ne oso by pro pa gu ją al ter na tyw ne

moż li wo ści bez piecz ne go po wro tu z im pre -

zy: od wie zie nie przez trzeź we go kie row cę,

noc ny au to bus, tak sów kę. Pro po nu je my też

za ba wę w „wy zna czo ne go kie row cę”, któ ry

pod czas im pre zy nie pi je, gdyż mu si po jej

za koń cze niu roz wieźć ko le gów do do mów.

Kon cep cja ta, tzw. de si gna ted dri ver, na ro -

dzi ła się po nad 10 lat na za cho dzie Eu ro py

i jest bar dzo po pu lar na. W ra mach ak cji

„Pro wa dzą cy – nie pi ją cy” wpro wa dzi li śmy

też na wszyst kie opa ko wa nia na sze go pro -

duk tu ety kie ty z na pi sem Ni gdy nie jeż dżę
po al ko ho lu.

Działalność edukacyjno-informacyjną
kierujecie również do sprzedawców napojów
alkoholowych.

– Sprze daż al ko ho lu oso bie nie peł no let niej

jest prze stęp stwem za gro żo nym ka rą ma te -

rial ną, a tak że utra tą po zwo le nia na je go

sprze daż. Mi mo to nie let ni ma ją ła twy do -

stęp do al ko ho lu. Dzie je się tak, po nie waż

sprze daw cy ła mią pra wo – świa do mie lub nie

– bądź je lek ce wa żą, gdyż nie wie rzą w je go

eg ze ku cję. Tak że spo łe czeń stwo ak cep tu je

fakt sprze da ży al ko ho lu oso bom nie peł no let -

nim – z obo jęt no ści bądź z nie świa do mo ści

o ska li te go zja wi ska. Prze mysł pi wo war ski

kła dzie więc wiel ki na cisk na dzia łal ność in -

for ma cyj no -edu ka cyj ną, głów nie w punk tach

sprze da ży. Przy po mi na my o obo wią zu ją cym

pra wie oraz prze strze ga my przed kon se -

kwen cja mi wy ni ka ją cy mi z je go ła ma nia. Za -

chę ca my też sprze daw ców – któ rzy

wie lo krot nie pod no si li, że ma ją pro ble my

z roz po zna niem wie ku mło de go czło wie ka,

do ty czy to szcze gól nie dziew cząt, któ re sty -

li zu ją się na do ro słe ko bie ty – do kon tro lo wa -

nia do wo dów toż sa mo ści ku pu ją cych, wo bec

któ rych ist nie je ja ka kol wiek wąt pli wość co

do ich wie ku. Na sze dzia ła nia kie ru je my też

do osób do ro słych, aby re ago wa ły, wi dząc, że

al ko hol sprze da wa ny jest nie let nim. 

Browary i Policja prowadzą, pod hasłem
Pozory mylą, dowód nie, wspólne działania
mające ograniczyć nieletnim dostęp
do alkoholu. Na czym one polegają?

– Po li cja od lat uczest ni czy w kam pa nii

Al ko hol – nie let nim do stęp wzbro nio ny,

a od dwóch lat w pro gra mie Po zo ry my lą,
do wód nie. Kie ru je my w jej stro nę, ze

szcze gól nym uwzględ nie niem Biu ra Pre -

wen cji KGP, głę bo ki ukłon – ja ko jed na

z nie wie lu in sty tu cji w na szym kra ju ro zu -

mie, jak wiel ką ro lę speł nia pre wen cja. Na -

sze wspól ne dzia ła nia wpi su ją się w to, co

obec nie Ko mi sja Eu ro pej ska tak moc no

pro mu je: part ner stwo pu blicz no -pry wat ne.

Z wiel ką przy kro ścią mu szę na to miast 

po wie dzieć, że fi lo zo fia ta w na szym pań -

stwie jest ob ca więk szo ści agend rzą do -

wych, któ re z ra cji swe go usta wo we go

obo wiąz ku ma ją zaj mo wać się pro ble ma-

ty ką al ko ho lo wą wśród mło dzie ży. Za dzi -

wia fakt, że wie le z nich nie wy ka zu je za in -

te re so wa nia, aby ko rzy stać z na szych

do świad czeń, moż li wo ści, środ ków. Bro wa -

ry Pol skie są or ga ni za cją, któ ra re pre zen tu -

je sek tor, a nie kon kret ną mar kę, fir mę

– z na szej stro ny nie ma więc mo wy o żad -

nej re kla mie.

Za kampanię Pozory mylą, dowód nie
Browary Polskie i Policja otrzymały aż dwie
statuetki w konkursie Magellan
Awards 2010.

– Ma gel lan Awards to co rocz ny kon kurs

ame ry kań skiej or ga ni za cji Le ague of Ame ri -

can Com mu ni ca tions Pro fes sio nal (LACP),

sku pia ją cej pro fe sjo na li stów bran ży ko mu ni -

ka cyj no -mar ke tin go wej z ca łe go świa ta. Je go

ce lem jest pro mo wa nie naj wyż szych stan dar -

dów w tej dzie dzi nie. Kam pa nia Po zo ry mylą,
do wód nie na gro dzo na zo sta ła naj wyż szym,

pla ty no wym, Ma gel la nem w ka te go rii „re la -

cje spo łecz ne”. Dru gie go Ma gel la na przy zna -

no za naj więk szą efek tyw ność kam pa nii

spo śród wszyst kich zgło szo nych pro jek tów.

W su mie za pre zen to wa no ich pra wie 400

z ca łe go świa ta. W ran kin gu ogól nym kam pa -

nia Po zo ry my lą, do wód nie zo sta ła skla sy fi -

ko wa na na 7. miej scu wśród 50 naj lep szych

kam pa nii ko mu ni ka cyj nych 2010 ro ku. Bez -

względ nie jed nym z głów nych czyn ni ków,

któ ry za de cy do wał o przy zna niu Ma gel la nów

kam pa nii Po zo ry my lą, do wód nie, jest mą dra

współ pra ca re ali zu ją cych ją pod mio tów, czyli

Po li cji i Bro wa rów.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra
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Do zwo lo ne od 18 lat
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–P
o li cjan ci, za rów no pa nie, jak i pa no wie, po win- 

ni ogra ni czyć no sze nie bi żu te rii do nie zbęd ne- 

go mi ni mum, a już w żad nym wy pad ku nie 

mo gą przy pi nać ja kich kol wiek ozdób lub cy wil nych em ble ma tów

do mun du ru – mó wi insp. Grze gorz Jach, peł no moc nik ko men dan -

ta głów ne go ds. pro mo cji Po li cji.

ZE GA REK NA PA SKU 
LUB NA BRAN SO LE CIE

Umun du ro wa ny po li cjant mo że no sić

ze ga rek za rów no na pa sku, jak

i na bran so le cie. Pa sek, skó rza ny lub

skó ro po dob -

ny, po wi nien

być w ko lo rze

czar nym. Wy klu czo ne są pa ski be żo we,

brą zo we, wi śnio we, nie mó wiąc już o ko lo -

rach ja skra wych, np. czer wo nych, ró żo -

wych, żół tych! Je śli ze ga rek ma bran so le tę,

to po win na ona być w ko lo rze me ta lu – bia -

łe go lub żół te go.

OB RĄCZ KA, PIER ŚCIO NEK, ŁAŃ CU SZEK

– W tra dy cyj nej for mie no si my ob rącz ki – mó wi insp. Grze gorz Jach.

– Po li cyj ny sa vo ir -vi vre do pusz cza no sze nie pier ścion ka, sy gne tu, np.

ro do we go. – Ich liczba po win na być jed nak ogra ni czo na do mi ni -

mum. Za rów no pa niom, jak i pa nom za bra nia się no sze nia do mun -

du ru bran so le tek. A tak że rze my ków lub ple cio nek okrę co nych

na nad garst kach. 

Bi żu te ria za ło żo na na szy ję mu si się znaj do wać pod za pię tą ko szu -

lą, oczy wi ście z kra wa tem.

– Do umun du ro wa nia no szo ne go przez po li cjan tów w le cie: 

ko szu le, blu zy, t -shir ty, nie na le ży jed nak no sić ozdób za wie szo nych

na gru bych łań cu chach bądź ko lo ro wych ta siem kach – do da je 

insp. Jach. – Do pusz czal ny jest de li kat ny łań cu szek z za wiesz ką,

w ko lo rach sre bra lub zło ta.

KOL CZY KI, KLIP SY

Po li cjant ki mo gą no sić de li kat -

ne, w sto no wa nych ko lo rach,

kol czy ki i klip sy. Nie do pusz -

czal ne są kol czy ki i klip sy o du -

żych roz mia rach (ko ła, wi sio ry).

Ab so lut nie wy klu czo ne jest no sze nie kol czy -

ków przez umun du ro wa nych po li cjan tów.

TIP SY WY KLU CZO NE

Dło nie po li cjan ta po win ny być czy ste, za dba ne. Pa znok cie krót ko ob -

cię te. Wska za ne jest, aby pa nie po li cjant ki uni ka ły ma lo wa nia ich ja -

skra wy mi la kie ra mi, do pusz cza ne są ja sne i de li kat ne ko lo ry. Nie

przy kle ja my tip sów, a już w żad nym wy pad ku z bro ka tem i na klej ka mi!

OKU LA RY 

Opraw ki oku la rów po win ny mieć sto no wa ne ko lo ry. Wy klu czo ne są

ja skra we, np. czer wo ne, ró żo we, żół te. �

not. GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra i archiwum (1)

kon sul ta cja insp. Grze gorz Jach 
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Ozdo by 
nie do
mun du ru
Czy umundurowani policjanci mogą nosić bransolety, pierścienie, wisiory,
kolczyki? Albo zakładać okulary w jaskrawych oprawkach lub zegarki
na paskach w krzykliwych kolorach?
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22mar ca 2011 we szła w ży cie usta wa z 26 li sto pa da 2010 r.

o zmia nie usta wy Ko deks kar ny oraz usta wy o Po li cji

(Dz.U. z 2010 r. nr 240, poz. 1602). Usta wa ta wzmac nia

ochro nę praw ną funk cjo na riu szy pu blicz nych, któ rzy z ra cji peł nio -

nych obo wiąz ków są w naj więk szym stop niu na ra że ni na nie bez pie -

czeń stwo oso bi ste. No we prze pi sy umoż li wia ją też udzie la nie

wspar cia oby wa te lom, któ rzy mi mo bra ku obo wiąz ku re agu ją na do -

strze żo ne na ru sze nia pra wa i wy stę pu ją w obro nie bez pie czeń stwa

pu blicz ne go.

OBRO NA KO NIECZ NA IN TER WEN CYJ NA
W myśl no wych prze pi sów, oso bom po dej mu ją cym tzw. obro nę ko -

niecz ną in ter wen cyj ną, a więc obro nę przed bez po śred nim, bez praw -

nym za ma chem skie ro wa nym prze ciw ko cu dze mu do bru praw ne mu,

zo sta ła przy zna na ta ka sa ma ochro na, ja ka jest prze wi dzia na w ko dek -

sie kar nym dla funk cjo na riu szy pu blicz nych1. Uzna no bo wiem, że sko -

ro oso by ta kie dzia ła ją na rzecz bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go,

to atak na nie po wi nien być – w sen sie praw nym – trak to wa ny jak atak

na po li cjan ta, pro ku ra to ra czy sę dzie go. Prze słan ką przy zna nia szcze -

gól nej ochro ny oso bie od pie ra ją cej za mach na cu dze do bro praw ne jest

wy móg, aby dzia ła ła ona w wa run kach obro ny ko niecz nej. Ozna cza to,

że dzia ła nie tej oso by po win no być mo ty wo wa ne chę cią od par cia bez -

po śred nie go i bez praw ne go za ma chu oraz aby jej za cho wa nie w sen sie

obiek tyw nym by ło dzia ła niem na rzecz ochro ny bez pie czeń stwa lub po -

rząd ku praw ne go. Prze słan ka ta zo sta nie rów nież speł nio na w przy pad -

kach, gdy oso ba od pie ra ją ca za mach w mo men cie prze ciw sta wie nia się

te mu za ma cho wi nie bę dzie so bie uświa da miać, że jej za cho wa nie jest

za cho wa niem na rzecz ochro ny bez pie czeń stwa lub po rząd ku praw ne -

go, ale oce nia jąc obiek tyw nie, za cho wa nie to ta ki wa lor bę dzie po sia dać. 

W prak ty ce ozna cza to, że je że li oby wa tel wy stą pi w obro nie na

przy kład nisz czo ne go przez wan da la mie nia (np. za par ko wa nych na

uli cy sa mo cho dów) al bo bi te go w miej scu pu blicz nym czło wie ka2,

to w przy pad ku, gdy spraw ca na sku tek pod ję tej obro ny ko niecz nej

in ter wen cyj nej ude rzy oso bę in ter we niu ją cą lub w in ny spo sób na -

ru szy jej nie ty kal ność cie le sną, bę dzie od po wia dał, (nie za leż nie od

od po wie dzial no ści za czyn, któ ry był przy czy ną pod ję cia in ter wen -

cji), na pod sta wie art. 221 par. 1 k.k., tj. za na ru sze nie nie ty kal no ści

funk cjo na riu sza pu blicz ne go, co jest za gro żo ne ka rą grzyw ny, ogra ni -

cze nia wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści do lat 3. Od po wie dzial -

ność ta bę dzie su row sza niż w przy pad ku, gdy by za cho wa nie ta kie by ło

trak to wa ne ja ko tzw. zwy kłe na ru sze nie nie ty kal no ści cie le snej, opi -

sa ne w art. 217 par. 1 k.k. i za gro żo ne ka rą grzyw ny, ogra ni cze nia wol -

no ści al bo po zba wie nia wol no ści do ro ku. Spraw ca uży wa ją cy bro ni

pal nej, no ża lub in ne go nie bez piecz ne go przed mio tu al bo środ ka

obez wład nia ją ce go, do pusz cza ją cy się czyn nej na pa ści na funk cjo na -

riu sza pu blicz ne go lub oso bę, któ ra mu po ma ga, bę dzie pod le gał ka -

rze po zba wie nia wol no ści od ro ku do 10 lat. W sy tu acji, gdy wsku tek

czyn nej na pa ści funk cjo na riusz lub oso ba go wspo ma ga ją ca do zna cięż -

kie go uszczerb ku na zdro wiu – spraw ca bę dzie pod le gał ka rze po zba -

wie nia wol no ści na czas nie krót szy niż 3 la ta.

