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71. rocznica zbrodni katyńskiej – w Warszawie, Katowicach,
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.TYLKO SŁUŻBA.
Mundurowy savoir-vivre
Policjant na galowo – jak policjanci mają nosić mundur
wyjściowy

.POLICYJNY PITAWAL.
Mistrzowie świętej sprawiedliwości
Zawód kat – w majestacie prawa torturował skazańców, ścinał im
głowy, łamał kołem, podpalał stosy itp.

.TYLKO SŁUŻBA.
Ruch drogowy
Prosto z drogi – Sprzęt dla drogówki; „Piłeś, nie jedź!”; Rewolucja
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Dobry pomysł
Kontrola zarządcza w Policji... – czyli o co w tym wszystkim
chodzi
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Listy czytelników
W matni; Kiedy zaczyna się wiosna

.SPORT.
Rozmaitości
Policjanci w Dębnie; Sztanga w górę; Sportowe zapowiedzi

.ROZRYWKA.
Kryminał
Życie jak gry operacyjne – rozmowa z Piotrem Rosą
Odprawa posłów polskich – fragment drugiego tomu powieści
Piotra Rosy „Pan pójdzie z nami”
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Rozmaitości
Nagrody dla specjalistów bombowych; Warsztaty narkotykowe
w pilskiej SP; Turyści w Ostrowie; 265 dawców; Środki z Funduszu
Prewencyjnego; PaT zaprezentował się na Woli; 

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Policyjne precedensy – policjant z HIV, zadośćuczynienie dla
Szczeklika
Program Spraw Precedensowych – relacje jednostka – państwo,
a także między podmiotami prawnymi
Odpowiedzialność prokuratora – k.p.k. daje osobie, którą dotknęły
błędy organu procesowego, możliwość dochodzenia
odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie lub
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.TYLKO SŁUŻBA.
Komunikacja wewnętrzna
Dlaczego KW? – dla wielu pojęcie komunikacja wewnętrzna
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.TYLKO SŁUŻBA.
e-Posterunek
Policjant mobilny – nowe narzędzie pozwoli policjantom mniej
pisać, więcej pracować
Przed Euro 2012
Wizerunek kibica – wyobrażenia mieszkańców miast gospodarzy
mistrzostw o przebiegu imprezy
Kibole? Pseudokibice? Bandyci? – zaostrzenie kursu wobec
osób, którym umiłowanie sportu i kibicowanie przechodzi
w zamiłowanie do burd, a nieraz do działalności przestępczej
Policjant, który mi pomógł
Nie zdarzyło się, by zawiodła – tak mówią o mł. asp. Annie
Wasilewicz z KPP w Otwocku jej podopieczne

.PRAWO.
Przemoc w rodzinie 
Policjant przy odebraniu dziecka – rozporządzenie obowiązuje
od 18 kwietnia 2011 r.

.TYLKO ŻYCIE.
Z sali sądowej
Tej rany zabliźnić się nie da... – dwaj policjanci nie żyją od
przeszło dekady, a sądy wciąż sądzą...

.TYLKO SŁUŻBA.
Europoltech 2011
Supernowoczesne dla Policji – na Międzynarodowych Targach
Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji
Bezpieczeństwa Państwa zdjęcie na okładce Krzysztof Chrzanowski

03_05:Layout 6  4/21/11  11:45 AM  Page 3



Nagrody dla specjalistów
bombowych

15 kwiet nia br. z oka zji Dnia Sa pe ra pod czas Ga li Na gród Sto -

wa rzy sze nia Pol skich Spe cja li stów Bom bo wych (SPSB) wrę czo -

no w War sza wie Na gro dy im. Pio tra Mo la ka – po li cyj ne go

an ty ter ro ry sty, któ ry zgi nął w 1996 r. pod czas roz bra ja nia ła dun -

ku wy bu cho we go. Na gro dy ma ją for mę sta tu et ki tech ni ka bom -

bo we go w kom bi ne zo nie prze ciw wy bu cho wym: są przy zna wa ne

od 11 lat, a w 2008 r. zo sta ło im nada ne imię tra gicz nie zmar łe -

go po li cjan ta.

Na gro dę w ka te go rii Pi ro tech nik Ro ku 2010 otrzy mał kpt. BOR

Zdzi sław Za pał, a dwie Na gro dy Ho no ro we Sto wa rzy sze nia Pol -
skich Spe cja li stów Bom bo wych – płk Ry szard Wod ni kow ski i płk

dr Je rzy Rut kow ski. Sta tu et ki wrę cza li Jo an na Mo lak, wdo wa

po po le głym pi ro tech ni ku i wi ce pre zes Fun da cji Po mo cy Wdo -

wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach, oraz pre zes za rzą du

SPSB płk Le szek T. Ar te miuk. 

W wiel ka noc ną nie dzie lę, 24 kwiet nia, mi nę ło 15 lat od tra gicz -

nej śmier ci an ty ter ro ry sty Pio tra Mo la ka, któ ry zgi nął pod czas roz -

bra ja nia ła dun ku wy bu cho we go na jed nej z war szaw skich sta cji

ben zy no wych. Jak co ro ku rocz ni cę tę uczczo no w sie dzi bie Biu -

ra Ope ra cji An ty te ro ry stycz nych, gdzie dwa dni przed rocz ni cą

uro czy ście zło żo no wień ce i kwia ty. �

AW

Warsz ta ty nar ko ty ko we 
w pil skiej SP

W Szko le Po li cji w Pi le w po ło wie kwiet nia zor ga ni zo wa no trzy -

dnio we warsz ta ty po świę co ne roz po zna wa niu i zwal cza niu prze stęp -

czo ści nar ko ty ko wej. Za ję cia skie ro wa ne by ły do po li cjan tów

z ko mend wo je wódz kich oraz miej skich i do ty czy ły m.in. no wych

środ ków odu rza ją cych i nie le gal ne go wy ko rzy sta nia le ków za wie ra ją -

cych pseu do efe dry nę do pro duk cji nar ko ty ków. Warsz ta ty pro wa dzi -

li przed sta wi cie le Wy dzia łu Kry mi nal ne go Biu ra Kry mi nal ne go KGP,

funk cjo na riu sze z ko mend wo je wódz kich oraz wy kła dow cy z Za kła -

du Kry mi nal ne go SP w Pi le. 

Za koń cze nie za jęć zbie gło się z otwar ciem no wej sa li dy dak tycz -

nej pil skiej szko ły: słu cha cze kur sów do sko na le nia za wo do we go służ -

by kry mi nal nej, wy ko nu ją cy czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw cze

i do cho dze nio wo -śled cze, bę dą mo gli w niej zdo by wać spe cja li stycz -

ną wie dzę i umie jęt no ści prak tycz ne do ty czą ce zwal cza nia prze stęp -

czo ści nar ko ty ko wej. �

JA RO SŁAW ZIENT KOW SKI, MA RIUSZ POD GÓR SKI

Tu ry ści w Ostro wie 
XXV Ju bi le uszo wy Zlot Ak ty wu Tu ry stycz ne go od był się

w dniach 13–16 kwiet nia br. w Ostro wie Wiel ko pol skim. W ten

spo sób mun du ro wi tu ry ści sku pie ni w Ko mi sji Tu ry sty ki w re sor -

cie spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji uczci li 25-le cie swo jej

dzia łal no ści. �

P.Ost. 

265 daw ców
265 osób za re je stro wa ło się w ba zie po ten cjal nych daw ców szpi ku

kost ne go pod czas ak cji pod ha słem Po li cja i stra ża cy w wal ce prze ciw
bia łacz ce, któ ra mia ła miej sce w Gdy ni 2 kwiet nia br.

Przed się wzię cie de dy ko wa ne by ło 20-let nie mu Ka mi lo wi, któ ry

rok te mu za re je stro wał się w ba zie Fun da cji DKMS, a te raz sam cze -

ka na po moc in nych. Głów ny mi or ga ni za to ra mi ak cji Dzień Daw cy

Szpi ku dla Ka mi la i In nych by li: Po li cyj ny, Stra żac ki i Stocz nio wy

Klub Ho no ro wych Daw ców Krwi PCK z Gdy ni oraz Fun da cja DKMS

Pol ska, a po my sło daw cą asp. Krzysz tof Wa si lew ski – pre zes Po li cyj -

ne go Klu bu HDK. Or ga ni za to rzy ak cji oraz ro dzi na Ka mi la ser decz -

nie wszyst kim dzię ku ją za wzię cie udzia łu w tym szla chet nym

przed się wzię ciu. Wię cej in for ma cji o tym, jak moż na zo stać daw cą

szpi ku, znaj du je się na stro nie www.dkms.pl. �

AW
zdj. KMP w Gdy ni

Środ ki z Fun du szu Pre wen cyj ne go
Biu ro Fi nan sów KGP in for mu je, że na kon cie Fun du szu Pre -

wen cyj ne go znaj du ją się jesz cze środ ki do wy ko rzy sta nia – jest to

kwo ta nie co po nad 3,4 mln zł. Środ ki z te go fun du szu mo gą być

prze zna czo ne na po pra wę bez pie czeń stwa po li cjan tów i pra cow -

ni ków Po li cji oraz człon ków ich ro dzin ubez pie czo nych w ra mach

Pro gra mu Ubez pie cze nio we go Po li cja 2008 (z wy łą cze niem za -

ku pu po jaz dów), ochro nę zdro wia i pro fi lak ty kę zdro wot ną oraz li -

kwi da cję za gro żeń w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy

w za kła dzie pra cy (tj. w jed nost kach or ga ni za cyj nych Po li cji, któ -

re za war ły umo wę ubez pie cze nia w pro gra mie ubez pie cze nio wym

Po li cja 2008). 

Świad cze nia z Fun du szu Pre wen cyj ne go PZU przy zna wa ne są

na wnio sek skie ro wa ny do cen tral nej ko mi sji ds. fun du szu pre -

wen cyj ne go – za po śred nic twem ko mi sji wo je wódz kich lub szkol -

nych – na pod sta wie przed sta wio nych fak tur i ra chun ków. �

AW

Kon fe ren cja o ko mu ni ka cji
Ko men dant głów ny Po li cji i rek tor Wyż szej Szko ły Umie jęt no ści

Spo łecz nych w Po zna niu ser decz nie za pra sza ją na kon fe ren cję na -

uko wą „Ko mu ni ka cja we wnętrz na w Po li cji i jej aspek ty”. Kon fe ren -

cja roz pocz nie się 6 ma ja 2011 ro ku (pią tek) o godz. 10.00.

w sie dzi bie Wyż szej Szko ły Umie jęt no ści Spo łecz nych w Po zna niu,

przy ul. Gło gow skiej 26. Wię cej in for ma cji moż na uzy skać pi sząc na:

isp@policja.gov.pl � MG
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PaT za pre zen to wał się na Wo li
12 kwiet nia w war szaw skim Te atrze na Wo li im. Ta de usza Łom nic kie go po -

nad 200 uczniów klas pierw szych z wol skich li ce ów wzię ło udział w pro gra mie

Pro fi lak ty ka a Ty. Mło dzież obej rza ła spek takl edu ka cyj no -pro fi lak tycz ny Blac -

ko ut i uczest ni czy ła w ba da niu pro jek to wym pro gra mu, czy li wy peł ni ła ano ni mo -

wą an kie tę do ty czą cą nar ko ty ków i do pa la czy. Oprócz li ce ali stów na spo tka nie

za pro szo no m.in. ku ra to rów oświa ty oraz wła dze sa mo rzą do we Ma zow sza i War -

sza wy. 

Spo tka nie w Te atrze na Wo li za in au gu ro wa ło no wy cykl dzia łań PaT: do do -

tych cza so wych skie ro wa nych do mło dzie ży (PaT/M) i ro dzi ców (PatT/R) do łą -

czyć ma pi lo ta żo wy pro jekt edu ka cyj ny PaT/E, re ali zo wa ny we współ pra cy

z Mi ni ster stwem Edu ka cji Na ro do wej. Pro gram PaT na le ży też do Eu ro pej skiej

Kam pa nii w spra wie Nar ko ty ków, a w mar cu te go ro ku otrzy mał ty tuł li de ra 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. W dniach 5–10 lip ca od bę dzie się na to miast Ogól no pol ska Ak cja

Pro fi lak tycz no -Ar ty stycz na VI Przy sta nek PaT Ostro łę ka/Ka dzi dło 2011. �

AW
zdj. Piotr Ma ciej czak

Pol skie Ba da nie 
Prze stęp czo ści – IV edy cja

Ro śnie po czu cie bez pie czeń stwa Po la ków:

od 2007 r. do 2011 r. od se tek osób de kla ru ją cych

po czu cie bez pie czeń stwa pod czas spa ce rów

po zmro ku wzrósł o 9 punk tów pro cen to wych.

O ty le sa mo zmniej szył się od se tek osób, któ re

nie czu ją się bez piecz nie (patrz wy kres). Wie -

my o tym dzię ki Pol skie mu Ba da niu Prze stęp -

czo ści – je go czwar tą edy cję w stycz niu br. na

zle ce nie Ko men dy Głów nej Po li cji prze pro wa -

dził nie za leż ny ośro dek ba daw czy. 

Po za po czu ciem bez pie czeń stwa ba da nie 

do ty czy ło naj więk szych za gro żeń, któ rych 

oba wia ją się Po la cy, a tak że oce ny sku tecz no ści

Po li cji w wal ce z prze stęp czo ścią i pra cy po li -

cjan tów. 

Wię cej in for ma cji o wy ni kach ba da nia w na -

stęp nym nu me rze Policji 997. �

AB

Uwaga Czytelnicy! Przypominamy – bieżące informacje zamieszczamy w „Aktualnościach” na www.gazeta.policja.pl

Czy czu je się Pan(i) bez piecz nie, spa ce ru jąc w swo jej oko li cy po zmro ku?