Istot nym skut kiem no we go roz wią za nia jest to, że wspo mnia ne czy -

ny prze stęp cze bę dą ści ga ne w try bie pu blicz no skar go wym, a nie

z oskar że nia pry wat ne go. Ozna cza to, że w przy pad ku po wzię cia in for -

ma cji o uży ciu przez spraw cę si ły wo bec oso by dzia ła ją cej w obro nie ko -

niecz nej in ter wen cyj nej, or ga ny ści ga nia bę dą mia ły obo wią zek

prze pro wa dze nia po stę po wa nia. Prze pis art. 25 par. 5 prze wi du je wy łą -

cze nie sto so wa nia par. 4 w sy tu acjach, gdy czyn spraw cy za ma chu skie -

ro wa ny prze ciw ko oso bie od pie ra ją cej za mach go dzi wy łącz nie w cześć

lub god ność tej oso by, tzn. je że li czyn wo bec oso by in ter we niu ją cej ma

cha rak ter je dy nie agre sji słow nej. Wów czas za cho wa nie spraw cy pod le -

gać bę dzie ści ga niu z oskar że nia pry wat ne go al bo w try bie pu blicz no -

skar go wym, je że li pro ku ra tor uzna za ce lo we ob ję cie te go czy nu

ści ga niem, z uwa gi na in te res spo łecz ny (art. 60 par. 1 k.p.k.).

Nad mie nić na le ży, że po art. 217 k.k. do da no art. 217a w brzmie niu:

„Art. 217a. Kto ude rza czło wie ka lub w in ny spo sób na ru sza je go nie -

ty kal ność cie le sną w związ ku z pod ję tą przez nie go in ter wen cją na rzecz

ochro ny bez pie czeń stwa lu dzi lub ochro ny bez pie czeń stwa lub po rząd -

ku pu blicz ne go, pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo po -

zba wie nia wol no ści do lat 2” (prze stęp stwo ści ga ne z urzę du).

No wy art. 217a k.k. nie ko li du je z kon se kwen cja mi wy ni ka ją cy mi

z art. 25 par. 4 k.k. Prze pis art. 217a k.k. znaj dzie bo wiem za sto so wa nie

tyl ko w przy pad kach, w któ rych oso ba in ter we niu ją ca nie będzie dzia łać

w wa run kach obro ny ko niecz nej. Znaj dzie on za sto so wa nie w sy tu acji,

gdy re ak cja na za gro że nie bez pie czeń stwa lu dzi lub ochro ny bez pie czeń -

stwa lub po rząd ku pu blicz ne go nie bę dzie przy bie ra ła for my od pie ra nia

za ma chu, lecz na przy kład ust nej per swa zji w sto sun ku do oso by na ru -

sza ją cej pra wo, ma ją cej skło nić ją do za prze sta nia ta kie go za cho wa nia,

czy też in ter wen cji po le ga ją cej na te le fo nicz nym po wia do mie niu Po li cji

o za uwa żo nym za cho wa niu in nej oso by, ro dzą cym za gro że nie bez pie -

czeń stwa lu dzi lub bez pie czeń stwa al bo po rząd ku pu blicz ne go. 

ZA BÓJ STWO FUNK CJO NA RIU SZA PU BLICZ NE GO
Oma wia na usta wa po za zmia ną brzmie nia art. 148 par. 2 k.k.3 zmie nia

tak że brzmie nie je go par. 3: „par. 3. Ka rze okre ślo nej w par. 2 pod le ga,

kto jed nym czy nem za bi ja wię cej niż jed ną oso bę lub był wcze śniej

prawomocnie ska za ny za za bój stwo oraz spraw ca za bój stwa funk cjo -

na riu sza pu blicz ne go po peł nio ne go pod czas lub w związ ku z peł -

nie niem przez nie go obo wiąz ków służ bo wych zwią za nych

z ochro ną bez pie czeń stwa lu dzi lub ochro ną bez pie czeń stwa lub

po rząd ku pu blicz ne go”.

Zgod nie z tre ścią zno we li zo wa ne go ar ty ku łu 148 par. 2 k.k., naj niż -

szą ka rą, na ja ką sąd bę dzie mógł ska zać spraw cę kwa li fi ko wa ne go za -

bój stwa, jest 12 lat po zba wie nia wol no ści (do tych czas za ta ki czyn

gro zi ła ka ra 25 lat al bo ka ra do ży wot nie go po zba wie nia wol no ści). Do -

ty czy to za bójstw po peł nio nych ze szcze gól nym okru cień stwem,

w związ ku z wzię ciem za kład ni ka, zgwał ce niem al bo roz bo jem, w wy -

ni ku mo ty wa cji za słu gu ją cej na szcze gól ne po tę pie nie, z uży ciem ma -

te ria łów wy bu cho wych. Na le ży za uwa żyć, że usta wo daw ca zre zy gno wał

z kwa li fi ko wa ne go ty pu za bój stwa po peł nio ne go z uży ciem bro ni pal nej

(daw ny art. 148 par. 2 pkt 4 k.k.).
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Ta kie sa mo za gro że nie usta wo we od no si się do spraw ców za bójstw

sty pi zo wa nych w art. 148 par. 3 k.k. Za pis art. 148 par. 3 k.k. sta no wi re -

ali za cję ce lu, ja kim jest wzmoc nie nie ochro ny praw nej funk cjo na riu szy

pu blicz nych. Na le ży jed nak pod kre ślić, że prze pis nie obej mu je wszyst -

kich ka te go rii funk cjo na riu szy pu blicz nych, któ rych nor ma tyw ną de fi -

ni cję za wie ra art. 115 par. 13 k.k. Usta wo daw ca za wę ził za kres je go

sto so wa nia tyl ko do funk cjo na riu szy pu blicz nych „... któ rych obo wiąz -

ki służ bo we zwią za ne są z ochro ną bez pie czeń stwa lu dzi lub ochro ną

bez pie czeń stwa lub po rząd ku pu blicz ne go” (art. 148 par. 3 k.k. in fine).

Sfor mu ło wa nie „obo wiąz ków służ bo wych zwią za nych z…”, na wią zu je

do sfor mu ło wa nia wy stę pu ją ce go m.in. w art. 1 ust. 1 usta wy z 6 kwiet -

nia 1990 r. o Po li cji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277, z późn. zm.)4, co

usu wa ewen tu al ne wąt pli wo ści in ter pre ta cyj ne.

CZYNNA NAPAŚĆ NA FUNKCJONARIUSZA
PUBLICZNEGO LUB OSOBĘ DO POMOCY MU
PRZYBRANĄ
Zno we li zo wa ny art. 223 par. 1 k.k. w brzmie niu „Kto, dzia ła jąc

wspól nie i w po ro zu mie niu z in ną oso bą lub uży wa jąc bro ni pal nej,

no ża lub in ne go po dob nie nie bez piecz ne go przed mio tu al bo środ ka

obez wład nia ją ce go, do pusz cza się czyn nej na pa ści na funk cjo na riu -

sza pu blicz ne go lub oso bę do po mo cy mu przy bra ną pod czas lub

w związ ku z peł nie niem obo wiąz ków służ bo wych, pod le ga ka rze po -

zba wie nia wol no ści od ro ku do lat 10” usta na wia od po wie dzial ność

kar ną za czyn ną na paść, w sy tu acji gdy wspól nie i w po ro zu mie niu

dzia łać bę dzie dwóch współ spraw ców, pod czas gdy daw ny prze pis

art. 223 k.k. po słu gi wał się zna mie niem „wspól nie i w po ro zu mie -

niu z in ny mi oso ba mi”, co zgod nie z przy ję tą wy kład nią ozna cza ło

dzia ła nie co naj mniej trzech osób. Po zo sta łe zna mio na czyn nej na pa -

ści, tj. po słu gi wa nie się przez spraw cę bro nią pal ną, no żem lub in nym

po dob nie nie bez piecz nym przed mio tem al bo środ kiem obez wład -

nia ją cym, po zo sta ły bez zmian.

W art. 223 par. 2 k.k. wpro wa dzo no typ kwa li fi ko wa ny w sto sun -

ku do prze stęp stwa czyn nej na pa ści unor mo wa nej w art. 223 par. 1

k.k. Prze pis za ostrza od po wie dzial ność kar ną, je że li skut kiem czyn -

nej na pa ści jest cięż ki uszczer bek na zdro wiu funk cjo na riu sza pu -

blicz ne go lub oso by mu przy bra nej do po mo cy (spraw ca pod le ga

ka rze po zba wie nia wol no ści od lat 2 do 12).

Usta wa li sto pa do wa wpro wa dzi ła tak że zmia nę w art. 10 par. 2 k.k.

Umoż li wia ona po cią gnię cie do od po wie dzial no ści kar nej nie let nich,

któ rzy do pu ści li się po ukoń cze niu 15. ro ku ży cia czyn nej na pa ści

skut ku ją cej cięż kim uszczerb kiem na zdro wiu funk cjo na riu sza pu -

blicz ne go lub oso by do po mo cy mu przy bra nej (art. 223 par. 2 k.k.).

W no wym art. 231a k.k. – w brzmie niu: „Z ochro ny praw nej prze -

wi dzia nej dla funk cjo na riu szy pu blicz nych pod czas lub w związ ku

z peł nie niem obo wiąz ków służ bo wych funk cjo na riusz pu blicz ny ko -

rzy sta rów nież wte dy, je że li bez praw ny za mach na je go oso bę zo stał

pod ję ty z po wo du wy ko ny wa ne go przez nie go za wo du lub zaj mo wa -

ne go sta no wi ska” – zo sta ła przy zna na wzmoc nio na ochro na funk cjo -

na riu szom pu blicz nym. Po le ga ona na tym, że funk cjo na riu szo wi,

w sto sun ku do któ re go skie ro wa no ja ki kol wiek bez praw ny za mach,

pod ję ty z po wo du wy ko ny wa ne go przez nie go za wo du lub zaj mo wa -

ne go sta no wi ska (go dzą cy np. w je go nie ty kal ność cie le sną, zdro wie,

wol ność), przy słu gu je ochro na toż sa ma z ochro ną przy słu gu ją cą mu

pod czas lub w związ ku z peł nie niem obo wiąz ków służ bo wych. Prze -

pis ma na ce lu prze ciw dzia ła nie ak tom agre sji (słow nej, fi zycz nej),

skie ro wa nej prze ciw ko okre ślo nym ka te go riom funk cjo na riu szy pu -

blicz nych, np. po li cjan tom, mo ty wo wa nym wy łącz nie nie chę cią czy

na wet nie na wi ścią do tej gru py za wo do wej.

ZMIA NA W USTA WIE O PO LI CJI
W związ ku z wpro wa dze niem do ko dek su kar ne go no wych roz wią zań

wzmac nia ją cych ochro nę praw ną funk cjo na riu szy pu blicz nych do ko -

na no zmian w usta wie o Po li cji5. 

Zmia na w art. 66 ust. 1 ma cha rak ter po rząd ku ją cy. Wpro wa dze nie

do prze pi su al ter na ty wy łącz nej „pod czas lub w związ ku z peł nie -

niem obo wiąz ków służ bo wych” ma na ce lu ujed no li ce nie ter mi no lo -

gii uży wa nej w usta wie o Po li cji z ter mi no lo gią, ja ką po słu gu je się

ko deks kar ny, opi su jąc prze stęp stwa do ty czą ce ochro ny funk cjo na -

riu szy pu blicz nych. 

Do da nie w art. 66 ustę pu 2 po wo du je, że ochro na prze wi dzia na

w ko dek sie kar nym dla funk cjo na riu szy pu blicz nych pod czas lub

w związ ku z peł nie niem obo wiąz ków służ bo wych przy słu gu je rów -

nież po li cjan to wi, któ ry po za cza sem służ by po dej mie dzia ła nia

na rzecz za po bie że nia za gro że niu ży cia lub zdro wia ludz kie go, przy -

wró ce nia bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go lub uję cia spraw -

cy czy nu za bro nio ne go. Wy mie nio ne dzia ła nia miesz czą się

w ka ta lo gu pod sta wo wych za dań Po li cji prze wi dzia nych w art. 1

ust. 2 usta wy o Po li cji i, jak wska za no w uza sad nie niu do rzą do we go

pro jek tu (druk sej mo wy 2986), „na le żą do tych za dań, któ re z jed -

nej stro ny wią żą się z naj bar dziej istot nym za gro że niem oso bi stym

dla wy ko nu ją ce go je po li cjan ta, z dru giej zaś – od po wia da ją nie jedno -

krot nie po dej mo wa nym przez po li cjan tów po za cza sem służ by dzia -

ła niom, sta no wią cym re ak cję na do strze żo ne prze ja wy na ru sze nia

pra wa”. �

oprac. w Wy dzia le Do cho dze nio wo -Śled czym Biura Kryminalnego KGP

1 W art. 25 k.k. do da no § 4 i 5 w brzmie niu:

„§ 4. Oso ba, któ ra w obro nie ko niecz nej od pie ra za mach na ja kie kol wiek cu dze do bro

chro nio ne pra wem, chro niąc bez pie czeń stwo lub po rzą dek pu blicz ny, ko rzy sta z ochro ny

praw nej prze wi dzia nej dla funk cjo na riu szy pu blicz nych.