Wieści 
z garnizonu lubuskiego –
Klikaj z głową

W kwiet niu w woj. lu bu skim roz po czę ła się dru ga edy -

cja spo tkań pn. „Kli kaj z gło wą”. Or ga ni zu ją ją Wy dział

Pre wen cji Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Go rzo wie

Wlkp. i Ku ra to rium Oświa ty w Go rzo wie Wlkp. Za ję cia

pro wa dzą spe cja li ści z por ta lu spo łecz no ścio we go Na sza

Kla sa oraz Fun da cji Kid pro tect.pl.

Spo tka nia edu ka cyj no -

-pro fi lak tycz ne pn. „Kli kaj

z gło wą” to ele ment Przed -

się wzięć Pro fi lak tycz nych

pn. „Bez pie czeń stwo w cy -

ber prze strze ni”. Ich ce lem

jest prze ka za nie uczniom

oraz do ro słym wie dzy, jak

mą drze i bez piecz nie ko -

rzy stać z in ter ne tu oraz

włą cze nie szkół w sys te -

mowe dzia ła nia na rzecz

e-bezpieczeństwa. 

W spo tka niach w szko -

łach i do mach kul tu ry ma

do czerw ca uczest ni czyć

1500 lu bu skich gim na zja li stów. Ak cji pa tro nu je lu bu ski

ku ra tor oświa ty, jest ona też czę ścią rzą do we go pro gra mu

„Ra zem bez piecz niej”. �

kom. PIOTR WI ŚNIEW SKI
Wy dział Pre wen cji KWP w Go rzo wie Wlkp.

zdj. pla kat
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J ed na z waż niej szych spraw ob ję tych tym

pro gra mem do ty czy ła funk cjo na riu sza

zwol nio ne go ze służ by z po wo du no si ciel -

stwa HIV. Pi sa li śmy o tym w stycz niu 2008 r.

i kwiet niu 2010 r.

PO LI CJANT Z HIV – ZMIA NY
W PRZE PI SACH 
Funk cjo na riusz Po li cji z 8-let nim sta żem służ by

w 2006 r. w ra mach ru ty no wych ba dań pro fi lak -

tycz nych do bro wol nie pod dał się nie obo wiąz ko -

we mu ba da niu na obec ność wi ru sa HIV. Test dał

wy nik po zy tyw ny. Wo je wódz ka Ko mi sja Le kar -

ska MSWiA, a na stęp nie Okrę go wa Ko mi sja Le -

kar ska MSWiA zgod nie orze kły, że po li cjant

zo stał za ka żo ny HIV w związ ku z peł nio ną służ -

bą w Po li cji. Ko mi sje nie zba da ły fak tycz ne go sta -

nu zdro wia po li cjan ta, kie ru jąc się tyl ko

unor mo wa nia mi za war ty mi w za łącz ni ku nr 2

do roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 1991 ro ku w spra wie wła ści wo ści i try bu po stę po -
wa nia ko mi sji le kar skich pod le głych Mi ni stro wi
Spraw We wnętrz nych.

Z po wo du stwier dze nia obec no ści wi ru sa HIV

funk cjo na riusz ten zo stał zwol nio ny ze służ by.

Dzię ki po mo cy współ pra cu ją cych z fun da cją pro
bo no praw ni ków z kan ce la rii De wey&Le Bo -

euf spra wa tra fi ła aż do Try bu na łu Kon sty tu cyj -

ne go. Od po wia da jąc na za da ne przez praw ni ków

py ta nie praw ne, try bu nał stwier dził, że o rze czy -

wi stej „fi zycz nej i psy chicz nej zdol no ści do służ -

by po win ny de cy do wać ko mi sje le kar skie,

a roz strzy ga nie o tym, czy da ny no si ciel wi ru sa

HIV jest cał ko wi cie nie zdol ny do pra cy w Po li cji

na ja kim kol wiek sta no wi sku, czy też mógł by być

efek tyw nym pra cow ni kiem na sta no wi skach nie -

wią żą cych się ze zwięk szo nym ry zy kiem kon tak -

tu z krwią, sta no wi de cy zję me dycz ną”. 

W ten spo sób Try bu nał Kon sty tu cyj ny w wy ro -

ku z 23 li sto pa da 2009 r. wy po wie dział się prze -

ciw ko dys kry mi na cji w do stę pie do służb

mun du ro wych ze wzglę du na no si ciel stwo wi ru -

sa HIV.

W fun da cji pa nu je prze ko na nie, że wy rok ten

jest jed nym z naj istot niej szych z punk tu wi dze -

nia praw i wol no ści jed nost ki orze czeń pol skich

w ostat nich la tach. Jed nak spra wa nie jest do

koń ca za mknię ta. 

Za strze że nia fun da cji bu dzi roz po rzą dze nie

mi ni stra spraw we wnętrz nych z 9 lip ca 1991

roku i do da ny do nie go za łącz nik nu mer 2. 

Od wo łu jąc się do wspo mnia ne go wy ro ku 

Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, fun da cja uwa ża, 

że „nie tyl ko w przy pad ku za ka że nia wi ru sem

HIV mamy do czy nie nia z au to ma tycz ną de cy zją

ko mi sji le kar skich bez ba da nia fak tycz ne go 

sta nu zdro wia funk cjo na riu sza lub kan dy da ta

na funk cjo na riu sza służb mun du ro wych”. 

W De par ta men cie Zdro wia MSWiA po wstał

w ubie głym ro ku pro jekt no we go roz po rzą dze -

nia mi ni stra w spra wie wła ści wo ści i try bu 

po stę po wa nia ko mi sji le kar skich, a tak że roz po -

rzą dze nia w spra wie wy ka zu cho rób po zo sta ją -

cych w związ ku ze służ bą (wraz z za łącz ni ka mi).

Szcze gó ło wo oma wia li śmy je na na szych ła mach

w nu me rach 10 i 11 w 2010 ro ku. 

No we roz po rzą dze nia uwzględ nia ją za rów no

wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, jak i uwa gi

Hel siń skiej Fun da cji Praw Czło wie ka. Jed nak

oby dwa roz po rzą dze nia, jak i sie dem in nych, cze -

ka ją na pod pis mi ni stra, po nie waż wszyst kie

mają zwią zek z usta wą eme ry tal ną, nad któ rą

trwa ją pra ce no we li za cyj ne. W związ ku z tym

roz po rzą dze nia, w tym roz po rzą dze nie i za łącz -

nik oma wia ne w tym tek ście, wej dą w ży cie do -

pie ro, gdy za cznie obo wią zy wać no wa usta wa. 

SZCZE KLIK – PRE CE DEN SO WE 
ZA DOŚĆ UCZY NIE NIE 
Po stę po wa nie wo bec by łe go ko men dan ta po wia -

to we go z Bia łej Pod la skiej insp. Wła dy sła wa

Szcze kli ka cią gnę ło się od 2001 ro ku. Po mó wio -

ny przez dwóch prze stęp ców o przyj mo wa nie ła -

pó wek w za mian za prze ka zy wa nie in for ma cji

zo stał na wnio sek pro ku ra tu ry aresz to wa ny

w grud niu 2001 ro ku. Po pię ciu mie sią cach zwol -

nio ny za kau cją, przez la ta wal czył o swo je do bre

imię. 

W 2007 za padł wy rok unie win nia ją cy, pod trzy -

ma ny przez sąd okrę go wy w 2008 ro ku. Po je go

upra wo moc nie niu Wła dy sław Szcze klik zo stał

przy wró co ny do służ by, wy pła co no mu rów nież

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY Helsińska Fundacja Praw Człowieka POLICJA 997       maj 2011 r.6

Policyjne  prece dHel siń ska Fun da cja Praw 
Czło wie ka
Hel siń ska Fun da cja Praw Czło wie ka (HFPC)
w Pol sce po wsta ła w 1989 ro ku z ini cja ty wy
Ko mi te tu Hel siń skie go, nie za leż nej or ga ni za -
cji oby wa tel skiej, po wo ła nej w 1982 r. Ko mi -
tet Hel siń ski mo ni to ro wał prze strze ga nie
praw czło wie ka i wol no ści oby wa tel skich 
za gwa ran to wa nych w pod pi sa nym w 1975
ro ku przez wła dze PRL w Hel sin kach (stąd
na zwa) ak cie koń co wym KBWE (Kon fe-
ren cja Bez pie czeń stwa i Współ pra cy w
Eu ro pie). 
Człon ko wie Ko mi te tu Hel siń skie go re je stro -
wa li przy pad ki ła ma nia praw czło wie ka przez
wła dze PRL. Na po trze by or ga ni za cji mię -
dzy na ro do wych, ta kich jak Ko mi tet Praw
Czło wie ka ONZ, spo rzą dza li ra por ty na te -
mat pra wo rząd no ści i prze strze ga nia w PRL
norm mię dzy na ro do wych. 
Po za ło że niu w 1989 ro ku Hel siń skiej Fun da -
cji Praw Czło wie ka, ko mi tet peł ni ro lę jej ra -
dy pro gra mo wej, wy stę pu je też do or ga nów
wła dzy pu blicz nej i wy da je oświad cze nia
w kwe stiach praw czło wie ka.
Głów ny mi kie run ka mi ak tyw no ści HFPC są
dzia łal ność w in te re sie pu blicz nym oraz 
edu ka cja.
Obec nie HFPC pro wa dzi dzia łal ność w ra -
mach pię ciu pro gra mów me ry to rycz nych:
Pro gram Spraw Pre ce den so wych, Pro gram
In ter wen cji Praw nej, Pro gram Pra wa Czło -
wie ka a Roz li cze nie z Prze szło ścią, Ob ser -
wa to rium Wol no ści Me diów w Pol sce, Kli ni ka
Pra wa „Nie win ność”. W ra mach tych pro gra -
mów fun da cja zaj mu je się m.in. mo ni to ro wa -
niem two rze nia pra wa, mo ni to ro wa niem
in sty tu cji pu blicz nych pod ką tem praw czło -
wie ka (np. ba da nie wa run ków pra cy są dów,
Po li cji, do stę pu do po mo cy praw nej, praw
pa cjen tów itp.), pro wa dze niem pro gra mów
bez płat nej po mo cy praw nej dla oby wa te li
pol skich, uchodź ców i mniej szo ści i wie lo ma
in ny mi za gad nie nia mi. 
W ra mach dzia łal no ści edu ka cyj nej fun da cja
pro wa dzi Szko łę Praw Czło wie ka dla ab sol -
wen tów wyż szych uczel ni, kur sy dla stu den -
tów w Pol sce i za gra ni cą, róż ne for my
szko leń i tre nin gów dzia ła nia na rzecz praw
czło wie ka.
Hel siń ska Fun da cja Praw Czło wie ka na le ży
do Mię dzy na ro do wej Hel siń skiej Fe de ra cji
na rzecz Praw Czło wie ka. Współ pra cu je
z Ra dą Eu ro py, OB WE, ONZ oraz pol ski mi
i mię dzy na ro do wy mi or ga ni za cja mi po za rzą -
do wy mi. 
Fun da cją kie ru je pię cio oso bo wy za rząd,
na cze le któ re go stoi so cjo log prof. Da nu ta
Przy wa ra. �

ES

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach Programu Spraw
Precedensowych zajmuje się sprawami, które „znacząco mogą zmienić
przepisy prawne, ich interpretację lub praktykę orzeczniczą w zakresie
ochrony praw człowieka, lub też istotnie wpłynąć na zmiany społeczne
w określonych dziedzinach”.
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za wie szo ne na leż no ści fi nan so we. Po kil ku mie -

sią cach od szedł na eme ry tu rę. 

Spra wą in te re so wa ła się Hel siń ska Fun da cja

Praw Czło wie ka. Obroń cą Wła dy sła wa Szcze kli -

ka w pro ce sie przed Są dem Re jo no wym w Lu bli -

nie był czło nek fun da cji, nie ży ją cy już prof.

Zbi gniew Hoł da. 

Po upra wo moc nie niu się w 2008 ro ku wy ro -

ku unie win nia ją ce go Wła dy sław Szcze klik

przy po mo cy ad wo ka tów An drze ja Mi cha łow -

skie go i Jac ka Ste fań skie go z kan ce la rii „Mi cha -

łow ski Ste fań ski”, współ pra cu ją cych pro bo no
z fun da cją, wy stą pił prze ciw ko Skar bo wi Pań -

stwa o odszko do wa nie za po nie sio ne stra ty i za -

dość uczy nie nie za do zna ne krzyw dy. Je go

aresz to wa nie by ło „nie wąt pli wie nie słusz ne”

w ro zu mie niu wy kład ni Są du Naj wyż sze go

i zgod nie z art. 552 par. 4 k.p.k. Wła dy sław

Szcze klik za żą dał od Skar bu Pań stwa 100 tys.

zło tych od szko do wa nia za po nie sio ne stra ty ma -

te rial ne i 700 tys. zło tych za dość uczy nie nia

za stra ty mo ral ne. We wrze śniu 2010 ro ku od by -

ła się roz pra wa przed Są dem Okrę go wym w Lu -

bli nie, który uznał m.in., że sko ro Szcze kli ko wi

po przy wró ce niu go do służ by wy pła co no

wszyst kie za le głe na leż no ści pie nięż ne, to nie

moż na mó wić o stra tach ma te rial nych. Pod czas

roz pra wy pa ni pro ku ra tor stwier dzi ła, że

od wnio sko wa nej przez po wo da su my od szko do -

wa nia na le ży od jąć koszt wy ży wie nia go w aresz -

cie, bo prze cież za osz czę dził w ten spo sób

na swo ich wy dat kach.

Spra wa za koń czy ła się przy zna niem Wła dy -

sła wo wi Szcze kli ko wi 200 tys. zło tych za dość -

uczy nie nia. 