§ 5. Prze pi su § 4 nie sto su je się, je że li czyn spraw cy za ma chu skie ro wa ny prze ciw ko oso -

bie od pie ra ją cej za mach go dzi wy łącz nie w cześć lub god ność tej oso by”.
2 Tak w uza sad nie niu Rzą do we go pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy Ko deks kar ny oraz

usta wy o Po li cji (druk sej mo wy nr 2986) http://or ka.sejm.gov.pl/pro c6.nsf/opi sy/2986.htm.
3 W art. 148 § 2 otrzy mał brzmie nie: „§ 2. Kto za bi ja czło wie ka:

1) ze szcze gól nym okru cień stwem,

2) w związ ku z wzię ciem za kład ni ka, zgwał ce niem al bo roz bo jem,

3) w wy ni ku mo ty wa cji za słu gu ją cej na szcze gól ne po tę pie nie,

4) z uży ciem ma te ria łów wy bu cho wych,

pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od lat 12, ka rze 25 lat po zba wie nia wol no ści al bo ka -

rze do ży wot nie go po zba wie nia wol no ści”.
4 Art. 1 ust. 1 usta wy o Po li cji: „Two rzy się Po li cję ja ko umun du ro wa ną i uzbro jo ną for ma -

cję słu żą cą spo łe czeń stwu i prze zna czo ną do ochro ny bez pie czeń stwa lu dzi oraz do utrzy -

my wa nia bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go”.
5 No we brzmie nie art. 66 usta wy o Po li cji: „1. Po li cjant pod czas lub w związ ku z peł nie -

niem obo wiąz ków służ bo wych ko rzy sta z ochro ny prze wi dzia nej w Ko dek sie kar nym dla

funk cjo na riu szy pu blicz nych.

2. Z ochro ny prze wi dzia nej w Ko dek sie kar nym dla funk cjo na riu szy pu blicz nych pod czas

lub w związ ku z peł nie niem obo wiąz ków służ bo wych ko rzy sta rów nież po li cjant, któ ry

po za cza sem służ by dzia ła na rzecz:

1) za po bie że nia za gro że niu dla ży cia lub zdro wia ludz kie go;

2) przy wró ce nia bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go;

3) uję cia spraw cy czy nu za bro nio ne go”.
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Istotnym skutkiem nowego rozwiązania jest to,
że wspomniane czyny przestępcze będą

ścigane w trybie publicznoskargowym, a nie
z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że

w przypadku powzięcia informacji o użyciu
przez sprawcę siły wobec osoby działającej

w obronie koniecznej interwencyjnej, organy
ścigania będą miały obowiązek
przeprowadzenia postępowania.
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Odol no ślą skim dziel ni co wym pi sa li śmy

ob szer nie w ar ty ku le „Mistrz z Ja wo -

ra” („Po li cja 997” z kwiet nia 2009 r.).

Ostat nie suk ce sy po twier dzi ły je go wiel ką

kla sę. 

NIE SRE BRO A ZŁO TO 
W grud niu ub.r. do no si li śmy na ła mach o Mi -

strzo stwach Świa ta w Kul tu ry sty ce, któ re

od by ły się w dniach 19–22 li sto pa da 2010 r.

w Bu da pesz cie. Tuż przed za mknię ciem nu -

me ru uda ło nam się po łą czyć te le fo nicz nie

z pol skim po li cjan tem, któ ry sa mo cho dem

wra cał ze sto li cy Wę gier. 

– Dru gie miej sce na świe cie to naj więk szy

suk ces w mo jej ka rie rze – po wie dział wte dy.

– Po pierw szym dniu pro wa dzi łem, jed nak

po tem spa dłem na dru gą po zy cję. 

Pierw sze miej sce za jął Ro sja nin Igor Go -

stiu nin. 

Te raz oka za ło się, że Ro sja nin nie grał fair.

Po za koń cze niu pro ce du ry ba dań an ty do pin -

go wych zo stał zdys kwa li fi ko wa ny, a tym sa -

mym pierw sze miej sce za jął Je rzy Pi sul ski.

Za nim upla so wa li się Lu bos Ma li niak ze

Sło wa cji i Ali Naja fian ra za vi z Ira nu. Pol ski

po li cjant jest więc ak tu al nym mi strzem

świa ta w kul tu ry sty ce kla sycz nej w ka te go rii

po wy żej 180 cm. 

NAJ LEP SZY U AR NOL DA 
To nie ko niec suk ce sów sym pa tycz ne go po -

li cjan ta z Ja wo ra. Na po cząt ku mar ca star to -

wał w pre sti żo wym tur nie ju Ar nold Sports

Fe sti val 2011 w ame ry kań skim Co lum bus

w sta nie Ohio. Na im pre zę, od by wa ją cą się

pod pa tro na tem Ar nol da Schwa rze neg ge ra,

za pra sza na jest ści sła świa to wa czo łów ka za -

wod ni ków. 

Je rzy Pi sul ski w ame ry kań skiej ka te go rii

po wy żej 175 cm zdo był zło tą sta tu et kę Ar -

Jawor mistrzami stoi 
W KPP w Ja wo rze (woj. dol no ślą skie)

spor ty si ło we ma ją się do brze. Oprócz Je -

rze go Pi sul skie go, któ ry świę ci naj wyż sze

trium fy w kul tu ry sty ce kla sycz nej, jest

też po li cjant, któ ry dźwi ga cię ża ry, i to

w mi strzow skim sty lu.

Ire ne usz Fu ja, bo o nim mo wa, wy star -

to wał nie daw no w Mi strzo stwach Pol ski

We te ra nów i We te ra nek w Wy ci ska niu

Sztan gi Le żąc, któ re od by ły się w So -

snow cu. Obro nił tam ubie gło rocz ny ty tuł

mi strza Pol ski we te ra nów! Po li cjant wy -

grał swo ją ka te go rię wa go wą (do 83 kg)

w gru pie we te ra nów młod szych (40–49

lat). Zło ty me dal za pew nił so bie już

w pierw szym po dej ściu, wy ci ska jąc

180 kg. Potem w dru gim do rzu cił jesz cze

7,5 kg, aby trze cie za koń czyć wy ni kiem

192,5 kg. 

Po prze li cze niu sto sun ku ma sy cia ła

do wy ci śnię te go cię ża ru przy pa dło mu

w udzia le trze cie miej sce w ka te go rii

OPEN wśród męż czyzn w wie ku 40–49

lat. 

Asp. sztab. Ire ne usz Fu ja pra cu je

w KPP w Ja wo rze. Dwa la ta temu mó wił

nam, że Je rzy Pi sul ski był dla nie go wzo -

rem, za nim spo tka li się w jed nym miej -

scu służ by. Ire ne usz Fu ja star tu je

w bar wach TKKF Śród mie ście Le gni ca.

Star tu je nie tyl ko w za wo dach we te ra -

nów, gdzie jest nie kwe stio no wa nym

mistrzem, ale sta je w szran ki w mi strzo -

stwach se nio rów, gdzie ry wa li zu je z du żo

młod szy mi za wod ni ka mi. 

Na ostat nich mi strzo stwach Pol ski se -

nio rów w Zwie rzyń cu za jął czwar te miej -

sce. 2 kwiet nia Ire ne usz Fu ja star tu je

w Mi strzo stwach Po li cji w Wy ci ska niu

Sztan gi Le żąc w WSPol. W Szczyt nie. 

Ży czy my dal szych uda nych star tów! �

Spor to we za po wie dzi 
� 2 kwiet nia br. w Wyż szej Szko le Po li cji

w Szczyt nie od bę dą się Mi strzo stwa Po -

li cji w Wy ci ska niu Sztan gi Le żąc 

� 10 kwiet nia w Dęb nie od bę dą się Mi -

strzo stwa Pol ski w Bie gu Ma ra toń skim,

w ra mach któ rych pro wa dzo na jest kla sy -

fi ka cja mi strzostw Po li cji w ma ra to nie 

� 20 kwiet nia w Szko le Po li cji w Ka to wi -

cach prze pro wa dzo ny zo sta nie Wio sen ny

Bieg Prze ła jo wy Służb Mun du ro wych �

P. Ost. 
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Jerzy Pisulski 
wciąż na topie!
Dzielnicowy z Mściwojowa (KPP w Jaworze)
st. asp. Jerzy Pisulski startował w USA w prestiżowym
turnieju kulturystycznym Arnold Sports Festival 2011.
Wrócił z najwyższymi laurami. Zdobył złoto w swojej
kategorii oraz tytuł mistrza wszechwag.

nol da. W tej ka te go rii Po lak po ko nał dwóch

in nych mi strzów świa ta. Zo stał tak że mi -

strzem tur nie ju w ry wa li za cji OPEN, po ko -

nu jąc w ten spo sób trium fa to rów wszyst kich

po zo sta łych ka te go rii. 

SPRAW NY JAK 40-LA TEK 
W tym ro ku Je rze mu Pi sul skie mu stuk nie

czter dziest ka, ale na ra zie nie chce wy po wia -

dać się co do dal szej spor to wej ka rie ry. Jest

szczę śli wym oj cem i mę żem, ma pra cę, któ -

rą lu bi. Pod ko niec mar ca wy star to wał

w rów nie pre sti żo wych za wo dach Mi ster

Olim pia dla Ama to rów w Lon dy nie. W ka te -

go rii po wy żej 175 cm zdo był sre bro. I nie -

wie le za bra kło do zło ta, bo przy re mi sie

punk to wym z mi strzem Eu ro py De mi rem

Mu ra tem prze wa ży ła opi nia jed ne go z sę -

dziów i zło to przy pa dło re pre zen tan to wi

Nie miec.

Po li cjant z Ja wo ra zdo był już wła ści wie

wszyst ko, co jest do zdo by cia w kul tu ry sty -

ce kla sycz nej: mi strzo stwo Pol ski, Eu ro py

i świa ta. Jest trium fa to rem po waż nych świa -

to wych mi tyn gów. Jed ni mó wią, że to naj -

lep szy czas, aby się wy co fać. In ni, aby nie

po prze sta wać na lau rach. My ży czy my dal -

szych suk ce sów w spo rcie. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. z ar chi wum Je rze go Pi sul skie go 

Drugi z lewej Jerzy Pisulski, czwarty z lewej
Arnold Schwarzenegger
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Rekord świata 
Justyny
Na Arnold Sports Festival 2011
wystartowała także reprezentantka
Polski w wyciskaniu sztangi leżąc,
pracownik Policji Justyna Kozdryk
z KPP w Grójcu. Nie tylko pokonała
wszystkie rywalki, ale także
ustanowiła nowy rekord świata! 

Opa ni Ju sty nie już pi sa li śmy. Du ży ma -

te riał uka zał się po igrzy skach pa ra -

olim pĳ skich w Pe ki nie w 2008 r.,

gdzie zdo by ła srebr ny me dal („Si ła Ju sty ny”

w „Po li cji 997” nr 11/2008). Ko lej ne la ta po -

ka za ły, że po li cyj na me da list ka jest ca ły czas

w świet nej for mie. 

RE KORD U AR NIE GO 
Ju sty na Koz dryk w Świa to wych Igrzy skach

Spor tów Si ło wych w USA, or ga ni zo wa nych

pod pa tro na tem Ar nol da Schwa rze neg ge ra,

wy star to wa ła już po raz dru gi. Te raz sta nę ła

w szran ki w no wej ka te go rii do 47 kg. 

– Bój za czę łam od 110 kg – po wie dzia ła

na szej ga ze cie po li cyj na atlet ka. – Po tem wy -

ci snę łam 115 kg, a na ko niec 120 i tym sa -

mym usta no wi łam re kord świa ta. 

Pol ska za wod nicz ka wy gra ła tak że kla sy fi -

ka cję OPEN, gdzie bie rze się pod uwa gę wy -

ci śnię ty cię żar w sto sun ku do ma sy cia ła. 

IN FOR MA TYK W DRO GÓW CE 
Ju sty na Koz dryk pra cu je w Po li cji od sied miu

lat, obec nie ja ko in for ma tyk w gró jec kiej dro -

gów ce. Cier pi na rzad kie ge ne tycz ne scho rze -

nie – achon dro pla zję, któ re po wo du je

za bu rze nia roz wo ju ko ści, a w efek cie kar ło wa -

tość. Przy swo ich 116 cm wzro stu wa ży 44 kg.

Na ła wecz ce wy ci ska cię żar pra wie trzy krot -

nie prze wyż sza ją cy jej wa gę. A za czy na ła

od ćwi czeń z sa mym gry fem w ma łym miej sco -

wym klu bie, któ re mu wier na jest do dziś. 

Ju sty na Koz dryk star tu je w za wo dach pa ra -

olim pĳ skich, re pre zen tu jąc Ra dom skie Sto -

warzy sze nie Spor tu i Re ha bi li ta cji Osób

Nie peł no spraw nych „Start”, ale tak że w nor mal -

nych mi strzo stwach, ry wa li zu jąc (i wy gry wa jąc!)

ze zdro wy mi za wod nicz ka mi. Wte dy wcho dzi

na po most w bar wach GKS KRA SKA Ja sie niec. 

CIĄ GLE NAJ LEP SZA 
Po po wro cie z USA Ju sty na Koz dryk po le cia -

ła do Du ba ju, na mi strzo stwa or ga ni zo wa ne

przez IPC (In ter na tio nal Pa ra olym pic Com -

mit tee – Mię dzy na ro do wy Ko mi tet Pa ra -

olim pĳ ski). Przy wio zła stam tąd srebr ny

me dal w ka te go rii do 44 kg, pod no -

sząc 95 kg. Róż ni ca w wy ni kach mi strzostw

nie peł no spraw nych i zdro wych za wod ni ków

bie rze się stąd, że ci pierw si star tu ją w zwy -

kłych ba weł nia nych T -shir tach, a dru dzy

w spe cjal nych ko szul kach do wy ci ska nia. 
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Policjanci na
mistrzostwach 

Na XX Mi strzo stwach Pol ski Ko biet

i Męż czyzn w Wy ci ska niu Sztan gi Le żąc,

któ re od by ły się 19 mar ca br. w Zwie rzyń -

cu, wy star to wa ło kil ku za wod ni ków wy -

wo dzą cych się z Po li cji. 

� Ju sty na Koz dryk, pra cow nik Policji

z KPP w Grój cu (o czym wspo mnie li śmy

powyżej) zdo by ła zło to w ka te go rii

do 47 kg z wy ni kiem 112,5 kg i zło to

w ka te go rii OPEN 

� Sierż. Da wid Rap ta z KPP w Za ko pa -

nem z wy ni kiem 245 kg wy wal czył sre bro

w ka te go rii wa go wej do 93 kg 

� Asp. sztab. Ire ne usz Fu ja z KPP w Ja -

wo rze za jął czwar te miej sce wśród męż -

czyzn w ka te go rii do 83 kg z wy ni kiem

202,5 kg 

� Za raz za nim upla so wał się sierż. sztab.

Ar ka diusz Włoch z KMP w Kra ko wie, któ -

ry wy ci snął 200 kg. 

Gra tu lu je my! �

Po tem z mar szu wy star to wa ła w XX Mi -

strzo stwach Pol ski Ko biet i Męż czyzn w Wy -

ci ska niu Sztan gi Le żąc, któ re od by ły się

w Zwie rzyń cu 19 mar ca br. Zdo by ła zło to

w ka te go rii do 47 kg, wy ci ska jąc (tu już

w spe cja li stycz nej ko szul ce) 112,5 kg.

Po prze li cze niu sto sun ku ma sy cia ła do

wy ci śnię te go cię ża ru Ju sty nie Koz dryk przy -

padł też w udzia le ty tuł mi strzy ni w ka te -

go rii OPEN. 

Przed atlet ką z KPP w Grój cu są jesz cze

ma jo we mi strzo stwa świa ta w Au strii, czerw -

co we mi strzo stwa Pol ski nie peł no spraw nych,

a la tem mi strzo stwa Eu ro py za rów no jed nej,

jak i dru giej fe de ra cji. Trzy ma my kciu ki,

a o suk ce sach bę dzie my in for mo wać. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. z ar chi wum Ju sty ny Koz dryk 

Gra li w ha li
Dru ży na Za rzą du War szaw skie go CBŚ wy gra ła III Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa War sza -

wy Służb Mun du ro wych w Ha lo wej Pił ce Noż nej im. An drze ja Stru ja o Pu char Ko men dan -

ta Głów ne go Po li cji.

Do wal ki sta nę ło 17 dru żyn, w tym jed na z za gra ni cy – Mi li cja Lwów. Dwu dnio we zma ga -

nia (3–4.03) za koń czył mecz po ka zo wy mun du ro wi – ar ty ści pol scy. Re zul tat po do gryw -

ce: 3:2 dla mun du ro wych. � KK
zdj. An drzej Mi tu ra

Justyna Kozdryk na mityngu u Arnolda

Radość zwycięzców
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WY PO SA ŻE NIE JED NO STEK PRZY GRA NICZ NYCH 
W kwiet niu 2011 ro ku w KGP za koń czy się re ali za cja pro jek tu Po pra -
wa wy po sa że nia tech nicz ne go przy gra nicz nych jed no stek Po li cji od po -
wie dzial nych za zwal cza nie prze stęp czo ści trans gra nicz nej,
zor ga ni zo wa nej oraz nie le gal nej mi gra cji PL0234 w ra mach Nor we -

skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go. 

Przed się wzię cie, o war to ści 8 845 423 eu ro (w tym do fi nan so wa -

nie NMF: 7 512 252 eu ro, współ fi nan so wa nie: 1 333 171 eu ro), mia -

ło na ce lu do po sa że nie jed no stek Po li cji w re jo nie wschod niej

i pół noc nej gra ni cy Pol ski w:

– sprzęt trans por to wy (40 sku te rów te re no wych, 35 sa mo cho dów

z mo bil ny mi ter mi na la mi do stę po wy mi do baz da nych, 66 po jaz dów

oso bo wych te re no wych pod tech nicz ne środ ki wzmoc nie nia, 25 po -

jaz dów oso bo wych ope ra cyj no -kon wo jo wych, 8 po jaz dów „Ma ła

Więź niar ka”, 4 po jaz dy „Du ża Więź niar ka”, 51 mo to cy kli cięż kich

z wy po sa że niem, 1 łódź mor ska, kon ty nu acja ubez pie cze nia po jaz -

dów za ku pio nych w ra mach pro jek tu),

– 8 ru cho mych sta no wisk do wo dze nia,

– sprzęt spe cja li stycz ny (10 kpl. prze woź nych tak tycz nych re flek -

to rów, 7 zest. do oświe tle nia miej sca in ter wen cji, 1717 ka mi ze lek

ku lo od por nych),

– 90 cy fro wych cen tral te le fo nicz nych.

Pro jekt przy czy nił się do od po wied nie go wy po sa że nia tych jed no -

stek Po li cji, któ rych dzia ła nia ma ją bez po śred ni wpływ na ochro nę

jed ne go z naj dłuż szych od cin ków ze wnętrz nej gra ni cy UE oraz na za -

pew nie nie bez pie czeń stwa ob sza ru Schen gen zgod nie z obo wią zu ją -

cy mi stan dar da mi. Zre ali zo wa nie pro jek tu do sto so wu je rów nież

moż li wo ści dzia ła nia Po li cji do prze wi dy wa nych no wych za gro żeń,

m.in. w za kre sie za po bie ga nia nie le gal nej mi gra cji, jak rów nież groź -

by ter ro ry zmu. 

TE LE IN FOR MA TYCZ NA RE JE STRA CJA
Pro jekt Przy go to wa nie jed no stek Po li cji do pro wa dze nia te le in for ma -
tycz nej re je stra cji i spraw dza nia da nych osób – II etap, o łącz nej war -

to ści 8 253 954 eu ro (w tym: do fi nan so wa nie z Nor we skie go Me cha -

ni zmu Fi nan so we go 7 015 861 eu ro; współ fi nan so wa nie 1 238 093

eu ro) zre ali zo wa no w ra mach II na bo ru wnio sków apli ka cyj nych dla

Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go.

Pro jekt obej mo wał za kup: 248 kom ple tów czyt ni ków li nii pa pi lar -

nych; 1001 do stę po wych urzą dzeń mo bil nych umoż li wia ją cych wy -

ko rzy sta nie na rzę dzi do szyb kiej we ry fi ka cji toż sa mo ści na pod sta wie

od bi tek li nii pa pi lar nych; 221 dru ka rek mo bil nych oraz wy ko na nie si -

ła mi wła sny mi KGP opro gra mo wa nia do wy mia ny da nych dak ty lo -

sko pĳ nych z jed nost ką cen tral ną. W ra mach pro jek tu ku pio no

i za in sta lo wa no sta no wi ska do re je stra cji da nych iden ty fi ka cyj nych

oso by – 99 kpl., oraz urzą dze nia do elek tro nicz ne go dak ty lo sko po wa -

nia – 81 kpl. 81 ist nie ją cych sta no wisk do fo to gra fii sy gna li tycz nej

zmo der ni zo wa no do wy ko ny wa nia zdjęć w tech no lo gii cy fro wej i zin -

te gro wa no z no wy mi urzą dze nia mi do elek tro nicz ne go dak ty lo sko -

po wa nia.

Pro jekt ten był kon ty nu acją przed się wzię cia re ali zo wa ne go w ra -

mach I na bo ru Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go, tj. pro jek -

tu Przy go to wa nie Po li cji do pro wa dze nia te le in for ma tycz nej re je stra cji
i spraw dza nia da nych osób – I etap. Wdro że nie obu pro jek tów po zwo -

li ło na za spo ko je nie 100 proc. obec nych po trzeb Po li cji w za kre sie

spraw dza nia i re je stra cji da nych bio me trycz nych. 

Za sad ni czym ce lem tych pro jek tów

by ło zauto ma ty zo wa nie sys te mu re je -

stra cji da nych bio me trycz nych osób

w ta ki spo sób, aby da ne te pod le ga ły

re je stra cji w cza sie rze czy wi stym (nie -

zwłocz nie po ich po bra niu).

Czas od po bra nia da nych na znaj du ją cym się w jed no st ce Po li cji

sta no wi sku peł no funk cyj nym do mo men tu wpro wa dze nia tych da -

nych do od po wied nich baz wy no si obec nie od kil ku do kil ku dzie się -

ciu mi nut. 

Mi mo że roz po czę cie re ali za cji obu pro jek tów na stę po wa ło 

od dziel nie, ich osta tecz ne za koń cze nie jest prze wi dzia ne na kwie -

cień 2011 r. W efek cie wdro że nia oby dwu pro jek tów w pod sta wo -

wych jed nost kach Po li cji (KMP, KPP, KRP i nie któ re więk sze KP)

za in sta lo wa no lub zmo der ni zo wa no łącz nie 385 sta no wisk peł no -

funk cyj nych do re je stra cji da nych iden ty fi ka cyj nych osób oraz 552

ter mi na le do szyb kiej iden ty fi ka cji dak ty lo sko pĳ nej. Każ da jed nost -

ka Po li cji szcze bla pod sta wo we go bę dzie po sia da ła sta no wi sko 

peł no funk cyj ne do re je stra cji oraz co naj mniej je den ter mi nal

do szyb kiej we ry fi ka cji toż sa mo ści osób w opar ciu o od bit ki li nii 

pa pi lar nych. �

oprac. w Wy dzia le Fun du szy Po mo co wych
Biu ra Fi nan sów KGP
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Nowy sprzęt dla Policji
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In te re su ją ca jest dro ga, ja ką prze szedł – uro dzo ny

w 1934 r. (we dług in nej wer sji 1933 r.) w bied nej,

ro bot ni czej ro dzi nie – Ko ryc ki: od pro ste go, choć by -

stre go (skoń czył li ceum i zdał ma tu rę) chło pa ka z pro -

win cjo nal ne go Ra dzy nia Pod la skie go do naj bar dziej

po szu ki wa ne go prze stęp cy prze ło mu lat 70. i 80.

ANTYKOMUNISTA CZY TWÓR BEZPIEKI?
Prof. Ma rek M. Ka miń ski, au tor książ ki „Gry wię zien ne.

Tra gi ko micz ny ob raz pol skie go wię zie nia”, na pi sał

o nim: (...) ca łe ży cie wy stę po wał prze ciw ko wła dzy ko -
mu ni stycz nej. Za kła dał or ga ni za cje an ty ko mu ni stycz ne
i wal czył o prze trwa nie w ko mu ni stycz nych wię zie niach.
(...) Po wpro wa dze niu przez ge ne ra ła Ja ru zel skie go sta nu
wo jen ne go w 1981 ro ku „Ja no sik” roz wa żał wy sa dze nie
eks pre su „Mi tro pa” re la cji Mo skwa – Ber lin, któ ry prze -
wo ził ro dzi ny so wiec kie go per so ne lu woj sko we go. 

Od mien nie wi dział to, nie ży ją cy już, płk Jan Płó cien -

ni czak – czło nek spec gru py, któ ra roz pra co wy wa ła Ko -

ryc kie go i do pro wa dzi ła do je go uję cia.

– Ko ryc kie go stwo rzy ła tro chę sy tu acja, tro chę Służ ba
Bez pie czeń stwa, a tro chę też Mi li cja Oby wa tel ska – twier -

dził.

DE ZER TER TW
W la tach 50. Ko ryc ki od by wał służ bę woj sko wą, z któ rej

jed nak zde zer te ro wał w wie ku nie speł na 20 lat.

We dług prof. Ka miń skie go, ucie ka jąc wziął ja ko za -

kład ni ka ra dziec kie go puł kow ni ka, a to, że po ujaw nie -

niu się pół ro ku póź niej (pro fe sor nie wy ja śnia lo sów

za kład ni ka w tym cza sie) nie sta nął przed plu to nem eg -

ze ku cyj nym, lecz do stał krót ki wy rok po zba wie nia wol -

no ści, za wdzię czał post sta li now skiej od wil ży.

Wer sja płk. Płó cien ni cza ka nie jest ta ka ro man tycz -

na – je go zda niem po de zer cji mi li cja i bez pie ka mia ły

ha ka na Ko ryc kie go.

– Zo stał po zy ska ny do współ pra cy przez miej sco wą
Służ bę Bez pie czeń stwa, bo daj w Lu bli nie i je go za da niem
by ła or ga ni za cja nie le gal nych grup mło dzie żo wych, czę sto
na wet zbroj nych, któ re on po tem „ka blo wał” – uwa żał. 

– Bez pie ka za my ka ła tych mło dych lu dzi, Ko ryc ki ja koś
wy cho dził na wol ność.

Rów no cze śnie jed nak był uży tecz ny i dla MO – zdo -

by wał kon tak ty w śro do wi skach kry mi no gen nych, do -

star cza jąc in for ma cji o rze czy wi stych prze stęp stwach.

– Utrzy my wa łem łącz ność z Ko ryc kim, bo na rzu co ne
było to z gó ry, z ko men dy wo je wódz kiej – wspo mi nał

Podlaski Janosik

Ile sił potrzeba przeciwko jednemu człowiekowi? Nie filmowemu Rambo, ot, zwykłemu? 
W akcję „Szakal” zaangażowano: 500 milicjantów z ZOMO, 71 z grupy śledczej i lokalnych jednostek MO, 

brygadę „komandosów” z Wydziału Zabezpieczenia Komendy Stołecznej MO (w tym trzech snajperów), sześciu
przewodników z psami, parę transporterów opancerzonych, dwa śmigłowce. 

Przeciwnikiem był Janosik z Podlasia – Józef Korycki.

mjr Jan Skrzy piec, by ły ko men dant miej ski MO z Łu ko -

wa. – Głów nie cho dzi ło o roz bro je nie te re nu. On miał kon -
tak ty z róż ny mi ludź mi. Przy no sił broń. Ja tę broń
za bie ra łem i do star cza łem do ko men dy wo je wódz kiej.

Przy szły Ja no sik z Pod la sia po znał prze stęp czy pół -

świa tek i sa me mu dał się w nim po znać. Spodo ba ło mu

się to.

WŁA SNĄ DRO GĄ
Po dob no Ko ryc ki do te go stop nia po lu bił swo ją pra cę,

że po sta no wił zo stać mi li cjan tem. Fakt de zer cji za my -

kał jed nak przed nim dro gę do ofi cjal nej służ by w MO.

Być mo że wła śnie roz cza ro wa nie tym, przy jed no cze -

snych ści słych kon tak tach z kry mi na li sta mi, pchnę ło go

do przej ścia na dru gą stro nę. Nie za leż nie od mo ty wa cji,

fak tem jest, że Ko ryc ki wstą pił na wła sną dro gę – Ja no -

si ka z Pod la sia.

Pierw szym ata kiem z bro nią w rę ku był na pad na pre -

ze sa Po wia to we go Związ ku Gmin nych Spół dziel ni

w Łu ko wie Wła dy sła wa Je rza.