Peł no moc ni cy po wo da, dzia ła ją cy w ra mach

Pro gra mu Spraw Pre ce den so wych, wy stą pi li

do Są du Ape la cyj ne go. Ich zda niem szko da 

wy rzą dzo na Szcze kli ko wi nie ogra ni cza ła się tyl -

ko do okre su tym cza so we go aresz to wa nia,

a sąd I in stan cji błęd nie do ko nał ogra ni cze nia

cza so we go wy rzą dzo nej krzyw dy. Peł no moc ni -

cy wska za li rów nież, że okre śla jąc wy so kość za -

dość uczy nie nia, na le ży wziąć pod uwa gę tak że

ostra cyzm śro do wi sko wy i nie przy chyl ne re ak -

cje wo bec Szcze kli ka po je go zwol nie niu

z aresz tu. W ape la cji za kwe stio no wa li rów nież

usta le nia są du I in stan cji do ty czą ce wy so ko ści

szko dy ma jąt ko wej po nie sio nej przez Szcze kli -

ka. Zda niem peł no moc ni ków sąd I in stan cji 

nie uwzględ nił m.in. kosz tów utra co nych ko rzy -

ści ja ko kon se kwen cji zwią za nych z od wo ła-

niem Wła dy sła wa Szcze kli ka z zaj mo wa ne go

sta no wi ska. 

Sąd Ape la cyj ny rów nież nie do pa trzył się

strat ma te rial nych, na to miast do kwo ty 400 tys.

zło tych pod niósł wy so kość za dość uczy nie nia. 

Peł no moc ni cy Szcze kli ka roz wa ża li wnie sie -

nie ka sa cji, uzna jąc, że po niósł rów nież stra ty

ma te rial ne, jed nak sam za in te re so wa ny oświad -

czył, że za są dzo na kwo ta go sa tys fak cjo nu je

i na tym chce za koń czyć swo je wie lo let nie do -

cho dze nie spra wie dli wo ści.

– Ta spra wa jest pre ce den sem, po nie waż

po pierw sze: za dość uczy nie nie przy zna ne przez

sąd jest wy jąt ko wo wy so kie, po dru gie: w tej

spra wie sąd kar ny orze kał o kwe stii cy wil nej.

Mo że my z sa tys fak cją po wie dzieć, że pro ce du -

ra cy wil na w są dzie kar nym się spraw dzi ła –

mówi Bar ba ra Gra bow ska z Hel siń skiej Fun da -

cji Praw Czło wie ka. �

ELŻ BIE TA SI TEK
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„W naszym systemie prawnym jest wielki potencjał. 
Ale leży odłogiem, bo nikt nie chce albo nie umie go
używać. Program Spraw Precedensowych wypełnia tę
lukę” – powiedziała prof. Ewa Łętowska podczas
konferencji nt. „Rządy prawa – gospodarka – prawa
człowieka” w czerwcu 2007 roku.

H el siń ska Fun da cja Praw Czło wie ka pro wa dzi Pro gram Spraw Pre ce -

den so wych (PSP) od paź dzier ni ka 2004 ro ku. Pro gram ten do ty czy

sze ro ko ro zu mia nych praw czło wie ka w re la cjach jed nost ka – pań -

stwo, a tak że mię dzy pod mio ta mi praw ny mi. W ra mach PSP fun da cja ini -

cju je stra te gicz nie waż ne po stę po wa nia są do we i ad mi ni stra cyj ne lub

przy stę pu je do tych, któ re już się to czą. Są to spra wy do ty czą ce m.in. dys -

kry mi na cji, wol no ści sło wa, wol no ści oso bi stej, praw pra cow ni czych, pra wa

do są du, do stę pu do po mo cy praw nej, wol no ści zgro ma dzeń oraz zrze sza -

nia się. Uczest ni cząc w tych po stę po wa niach fun da cja dą ży do uzy ska nia

prze ło mo wych wy ro ków zmie nia ją cych prak ty kę sto so wa nia pra wa lub

prze pi sy praw ne w kon kret nych kwe stiach bu dzą cych po waż ne wąt pli wo -

ści z punk tu wi dze nia ochro ny praw czło wie ka.

PRZY JA CIEL SĄ DU
Włą cze nie spra wy do Pro gra mu Spraw Pre ce den so wych ozna cza, że przed -

sta wi cie le fun da cji ob ser wu ją roz pra wy, skła da ją opi nie tzw. przy ja cie la sądu

– (opi nie fun da cji, w któ rych przed sta wio ny zo sta je da ny pro blem z punk -

tu wi dze nia praw czło wie ka w świe tle kon sty tu cyj nym i praw no po rów naw -

czym, bez od no sze nia się bez po śred nio do sta nu fak tycz ne go spra wy),

uczest ni czą w po stę po wa niach są do wych na pra wach tzw. trze ciej stro ny

(w trak cie roz pra wy re pre zen tan ci fun da cji ma ją prawo wy po wia da nia się,

skła da nia wnio sków oraz oświad czeń), współ pra cy z kan ce la ria mi praw ny -

mi oraz in dy wi du al ny mi praw ni ka mi, któ rzy re pre zen tu ją przed są da mi

i udzie la ją po mo cy praw nej pro bo no. 

Fun da cja, w ra mach Pro gra mu Spraw Pre ce den so wych, wspie ra ła wszyst -

kie naj waż niej sze spra wy z za kre su praw czło wie ka. Naj wię cej z nich do -

ty czy ło wol no ści oso bi stej, nie pra wi dło wo ści w sto so wa niu tym cza so we go

aresz to wa nia, je go bez za sad no ści lub dłu go trwa ło ści. 

Jed ną z naj gło śniej szych w ostat nich latach jest spra wa dok to ra Mi ro sła wa

Gar lic kie go, kar dio chi rur ga za trzy ma ne go przez CBA w lu tym 2007 r. pod za -

rzu tem ko rup cji i spo wo do wa nia śmier ci pa cjen tów. PSP ob jął spra wę mo ni -

to ro wa niem i Fun da cja Hel siń ska zło ży ła w Eu ro pej skim Try bu na le Praw

Czło wie ka opi nię przy ja cie la są du w tej spra wie. Opi nia po ru sza trzy wąt ki,

w któ rych praw ni cy fun da cji do pa trzy li się nie pra wi dło wo ści: spo sób za trzy ma -

nia le ka rza, orze ka nie przez ase so ra o za sto so wa niu aresz to wa nia tym cza so -

we go, a tak że wąt pli we z punk tu wi dze nia za sa dy do mnie ma nia nie win no ści

wy po wie dzi ów cze sne go mi ni stra spra wie dli wo ści Zbi gnie wa Zio bry. 

W SPRA WIE ŁA MA NIA PRAW
Pra wa ko biet na ru szo ne zo sta ły w gło śnej spra wie Ali cji Ty siąc, któ ra do ty -

czy ła do stęp no ści do le gal nych za bie gów prze ry wa nia cią ży, czy li tzw. abor -

cji te ra peu tycz nej za gwa ran to wa nej w usta wie o pla no wa niu ro dzi ny. Ali cja

Ty siąc wnio sła z po mo cą PSP skar gę do Eu ro pej skie go Try bu na łu Praw

Czło wie ka, któ ry uznał za sad ność tej skar gi. 

Mo ni to ro wa na przez PSP spra wa Bo że ny Ło pac kiej, z za kre su praw pra -

cow ni czych, do ty czy ła wy na gro dze nia za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych

w su per mar ke cie „Bie dron ka”. Po trzech la tach sąd II in stan cji za są dził

na rzecz po wód ki 26 tys. zło tych. 

Waż ny ob szar ak tyw no ści PSP sta no wią spra wy z za kre su wol no ści sło -

wa. Ro bert Bie droń na przy kład zo stał ska za ny za uży cie w wy wia dzie pra -

so wym sfor mu ło wań „fa szy stow sko -na cjo na li stycz no -ka to lic ki”. We dług

praw ni ków fun da cji w wyroku do szło do nad uży cia art. 257 k.k., czyli do ści -

ga nia wy po wie dzi miesz czą cej się w gra ni cach wol no ści sło wa. W efek cie

pro ce su Ro bert Bie droń zo stał unie win nio ny przez sąd II in stan cji.

Dzię ki pro wa dze niu przez fun da cję po przez PSP stra te gicz nych po stę -

po wań do ty czą cych pra wa do wol no ści zgro ma dzeń przy pad ki ła ma nia pra -

wa w tym za kre sie są co raz rzad sze. Naj gło śniej sza spra wa do ty czy ła Pa ra dy

Rów no ści w War sza wie w 2005 ro ku, na któ rą ów cze sny pre zy dent sto li cy

Lech Ka czyń ski wy dał de cy zję od mow ną. Praw ni cy PSP przy go to wa li skar -

gę do Eu ro pej skie go Try bu na łu Praw Czło wie ka, któ ry zde cy do wał o do -

pusz czal no ści skar gi.

Pra wa osób po zba wio nych wol no ści są na ru sza ne m.in. wsku tek umiesz -

cze nia ich w ce lach, w któ rych pa nu je prze lud nie nie. Pro wa dząc po przez

Pro gram Spraw Pre ce den so wych skar gi osa dzo nych fun da cja wy stę pu je za -

rów no do Są du Naj wyż sze go, jak też przy go to wu je skar gę kon sty tu cyj ną.

W SPRA WIE DYS KRY MI NA CJI
PSP an ga żu je się w spra wy do ty czą ce dys kry mi na cji. Jed ną z nich by ła spra -

wa dys kry mi na cji do stę pu do za wo du po li cjan ta (ar ty kuł str. 6), spra wa dys -

kry mi na cji ze wzglę du na orien ta cję sek su al ną, nie peł no spraw ność, czy ze

wzglę du na wiek. Ta ostat nia mia ła miej sce w Pol skim Ra diu, gdzie pre zes

usta lił li stę osób do zwol nie nia, kie ru jąc się kry te rium wie ku i uży wa jąc

przy tym ob raź li wych okre śleń: „zło gi gier kow sko -go muł kow skie”, „śred nia

wie ku bli ska tej na cmen ta rzu”, czy „wo kół wi dzę sa me sta re ko bie ty”. �

ELŻ BIE TA SI TEK

Oso by, któ re zwra ca ją się o przy ję cie ich spraw do Pro gra mu
Spraw Pre ce den so wych, po win ny prze słać pocz tą lub fak sem na -
stę pu ją ce do ku men ty:
1. Ogól ny opis spra wy (przed sta wie nie pro ble mu praw ne go, wraz
z szer szym kon tek stem, opis nie dłuż szy jed nak niż dwie stro ny).
Na le ży krót ko wska zać: ja kie pra wo czło wie ka zo sta ło na ru szo ne
w da nej spra wie, czy pro blem ma szer szy kon tekst, do ty czy lub
mo że do ty czyć więk szej gru py lu dzi, czy pro wa dze nie tej spra wy
mo że do pro wa dzić do zmian ma ją cych skut ki nie tyl ko dla sy tu acji
praw nej skar żą ce go.
2. Ko pie naj waż niej szych do ku men tów (w szcze gól no ści wy ro ków,
po sta no wień są dów, de cy zji ad mi ni stra cyj nych, od wo łań).
Fun da cja nie zaj mu je się spra wa mi do ty czą cy mi tych pro ble mów
praw nych lub spo łecz nych, któ re już zo sta ły przez PSP pod ję te.
Wstęp na de cy zja od no śnie do te go, czy spra wa od po wia da przy -
ję tym kry te riom, jest po dej mo wa na przez praw ni ków Pro gra mu
Spraw Pre ce den so wych. Osta tecz ną de cy zję po dej mu je ra da pro -
gra mo wa. 
W skład Ra dy Pro gra mo wej PSP wcho dzą: prof. Wik tor Osia tyń -
ski, prof. Jan Barcz, prof. Ro man Wie ru szew ski, prof. Fry de ryk Zoll,
prof. Grze gorz Ja nusz, dr Agniesz ka Graff i dr Piotr Kła docz ny.

Hel siń ska Fun da cja Praw Czło wie ka
Pro gram Spraw Pre ce den so wych
00-018 War sza wa ul. Zgo da 11
tel. 22-556-44-71 faks: 22-556-44-75
e -ma il: pre ce dens@hfhr.org.pl
stro na www: www.hfhr pol.waw.pl/pre cens/
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P rze stęp cy, na któ rych ze zna niach lu bel ska pro ku ra tu ra

opar ła akt oskar że nia prze ciw ko Wła dy sła wo wi Szcze kli -

ko wi, w śledz twie wy co fa li się z po mó wień. Przed są dem

oświad czy li, że byli na ma wia ni przez pro ku ra to ra do ze znań ob -

cią ża ją cych Szcze kli ka w za mian za obiet ni cę zła go dze nia im kar

w in nych spra wach. 

Kie dy w 2008 ro ku by ły ko men dant zo stał pra wo moc nie unie -

win nio ny, sąd okrę go wy w uza sad nie niu wy ro ku wy tknął pro ku -

ra tu rze licz ne błę dy, lek ce wa że nie i po mi ja nie do wo dów,

jed no stron ność i da wa nie wia ry tyl ko ze zna niom ob cią ża ją cym

po li cjan ta, a na wet prze ra bia nie pro to ko łów.

„Uza sad nie nie są du jest dru zgo cą ce dla pro ku ra tu ry. Przy -

znam, że nie wi dzia łem dru gie go ta kie go uza sad nie nia, gdzie

w tak zde cy do wa ny spo sób ne ga tyw nie oce nio no dzia łal ność pro -

ku ra tu ry” – ko men to wał wy rok ów cze sny mi ni ster spra wie dli -

wo ści Zbi gniew Ćwią kal ski w jed nym z wy wia dów.

Prof. Zbi gniew Hoł da, od po cząt ku mo ni to ru ją cy tę spra wę,

spo sób pro wa dze nia śledz twa uwa żał za skan da licz ny. W roz mo -

wie z dzien ni ka rzem „Po li cji 997” są do we uza sad nie nie wy ro ku

unie win nia ją ce go Szczeklika określił jako „je den wiel ki akt

oskar że nia prze ciw ko pro ku ra tu rze”. Uwa żał, że pro ku ra to rzy

pro wa dzą cy tę spra wę po win ni zo stać uka ra ni. 

Prof. Hoł da zmarł, za nim po pra wie 10 la tach wal ki o spra wie -

dli wość sąd przy znał Wła dy sła wo wi Szcze kli ko wi za dość uczy -

nie nie – 400 tys. zło tych od Skar bu Pań stwa. Za ewi dent ne

błę dy pro ku ra tu ry za pła ci li po dat ni cy, czy li my wszy scy. 