– Do sta łem mel du nek, że Ko ryc ki strze la u pre ze sa
PZGS – wspo mi nał mjr Skrzy piec. – Uda łem się tam
z pra cow ni ka mi w szy ku bo jo wym, za trzy ma li śmy go.
W su fi cie by ły chy ba czte ry dziu ry po ku lach. Ode bra no mu
pi sto let.

17-LA TEK
Ko ryc ki zo stał ska za ny, ale wy szedł nad spo dzie wa nie

szyb ko – za do bre spra wo wa nie.

– Po wie dzia łem o nim kie dyś, że ma dwie twa rze –

wspo mi nał by ły na czel nik Wy dzia łu Kry mi nal ne go KW

MO w Sie dl cach Ro mu ald Du dziak. – W za kła dzie kar -
nym był czło wie kiem ide al nym. Po tra fił wo kół sie bie zor -
ga ni zo wać więź niów tak, że słu cha li go jak mat ki. Nie
do cho dzi ło do żad nych burd, straj ków, gło dó wek. Ba, na -
wet wy jeż dżał po za ku py na mia sto ja ko szef gru py za opa -
trze nio wej. Wśród straż ni ków wię zien nych cie szył się
zna ko mi tą opi nią. Kie dy przy cho dził ter min upraw nia ją -
cy do przed ter mi no we go zwol nie nia, pi sał po da nia, do któ -
rych z re gu ły przy chy la li się na czel ni cy za kła dów kar nych.
Chy ba za wsze wy cho dził przed ter mi nem. A po wyj ściu
sta wał się z po wro tem Józ kiem, w któ rym wrza ła krew
do roz rób, awan tur.

Wkrót ce po wyj ściu Ko ryc ki za kła dał ko lej ną gru pę

prze stęp czą i do ko ny wał ko lej nych na pa dów. Zno wu

wpa dał, zno wu sta wał się po tul nym ba ran kiem, zno -

wu wy cho dził  przed ter mi no wo. W su mie do cza su
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ostat nie go za trzy ma nia (po któ rym do śmier ci tyl ko

raz opu ścił wię zie nie – na prze pust kę) spę dził za kra -

ta mi 17 lat.

Na wol no ści wie lo krot nie pró bo wa no za ła twić mu

pra cę. Sta ra li się o to na wet mi li cjan ci, któ rzy chy ba po -

cząt ko wo łu dzi li się, że Ko ryc ki bę dzie im jesz cze przy -

dat ny. Przez ja kiś czas roz wo ził na wet wy pła ty dla

ro bot ni ków le śnych; ni gdzie jed nak nie za grzał miej sca

dłu żej niż dwa, trzy mie sią ce.

JA NO SIK ZA BÓJ CA
Mi li cjan ci, je śli mie li ja kąś na dzie ję, stra ci li ją w 1980 r.

Po my słem ów cze snej gru py Ko ryc kie go by ły ra bun ki po -

cią gów to wa ro wych sto ją cych na bocz ni cach. Zwy kle

nie by ły strze żo ne – ro bo ta szła ła two. Wy jąt kiem by ła

noc z 10 na 11 paź dzier ni ka – za kra dli się do po cią gu,

w któ rym prze by wa li oj ciec z sy nem. Pil no wa li prze wo -

żo ne go w jed nym z wa go nów ce men tu, któ ry ku pi li

na bu do wę do mu. Spło szy li zło dziei, ale w od po wie dzi

pa dła se ria z pi sto le tu ma szy no we go. Tra fi ła 20-let nie -

go Woj cie cha D.; chło pak nie prze żył. Naj praw do po dob -

niej strze lał Ko ryc ki, któ ry po słu gi wał się pe pe szą,

pod czas gdy resz ta gru py nie mia ła bro ni au to ma tycz nej

(ale nie był to wy star cza ją cy do wód do de fi ni tyw ne go

przy pi sa nia mu za bój stwa).

Od tej po ry ewen tu al ne my śli o po now nym skap to -

wa niu Ko ryc kie go do współ pra cy tra ci ły ra cję by tu. Za -

czy na ła się re gu lar na ob ła wa.

PAR TY ZANT
Śmierć chło pa ka mu sia ła być nie la da za sko cze niem dla

mi li cjan tów (a mo że i dla sa me go Ko ryc kie go). Wia do -

mo by ło, że na pa dów do ko nu je uzbro jo ny, ale do tych -

czas ni kt nie zginął. Ko ryc ki, co naj wy żej, gdy już

wła ści wie by ło po ro bo cie, po strze lał w su fit lub w po -

wie trze – tro chę na po strach, tro chę z fan ta zji.

Ja no sik miał bo wiem wła sny styl. Swo je gru py na zy -

wał „związ ka mi zbroj ny mi”, któ rych za da niem by ło wy -

mie rza nie lu do wej spra wie dli wo ści. 14 li sto pa da 1979

ro ku napadł na soł ty sa wsi Ho łow no, żą da jąc pie nię dzy

z po dat ków od chło pów. Kie dy prze ra żo ny soł tys spy -

tał, czy ma też od dać swo je, Ko ryc ki miał po dob no

uspo ko ić go: Two ich nie chcę, bio rę tyl ko ko mu ni stycz ne.

Z ko lei pod czas na pa du na soł ty sa wsi Żesz czyn ka,

15 ma ja 1980 ro ku, krzy czał: Od daj bol sze wic kie pie nią -
dze, bo za strze lę.

Na swo im kon cie miał po nad to wie le wła mań do skle -

pów, sta cji CPN, a tak że do klu bu „Ru chu” oraz ra bun -

ków po cią gów. Ja no sik z Pod la sia ni gdy nie ata ko wał

osób pry wat nych; prę dzej dzie lił się z ni mi skra dzio ny -

mi do bra mi. Oso bi sty ma ją tek soł ty sa nie in te re so wał go.
Na stęp nie roz da wał zdo bycz ny grosz rol ni kom lub na ka -
zy wał im ku pić trak tor dla ca łej wio ski, fi glo wał z wio sko -
wy mi dzie wu cha mi, jadł, pił i zni kał – barw nie opi sał to

prof. Ka miń ski.

ZMO WA MIL CZE NIA
Wy glą da ło na to, że Pod la sie so li da ry zu je się ze swo im

Ja no si kiem. Ko ryc ki bez tru du zna lazł so bie kil ka kry jó -

wek u sprzy ja ją cych mu go spo da rzy (miał żo nę i dwo je

dzie ci, ale w do mu – jak przy sta ło na kon spi ra to ra – nie -

mal się nie po ja wiał); do sko na le też da wał so bie ra dę �

w le sie, wy ko rzy stu jąc na tu ral ne schro nie nia lub bu du -

jąc wła sne. 

MO zdo ła ła ująć kil ku je go wspól ni ków, m.in. na pa -

dów na soł ty sów, oraz po moc ni ków, któ rzy prze cho wy -

wa li mu broń, no co wa li itd. Żad na z osób ma ją cych

z nim kon takt nie pi snę ła słów ka na je go te mat. Mi li -

cjan ci, je śli już uzy ska li ja kąś in for ma cję, czę sto prze -

ko ny wa li się, że był to fał szy wy trop. Ce lo wo im

po de tknię ty.

– Ucho dził za lo kal ne go bo ha te ra – mó wił płk Płó cien -

ni czak.

WKRA CZA SPEC GRU PA
Wie lo krot nie mi li cjan ci tra fia li do miejsc, w któ rych Ko -

ryc ki był, ty le że on – za wsze czuj ny, ma ją cy swo ich in for -

ma to rów – zdą żył już z nich zbiec. Raz tyl ko się spóź nił.

8 lutego 1981 ro ku funk cjo na riu sze MO pe ne tro wa li oko -

li ce i za bu do wa nia wsi Ol szew ni ca Wiel ka. O 22.30 do -

tar li do go spo dar stwa Ku czyń skich – go spo darz

oświad czył, że nie zna Ko ryc kie go. Po cząt ko we prze szu -

ka nie obej ścia nie da ło żad nych re zul ta tów. W koń cu dwaj

funk cjo na riu sze sta nę li przed za mknię ty mi na klucz

drzwia mi kuch ni. Ku czyń ski za rze kał się, że ni ko go tam

nie ma. Gdy mi li cjan ci na ka za li, by mi mo wszyst ko otwo -

rzył je, ro bił to bar dzo po wo li, po czym na gle usko czył

w bok. W po miesz cze niu, za sto łem sie dział Ko ryc ki

z pe pe szą w rę ku. Wy pruł ca ły ma ga zy nek. Obaj mi li cjan -

ci zdą ży li nie co usko czyć, nie na ty le jed nak, by nie do -

się gły ich ku le. Mi mo po waż nych ran prze ży li.

OB ŁA WA, OB ŁA WA
Kon se kwen cją te go zda rze nia by ło po wo ła nie spe cjal -

nej gru py do za trzy ma nia Ko ryc kie go. Kie row ni kiem

zo stał płk Ma rian Gra bow ski, za stęp ca dy rek to ra Biu -

ra Kry mi nal ne go KG MO. Je go pod wład ny mi by li: ppłk

Jan Płó cien ni czak i mjr Sta ni sław Szko dziń ski – star si

in spek to rzy BK MO, kpt. Zbi gniew Lis – in spek tor

w tym  biu rze, ppłk Bo gu sław Za jąc z Aka de mii Spraw

We wnętrz nych, oraz na czel ni cy wy dzia łów kry mi nal -

nych – mjr Je rzy Wy szkow ski z Bia łej Pod la skiej i kpt.

Ro mu ald Du dzik z Sie dlec. Wie dzą o oko li cy i lo kal nych

ukła dach wspie rał ich mjr Skrzy piec, na te re nie któ re -

go Ko ryc ki do pu ścił się naj więk szej licz by prze stępstw.

Utwo rzo nych zo sta ło pięć pod grup re gio nal nych. 

Ści ga ją cy wie dzie li, że przy Ko ryc kim jest już tyl ko

je den wspól nik – 24-let ni Mi ro sław Ka liń ski. Wie dzie -

li, że Ko ryc ki prze no si się nie kie dy do le śnych bun krów,

któ rych lo ka li za cję – jak gło si ła wio sko wa fa ma – znał

tyl ko on; na dal jed nak ko rzy stał z po mo cy oko licz nych

go spo da rzy. Któ rych? Nie mie li po ję cia, cza sem tyl ko

po dej rze nie. 

W koń cu uda ło im się uzy skać in for ma cję, że Ko ryc -

ki chce ku pić bu tlę z ga zem. Spec gru pa pod sta wi ła bu -

tlę z na daj ni kiem. Za dzia łał. Ran kiem miej sce, któ re

wska zał, oto czy ły sze re gi MO. Uję to, ale nie Ko ryc kie -

go, a je go dwóch za pra wio nych al ko ho lem ko le gów.

– On wie dział, że ZO MO nie roz po czy na dzia łań
przed 6.00 i o 5.40 zwy czaj nie po szedł so bie stam tąd – mó -

wił płk Płó cien ni czak. 

Przy pa dek? Czy mo że Ko ryc ki miał swo ich in for ma -

to rów tak że w MO? Bez sku tecz ne by ły bo wiem też

dłu go trwa łe ob ser wa cje miejsc ty po wa nych ja ko po -

Józef Korycki –
najbardziej poszukiwany
przestępca przełomu lat
70. i 80.

Mirosław Kaliński –
wspólnik Koryckiego
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ten cjal ne kry jów ki Ja no si ka oraz za sadz ki.

Choć dwu krot nie Ko ryc ki prak tycz nie w nie

wpadł. Nikt nie są dził jed nak, by pod dał się

bez wal ki, więc ze wzglę du na obec ność osób

po stron nych mi li cjan ci od pusz cza li. W koń cu

jed nak pę tla za ci snę ła się. Po 33 dniach dzia -

łal no ści spec gru py tro pi cie le uzy ska li wia ry -

god ną in for ma cję, że Ko ryc ki i Ka liń ski są

w kry jów ce w le sie obok wsi Dru chów ka,

oko ło 6 km od Mię dzy rze ca Pod la skie go.

KO NIEC JA NO SI KA
14 ma ja 1982 ro ku ru sza gi gan tycz na ma chi -

na. W pół to rej go dzi ny do cie ra z War sza wy

„bry ga da sztur mo wa”. W tym cza sie schro -

nie nie Ko ryc kie go jest już oto czo ne przez

spec gru pę i lo kal nych mi li cjan tów. Nie wy -

mknie się.

Ko ryc ki po cząt ko wo nie orien tu je się, że

jest w mat ni. Oko ło 11.00 po ja wia się na

skra ju la su i szyb ko wy co fu je. Już wie. Mi li -

cjan ci też zda ją so bie spra wę, że nie ma sen -

su da lej się skra dać (roz kaz do wód cy ope ra cji

na ka zy wał obez wład nie nie Ko ryc kie go i ze -

zwa lał na otwar cie ognia tyl ko, gdy za cznie

on strze lać, choć po wcze śniej szych wy da rze -

niach ra czej ja sne by ło, że nie obej dzie się

bez wy mia ny ognia).

Moż na po de rwać śmi głow ce, któ re bę dą

pro wa dzić ob ser wa cję z po wie trza. W las

wjeż dża ją BTR -y z „ko man do sa mi”, za ni mi

bie gną mi li cjan ci ze spec gru py i lo kal nych

jed no stek. Ka liń ski nie wy trzy mu je na pię cia,

pró bu je ucie kać bez wal ki. Zo sta je uję ty bez

wy strza łu. Z Ko ryc kim sy tu acja jest in na,

choć zno wu moż na na tra fić tu na dia me tral -

nie od mien ne opi sy. 

Gdy pę tla za cie śni ła się, „Ja no sik” zde cy do -
wał, że nie weź mie na swo je su mie nie ni czy jej
śmier ci. Przed kry jów ką błą dzi ło po omac ku
kil ku sze re gow ców, ła twy cel dla je go ka łasz ni -
ko wa (Ko ryc ki nie miał ka łasz ni ko wa; w mo -

men cie uję cia miał przy so bie pe pe szę

z 20 szt. amu ni cji i na ga na z 15 szt. amu ni cji;

na to miast Ka liń ski du bel tów kę – przyp.

P.K.). Za miast do nich strze lać, ukląkł na zie -
mi, po ło żył ka łasz ni ko wa przed so bą, prze że -
gnał się i pal nął so bie w łeb z so wiec kie go
na ga na – tak wi dzi ów cze sne wy da rze nia

prof. Ka miń ski.