O od po wie dzial ność pro ku ra to rów py ta li dzien ni ka rze ob ser -

wu ją cy tę spra wę i wie le osób ko men tu ją cych wy rok na fo rum

in ter ne to wym. 

„Pro ku ra tu ra ni gdy nie po in for mo wa ła o nie wiel kich choć by

ka rach dys cy pli nar nych dla śled czych w tej spra wie. Prze ciw nie,

pro ku ra to rzy: Ce za ry Pa ku ła (pro wa dził prze słu cha nia) i Ma ciej
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Odpowiedzialność prokuratora

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w ciągu półtora roku, od stycznia 2009 do czerwca 2010, 
sądy powszechne zasądziły prawomocnymi wyrokami odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazania,

aresztowania i zatrzymania na łączną kwotę około 11 700 000 złotych.

�
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Flor kie wicz (przy go to wał akt oskar że nia)

zro bi li za wrot ne ka rie ry. Pa ku ła z pro ku -

ra tu ry re jo no wej awan so wał do okrę go wej,

a w czerw cu 2006 r. zo stał na czel ni kiem

wy dzia łu śled cze go tej jed nost ki. Flor kie -

wicz w 2004 r. tra fił aż do Pro ku ra tu ry

Kra jo wej” – do no si ła 31 stycz nia 2011 r.

lu bel ska „Ga ze ta Wy bor cza”.

„NIE WĄT PLI WIE NIE SŁUSZ NE
ARESZ TO WA NIE” 
Ko deks po stę po wa nia kar ne go da je oso -

bie, któ rą do tknę ły błę dy po peł nio ne

przez or gan pro ce so wy, moż li wość do cho -

dze nia od szko do wa nia i za dość uczy nie nia

za nie słusz ne ska za nie, nie wąt pli wie nie -

słusz ne tymczasowe aresz to wa nie lub za -

trzy ma nie. Art. 552 par. 1 k.p.k. mó wi

o moż li wo ści do cho dze nia od szko do wa nia

i za dość uczy nie nia przez oskar żo ne go,

któ ry w wy ni ku wzno wie nia po stę po wa nia

lub ka sa cji zo stał unie win nio ny al bo ska -

za ny na ła god niej szą ka rę. Art. 552 par. 4

k.p.k. prze wi du je moż li wość do cho dze nia

od szko do wa nia i za dość uczy nie nia w wy -

pad ku nie wąt pli wie nie słusz ne go tym cza -

so we go aresz to wa nia lub za trzy ma nia. 

Czym jest „nie wąt pli wie nie słusz ne

aresz to wa nie” wy ja śnił Sąd Naj wyż szy

w uchwa le z 15 wrze śnia 1999 ro ku: „nie -

wąt pli wie nie słusz nym w ro zu mie niu

art. 552 par. 4 k.p.k. jest tym cza so we

aresz to wa nie, któ re by ło sto so wa ne z ob -

ra zą prze pi sów roz dzia łu 28 k.p.k. (dot.

środ ków za po bie gaw czych) oraz po wo du -

ją ce do le gli wość, której nie po wi nien do -

znać, w świe tle ca ło kształ tu oko licz no ści

usta lo nych w spra wie, a w szcze gól no ści

pra wo moc ne go jej roz strzy gnię cia”.

ROSZCZENIE ZWROTNE – PRZEPIS
NIEWYKORZYSTYWANY 
Wła dy sław Szcze klik z moż li wo ści, ja kie

da je art. 552 par. 4, sko rzy stał. Po szko do -

wa nych przez or ga ny pro ce so we jest

znacz nie wię cej niż osób, któ re zde cy do -

wa ły się wy stą pić z po wódz twem. Rosz -

cze nia z te go ty tu łu przedaw nia ją się

bo wiem po ro ku. Dr Ka ro li na Kre mens

i Ar tur Pie try ka, au to rzy ra por tu „Od po -

wie dzial ność za wo do wa pro ku ra to rów”,

opra co wa ne go w ra mach Hel siń skiej 

Fun da cji Praw Czło wie ka, uwa ża ją, że ter -

min przy słu gu ją cy po szko do wa nym jest

za krót ki.

W pol skim pra wie z od szko do wa niem

i za dość uczy nie niem wią że się kwe stia

tzw. od po wie dzial no ści re gre so wej od

osób, któ re spo wo do wa ły wa dli we dzia ła -

nia w to ku po stę po wa nia. Je śli za tem or -

gan pro ce so wy, ja kim jest pro ku ra tor, tak

jak w przy pad ku Szcze kli ka, do pusz cza się

uchy bień, w wy ni ku któ rych za sto so wa no

aresz to wa nie mi mo bra ku pod staw,

a w kon se kwen cji Skarb Pań stwa wy pła ca

po szko do wa ne mu od szko do wa nie lub za -

dość uczy nie nie, moż na wo bec ta kie go

pro ku ra to ra za sto so wać art. 557 k.p.k.

w spra wie rosz cze nia zwrot ne go. 

Skarb Pań stwa mo że do cho dzić te go

rosz cze nia na pod sta wie po wódz twa wy -

to czo ne go przez pro ku ra tu rę. Je śli pro ku -

ra tu ra nie do pa trzy się pod staw do

wy to cze nia po wódz twa, mu si wy dać sto -

sow ne po sta no wie nie, a Skarb Pań stwa 

(w tym wy pad ku Mi ni ster stwo Spra wie -

dli wo ści) mo że wów czas po wódz two wy -

to czyć sam. Mu si wte dy wy ka zać nie

tyl ko, że od szko do wa nie lub za dość uczy -

nie nie zo sta ło już wy pła co ne, ale tak że iż

bez praw ne dzia ła nie pro ku rato ra lub sę -

dzie go mia ło zwią zek z nie wąt pli wie nie -

słusz nym ska za niem, aresz to wa niem czy

za trzy ma niem. 

Jed nak, jak pi szą au to rzy wy mie nio ne -

go ra por tu, to tyl ko teo ria, prze pis art. 557

k.p.k. nie jest bo wiem wy ko rzy sty wa ny

w prak ty ce. Nie by ło ani jed ne go przy pad -

ku, aby Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści

sko rzy sta ło z tej moż li wo ści i ża den sę dzia

ani pro ku ra tor nie mu siał zwra cać wy pła -

co ne go przez pań stwo od szko do wa nia.

Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści przy go to -
wa ło pro jekt zmian w k.p.k. do ty czą cych 
od po wie dzial no ści re gre so wej. Jed nak że 
Ko mi sja Ko dy fi ka cyj na Pra wa Kar ne go
w swo jej opi nii do pro jek tu wska za ła, iż pro -
ble ma ty ka ta nie po win na być ure gu lo wa -
na w ko dek sie po stę po wa nia kar ne go.
Dla te go ko mi sja za su ge ro wa ła skre śle nie
art. 557 k.p.k., a kom plek so we unor mo wa -
nie prze sła nek i pro ce du ry do cho dze nia 
rosz czeń re gre so wych zwią za nych ze spra wo -
wa niem wy mia ru spra wie dli wo ści i ści ga -
niem prze stępstw wska za ła po czy nić
w od ręb nej usta wie. Wy da je się, że za sad -
nym by ło by po wró ce nie do prac nad do pre -
cy zo wa niem prze sła nek od po wie dzial no ści
re gre so wej w od ręb nej usta wie – pi szą au to -

rzy ra por tu. 

W IN NYCH KRA JACH
Roz wią za nia do ty czą ce od po wie dzial no ści

cy wil nej pro ku ra to rów są w pra wie pol -

skim po dob ne jak w in nych kra jach. We

wszyst kich tych ure gu lo wa niach praw -

nych moż li wość po cią gnię cia pro ku ra to ra

do od po wie dzial no ści ma te rial nej jest ob -

wa ro wa na ko niecz no ścią udo wod nie nia

mu bez praw no ści dzia ła nia. 

W kra jach an glo sa skich pro ku ra tor nie

po no si od po wie dzial no ści re gre so wej, lecz

de lik to wą, któ ra po le ga na tym, że po -

szko do wa ny (nie słusz nie ska za ny lub

aresz to wa ny) sam wy ta cza po wódz two

bez po śred nio prze ciw ko pro ku ra to ro wi,

a nie Skar bo wi Pań stwa. 

Po dob nie jest w Ka na dzie. Zgod nie

z orzecz nic twem tzw. oskar że nia w złej

wie rze, czy li w przy pad ku, gdy pro ku ra tor

wie o nie win no ści oskar żo ne go, a mi mo to

kie ru je akt oskar że nia do są du, moż na po -

cią gnąć go do od po wie dzial no ści cy wil nej

i ubie gać się o od szko do wa nie lub za dość -

uczy nie nie. 

W Sta nach Zjed no czo nych na to miast

pro ku ra to rów chro nią dwa ro dza je im mu -

ni te tu. Na eta pie po stę po wa nia przy go to -

waw cze go ob ję ci są „im mu ni te tem

kwa li fi ko wa nym”, któ ry mo że być uchy lo -

ny w szcze gól nych, okre ślo nych sy tu -

acjach. Na to miast po wnie sie niu ak tu

oskar że nia, pro ku ra tor chro nio ny jest „im -

mu ni te tem cał ko wi tym”. Ozna cza to, że

nie mo że być po cią gnię ty do od po wie -

dzial no ści za żad ne dzia ła nia pod ję te

w to ku po stę po wa nia są do we go.

W Niem czech, Au strii, Cze chach, Ru -

mu nii i na Ukra inie za bez praw ne dzia ła -

nie pro ku ra to ra, na wet je śli do ty czy ono

ewi dent nie nie słusz ne go tym cza so we go

aresz to wa nia, od po wie dzial ność po no si

Skarb Pań stwa. Przy czym na Ukra inie

w ogó le nie ma moż li wo ści wy to cze nia

pro ku ra to ro wi po wódz twa re gre so we go,

a w Cze chach jest to moż li we je dy nie

w przy pad ku, gdy na ru sze nie pra wa jest

kon se kwen cją po waż ne go na ru sze nia obo -

wiąz ków, a nie np. od mien nej oce ny ma te -

ria łu do wo do we go.

CO MOŻ NA ULEP SZYĆ?
Pol skie prze pi sy praw ne do ty czą ce od po -

wie dzial no ści pro ku ra to rów nie od bie ga ją

zna czą co od ure gu lo wań za war tych w pra -

wie in nych kra jów unij nych. Nie ozna cza

to, że nie moż na ich ulep szyć.

Au to rzy ra por tu uwa ża ją, że pil nie na le -

ża ło by wpro wa dzić prze pi sy umoż li wia ją -

ce okre so wą oce nę pra cy pro ku ra to ra, co

po pra wi ło by ja kość pro wa dzo nych po stę -

po wań. Naj pierw jed nak trze ba by usta lić,

kim po win ny być oso by do ko nu ją ce tych

ocen. Po stu lu ją rów nież znie sie nie nie jaw -

no ści po stę po wań dys cy pli nar nych wo bec

pro ku ra to rów, a tak że re for mę im mu ni te -

tu pro ku ra tor skie go. Po wi nien on być

ogra ni czo ny, nie tyl ko, jak jest do tych czas,

gdy w grę wcho dzi po cią gnię cie pro ku ra -

to ra do od po wie dzial no ści kar nej, ale tak -

że za czy ny zwią za ne z wy ko ny wa niem

za wo du. �

ELŻ BIE TA SI TEK
(na podstawie opracowań i materiałów
z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka) 

�
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Dlaczego KW?
Komunikacja wewnętrzna. Dla wielu pojęcie to nadal
brzmi obco. A przecież każdy z nas ma z nią
do czynienia niemal codziennie. Naczelnik, który
na odprawie wydziału chwali podwładnego za „kawał
dobrej roboty”, sekretarka, która wiesza na tablicy
ogłoszeń informację o terminach badań profilaktycznych,
kierownik, który przynosi nam pismo do zapoznania –
wszyscy oni się przecież komunikują. Czym zatem jest
komunikacja wewnętrzna w Policji? I dlaczego jest
ważna na tyle, by o niej mówić?

T rud no dziś na wet wy obra zić so bie funk cjo no wa nie we współ cze -

snym świe cie bez umie jęt no ści ko mu ni ko wa nia się. Chce my czy

nie, sta le kon tak tu je my się ze świa tem za po mo cą słów, ge stów,

mi mi ki. Nie ustan nie wy stę pu je my w ro li za rów no nadaw ców, jak i od -

bior ców in for ma cji, po jęć, uczuć, umie jęt no ści. Nie spo sób prze cież

żyć wśród ro dzi ny, zna jo mych, są sia dów bez umie jęt no ści ko mu ni ko -

wa nia się. I tak sa mo trud no obyć się bez ko mu ni ka cji w miej scu pra -

cy. Żad na fir ma nie mo że funk cjo no wać wła ści wie bez od po wied nio

zor ga ni zo wa ne go sys te mu ko mu ni ka cji we wnętrz nej. Ko mu ni ka cja

we wnętrz na jest bo wiem ele men tem, któ ry trud no prze ce nić. Ale –

pa ra dok sal nie – cią gle by wa jesz cze tak bar dzo nie do ce nia na.

KO RZY ŚCI Z KO MU NI KA CJI
Aby zro zu mieć zna cze nie ko mu ni ka cji we wnętrz nej i do strzec jej

po trze bę, trze ba naj pierw nie co ina czej spoj rzeć na Po li cję, a tak że

ze rwać ze sche ma tycz nym spo so bem po strze ga nia na szej for ma cji.

Po li cja to fir ma, któ ra, jak wie le in nych, ma do za ofe ro wa nia kon -

kret ny, choć bar dzo spe cy ficz ny „pro dukt”. Nie ty po we jest rów nież

gro no od bior ców, czy li jej „klien tów”. W du żym uprosz cze niu moż -

na po wie dzieć, że pro duk tem, któ ry ofe ru je my, jest bez pie czeń stwo

pu blicz ne, na szym klien tem zaś jest ca łe spo łe czeń stwo. Ta kie po -

strze ga nie Po li cji wy mu sza też in ny spo sób za rzą dza nia fir mą – pro -

fe sjo nal ny, no wo cze sny, do sto so wa ny do zmie nia ją cych się re aliów

i wa run ków. Kom pe ten cją nie zbęd ną w pro ce sie za rzą dza nia jest

oczy wi ście umie jęt ność ko mu ni ko wa nia się. Jest ona fun da men tem

każ dej do brze pro spe ru ją cej organizacji. Żad ną fir mą nie da się bo -

wiem do brze kie ro wać bez spraw nie funk cjo nu ją ce go sys te mu wy -

mia ny in for ma cji mię dzy prze ło żo ny mi i pod wład ny mi. Ale ce lem

ko mu ni ka cji nie jest tyl ko in for ma cja. Rów nie waż ne jest cią głe edu -

ko wa nie i mo ty wo wa nie pra cow ni ków.

Do brze funk cjo nu ją ca ko mu ni ka cja we wnętrz na przy no si ko rzyść

obu stro nom: fir mie i pra cow ni ko wi. Kie dy pra cow nik wie, ja kie są

pla ny in sty tu cji, kto i za co jest od po wie dzial ny, ma po czu cie, że ni -

cze go się przed nim nie ukry wa, a każ da istot na dla in sty tu cji in for -

ma cja do cie ra do nie go na czas, ma po czu cie kom for tu

i bez pie czeń stwa. Czu je się wów czas sza no wa ny i trak to wa ny po -

waż nie. W ta kich wa run kach pra cu je le piej, efek tyw niej, sta je się od -

po wie dzial ny i za an ga żo wa ny.

SYS TEM W BU DO WIE
Sys tem ko mu ni ka cji we wnętrz nej w Po li cji jest ca ły czas bu do wa ny.

Cho dzi przede wszyst kim o stwo rze nie sku tecz nych ka na łów prze -

ka zy wa nia in for ma cji i ta kie udo sko na le nie już ist nie ją cych, by uzy -

skać „sprzę że nie zwrot ne”. Pew ność, że in for ma cja do tar ła do od -

bior cy i zo sta ła na le ży cie zro zu mia na, jest bo wiem wa run kiem

sku tecz ne go po ro zu mie wa nia się. Trze ba jed no cze śnie pa mię tać, że

ża den sys tem ko mu ni ka cji we wnętrz nej, na wet naj lep szy, nie dzia -

ła od ra zu. Je go wdro że nie wy ma ga cza su i przy no si efek ty nie kie dy

do pie ro po wie lu mie sią cach czy la tach. Cza su po trze bu ją rów nież

sa mi pra cow ni cy, by prze ko nać się do sys te mu, za nim jesz cze za czną

wie rzyć in for ma cji, któ rą on prze ka zu je. 

Ma my świa do mość, że w za kre sie bu do wa nia do brych re la cji

w miej scu pra cy i za pew nie nia spraw ne go prze pły wu in for ma cji

w na szej for ma cji jest jesz cze du żo do zro bie nia. Nie wąt pli wie bar -

dzo po trzeb na jest cią gła edu ka cja ca łe go śro do wi ska po li cyj ne go,

a zwłasz cza tych, któ rzy spra wu ją funk cje prze ło żo nych. Stąd po mysł

na cykl ar ty ku łów po świę co nych ko mu ni ka cji we wnętrz nej. Chce -

my w nich przy bli żyć Pań stwu nie któ re po ję cia z nią związane. Bę -

dzie my pod po wia dać, jak przy uży ciu pro stych i ła two do stęp nych

środ ków moż na bu do wać lep sze re la cje w miej scu pra cy. Chce my

rów nież po ka zać, czym mo gą skut ko wać za nie dba nia w tym za kre sie

i jak ich unik nąć. Ma my na dzie ję, że wska zów ki te oka żą się przy dat -

ne w co dzien nej pra cy i służ bie, a ter min ko mu ni ka cja we wnętrz na
prze sta nie być kom plet nie ob cym po ję ciem. �

kom. dr SŁAWOMIR WEREMIUK
pełnomocnik komendanta głównego Policji ds. komunikacji wewnętrznej

maj 2011 r.       POLICJA 997 Komunikacja wewnętrzna (1)  TYLKO SŁUŻBA 11

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

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

WARSZAWA (Sejm RP) – udział PaT 
w inauguracji „Dekady Bezpieczeństwa Ruchu

Drogowego”
***

SADOWA – udział PaT w projekcie 
„Cała Polska czyta dzieciom” 

***
WYSZKÓW i SABNIE – działania PaT/R 

ze spektaklem „Dzwonek”
***

SZYDŁOWIEC – II Konkurs Małych Form Teatralnych
***

RUDA ŚLĄSKA – II Śląski Przystanek PaT
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Kiedy ten numer „Policji 997” trafi do jednostek, blisko
tysiąc dochodzeniowców w całej Polsce będzie
dokumentować zdarzenia na wzmocnionych
urządzeniach mobilnych, czyli tabletach z aplikacją
e-Posterunek. Narzędzie to zostało zaprezentowane
w kwietniu na V Międzynarodowej Konferencji Policyjnej
„Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa”.

S kró ce nie cza su do ku men to wa nia czyn no ści pro ce so wych i re je stra -

cyj nych dla oko ło 15 ty się cy po li cjan tów pro wa dzą cych czyn no ści

do cho dze nio wo -śled cze, moż li wość wie lo krot ne go wy ko rzy sty wa -

nia tych sa mych da nych, szyb ki do stęp do in for ma cji w ra mach pro wa -

dzo nych po stę po wań, kom plek so wa ob słu ga zda rzeń po za jed nost ka mi

Po li cji, po pra wa ja ko ści wy twa rza nych do ku men tów, pod nie sie nie kom -

for tu klien tów Po li cji oraz pra cy po li cjan tów, no we moż li wo ści nad zo ru

nad po stę po wa niem za rów no ze stro ny prze ło żo nych, jak i pro ku ra to rów

– to pod sta wo we za le ty no we go na rzę dzia te le in for ma tycz ne go, wdro żo -

ne go pod na zwą e -Po ste ru nek. 

Z ELEK TRO NI KĄ DO ZDA RZE NIA
Wy po sa żo ny w no we na rzę dzie po li cjant, uda jąc się na miej sce

zda rze nia, bę dzie mógł elek tro nicz nie do ku men to wać czyn no ści

w po stę po wa niu przy go to waw czym i wy ja śnia ją cym w spra wach

o wy kro cze nia oraz okre ślo ne w pro ce du rze kar nej (np. pro to kół

oglę dzin, pro to kół prze słu cha nia świad ka, no tat ka urzę do wa, zdję -

cia). Bę dzie miał też moż li wość wy dru ko wa nia do ku men tów

na miej scu i prze ka za nia do pod pi su oso bom uczest ni czą cym w da -

nej czyn no ści. Wy peł nia jąc ko lej ne do ku men ty, nie bę dzie mu siał

za każ dym ra zem wpi sy wać do nich po wta rza ją cych się da nych.

Na zwi sko, da ta czy nu mer wpi sa ne raz, po ja wią się w od po wied -

nim miej scu we wszyst kich ko lej no wy peł nia nych dru kach pro ce -

so wych.

TA BLET
Do te go ce lu po li cjan ci z do cho dze niów ki zo sta ną wy po sa że ni w ta -

ble ty z od po wied nią apli ka cją. Ku pio no ich oko ło ty sią ca. Śred nio

więc każ da jed nost ka Po li cji w te re nie do sta nie po trzy sztu ki. 

Ta blet ma szel ki, dzię ki cze mu moż na z nie go ko rzy stać w te re nie,

ekran moż na usta wić pod do wol nym ką tem, a na wet ob ró cić go tak,

aby np. oso ba prze słu chi wa na mo gła wi dzieć tekst pro to ko łu, któ ry

ma pod pi sać, przed je go wy dru ko wa niem. 

Urzą dze nie jest wzmoc nio ne, dzię ki cze mu nie strasz na mu wilgoć,

a na wet upa dek z wy so ko ści oko ło me tra. 

W skład ze sta wu wcho dzą mo bil na dru kar ka i apa rat cy fro wy. 

APLI KA CJA
Apli ka cja sa ma pro wa dzi użyt kow ni ka, pod po wia da jąc, ja kie na le ży

wy ko nać czyn no ści. Za wie ra też ka ta lo gi z wie lu fa cho wych dzie -

dzin, po zwa la ją ce uży wać wła ści wych okre śleń przy opi sie miej sca

zda rze nia, eli mi nu jąc tzw. ra do sną twór czość.

Do cho dze niow cy, któ rzy te stu ją apli ka cję i sprzęt, zgła sza ją

swoje uwa gi. Na ich pod sta wie e -Po ste ru nek bę dzie mo dy fi ko wa ny.

Powstanie osob na na kład ka dla służb ru chu dro go we go z do stę pem

do wzo rów do ku men tów zgod nych z pra wem unĳ nym. 

IN TER FEJS
Prze wi dzia na jest też bu do wa in ter fej su łą czą ce go mo duł pro ce so wy

z sys te mem cen tral nych baz da nych KSIP. Cho dzi o to, by sys tem

sam ge ne ro wał do ku ment sta ty stycz ny. Obec nie tą czyn no ścią zaj -

mu je się oko ło 1000 pra cow ni ków Po li cji w ca łym kra ju. Jak za pew -

nił nad insp. An drzej Tre la, za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji

ds. lo gi sty ki – oso by te nie stra cą pra cy, a je dy nie zo sta ną wy ko rzy -

sta ne do in nych za dań. Rów nież skró ce nie cza su pra cy do cho dze -

niow ców o oko ło 30 proc. dzię ki wpro wa dze niu e -Po ste run ku nie

bę dzie skut ko wa ło zmniej sze niem ich licz by. Po li cjan ci bę dą mo gli

wię cej uwa gi po świę cić pra cy me ry to rycz nej, za miast ręcz nie wie lo -

krotnie wkle py wać te sa me da ne. 

– Wy eli mi no wa nie prze pi sy wa nia tych sa mych da nych na każ dym

do ku men cie to z pew no ścią głów na, choć nie je dy na, za le ta no we go

sys te mu – mó wi asp. Elż bie ta Kusz kow ska, na czel nik Wy dzia łu

Kryminalnego i Tech ni ki Kry mi na li stycz nej KRP War sza wa -Śród -

mie ście. – Je śli cho dzi o wa dy, to zo sta ły one przez nas usys te ma ty -

zo wa ne i ma ją zo stać po pra wio ne. We dług mnie naj więk szy pro blem

le ży nie w sa mej apli ka cji, ale w men tal no ści lu dzi. Mło dzi nie ma ją

pro ble mów z przy swa ja niem so bie no wej tech ni ki. Go rzej ze star -

szy mi, któ rzy te raz mu szą się prze sta wić, wy eli mi no wać sta re na wy -

ki, no i na uczyć cze goś no we go. Po dob nie by ło kie dyś z za mia ną

ma szy ny do pi sa nia na kla wia tu rę kom pu te ra.

BY ŁEM DUM NY
War szaw scy po li cjan ci, któ rzy te sto wa li no wy sprzęt, po dzie li li się

swo imi spo strze że nia mi z ka drą kie row ni czą Po li cji pod czas na ra dy

12 kwiet nia br. Mł. asp. Woj ciech Ra fa ło z KRP War sza wa -Śród mie -

ście opo wia dał o wła ma niu do ban ko ma tu, któ re do ku men to wał

na no wym ta ble cie. Zdzi wio ny tym wi do kiem pra cow nik ban ku za -

py tał go, czy w Po li cji te raz tak się pra cu je. 

– I jak tam sta łem, ko ło te go ban ko ma tu, to by łem dum ny –

stwier dził po li cjant. 

GŁOS ZA MIAST KLA WIA TU RY?
Oka zu je się, że e -Po ste ru nek, jed na z naj no wo cze śniej szych zdo by -

czy pol skiej Po li cji, w naj bliż szym cza sie mo że zo stać jesz cze bar -

dziej zre wo lu cjo ni zo wa ny. Za miast wpi sy wa nia za po mo cą kla wia tu ry

w ta ble cie wszel kich da nych, bę dzie moż na je… dyk to wać, a pro -

gram sam za mie ni sło wa w tekst wy peł nia ją cy od po wied nie ru brycz -

ki. Uczest ni cy V Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Po li cyj nej „Na uka

i in no wa cje a sys tem bez pie czeń stwa pań stwa” sa mi mo gli się o tym

prze ko nać. Mó wiąc do mi kro fo nu, na ekra nie kom pu te ra wi dzie li

po ja wia ją cy się rów no le gle tekst. Sło wo w sło wo ta ki sam.

O za sto so wa niu tej moż li wo ści w e -Po ste run ku mó wi ła na kon fe -

ren cji dr hab. inż. Gra ży na De men ko z Po znań skie go Cen trum 

Su per kom pu te ro wo -sie cio we go, oma wia jąc za sto so wa nia tech no lo gii

au to ma tycz ne go po zy ski wa nia i prze twa rza nia in for ma cji słow nych

w Po li cji. Mo że więc już nie dłu go w ta ble tach nie bę dzie kla wia tu -

ry, a je dy nie mi kro fon? �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI, IF
zdj. An drzej Mi tu ra 
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Dla tych, któ rzy te stu ją

KON TAKT Z CEN TRAL NYM AD MI NI STRA TO REM 
TECH NICZ NYM
e -ma il in ter net : epo ste ru nek@po li cja.gov.pl
e -ma il PSTD : epo ste ru nek@blii.kgp.po li cja
Fo rum PSTD : http://ppw.kgp.po li cja:8082/por tal/
Te le fon : (72) 15808
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Piłka nożna budzi ogromne emocje. Nic dziwnego, jest
chyba najpopularniejszą dyscypliną sportową
na świecie. Kibice mogą godzinami analizować
rozgrywki, prorokować o wygranych i przegranych,
potrafią też w trakcie mistrzostw zapomnieć o całym
świecie. Biorąc jednak pod uwagę ostatnie doniesienia
mediów na temat wydarzeń z udziałem kibiców –
a raczej kiboli – trzeba przyznać, że sport ten nie
kojarzy się wyłącznie z pozytywnymi emocjami. 