Re la cje milicjantów mó wią co in ne go. Ko -

ryc ki za czął się ostrze li wać. Wów czas do wód -

ca ope ra cji „Sza kal” wy dał roz kaz otwar cia

ognia. Ja no sik do stał.

Mjr Skrzy piec, któ ry brał udział w ob ła wie,

wspo mi nał: Sam bym do nie go strze lił, gdy by
nie to, że wi dzia łem, jak upadł i wie dzia łem,
że jest ran ny. 

KU LA MIĘ DZY PÓŁ KU LA MI
Ku la tra fi ła Ko ryc kie go w gło wę. Prze żył, bo

utknę ła ide al nie mię dzy pół ku la mi. Al bo le -

ka rze nie po tra fi li jej usu nąć, al bo raz jesz cze

Ko ryc ki wy ka zał się spry tem. 

Wie dział, że w wa run kach sta nu wo jen ne -

go sąd orzek nie tyl ko jed no – „ka es”. 

– Nie moż na go by ło osą dzić w ta kim sta nie,
przed ope ra cją, na któ rą Ko ryc ki mu siał wy ra -
zić zgo dę – twier dził płk Płó cien ni czak. –

Tym cza sem on jej nie chciał wy ra zić. Wie dział,
co go cze ka i bro nił się w ten spo sób.

Z ko lei we dług prof. Ka miń skie go, Ko ryc -

ki zo stał jed nak osą dzo ny i ska za ny na ka rę

śmier ci, je dy nie wy rok od wle ka no ze wzglę -

du na stan zdro wia ska zań ca.

Nie wia do mo, na ile ku la prze dłu ży ła ży -

wot Ja no si ka – nie wia do mo, kie dy zmarł

w wię zie niu. We dług re la cji mi li cjan tów,

opu ścił je tyl ko raz, już ja ko star szy czło wiek,

na prze pust kę. Po dob no je go (tym ra zem

w peł ni nie win ne) po ja wie nie się w ro dzin -

nych stro nach za koń czy ło się bu rzą te le fo -

nów do „or ga nów” w War sza wie. I zwrot nych

– w te ren.

ZA GWOZD KA DLA STAR SZY ZNY
Nie spo sób nie przy to czyć w tym miej scu

jesz cze jed ne go frag men tu książ ki prof. Ka -

miń skie go z jak że barw nym opi sem: Ostat ni
roz dział ży cia „Ja no si ka” ro ze grał się w wię -
zien nym szpi ta lu. Pro ku ra tor wraz z „Ja no si -
kiem” umie ścił w izo lat ce opóź nio ne go
w roz wo ju fra je ra, któ re mu obie cał wol ność
w za mian za udu sze nie spa ra li żo wa ne go ban -
dy ty. Star szy zna gryp su ją cych za re ago wa ła bły -
ska wicz nie: ogło szo no, że śmierć „Ja no si ka”
bę dzie ozna czać au to ma tycz ną eg ze ku cję je go
za bój cy. Fra jer zre zy gno wał i w koń cu za czął
na wet po ma gać współ więź nio wi. Wkrót ce oby -
dwaj zo sta li prze nie sie ni do zwy kłej szpi tal nej
ce li z więk szo ścią gryp su ją cych. Pie lę gniar ki
ka ra ły „Ja no si ka” na swój spo sób i igno ro wa ły
je go proś by o po da nie do łóż ka ba se nu. Po nie -
waż obie rę ce miał nie spraw ne (we dług au to -

ra, w wy ni ku po strza łu le wa stro na cia ła

po zo sta wa ła wów czas spa ra li żo wa na, a pra wa

rę ka by ła po ra nio na; to dru gie po twier dza li

uczest ni cy ob ła wy – przyp. P.K.) od da wał kał
i mocz do łóż ka. Bie li znę i po ściel zmie nia no
mu raz dzien nie. Kod za bra niał gryp su ją cym
współ więź niom udzie le nia mu po mo cy. „Ja no -
sik” znał za sa dy i nie na rze kał. Roz trza skał
gips na pra wym ra mie niu i za po mo cą ćwi czeń
pró bo wał od zy skać si łę w rę ku. Pod czas prób
lewa, spa ra li żo wa na, rę ka zsu nę ła się z łóż ka
i zła ma ła. Per so nel szpi tal ny nie in ter we nio wał
i rę ka zro sła się po wo li sa ma. Nikt nie usły szał
z je go ust naj mniej szej skar gi. Ża ło sna kon dy -
cja „Ja no si ka” po ru szy ła wy obraź nię i ser ca
gryp su ją cych i po sta wi ła przed lo kal ną star szy -
zną po waż ny dy le mat. Nikt nie miał wąt pli wo -
ści, że „Ja no sik” był wy śmie ni tym ban dy tą,
za go rza łym an ty ko mu ni stą, lo jal nym ko leż ką,
twar dym jak ska ła. Był ucie le śnie niem wszyst -

kich zmi to lo gi zo wa nych war to ści gryp so wa nia.
(...) Bez wąt pie nia za słu gi wał na po moc. Jed -
nak udzie le nie sku tecz nej po mo cy ozna cza ło by
zła ma nie jed nej z naj waż niej szych norm gryp -
so wa nia i ko niecz ność do ko na nia fun da men tal -
nych prze war to ścio wań. Czy gryp su ją cy mo że
wsu nąć ba sen pod spa ra li żo wa ne cia ło współ -
więź nia? Czy mo że umie ścić pe ni sa cier pią ce go
ko leż ki w kacz ce? Czy udzie le nie po mo cy 
he ro so wi zbó jów uspra wie dli wia zła ma nie 
pod sta wo wych norm? (...) Star szy zna z ce li
„Ja no si ka” nie roz wią za ła skom pli ko wa ne go
dy le ma tu. Nie po do ła li mu rów nież gryp su ją cy
z ca łe go od dzia łu chi rur gicz ne go. Za wie sze nie
fun da men tal nej nor my bez od po wied niej kon -
sul ta cji by ło ry zy kow ne i mo gło przy nieść de -
gra da cję ca łej ce li lub od dzia łu. W ta kiej
sy tu acji przy pa dek „Ja no si ka” tra fił do naj -
wyż szej in stan cji, do de ba ty przy stą pi ła ca ła
star szy zna z Ra ko wiec kiej. Przez kil ka dni
w gryp sach wy sy ła nych przez ko ry ta rzo wych
i przez prze bit ki oma wia no wy łącz nie pro blem
„Ja no si ko we go” pe ni sa. W koń cu (...) zde cy -
do wa no, że upo ko rze nie księ cia ra bu siów sta -
no wi ło więk szą uj mę dla gryp su ją cych z Ra ko -
wiec kiej niż zła ma nie za sa dy do ty ka nia pe ni sa.
(...) Je śli w ce li był cwel, gryp su ją cy po win ni
zmu sić go do usłu gi wa nia spa ra li żo wa ne mu
ban dy cie, w prze ciw nym wy pad ku wy zna czo -
ny gryp su ją cy miał obo wią zek in for mo wać
gło śno per so nel szpi ta la o po trze bie „Ja no si -
ka”. W ra zie bra ku re ak cji per so ne lu gryp su -
ją cy mógł przy stą pić do dzia ła nia. Je śli
gryp su ją cy w ce li by li w do brej for mie, prze -
no si li go do ką ci ka, by sa mo dziel nie na kar mił
ja ru ze la. Je śli gryp su ją cy by li za sła bi, je den
z nich przy no sił ba sen. Pe ni sa „Ja no si ka”
moż na by ło do tknąć przez pa pier to a le to wy.
Gryp su ją cy za sto so wa li się do po le ce nia star -
szy zny. Przez kil ka mie się cy, do cza su, gdy
„Ja no si ko wi” wy zdro wia ła pra wa rę ka, gryp -
su ją cy z jego ce li na zmia nę wy ko ny wa li obo -
wiąz ki za stęp czych pie lę gnia rek.

Ile w tym praw dy, ile ko lej ne go mi tu Ja no -

si ka bo jow ni ka – to już tyl ko on wie.

GE NY 
Płk Płó cien ni czak wspo mi nał, że kil ka mie -

się cy po usi dle niu i za pusz ko wa niu ta ty, syn

Ko ryc kie go pró bo wał no żem ster ro ry zo wać

za ło gę pro mu pły ną ce go na Born holm. Tra fił

tam, gdzie oj ciec. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. „W Służ bie Na ro du”

źró dła: 
prywatne wspomnienia płk. Płócienniczaka,

„W Służbie Narodu” (nr 25/1982),
„Janosik z Podlasia”, TVP Katowice

„Gry więzienne. Tragikomiczny obraz polskiego
więzienia”; prof. Marek M. Kamiński;
Oficyna Naukowa, Warszawa 2006 r.
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Pytania i odpowiedzi (12) 

– Czas służby cd.
� Od kie dy li czyć okres roz li cze nio wy?
Od po cząt ku ro ku?

Czas peł nie nia służ by po li cjan ta jest okre -

ślo ny wy mia rem je go obo wiąz ków, z uwzględ -

nie niem pra wa do wy po czyn ku1. Za da nia

służ bo we po li cjan ta po win ny być usta lo ne

w spo sób po zwa la ją cy na ich wy ko na nie w ra -

mach czter dzie sto go dzin ne go ty go dnia służ by,

w trzy mie sięcz nym okre sie roz li cze nio wy m2.

W tym przy pad ku mo wa jest o służ bie za pla -

no wa nej zgod nie z wy mia rem obo wiąz ków

kon kret ne go po li cjan ta, uję tych np. w har mo -

no gra mie (gra fi ku) cza su peł nie nia służ by.

Prze pi sy nie re gu lu ją jed no znacz nie okre su

roz po czę cia czy też za koń cze nia okre su roz li -

cze nio we go. We dług mo jej oce ny lo gicz ne by -

ło by roz li cza nie cza su od dnia prze kro cze nia

li mi tu 40-go dzin ne go ty go dnia służ by na

okres 3 mie się cy in dy wi du al nie dla każ dej

prze kro czo nej war to ści (na wzór roz li cza nia

ter mi nu za tar cia punk tów kar nych kie row -

ców). Na przy kład nad pra co wa ne 8 go dzin

w dniu 30 stycz nia po wi nno być roz li czo ne

do dnia 29 kwiet nia da ne go ro ku. Za po wyż -

szym prze ma wia rów nież fakt, że usta wo daw -

ca użył okre śle nia 3-mie sięcz ny, a nie kwar tal ny
okres roz li cze nio wy. Re asu mu jąc, okre su roz li -

cze nio we go nie na li cza my od po cząt ku ro ku

ka len da rzo we go, a od po wsta nia nad go dzin wy -

ni ka ją cych z roz kła du cza su służ by po li cjan ta.

Dla po li cjan tów więk szym pro ble mem jest

ge ne ro wa nie nad go dzin za służ bę peł nio ną

poza roz kła dem cza su służ by. 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 ni ć3. Roz li cze nie cza su nad pra-

co wa nych go dzin w 3-mie sięcz nym okre sie

roz li cze nio wym po win no nie do pu ścić do

ku mu lo wa nia du żej licz by nad pra co wa nych 

go dzin.

Pa mię taj my, że w każ dej jed no st ce or ga ni za -

cyj nej Po li cji po win na być pro wa dzo na ewi den -

cja cza su służ by po li cjan tów, któ rą udo stęp nia

się po li cjan to wi na je go żą da nie.

� Czy moż na za pła cić po li cjan to wi za
nad pra co wa ne go dzi ny?

Ra da po wia tu lub ra da gmi ny mo że 

prze ka zać, na wa run kach okre ślo nych

w po ro zu mie niu za war tym mię dzy or ga nem

wy ko naw czym po wia tu lub gmi ny a wła ści -

wym ko men dan tem po wia to wym (miej -

skim) Po li cji, środ ki fi nan so we sta no wią ce

do cho dy wła sne po wia tu lub gmi ny dla Po li -

cji z prze zna cze niem na:

1) re kom pen sa tę pie nięż ną za czas służ by

prze kra cza ją cy nor mę okre ślo ną w art. 33

ust. 2,

2) na gro dę za osią gnię cia w służ bie, dla po li -

cjan tów wła ści wych miej sco wo ko mend po -

wia to wych (miej skich) i ko mi sa ria tów,

któ rzy re ali zu ją za da nia z za kre su służ by pre -

wen cyj ne j4.

Za pła tę za nad pra co wa ne go dzi ny, czy li re -

kom pen sa tę pie nięż ną, przy zna je się po li -

cjan to wi wy ko nu ją ce mu za da nia służ bo we

w cza sie prze kra cza ją cym 40-go dzin ny ty -

dzień służ by, gdy speł nio ne zo sta ną dwa wa -

run ki: nie udzie lo no po li cjan to wi wol ne go

w wy mia rze cza su służ by prze kra cza ją cym

wy mie nio ną nor mę oraz ro dzaj wy ko ny wa -

nych za dań mie ści się w ka ta lo gu za dań fi -

nan so wa nych, uję tym w po ro zu mie niu.

� Czy dy żur nym pła ci się za nad pra co wa ne
go dzi ny?

Tak jak wspo mnia łem wcze śniej – je śli 

za da nia re ali zo wa ne przez służ bę dy żur ną

zo sta ną uję te ja ko za da nia fi nan so wa ne

na pod sta wie po ro zu mie nia.

W prak ty ce wy glą da to tak, że na pod sta -

wie po ro zu mień fi nan so wa ne są do dat ko we

służ by pa tro lo we i pa tro lo wo -in ter wen cyj ne.

� Czy wpro wa dza jąc dy żu ry do mo we, moż na
na sta łe umie ścić je w gra fi ku służb?

Oczy wi ście, że tak, gdy zo sta ną speł nio ne

po niż sze za sa dy. To wła śnie za pew nie nie cią -

gło ści służ by wy mu sza na prze ło żo nych pla -

no wa nie w har mo no gra mie rów nież dy żu rów

do mo wych. Na przy kład służ ba kon tro l ne go

jed nost ki, prze wod ni ka psa, ne go cja to ra, po -

li cjan ta o prze szko le niu mi ner sko -pi ro tech -

nicz nym itp.