Zbli ża się Eu ro 2012. W ba da niu opi nii prze pro wa dzo nym pod

ko niec ubie głe go ro ku za py ta li śmy, jak miesz kań cy miast go -

spo da rzy (War sza wy, Po zna nia, Wro cła wia i Gdań ska) wy obra -

ża ją so bie prze bieg mi strzostw. Czy ma ją ja kieś oba wy zwią za ne

z Eu ro 2012? Co my ślą o ki bi cach, któ rzy bę dą chcie li wziąć udział

w tym wy da rze niu? 

Ba da nie zo sta ło zle co ne nie za leż nej fir mie ba daw czej przez Ko -

men dę Głów ną Po li cji. Me to dą, ja ką za sto so wa no w ba da niu, by ły

zo gni sko wa ne wy wia dy gru po we, tzw. fo ku sy (po trzy wy wia dy

w każ dym z miast go spo da rzy). Do ba da nia za pro szo no ko bie ty

i męż czyzn po wy żej 18. ro ku ży cia, miesz ka ją cych w stre fach ki bi -

ca i w oko li cach sta dio nów, jak też po za ty mi ob sza ra mi. Istot ne kry -

te rium do bo ru re spon den tów sta no wi ła neu tral na po sta wa wo bec

pił ki noż nej.

Jaki jest wizerunek kibica? 
Jak jest on postrzegany przez badanych?

Wi ze ru nek ki bi ca nie jest jed no znacz ny, bo też i ki bi ce są róż ni

(pił ka, ja ko sport, bu dzi du że emo cje, więk sze niż sko ki, niż in ne dys cy -
pli ny. Jest wię cej fa nów pił ki noż nej, więk sza gru pa spo łecz na oglą da, bo
i z niż szym wy kształ ce niem, i z wyż szym, i ci co bar dziej roz ra bia ją, i ci
co mniej). 

Zda nia na te mat osób, któ re we zmą udział w tej im pre zie, są po -

dzie lo ne. Część ba da nych wy ra ża na dzie ję, że uczest ni cy Eu ro 2012

bę dą się do brze ba wić i po ka żą kla sę, na to miast część uwa ża, że ki -

bi ce bę dą spra wiać wie le kło po tów. 

Re spon den ci są po zy tyw nie na sta wie ni do ki bi ców, któ rzy na Euro

2012 przy ja dą z za gra ni cy (miej my na dzie ję, że jak przy ja dą z Eu ro py
ja cyś in ni ki bi ce, że się po pro stu udzie li ta at mos fe ra (…). Ina czej jest

w przy pad ku pol skich ki bi ców, któ rzy, zda niem ba da nych, szu ka ją

za czep ki. Część uczest ni ków ba da nia mó wi wprost, że pro wo dy ra mi

zajść pod czas Eu ro 2012 bę dą głów nie Po la cy, cho ciaż czę sto do tego

gro na za li cza no też ki bi ców an giel skich (mi mo że sły szy się o in cy -
den tach na Za cho dzie, że po me czu by ły ja kieś bi ja ty ki, ale za ło żę się, że
nie by ły w ta kiej ska li, jak u nas by by ły).

Ze wzglę du na ran gę tej im pre zy i kosz ty, któ re trze ba po nieść, by

w niej uczest ni czyć, ba da ni spo dzie wa ją się, że oso by, któ re przy ja -

14

Wizerunek kibica
TYLKO SŁUŻBA  

3T – troska, tolerancja, tłumienie – to strategia
przygotowywana na Euro 2012. Po europejsku.
Równocześnie jednak, póki mamy 2011 rok, może
przydałoby się bardziej radykalne
4T – tłumienie, tłumienie, totalne tłumienie – tak
parafrazują hasło 3T ci, którzy z problemem tzw.
pseudokibiców mają do czynienia na co dzień.
I mają na to argumenty.

N a tu ral nie, 4T to je dy nie iro nia po li cyj nych „do łów”, acz kol wiek

po trze bę zróż ni co wa ne go po dej ścia do pro ble mu bez pie czeń -

stwa na im pre zach ma so wych, głów nie me czach, do strze ga się

nie za leż nie od szcze bla w hie rar chii. O za ostrze niu kur su wo bec osób,

któ rym umi ło wa nie spor tu i ki bi co wa nie ulu bio nym klu bom plą cze

się z za mi ło wa niem z jed nej stro ny – do burd, z dru giej – nie rzad ko

do dzia łal no ści czy sto prze stęp czej, mó wi się pod czas każdej na ra dy

ka dry kie row ni czej Po li cji.

Sło wom to wa rzy szą kon kret ne po czy na nia, na przy kład po -

wo ła nie – obok już ist nie ją cych ze spo łów – grup ope ra cyj nych

ds. pseu do ki bi ców. Obec nie wal ka z tzw. pseu do ki bi ca mi to -

czy się dwu to ro wo: pion kry mi nal ny zaj mu je się tra dy cyj ny mi

prze ja wa mi ich ak tyw no ści, jak choć by ustaw ka mi, CBŚ zaś tro -

pi for my ich zor ga ni zo wa nej prze stęp czo ści.

– Tyl ko czy to nie jest ko lej na dzia łal ność ak cyj na przed

Euro? – ko men tu je ofi cer CBŚ. – Pseu do ki bi ca ma się twar do

ści gać na wet za to, że prze szedł przez uli cę w nie do zwo lo nym

miej scu. A je śli ktoś in ny zro bi to sa mo, to co? Ła god niej, bo

nie jest ki bo lem?

– Pro szę spoj rzeć na wia do mo ści z ofi cjal nej stro ny Po li cji –

mó wi je go ko le ga. – Obok in for ma cji, że zdję to gru pę han -

dlu ją cą ma ri hu aną w ty tu le jest, że mie li po wią za nia z pseu -

do ki bi ca mi. Te raz pseudo ki bi ce są na to pie. I do brze, choć

moż na mieć wąt pli wo ści. Są dzę, że po Euro to wszyst ko, 

nie ste ty, sią dzie. A szko da, bo to już nie są tyl ko za dy my na

sta dio nach, to ca ły sze reg po wią zań ze świa tem prze stęp-

czym. Zja wi sko groź ne, na któ re po win ni śmy sta le zwra cać

uwa gę.

Kibole?    Pseudokibice?     
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dą na Eu ro 2012 bę dą re pre zen to wa ły so bą wyż szy po ziom niż ki bi -

ce roz gry wek li go wych: przy jeż dża ją mi się wy da je, że oso by w śred -
nim wie ku i star sze, któ rzy ma ją pie nią dze, że by ku pić bi let. Mło dzi,
któ rzy cho dzą na me cze li go we i ro bią bój ki... to jest jed nak wy da tek:
wyjazd to kil ka set zło tych (…).

Du żo po zy tyw nych okre śleń na te mat ki bi ców po ja wia się, kie dy

jest mo wa o wi ze run ku ki bi ca, do mi nu ją wte dy wy po wie dzi opi su ją -

ce uczest ni ków im pre zy ja ko oso by od po wie dzial ne, któ rym za le ży

na do brej roz ryw ce (po zy tyw nie na sta wie ni, roz waż ni, nie po dzie lą się
i wspól nie bę dą się ba wić, ko lo ro wi, za an ga żo wa ni, peł ni ener gii). Ina -

czej jest jed nak, kie dy po ja wia się te mat za gro żeń i nie do god no ści,

ja kich miesz kań cy miast go spo da rzy spo dzie wa ją się w związ ku z or -

ga ni za cją Eu ro 2012 w ich mia stach.

Czego, jakich zagrożeń, zachowań, ze strony
kibiców obawiają się mieszkańcy miast
gospodarzy?

Oba wa przed za gro że nia mi spo wo do wa ny mi za cho wa nia mi ki bi -

ców jest wy so ka. Za gro że nia ze stro ny ki bi ców na le żą do czte rech

naj waż niej szych (obok pro ble mów ko mu ni ka cyj nych, wan da li zmu,

tłu mu), któ rych w z wiąz ku z or ga ni za cją Eu ro 2012 w Pol sce oba -

wia ją się nie mal wszy scy ba da ni. 

Miesz kań cy miast go spo da rzy Eu ro 2012 oba wia ją się agre sji ki bi -

ców, a kon kret nie:

1. Awan tur i bó jek ki bi ców. 

2. Za cze pia nia osób po stron nych przez ki bi ców.

3. De wa sta cji mie nia przez ki bi ców.

4. Ha ła sów i śpie wów ki bi ców.

5. Wul ga ry zmów ki bi ców.

6. Nad uży wa nia al ko ho lu przez ki bi ców.

Ba da ni oba wia ją się awan tur i bó jek ki bi ców, przy czym po strze ga -

ją ki bi ców przede wszyst kim ja ko ini cja to rów bó jek. Wsz czy na nie

burd przez ki bi ców na le ży do naj bar dziej pięt no wa nych przez nich

za cho wań. Mó wią, że bo ją się, kie dy ki bic wsz czy na bój ki pod wpły -
wem al ko ho lu, że po rząd ny ki bic nie po wi nien wsz czy nać awan tur, wda -
wać się w bój ki, za kłó cać ra dość z ki bi co wa nia po zo sta łym, że naj gor sze

za cho wa nie ki bi ców jest, gdy kłó cą się między so bą i pro wo ku ją do
awan tur. 

Po bi cia, wsz czy na nie awan tur mo że mieć miej sce wszę dzie, ale

szcze gól nie na ra żo ne są na to, za da niem re spon den tów, pu by i lo ka -

le, w któ rych bę dą oglą da ne me cze: bę dzie deszcz, ja kiś mecz po le ci,
a bę dzie tam du żo ki bi ców z róż nych stron, więc za raz ja kieś słów ka po -
le cą, ja kieś krze sła z knaj py wy pad ną.

Do nie bez piecz nych za cho wań ki bi ców na le ży też, zda niem ba da -

nych, za cze pia nie osób po stron nych. Re spon den ci mó wią w tym

miej scu za rów no o za czep kach kie ro wa nych do sie bie i swo ich bli -

skich (bo ją się, kie dy ki bic bie gnie za mną z bu tel ką, kie dy mnie za cze -
pia), jak i o za cze pia niu ki bi ców in nej dru ży ny (bo ją się, kie dy ki bic

za cze pia nie ki bi ca). Za cze pek i nie sto sow nych ko men ta rzy ze stro ny

ki bi ców szcze gól nie oba wia ją się ko bie ty (gdy bym je cha ła sama, to
mo gła bym się oba wiać ja kichś ta kich, za czy na jąc od głu pich tek stów i za -
cze pek po róż ne rze czy). 
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   Bandyci?
JUŻ NIE TYL KO USTAW KI
Od kil ku lat da je się za uwa żyć, że w sub kul tu rze tzw. pseu do ki bi -

ców obok kla sycz nych ki bo li jeż dżą cych na me cze, by „po dy mić”

i do ło żyć prze ciw ni kom, uma wia ją cych się na ustaw ki, wy kształ ca -

ją się gru py, któ re pod cho dzą do rze czy czy sto biz ne so wo. Nie jest

to już tyl ko sprze daż ko szu lek i sza li ków lub ka set z na gra nia mi

z usta wek czy in nych ma te ria łów pro mu ją cych za cho wa nia agre syw -

ne. Co raz czę ściej cho dzi o wła ma nia, han del nar ko ty ka mi, cza sem

bro nią. 

– Ka ta log prze stęp czo ści pseu do ki bi ców obej mu je pra wie wszyst -

kie czy ny z ko dek su kar ne go – mó wi pod kom. An drzej Mon dry

z Biu ra Kry mi nal ne go KGP. – Gru py zor ga ni zo wa ne są iden tycz nie

jak ty po we gan gi: jest szef, je go za ufa ni po moc ni cy i sze re go wi „żoł -

nie rze”, re kru tu ją cy się głów nie wła śnie z ustaw ko wych bo jó wek.

TWAR DY ORZECH
– Nie chcę szcze gó ło wo opi sy wać na rzę dzi, ja ki mi się po słu gu je -

my, bo utra ci ły by one swo ją war tość, ale ma my od po wied nie me to -

dy i cza sem z lep szym, cza sem z gor szym skut kiem te śro do wi ska

roz pra co wu je my – mó wi pod insp. Ma rek Śli zak, dy rek tor Biu ra Wy -

wia du Kry mi nal ne go KGP. Jesz cze kil ka lat te mu na rze kał na sła -

bą współ pra cę BWK z czę ścią wy dzia łów kry mi nal nych ko mend

wo je wódz kich. Te raz jest le piej, przy zna je. Trud no ści jed nak nie

bra ku je.

Za rzą dze nie Ko men dan ta Głów ne go Po li cji nr 982 z 21
wrze śnia 2007 r. 
w spra wie za sad or ga ni za cji i try bu wy ko ny wa nia przez Po li -
cję za dań zwią za nych z roz po zna niem, za po bie ga niem, zwal -
cza niem prze stępstw i wy kro czeń po peł nia nych w związ ku
z im pre za mi spor to wy mi oraz gro ma dze nia i prze twa rza nia in -
for ma cji do ty czą cych bez pie czeń stwa ma so wych im prez
spor to wych (Dzien nik Urzę do wy KGP z 1 paź dzier ni ka 2007 r.,
nr 17, poz. 129):
„(...) 2. Ile kroć w za rzą dze niu jest mo wa o: (...)
2) ki bi cach − na le ży przez to ro zu mieć wszyst kich wi dzów
prze by wa ją cych na im pre zach spor to wych lub prze miesz cza -
ją cych się w ce lu uczest ni cze nia w tych im pre zach;
3) pseu do ki bi cach − na le ży przez to ro zu mieć uczest ni ków
im prez spor to wych, któ rzy, na ba zie do tych cza so wych do -
świad czeń, za głów ny cel swo jej obec no ści przyj mu ją chęć
za ma ni fe sto wa nia swo je go sta no wi ska po przez wy wo ły wa nie
awan tur lub kon fron ta cję z in ny mi uczest ni ka mi im pre zy bądź
też si ła mi po rząd ko wy mi (...)”.

Badani nie obawiają się kibica jako jednostki,
ale kibiców w grupie. To ona bowiem, podobnie

jak alkohol, wyzwala i potęguje negatywne
emocje oraz daje poczucie bezkarności.

Badani twierdzą, że boją się, kiedy kibice są
w za dużej grupie, że najgorsze zachowanie
kibiców jest, gdy jednoczą się w zbiorowy,

agresywny tłum. 

�
�
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Za gro że niem, zda niem ba da nych, mo że być bez myśl ny wan da lizm
ki bi ców. Re spon den ci oba wia ją się, że ki bi ce pod wpły wem agre sji

bę dą nisz czyć wszyst ko na swo jej dro dze, bę dą za cho wy wać się jak słoń
w skła dzie por ce la ny, bę dą de wa sto wać i de mo lo wać za rów no mie nie

pu blicz ne, jak i pry wat ne miesz kań ców (głów nie za par ko wa ne

w miej scach pu blicz nych sa mo cho dy). 

Część uczest ni ków ba da nia wśród naj gor szych za cho wań ki bi ców

wy mie nia też wul gar ny ję zyk (w tym prze kli na nie na uli cach) oraz

brak kul tu ry oso bi stej. Ba da ni uwa ża ją, że po rząd ny ki bic nie po wi -

nien być wul gar ny, nie po wi nien uży wać wy zwisk, nie po wi nien być
aro ganc ki. 

Re spon den ci wska zu ją też na oba wę przed gło śnym za cho wa niem,

ha ła sem (pi ja ny tłum śpie wa ją cy; wu wu ze le, to jest naj gor sze).
Przy czym do pó ki ha łas jest wy ni kiem świę to wa nia w gra ni cach nor -

my, ba da ni nie za mie rza ją zwra cać na to uwa gi.

Bar dzo du ży nie po kój ba da nych bu dzi agre sja ze stro ny grup nie -

trzeź wych ki bi ców. Ba da ni uwa ża ją, że ki bi ce pod wpły wem al ko ho -

lu czy in nych środ ków odu rza ją cych (np. nar ko ty ków) nie pa nu ją nad
so bą, wy stę pu je wte dy eska la cja ne ga tyw nych emo cji, któ ra w kon -

se kwen cji do pro wa dza do te go, że ki bi ce roz ra bia ją, nisz czą, bi ją się

i wy ży wa ją się na bez bron nych lu dziach. Tak na praw dę do więk szo -

ści wy mie nio nych ne ga tyw nych za cho wań ki bi ców mo gło by nie

dojść, bądź nie by ły by one tak in ten syw ne, gdy by nie al ko hol. 

Ba da ni nie oba wia ją się ki bi ca ja ko jed nost ki, ale ki bi ców w gru pie.

To ona bo wiem, po dob nie jak al ko hol, wy zwa la i po tę gu je ne ga tyw -

ne emo cje oraz da je po czu cie bez kar no ści. Ba da ni twier dzą, że bo ją

się, kie dy ki bi ce są w za du żej gru pie, że naj gor sze za cho wa nie ki bi -

ców jest, gdy jed no czą się w zbio ro wy, agre syw ny tłum. 

Ki bi ców oba wia ją się nie mal wszy scy, tyl ko nie licz ni pod kre śla ją,

że ta kie sy tu acje, jak roz ró by wy wo ła ne przez ki bi ców, mo gą mieć

cha rak ter in cy den tal ny (za wsze ja kiś uła mek się znaj dzie lu dzi, któ rzy
przy jeż dża ją tyl ko po to, że by zro bić za dy mę; mo że ja kieś roz ró by bę dą,
ale to tak in cy den tal nie). Wy stę pu ją na to miast pew ne róż ni ce w de kla -

ro wa niu obaw przed ki bi ca mi ze wzglę du na płeć oraz miej sce za -

miesz ka nia. Ko bie ty bar dziej oba wia ją się za gro żeń ze stro ny ki bi ców

niż męż czyź ni (tłum fa ce tów wście kłych, że ich uko cha na dru ży na prze -
gra ła, na pi tych, nie pa trzy, czy to jest ko bie ta, czy to jest ko bie ta z wóz -
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Pod sta wo wą prze szko dą przy roz pra co wy wa niu jest her me tycz -

ność śro do wisk tzw. pseu do ki bi ców. Do sko na le zda ją so bie spra wę,

że Po li cja in te re su je się ni mi, stąd każ da no wa twarz jest da rzo na nie -

uf no ścią, ob ser wo wa na i spraw dza na. No wi cjusz nie rzad ko mu si

przejść swo isty eg za min, na przy kład wy ka zać się pod czas bój ki z ry -

wa la mi, by zo stać za ak cep to wa nym. Trud no wpro wa dzić w ta kie śro -

do wi sko wła sne go in for ma to ra.

– Ale ma my swo je sku tecz ne me to dy, dzię ki któ rym na przy kład

do wia du je my się choć by o pla no wa nych ustaw kach – mó wi pod kom.

Mon dry. – Pa trzy my, ja ka jest licz ba usta wek, któ rym za po bie gli śmy,

jak i tych, któ re od by ły się bez wie dzy Po li cji. Ten „mecz” za czy na -

my wy gry wać. Oczy wi ście, że o wszyst kich wie dzieć nie mo że my,

przy kła dem cze go jest tra gicz nie za koń czo na ustaw ka w Pod dę bi -

cach (w stycz niu br. wal czy ło tam ze so bą ok. 300 tzw. pseu do ki bi -

ców ŁKS -u i Wi dze wa; w wy ni ku ob ra żeń je den z nich – 24-let ni

Kon rad G. – zmarł).

KLU BO WE UKŁA DY 
Sy tu acji nie uła twia po sta wa czę ści klu bów.

– Wia do mo, bez ki bi ców klub nie ist nie je, czę sto więc w na szą

stro nę pły ną ofi cjal ne de kla ra cje o chę ci za pew nie nia bez pie czeń -

stwa, a do ki bi ców pusz cza się oczko „ja koś to bę dzie” – mó wi

podkom. Mondry.

Ta ki kurs ob ra ła m.in. Le gia War sza wa – klub za in we sto wał w mo -

ni to ring (obec nie chy ba naj lep szy na pol skich sta dio nach), przez

dłu gi też czas sto so wał twar dą po li ty kę wo bec wła snych i przy jezd -

nych ki bo li. Kie dy jed nak trze ba by ło za peł nić ja koś no wy sta dion

(do któ re go do ło ży ło mia sto), a war szaw scy i ma zo wiec cy po li ty cy

na ci ska li na klub, by coś zro bił z pu sty mi try bu na mi (je den z rad -

nych PO z War sza wy jest człon kiem Sto wa rzy sze nia Ki bi ców Le gii

War sza wa i wraz z czte re ma in ny mi ma zo wiec ki mi po li ty ka mi PO

wy słał pi smo do Le gii z proś bą o znie sie nie za ka zu sta dio no we go

dla kil ku na stu ki bo li), wła dze Le gii za war ły po ro zu mie nie ze Sto -

wa rzy sze niem Ki bi ców Le gii War sza wa. Sa ma idea nie by ła mo że

zła, ale o re spek to wa niu wa run ków po ro zu mie nia nie ma co mó wić.

„Za dy ma” na mar co wych der bach sto li cy, w wy ni ku któ rej mecz

trze ba było prze rwać, udo wod ni ła, że kom pro mis z ki bo la mi to

mrzon ka. 

Mi mo to po li ty ki nie zmie nio no. Na efek ty nie trze ba by ło dłu go

cze kać. 2 kwiet nia, po prze gra nym przez Le gię me czu z Ru chem,

ki bo le oplu li pił ka rzy, a ich herszt, Piotr Sta ru cho wicz, ps. Sta ruch,

prze sko czył przez ba rier kę i w tu ne lu do szat ni ude rzył w twarz

obroń cę Le gii Ja ku ba Rzeź ni cza ka (prze szedł do Le gii ze znie na wi -

dzo ne go Wi dze wa). Wła dze klu bu za cho wa ły się, jak by nic się nie

sta ło. Do pie ro na stęp ne go dnia po po łu dniu wy da no ko mu ni kat:

„Po zba da niu oko licz no ści po in for mu je my o dzia ła niach klu bu w tej

spra wie” (w ko mu ni ka cie „Sta ruch” okre śla ny jest ja ko „ki bic”).

Z ko lei Lech Po znań od dał try bu ny we wła da nie sto wa rzy sze niu

ki bi ców „Wia ra Le cha”, któ re go sze fem ob ra ny zo stał Krzysz tof Mar -

ko wicz, ps. Li tar (jest rów nież sze fem Ogól no pol skie go Związ ku

Sto wa rzy szeń Ki bi ców). W 2003 ro ku za udział w bi ja ty ce na uli cach

Wro cła wia, w któ rej zgi nął je den z ki bo li, „Li tar” otrzy mał 3-let ni

za kaz sta dio no wy i ka rę ro ku po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu.

W 2011 ro ku, pod czas me czu re pre zen ta cji Pol ski i Wy brze ża Ko ści

Sło nio wej opluł ko bie tę i jej mę ża, któ rzy z dzieć mi przy szli na mecz.

Ich „wi ną” by ło to, że we szli na try bu nę „Wia ry Le cha” ubra ni w bar -

wy re pre zen ta cji. 

Zda rze nie zo sta ło za re je stro wa ne przez sta dio no wy mo ni to ring –

klub dys po no wał na gra niem, ale nie ujaw niał go, a gdy wresz cie tra -

fi ło ono do in ter ne tu, wła dze Le cha na bra ły wo dy w usta.

– Nie moż na ge ne ra li zo wać, że ze wszyst kimi klu ba mi współ pra -

ca nie ukła da się tak, jak po win na – za zna cza pod kom. Mon dry. – Są

...kolorowi, zaangażowani, pełni energii

�
�
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kiem). Wię cej ne ga tyw nych stron w za cho wa niach ki bi ców do strze -

ga ją ba da ni z War sza wy i Wro cła wia niż z Po zna nia i Gdań ska. Miesz -

kań cy Wro cła wia mó wią wręcz o krwi na ław kach. 

Z agre syw nym za cho wa niem ki bi ców bę dzie się trze ba li czyć, zda -

niem ba da nych, przede wszyst kim po me czu, kie dy emo cje są naj sil -

niej sze, kie dy wy stę pu je np. fru stra cja po prze gra nej (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).

Czego respondenci oczekują od kibiców, 
którzy wezmą udział w tej imprezie? 

Przede wszyst kim te go, aby za cho wy wa li się kul tu ral nie, z umia -

rem wy ra ża li swo je emo cje i nie sta no wi li za gro że nia dla miesz kań -

ców. Ba da ni kła dą du ży na cisk na to, by ki bi ce ba wi li się we wła ści wy

spo sób i po zy tyw nie od no szą się do sy tu acji, w któ rych uczest ni cy

im pre zy śpie wa ją, świę tu ją, bądź po cie sza ją się wza jem nie, idąc do
knaj py.

Wy po wie dzi re spon den tów wy raź nie wska zu ją, że od po wied nio za -

cho wu ją cy się ki bi ce, na wet je śli są gło śniej si i bar dziej wy lew ni niż

zwy kle, nie sta no wią dla ba da nych pro ble mu. Jest im obo jęt ne, gdy

ki bi ce cho dzą po uli cy i śpie wa ją, pod wa run kiem że nie są agre syw ni
i wul gar ni oraz świę tu ją i pi ją, do pó ki nie stwa rza ją za gro że nia i nie
szu ka ją za czep ki. Za cho wa nia ki bi ców zwią za ne ze wspie ra niem

„swo jej” dru ży ny są przez re spon den tów przyj mo wa ne bar dzo po zy -

tyw nie. Zda niem ba da nych to wła śnie oka zy wa nie wspar cia spor tow -

com sta no wi isto tę ki bi co wa nia, gdy fa ni pił ki noż nej pod no szą na
du chu i do da ją ener gii pił ka rzom.

Ze słów re spon den tów wy ni ka, że gło śne śpie wy i wy ra ża nie en tu -

zja zmu przez ki bi ców w trak cie trwa nia mi strzostw na le żą do za cho -

wań – w pew nym stop niu – ak cep to wal nych: to na wet w su mie do da je
ta kie go kli ma tu do tej ca łej im pre zy; w cza sie kie dy jest mecz – su per!;
jest to ja kieś świę to i sam ha łas uwa żam, że jest do znie sie nia, tym bar -
dziej że to nie bę dzie 2 ty go dnie; niech śpie wa ją, to jest ich czas; nie przy -
je cha li na po grzeb, tyl ko przy je cha li się ba wić. Ba da ni ro zu mie ją, że

ta kie wy da rze nie spor to we przy cią gnie wie le osób i pew nych nie do -

god no ści z tym zwią za nych po pro stu nie da się unik nąć.

Miesz kań cy miast go spo da rzy wy ra ża ją po dob ne na sta wie nie

w kwe stii spo ży wa nia przez ki bi ców al ko ho lu w miej scach pu blicz -

nych. Re spon den ci twier dzą, że jest to do pusz czal ne, je śli tyl ko ki bi -

ce nie bę dą za cho wy wać się agre syw nie: bo mi to ab so lut nie nie
prze szka dza, że oni, czy na wet są pi ja ni, je że li tam się cie szą i ogól nie jest
we so ła at mos fe ra, to cze mu nie, to jest za ba wa; i też do mo men tu, kie dy on
sam i je go by cie pod wpły wem nie sta no wi dla nie go sa me go za gro że nia.

Eu ro 2012 to dla wie lu osób wiel kie wy da rze nie, ogrom ne emo cje

i do bra za ba wa. Re spon den ci ma ją na dzie ję, że ki bi ce bę dą czu li się
kom for to wo, a ich po byt po zo sta wi sa me do bre wspo mnie nia. Du że zna -

cze nie dla ba da nych ma rów nież szan sa, ja ką jest or ga ni za cja Eu ro

2012, na roz wój miast go spo da rzy. Dla re spon den tów Eu ro 2012 to

rów nież moż li wość po zna nia in nych kul tur, lu dzi, za war cia no wych
przy jaź ni. Wy da rze nie to mo że oka zać się wiel kim suk ce sem,

pod wa run kiem że naj waż niej sza bę dzie za ba wa i wspól ne świę to -

wa nie. �

oprac. nad kom. JA DWI GA KU BIK, AN NA CHMIE LEW SKA
Wy dział Ana liz Ga bi ne tu KGP

zdj. Andrzej Mitura 
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ta kie, jak przy kła do wo Po lo nia War sza wa czy Le chia Gdańsk, któ re

współ pra cu ją z na mi wzo ro wo.