Prze ło żo ny wła ści wy w spra wach oso bo -

wych lub upo waż nio ny przez nie go kie row -

nik ko mór ki or ga ni za cyj nej mo że wy zna czyć

po li cjan ta do peł nie nia dy żu ru do mo we go,

je że li wy ma ga ją te go po trze by służ by.

Do peł nie nia dy żu ru do mo we go nie moż na

wy zna czyć po li cjan ta bez po śred nio po za -

koń cze niu służ by peł nio nej w po rze noc nej.

W cza sie dy żu ru do mo we go po li cjant prze -

by wa w miej scu za miesz ka nia lub in nym

miej scu uzgod nio nym z kie row ni kiem ko -

mór ki or ga ni za cyj nej.

Po li cjant mo że peł nić dy żur do mo wy nie

wię cej niż czte ry ra zy w mie sią cu, nie wię cej

niż raz w nie dzie lę lub świę to. Czas trwa nia

jed ne go dy żu ru nie mo że prze kro czyć 16 go -

dzin, a czas trwa nia wszyst kich dy żu rów

w mie sią cu łącz nie 48 go dzi n5.

� Jak roz li czyć do jaz dy do służ by w trak cie
dy żu ru do mo we go?

Za czas dy żu ru do mo we go nie udzie la się

cza su wol ne go, chy ba że po li cjant na po le ce -

nie prze ło żo ne go wy ko ny wał w tym cza sie

czyn no ści służ bo we. Za czas wy ko ny wa nia

czyn no ści służ bo wych udzie la się cza su wol -

ne go6. W ta kim przy pad ku po li cjan to wi przy -

słu gu je rów nież zwrot kosz tów do jaz du

w wy so ko ści ce ny bi le tów za prze jazd ko le ją

lub au to bu sem. Wa run kiem jest zaj mo wa nie

lo ka lu miesz kal ne go w miej sco wo ści po bli -

skiej do miej sca peł nie nia służ by.

Miej sco wość po bli ska to ta ka, z któ rej czas

do jaz du do miej sca peł nie nia służ by i z po -

wro tem środ ka mi pu blicz ne go trans por tu

zbio ro we go, zgod nie z roz kła dem jaz dy, łącz -

nie z prze siad ka mi, nie prze kra cza w obie

stro ny dwóch go dzin, li cząc od sta cji (przy -

stan ku) po ło żo nej naj bli żej miej sca za miesz -

ka nia do sta cji (przy stan ku) po ło żo nej

naj bli żej miej sca peł nie nia służ by, bez

uwzględ nie nia cza su do jaz du do i od sta cji

(przy stan ku) w ob rę bie miej sco wo ści, z któ -

rej po li cjant do jeż dża, oraz miej sco wo ści,

w któ rej wy ko nu je obo wiąz ki służ bo we7.

Od po wiedzi na py ta nia są je dy nie in ter -

pre ta cją prze pi sów i nie mogą być trak to wa -

ne ja ko po wszech nie obo wią zu ją ca wy kład nia

pra wa. �

pod insp. PIOTR MI KO SZA
In sty tut Służ by Pre wen cyj nej

Wy dzia łu Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go
i Ad mi ni stra cji Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie

1 Art. 33 ust. 1 usta wy o Po li cji z 6 kwiet nia 1990 r.
2Tam że, art. 33 ust. 2
3 § 9 ust. 5 Roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych

i Ad mi ni stra cji z 18 paź dzie mi ka 2001 r. w spra wie roz kła -

du cza su służ by po li cjan tów
4 Art. 13 ust. 4a usta wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji.
5 § 14 ust. 1–3 Roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz -

nych i Ad mi ni stra cji z 18 paź dzier ni ka 2001 r. w spra wie

roz kła du cza su służ by po li cjan tów
6 Tam że, ust. 4
7 Art. 88 ust. 4 usta wy o Po li cji z 6 kwiet nia 1990 r.
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Komenda Główna Policji i Centrum Usług
Logistycznych zapraszają do wspólnego
stoiska podczas tegorocznych
Międzynarodowych Targów Techniki
i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz
Formacji Bezpieczeństwa Państwa
EUROPOLTECH 2011. 

C en trum Usług Lo gi stycz nych za pre zen tu je się

na tar gach po raz pierw szy. Za in te re so wa ni bę dą

mo gli do wie dzieć się wszyst kie go, co do ty czy tej

no wo utwo rzo nej jed nost ki go spo dar ki bu dże to wej.

Przy wspól nym sto isku KGP i CUL do stęp ne bę dą

nie zbęd ne in for ma cje do ty czą ce ofe ro wa nych usług,

m.in. ta kich ośrod ków, jak „Daf ne” czy „Pod Ko ziń cem”

w Za ko pa nem, „Ka per” w Ju ra cie, „Sa voy” we Wro cła -

wiu, „Olim pia” w Szklar skiej Po rę bie. Bę dzie ofer ta

war szaw skich pla có wek na le żą cych do CUL: „Ho te lu

Zapraszamy na targi Ła zien kow skie go”, ho te lu Ka rat oraz re stau ra cji Bi blio -

te ka. Ra zem z CUL bę dzie moż na za pla no wać wy po -

czy nek czy kon fe ren cję w pra wie ca łej Pol sce:

od Mię dzyz dro jów przez Olsz tyn po Opo le i Po lań czyk. 

Cen trum Usług Lo gi stycz nych za pre zen tu je pod czas

te go rocz nych tar gów rów nież dzia łal ność lot ni ska Ba bi -

ce, sta cji ser wi so wych, sta cji ob słu gi po jaz dów i sta cji

pa liw, któ re ma prze jąć w nie da le kiej przy szło ści.

Mię dzy na ro do we Tar gi Tech ni ki i Wy po sa że nia

Służb Po li cyj nych oraz For ma cji Bez pie czeń stwa

Pań stwa EU RO POL TECH 2011 od bę dą się

w dniach 13–15 kwiet nia br. w War sza wie przy uli -

cy Igna ce go Prą dzyń skie go 12/14. 

Za pro sze nia mi dys po nu ją jed nost ki Po li cji. Po li -

cjan ci i pra cow ni cy Po li cji, któ rzy nie ma ją wej -

śció wek, rów nież bę dą mo gli od wie dzić tar gi.

Wa run kiem uzy ska nia wej ściów ki bę dzie za re je -

stro wa nie się w re cep cji tar gów na pod sta wie le gi -

ty ma cji służ bo wej.

Ko men da Głów na Po li cji i Cen trum Usług Lo -

gi stycz nych za pra sza ją: ha la nr III, sto isko nr 5. 

Ko men da Sto łecz na Po li cji za pre zen tu je się

przed bu dyn kiem oraz na sto isku nr 7 w ha li III.

Na spra gnio nych wie dzy o Po li cji w ha li nr I bę -

dzie cze ka ło sto isko „Po li cji 997” – pod nr 8. �

Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei i radości. 
Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji
oraz przyjaciołom naszej służby życzę, by był to czas
spędzony z najbliższymi, przy świątecznym stole, 
na którym nie zabraknie jajka – symbolu
odradzającego się życia. 

Dzieląc się z Państwem wielkanocnym jajkiem,
pamiętam o tych, którzy zamiast świętować, strzegą
naszego bezpieczeństwa. Im szczególnie życzę wiary
w to, że najlepsze przed nami. 

gen. insp. Andrzej Matejuk
komendant główny Policji

45a.04:Layout 6  3/25/11  12:44 PM  Page 45



Frag ment po wie ści kry mi nal nej Mar ci na Wroń skie go
A na imię jej bę dzie Anie la

�

Zy ga uśmiech nął się. To by ła ta sa ma ce la, w któ rej nie tak daw no

do spół ki z po rucz ni kiem z Dwój ki ma glo wał To masz czy ka. Te raz

znów peł ni ła daw ną funk cję doł ka, a on miał ten luk sus, że ki blo wał

sam na dzie się ciu me trach. Wy god niej niż w sa lon ce ko le jo wej. Ma -

cie jew ski na pił się wo dy z kub ka, któ ry wci snął mu kla wisz, i legł

cięż ko na pry czy. Szlag, to nie tak mia ło wy glą dać!

Przy szedł na swój daw ny ko mi sa riat pro sto z po grze bu. Na cmen -

ta rzu przy Li po wej, obok daw ne go klu bu bok ser skie go i bo iska 

zmie nio ne go w obóz je niec ki, dziś wła śnie cho wa li ofia ry na lo tu

z 9 wrze śnia, po wy cią ga ne spod gru zów szcząt ki. Ro dzi ny czę sto

raczej zga dy wa ły, niż roz po zna wa ły, któ ra no ga al bo rę ka na le ża ła do

ich krew nia ka. A to, co zo sta ło z Trą bi cza, na wet nie przy po mi na ło

ludz kie go cia ła. Po dob no jed nak tuż przy tym strzę pie zgni łe go

mięsa le żał lek ko nad pa lo ny słow nik pol sko -nie miec ki z je go na zwi -

skiem. Mo że to nie ta kie głu pie pod pi sy wać książ ki?

Kie dy Zy ga oparł się na ba rier ce i zio nąc al ko ho lem, oznaj mił kom -

plet nie ogłu pia łe mu nie miec kie mu pod ofi ce ro wi, że zgła sza się

do służ by zgod nie z po le ce niem gu ber na to ra, żan darm po czer wie -

niał na gę bie. Ma cie jew ski uwzględ nił w swo ich ra chu bach, że przyj -

dzie mu wziąć po py sku, ale był go to wy i na to, by le skre śli li go

z li sty. Tym cza sem pod ofi cer uspo ko ił się rów nie szyb ko, jak wcze -

śniej za go to wał. Zaj rzał do swo ich pa pie rów i pod niósł słu chaw kę

we wnętrz ne go te le fo nu. Chwi lę póź niej dwóch in nych żan dar mów

po wle kło ko mi sa rza na do łek. 

Za mknął oczy, ale nie zdą żył za snąć, bo klap nę ła po kry wa ju da sza

i za zgrzy tał za mek.

– Komm, schnel ler! – roz ka zał kla wisz. (...)

We szli na gó rę po do brze zna nych ko mi sa rzo wi scho dach i skrę ci -

li w pra wo, gdzie jesz cze nie tak daw no mie ścił się Wy dział Śled czy.

Jak by te go by ło ma ło, żan darm wska zał Ma cie jew skie mu drzwi je go

ga bi ne tu. (...)

Straż nik zaj rzał na chwi lę do po ko ju, by po chwi li wpro wa dzić tam

ko mi sa rza. Ku je go zdu mie niu na prze ciw biur ka zaj mo wa ne go przez

nie miec kie go ofi ce ra stał pod in spek tor Sze ryń ski w wi zy to wym gar -

ni tu rze i z płasz czem prze wie szo nym przez ra mię.

– Kto jest ta czlo wiek? – za py tał Ma cie jew skie go ofi cer. (...)

– To pan pod in spek tor Sze ryń ski, Herr Haupt mann – za mel do wał

Ma cie jew ski po nie miec ku.

– Gut, a ta czlo wiek? – spy tał żan darm Sze ryń skie go, wciąż zma -

ga jąc się z pol sz czy zną.

– Ko mi sarz Ma cie jew ski. – Pod in spek tor po krę cił z obrzy dze niem

gło wą.

– Więc ofi cer? – Ka pi tan prze szedł na nie miec ki. – A dla cze go

pĳany?

– Je stem al ko ho li kiem, pa nie ka pi ta nie – po spie szył z wy ja śnie -

niem Ma cie jew ski. – Już przed woj ną mia łem z te go po wo du kło po -

ty, ale prze ło że ni przy my ka li oko. Ze wzglę du na mo je bo ha ter stwo

pod czas woj ny z bol sze wi ka mi – do dał.

– To praw da? – Nie miec zwró cił się do Sze ryń skie go.

– Nie wiem, nie pod le gał mi bez po śred nio. Ale co to ma do rze czy?

– Pod in spek tor oparł pięść na biur ku, lecz za raz ją cof nął, gdy ofi cer

spio ru no wał go wzro kiem. – Zgło si łem się do służ by zgod nie z po le -

ce niem ge ne ral ne go gu ber na to ra, a pan ro bi mi pro ble my. Czy pan

wie, pa nie ka pi ta nie, że pan jesz cze do szko ły nie cho dził, kie dy ja

wal czy łem z za ży dze niem te go kra ju? I go tów je stem wal czyć z tym

by dłem da lej. Pi jań stwo ko mi sa rza Ma cie jew skie go to nie mo ja spra -

wa. (...)

– O ile mi wia do mo, po glą dy pa na Sze ryń skie go w kwe stii ży dow -

skiej za wsze by ły zbież ne z po glą da mi par tii na zi stow skiej – po wie -

dział z prze ką sem Ma cie jew ski.

– To dla cze go ja mam w pań skich ak tach, że jest pan Ży dem, Sze -

ryń ski?! – Żan darm trzep nął otwar tą dło nią w roz ło żo ne na biur ku

pa pie ry.

– Bo Ży dem był mój oj ciec, ale nie ja! Niech pan do kład nie prze -

czy ta, bo ja ni cze go nie ukry wam! – Twarz pod in spek to ra ob lał cho -

le rycz ny ru mie niec. – I dla cze go pan nie pro si, że bym usiadł? Jest

pan niż szy stop niem. 

Ka pi tan od chy lił się na krze śle i uśmiech nął, jak by dzię ki spryt nej

se rii py tań uzy skał wła śnie cen ne ze zna nia w spra wie co naj mniej

o roz bój z bro nią pal ną.

– Bo usta wa ra so wa – za czął spo koj nym to nem – sta wia tę kwe -

stię cał kiem ja sno. Je steś Ży dem, Sze ryń ski. Ale chwa li ci się, że ni -

cze go nie ukry wasz, cho ciaż my i tak wszyst ko wie my. Mo żesz wyjść.

– Co? – Pod in spek tor spą so wiał na twa rzy.

– He raus! – Ofi cer wska zał mu drzwi. – A ty, Ma cze jew ski, sia daj.

– Za no to wał coś i za mknął tecz kę. Zy ga do strzegł na niej swo je na -

zwi sko. – Do brze mó wisz po nie miec ku, tyl ko to two je pi cie… Szko -

da! Ale ty zo ba czysz, Ma cze jew ski, my tu zro bi my po rzą dek. Jesz cze

nam po dzię ku jesz.

– Ja już pa nu dzię ku ję, Herr Haupt mann. – Ko mi sarz uśmiech nął

się sze ro ko jak idio ta. – Cze ka mnie co naj mniej do ba trzeź wo ści,

do bry po czą tek wal ki ze zgub nym na ło giem.

– Straż nik! – wrza snął ka pi tan. – Od pro wa dzić!

�

Drzwi otwo rzy ły się i do ce li wszedł męż czy zna śred nie go wzro stu,

za to o sze ro kich bar kach za wo do we go za pa śni ka i peł nej, wręcz na -

la nej twa rzy. Gdy by nie to, że miał kra wat, sznu rów ki, a na wet pa sek,
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moż na by go za py tać: „A pa na za co wsa dzi li?”. No i gdy by nie ko -

micz ne oku la ry o bar dzo gru bych szkłach, choć w cien kich dru cia -

nych opraw kach. 

Fa cet prze szedł się do okna, omi nął ki bel, po czym wró cił i usiadł

na są sied niej pry czy.

– Ko mi sarz Zyg munt Ma cze jew ski? – za py tał. Głos miał ni ski i lek -

ko sy czą cy, ale mó wił ład nym nie miec kim, do kład nie ta kim, ja ki

Zyga pa mię tał ze szko ły. – Przy ję ty do służ by w 1926, po tem Za -

mość, od 1929 kie row nik Wy dzia łu Śled cze go w Lu bli nie, awan so -

wany na ko mi sa rza na po cząt ku 1937, krót ko ofi cer in spek cyj ny

i znów śled czy. O, pra wie bym za po mniał, jesz cze bok ser ski mistrz

okrę gu ja kieś pięt na ście lat te mu. Wa ga pół cięż ka, nicht wahr?

– Tak, praw da. – Zy ga, cho ciaż już od kil ku go dzin wbrew prze pi -

som wy le gi wał się na pry czy, te raz rów nież usiadł. – Zu peł nie, jak by -

śmy się zna li.

– Bo już się zna my. Dok tor Er win Schleg ger, rad ca kry mi nal ny. –

Męż czy zna kiw nął sztyw no gło wą.

– Pan… in spek tor? – upew nił się Ma cie jew ski.

– A co? – burk nął tam ten. – Chce pan sta nąć na bacz ność i się za -

mel do wać? To nie w pań skim sty lu, do brze wiem. W ogó le du żo

wiem.

– No to ten ka pi tan, któ ry urzę du je w mo im ga bi ne cie, jest lep szy,

pa nie rad co kry mi nal ny – uśmiech nął się kwa śno Zy ga. – On twier -

dzi, że w s z y s t k o wie.

– Gów niarz! Za pa li pan? – Gru bas otwo rzył srebr ną pa pie ro śni cę.

– Pan dok tor jest bar dzo uprzej my. – Ma cie jew ski wsa dził so bie

pa pie ro sa do ust, pró bu jąc ukryć, że drżą mu rę ce. Jak idio ta wy brał

się na ko mi sa riat z nie peł ną pacz ką! Ale nie przy wi dy wał za trzy ma -

nia, wręcz prze ciw nie.

– A pan bar dzo nie roz sąd ny. – Szczęk nę ła za pal nicz ka i Schleg -

ger po dał ogień. – Czy pan so bie zda je spra wę, w ja kim ba gnie pan

sie dzi?

– Prze cież zgło si łem się do służ by. – Zy ga z lu bo ścią ode tchnął

świe żym dy mem. Nie per fu mo wa nym. – We dług za rzą dze nia wi -

nie nem to zro bić do 10 li sto pa da, a przy sze dłem 9, przed ter mi -

nem. Co zaś się ty czy mo je go sta nu… Cóż po wie dzieć, pa nie

rad co, je stem wrak czło wie ka! Nie na da ję się już na gli nę. Al ko -

ho lizm to nic do bre go, no ale nie jest prze stęp stwem na wet w Rze -

szy.

Schleg ger chwi lę mie rzył go wzro kiem, pa ląc w mil cze niu. Na -

gle wy buch nął śmie chem. Z trzę są cym się brzu chem i po dry gu ją -

cy mi po licz ka mi za czął spa ce ro wać po ce li.

– Pan so bie nie zda je spra wy, ja kie zmia ny za szły od dzie wią te -

go, Herr Ma cze jew ski. Sie dzi pan so bie pią ty dzień na przy tul nym

po li cyj nym doł ku i trzeź wie je. A te mu ka pi -

ta no wi to po wi nien pan być wdzięcz ny, że

zer k nął w pań skie ak ta. Gdy by nie to, był -

by pan już na Zam ku. Bo chy ba tak na zy wa -

cie tu tej sze wię zie nie?

– Tak, Lu blin to bar dzo kaf kow skie miej -

sce – przy znał Zy ga.

– Ci szej, do cho le ry! – syk nął groź nie rad -

ca kry mi nal ny. – Te go zde ge ne ro wa ne go

Ży da Kaf ki nie ma i nie by ło, ro zu mie my

się?

– Za czy na my. – Ko mi sarz spoj rzał na nie -

go po waż nie. Na bie głe krwią oczy Schleg -

ge ra, w do dat ku po więk szo ne przez gru be

szkła, wy glą da ły ni czym jaj ka bez sko ru pek.

Jaj ka, z któ rych mo że się wy kluć coś bar -

dzo nie przy jem ne go. – Ale Za mek też dla

lu dzi.

Rad ca kry mi nal ny usiadł z gło śnym wes tchnie niem i sta ran nie

roz gniótł bu tem nie do pa łek. Oparł dło nie na sze ro ko roz sta wio -

nych ko la nach. Zy ga też po wi nien już wła ści wie zga sić pa pie ro sa,

ale żal mu by ło choć by dro bin ki ty to niu.

– A sły szał pan o obo zie kon cen tra cyj nym w Sach sen hau sen? Albo

w Da chau? – Nie miec za wie sił głos. – My ślę, że wo lał by pan nie

usły szeć, tym bar dziej nie zo ba czyć. Dla te go przy cho dzę z kon kret -

ną pro po zy cją. Ja ko dy rek tor Kri mi nal po li zei w tym dys tryk cie.

Ma cie jew ski zga sił wresz cie pa pie ro sa, bo tli ła się już tyl ko tek -

tu ro wa gil za. Je go kom bi na cja, by pod po zo rem al ko ho li zmu unik nąć

służ by, upa dła; nie miał co do te go wąt pli wo ści. Je śli jed nak Schleg -

ger nie kła mał i za trzy ma nie na doł ku uchro ni ło go przed czymś

znacz nie po waż niej szym, to brzmia ło już cał kiem źle. Ale Zy ga na

jego miej scu nie po wstrzy mał by się tak że przed ble fem. Za mknąć

fa ce ta w osob nej ce li, po trzy mać kil ka dni, a po tem mu wmó wić, że

roz po czę ła się choć by in wa zja Mar sjan. Prze cież nie da lej niż rok

temu Ma cie jew ski czy tał o czymś po dob nym w „Expres sie”.

– A co miał bym ro bić? – rzu cił Zy ga lek kim to nem, cho ciaż krew

w ży łach za czę ła krą żyć mu szyb ciej. Woj na nie skoń czy się do wio -

sny, to pew ne, a ko lej ne go 9 wrze śnia do brze by ło by być przy go to -

wa nym…

– My śla łem o sta no wi sku kie row ni ka pol skie go od dzia łu w dy -

rek cji Po li cji Kry mi nal nej. – Schleg ger mach nął rę ką, jak by szło

o ja kiś oczy wi sty dro biazg. Na gle za śmiał się, jak by przy po mniał

so bie dow cip. – A wie pan, co sta ło się dzień po pań skim za trzy ma -

niu? Przy szedł do nas pań ski daw ny pod wład ny… Fa le wicz? Nie,

Fal ne wicz! Zgło sił się do służ by i ze znał, że to nie praw da, ja ko by

był pan al ko ho li kiem. Bar dzo pa na chwa lił ja ko zna ko mi te go śled -

cze go, któ ry zna to mia sto na wy lot, po świę ca się wy łącz nie pra cy

i któ ry ni gdy nie sym pa ty zo wał z żad ny mi par tia mi po li tycz ny mi.

Po dob nie zresz tą mó wił pod ko mi sarz Kraft. Nie wspo mniał tyl ko,

że nie umie pan żyć w zgo dzie z prze ło żo ny mi, ale mnie to zu peł -

nie nie prze szka dza, o ile na praw dę jest pan tak do bry, jak wy ni ka

z na szych pa pie rów. My ślę, że bę dzie nam się do brze ra zem pra -

co wa ło. – Rad ca kry mi nal ny wy cią gnął rę kę. – Ja też nie ba wię się

w żad ną po li ty kę. Obaj je ste śmy gli ny. �

(…)

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Marcin Wroński: A na imię jej będzie Aniela. 
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Trze ci tom re tro kry mi na łu o lu bel skim ko mi sa rzu Zyg mun cie
Ma cie jew skim za czy na się we wrze śniu 1938 r. Zy ga bez sku -
tecz nie szu ka mor der cy mło dej słu żą cej, a rów no rok póź niej
gi nie ko lej na ko bie ta – obie ofia ry mia ły na imię Anie la i obie zgi -
nę ły w dniu swo ich imie nin, czyli 9 września. Jed nak na prze -
szko dzie śledz twu sta je hi sto ria: wy buch woj ny kom pli ku je
sy tu ację Po li cji Pań stwo wej i jej funk cjo na riu szy, a Ma cie jew ski
do sta je pro po zy cję nie do od rzu ce nia…
Po przed nie kry mi na ły Mar ci na Wroń skie go (oraz roz mo wy z au -
to rem) za pre zen to wa li śmy już na na szych ła mach: Mor der stwo
pod cen zu rą w nu me rze li sto pa do wym 2007 r., a Kino Ve nus
w paź dzier ni ko wym 2008 r. Z oka zji pre mie ry A na imię jej bę dzie Anie la wy daw nic -
two W.A.B. wzno wi ło po przed nie czę ści. Obec nie pi sarz pra cu je nad czwar tym i pią -
tym to mem o ko mi sa rzu Ma cie jew skim.
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Numer zamknięto: 25.03.2011 r.
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 – ota cza np. waż ną część tek stu, 4 – jest tyl ko jed na, 8 – bi blĳ ny lub szwedz ki,
11 – skła da ne w śledz twie lub w są dzie, 14 – … cul pa, 15 – cho ry bo ha ter ko me dii Mo lie ra,
16 – ro śli na ziel na lub od głos otwie ra nych drzwi, 17 – pół tu zi na, czy li …, 18 – szkieł ko uda ją ce
rubin, 20 – Szy kul ska lub Wi śniew ska, 22 – kum ka, 23 – ka na nej ska bo gi ni, 25 – nie zwy kłe wy da -
rze nie, czę sto nie bez piecz ne, 28 – pi smo, książ ka lub blan kiet, 29 – na sza ma już ukoń czo ne 2010
lat, 30 – pa mięt na i do za pa mię ta nia nie jed na, 31 – u bo ku ma my, 33 – na uka o Bo gu, 34 – ra zi
strza ła mi mi ło ści, 36 – naj więk szy wśród in stru men tów smycz ko wych, 40 – Wil helm, zna ko mi ty
łucz nik, 41 – „ko le żan ka” ziarn ka gro chu, 45 – wśród dwu śla dów z Ja po nii, 46 – sto li ca nad
Nilem, 47 – cię ta od po wiedź, 48 – bę dzie li ce ali stą, 49 – ma skrzy dła.
Pio no wo: 1 – mia ra pa pie ru, 2 – tu po wsta ją my śli, 3 – typ ak to ra, 4 – jaj ko wiel ka noc ne, 5 – Po la
wśród pol skich ak to rek, 6 – za czą tek pla stra wo sku, 7 – jed nost ka na tę że nia prą du, 8 – mia sto
na wy spie Lu zon (Fi li pi ny), 9 – dłu gie sto ją ce lu stro, 10 – gę sta ma sa, 12 – ar kusz po pra wek
w książ ce, 13 – opraw ka, rę ko jeść, 19 – ma ły dia ment, 21 – wymiar pionowy człowieka, 24 – re -
pre zen ta cyj na dru ży na spor to wa, 25 – np. dwu oso bo wy pie szy w re jo nie, 26 – wie je z hor ro ru, 
27 – broń drzew co wa, 30 – szcze gół bez zna cze nia, 32 – ka nap ka, 35 – rzę si ste dla ar ty sty,
37 – szkic, 38 – cię żar do wy rzu ce nia, 39 – ga tu nek za ją ca, 41 – szczę ście, po wo dze nie, 42 – z Zie -
lo ne go Wzgó rza, 43 – rów obron ny, 44 – czub, pió ro pusz.
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 29:

(…….....…....…....….....),   (......................)   (......................)   (....)   (................)   (......................................)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10        11  12  13  14        15  16  17  18     19  20  21  22       23  24  25  26  27  28  29

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 19 kwietnia 2011 r. W e -ma ilu pro si my o po da nie imie nia
i na zwi ska oraz ad re su za miesz ka nia. Wśród Czy tel ni ków, któ rzy na de ślą pra wi dło we roz wią za -
nia, roz lo su je my na gro dy: książki Wydawnictwa W.A.B.
Na de sła nie przez Czy tel ni ka roz wią za nia ozna cza, że wy ra ża on zgo dę na pu bli ka cję swo je go
imie nia i na zwi ska oraz miej sca za miesz ka nia w razie wy gra nej. Peł ny re gu la min do wglą du 
w re dak cji. 
Roz wią za nie krzy żów ki z ha słem nr 3: „Smutek to najgorsza pora dnia”. Na gro dę, książ ki War -
szaw skie go Wy daw nic twa Li te rac kie go Muza SA, wy lo so wa li: Piotr Chomont z Przylepu, Monika
Orlik z Krakowa i Rafał Kurzydło z Iwkowej.

KRZYŻÓWKA NR 4

50.04:Layout 6  3/24/11  10:20 AM  Page 50



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF>
    /POL ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [1417.323 1417.323]
>> setpagedevice