WA DLI WE PRA WO
Okre śle nia pseu do ki bi ce i ustaw ka obec ne są w po wszech nym uży ciu

– po cząw szy od in da go wa nych w ulicz nych son dach osób, przez

dzien ni ka rzy, po li cjan tów, dzia ła czy spor to wych, po pro ku ra to rów

i sę dziów.

Mi mo to w praw nym ję zy ku „ustaw ka” nie jest ni gdzie zde fi nio -

wa na; „pseu do ki bic” – tyl ko w do ku men cie we wnętrz nym Po li cji –

Za rzą dze niu nr 982 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji (Dz.Urz. KGP

nr 17 z 1 paź dzier ni ka 2007 r., poz. 129). 

– Pseu do ki bi cem je stem ja, bo sie dzę przed te le wi zo rem, za miast

na sta dio nie – mó wi zna jo my po li cjant. – Na sta dion przy cho dzą ki -

bi ce, a więc mi ło śni cy spor tu, i ki bo le śle po za ko cha ni we wła snym

klu bie. Ale ci, któ rych nie ob cho dzi mecz, wy nik, a tyl ko do pro wa -

dze nie do za dy my, do ło że nie ko muś, „pro mo cje”, czy li ra bo wa nie

sta cji ben zy no wych lub skle pów w dro dze na mecz itd. to nie żad ni

pseu do ki bi ce. To zwy kli ban dy ci. 

Od pre cy zyj nych de fi ni cji da le ko bar dziej po trzeb ne jest pre cy -

zyj ne pra wo.

– Bę dzie my sta rać się, że by po ję cie „ustaw ka” zo sta ło wpro wa dzo -

ne do ko dek su kar ne go, i to od eta pu pla no wa nia, bo to prze cież

dzie je się przez in ter net i te le fo ny ko mór ko we, po wła ści we spo tka -

nie i kon fron ta cję – mó wi pod kom. Mon dry. – Te raz co mo gą zro bić

po li cjan ci? Są dwie gru py osób gdzieś na po lan ce, wol no tam prze by -

wać. Wia do mo, do cze go doj dzie, ale je dy ne, co mo gą zro bić funk cjo -

na riu sze, to wy le gi ty mo wać obec nych. Gdy by po ję cie „ustaw ki”

zo sta ło spe na li zo wa ne i jesz cze umiesz czo ne w ka ta lo gu prze -

stępstw, wo bec któ rych Po li cja mo że sto so wać kon tro lę ope ra cyj ną,

mo gli by śmy dzia łać o wie le sku tecz niej.

Przy da ła by się też nie co in na po sta wa pro ku ra to rów i sę dziów.

Oskar ży cie le nie chęt nie sta wia ją ki bo lom za rzu ty uczest nic twa

w zor ga ni zo wa nej gru pie prze stęp czej, mi mo że prze ma wia ją za tym

zgro ma dzo ne do wo dy. Po wo dem jest oba wa, czy tak moc ne za rzu ty

utrzy ma ją się w są dzie. O ile bo wiem na sze są dy nie ża łu ją za ka zów

sta dio no wych za udział w „za dy mach”, o ty le sę dziom pseu do ki bic

wciąż chy ba bar dziej ko ja rzy się ze złym, bo złym, ale jed nak ki bi -

cem, a nie ze zwy kłym ban dy tą. Tym cza sem praw da jest czę sto od -

mien na.

– Ale i to się zmie nia – mó wi pod kom. Mon dry. – Chy ba wszy scy

już do strze ga ją, że obok po spo li te go chu li gań stwa ma my do czy nie -

nia tak że z po waż ną prze stęp czo ścią. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Andrzej Mitura
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Wśród kandydatów do tytułu Policjant, który mi
pomógł, konkursu organizowanego przez Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” i Komendę Główną Policji, jest mł. asp. Anna
Wasilewicz z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
Zgłoszona została przez Centrum Interwencji
Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej
w Otwocku, które prowadzą siostry albertynki.

Młodszy aspirant An na Wa si le wicz jest spe cja list ką pre wen cji

kry mi nal nej. Po sia da m.in. cer ty fi kat z za kre su prze ciw dzia -

ła nia prze mo cy w ro dzi nie. Jest rów nież ku ra to rem spo łecz -

nym. Sio stra He le na Ka spe ruk, od sied miu lat kie ru ją ca otwoc kim

CIK, w uza sad nie niu zgło sze nia tak m.in. o niej na pi sa ła:

Ja ko pla ców ka ma my kon takt z po li cjan ta mi z róż nych stron kra ju.
Pa ni An na wy róż nia się na tym tle swo im ogrom nym za an ga żo wa niem
w spra wy oso by, któ rej po ma ga. Zwy kle po moc ta wy kra cza po za ra my
sto sun ków służ bo wych, prze cho dzi w sfe rę tak nie zwy kłej w ostat nim

TYLKO SŁUŻBA Policjant, który mi pomógł POLICJA 997       maj 2011 r.18

Nie zda rzy ło si´, by
za wio dła cza sie ludz kiej życz li wo ści. Za wsze, gdy po trzeb na jest na szym miesz -

kan kom jej po moc, mo że my li czyć na to, że zja wi się i wy słu cha, choć by
mia ła przy być po ca łym dniu pra cy. Nie zda rzy ło się, by za wio dła.

Pla ców ka, któ rą kie ru je sio stra He le na, po ma ga ko bie tom i ich

dzie ciom do świad cza ją cym prze mo cy do mo wej. Nie sie rów nież po -

moc wszyst kim, któ rzy znaj du ją się w sy tu acji kry zy so wej. 

NIE OD MA WIA JĄ PO MO CY
Miesz ka niec Otwoc ka zu wa żył, że w sa mo cho dzie za par ko wa nym

na te re nie jed nej z po se sji sy pia no ca mi ko bie ta. Za wia do mił po li cję,

któ ra umie ści ła ją w Cen trum In ter wen cji Kry zy so wej. Oka za ło się,

że pa nią Ewę mąż wy rzu cił z do mu, by ła ofia rą wie lo let niej prze mo -

cy do mo wej, fi zycz nej i psy chicz nej. 

Do otwoc kie go Do mu Otwar tych Serc, jak po wszech nie mó wi się

o Cen trum In ter wen cji Kry zy so wej, po li cjan ci przy wieź li też pa nią

Ali nę, któ ra zi mą błą ka ła się z dwój ką ma łych dzie ci po uli cach

Otwoc ka. A tak że wie le in nych ko biet, któ re trze ba by ło od izo lo wać

od spraw ców prze mo cy do mo wej.

W pla ców ce CA RI TA S prze by wa ją też ko bie ty, naj czę ściej

z dzieć mi, któ re skie ro wa ne zo sta ły przez Po wia to we Cen trum Po -

mo cy Ro dzi nie w Otwoc ku, ośrod ki opie ki spo łecz nej, do my sa mot -

nej mat ki. Nie któ re pa nie do Cen trum In ter wen cji Kry zy so wej

zgła sza ją się sa me. 

Dom Otwar tych Serc dys po nu je 25 miej sca mi – jest 20 łó żek i pięć

do sta wek. Czę sto, szcze gól nie zi mą, li mit ten jest prze kro czo ny. 

– Pierw szeń stwo ma ją miesz kan ki z Otwoc ka i oko lic, nie od ma -

wia my jed nak miejsca oso bom spo za na sze go po wia tu, je śli są w trud -

Mł. asp. Anna Wasilewicz, siostra Helena Kasperuk i psycholog Małgorzata Piotrowicz
– na ich pomoc ofiary przemocy domowej zawsze mogą liczyć
Mł. asp. Anna Wasilewicz, siostra Helena Kasperuk i psycholog Małgorzata Piotrowicz
– na ich pomoc ofiary przemocy domowej zawsze mogą liczyć

18-19.05:Layout 6  4/20/11  8:38 AM  Page 18



nej sy tu acji – mó wi sio stra He le na. – Ce lem na sze go zgro ma dze nia

jest słu żyć i po ma gać lu dziom. 

DAĆ SZAN SĘ
W otwoc kiej pla ców ce CA RI TA S moż na prze by wać mie siąc, 

a je śli wy ma ga te go sy tu acja – na wet do trzech mie się cy.

– W tym cza sie ko bie ta po win na pod jąć od po wied nie kro ki, aby

zmie nić swo ją sy tu ację – mó wi psy cho log Mał go rza ta Pio tro wicz, 

je dy ny pra cow nik świec ki w Cen trum In ter wen cji Kry zy so wej. –

Mu si po ukła dać swo je spra wy: za ła twić ali men ty, po sta rać się 

o pra cę, po szu kać miesz ka nia i za cząć sa mo dziel nie ży cie. Dłuż szy 

po byt w pla ców ce jest nie wska za ny ze wzglę du na dobro sa mych pań.

Ma jąc za pew nio ne u nas wy ży wie nie, środ ki hi gie nicz ne i czy sto -

ścio we, tak że pam per sy dla dzie ci, a przede wszyst kim spo kój, łatwo

mo gą po paść w ma razm, bez czyn ność. Oczy wi ście, zda rza ją się przy -

pad ki, że trze ba im prze dłu żyć po byt w pla ców ce.

Nie wszyst kim ofia rom prze mo cy uda je się od mie nić swo je ży cie

tak, jak pa ni Ewie. Cho ciaż po wo li, to jed nak wy rwa ła się spod wła -

dzy mę ża ty ra na (biz nes me na, sza no wa ne go przez zna jo mych, a tak -

że ro dzi nę pa ni Ewy), mi mo że groź ba mi i proś ba mi na ma wiał ją

do po wro tu. Próbował nawet prze ko nać pro bosz cza, aby na nią wpły -

nął. Nie ule gła – wnio sła spra wę do są du, zna la zła miesz ka nie,

po pro stu od ży ła. Uda ło się też pa ni Kry sty nie, któ ra do otwoc kiej

pla ców ki tra fi ła z sied mior giem dzie ci, naj młod sze mia ło rok. Za ła -

twi ła pra cę, wy na ję ła miesz ka nie (ume blo wa ne i wy po sa żo ne zo sta -

ło dzię ki sio strom, po li cjant ce An nie i in nym lu dziom do brej wo li)

i wresz cie w spo ko ju mo że wy cho wy wać swoje dzieci. 

Pa ni Ka sia rów nież od mie ni ła swo je ży cie. Do Cen trum In ter wen -

cji Kry zy so wej tra fi ła z 2-let nim syn kiem. By ła bar dzo za mknię ta,

nie opo wia da ła o so bie. Pew ne go dnia przy je cha ła po nią po li cja –

oka za ło się, że jest po szu ki wa na. Tra fi ła do aresz tu, chłop czyk do

do mu ma łe go dziec ka. Po trzech mie sią cach za te le fo no wa ła do CIK

i po pro si ła o po moc w od zy ska niu dzie ci. Oka za ło się bo wiem, że ma

rów nież 13-let nią cór kę, któ ra jest w ro dzin nym do mu dziec ka.

Po wyj ściu na wol ność wró ci ła do otwoc kiej pla ców ki. Za czę ła wal kę

o dzie ci, w któ rej ca ły czas wspie ra ła ją s. He le na. Uda ło się. Sąd po -

sta no wił, że cór ka i syn wró cą do mat ki. Ko bie ta pod ję ła pra cę, wy -

na ję ła miesz ka nie.

Oczy wi ście, za rów no Ewie, Kry sty nie i Ka ta rzy nie, jak i wie lu in -

nym ko bie tom nie uda ło by się zmie nić swo je go ży cia, gdy by nie

po moc sióstr al ber ty nek – w pla ców ce, prócz s. He le ny, pra cu ją

także s. Bar na ba i s. Kon sy lia – oraz pa ni psy cho log. To one wska -

zu ją im ścież kę, ja ką war to wy brać, by god nie żyć, wspie ra ją psy -

chicz nie. I, oczy wi ście, mł. asp. An na Wa si le wicz, o któ rej s. He le na

mówi, że do Cen trum In ter wen cji Kry zy so wej ze sła ła ją bo ża

opatrz ność.

– Nie wy obra ża my so bie funk cjo no wa nia na sze go ośrod ka bez po -

mo cy pa ni Ani – do da je sio stra. – Udzie la tym pa niom po rad praw -

nych, wska zu je kro ki, ja kie po win ny pod jąć, jeź dzi z ni mi do urzę dów

za ła twić spra wy, kon tak tu je się ze szko ła mi, do któ rych cho dzą ich

dzie ci. Pra cu je cha ry ta tyw nie – to, co ro bi dla tych ko biet, nie na le -

ży do jej obo wiąz ków służ bo wych ani ja ko po li cjant ki, ani ja ko ku ra -

tor ki spo łecz nej. A funk cję ku ra to ra speł nia wręcz mo de lo wo. Gdy by

wszy scy ku ra to rzy spo łecz ni ro bi li dla ofiar prze mo cy ty le, co pa ni

Ania, mniej by ło by cier pie nia ko biet, ma tek oraz oka le czo nych emo -

cjo nal nie, czę sto na ca łe ży cie, dzie ci. 

NIE OSĄ DZA JĄ, A OKA ZU JĄ SER CE
Pracownicy Do mu Otwar tych Serc wy zna ją za sa dę, by prze by wa ją -

cym w nim ofia rom nie na rzu cać ni cze go si łą. To, że nie za wsze chcą

opo wia dać o so bie, o tym, co w ży ciu prze szły, przyj mo wa ne jest

z sza cun kiem.

– Ni gdy nie na le ga my, cho ciaż po wta rza my na szym pod opiecz nym,

że w każ dej chwi li mo gą przyjść i po roz ma wiać, że je ste śmy do ich

dys po zy cji – mó wi s. He le na. – I w naj mniej spo dzie wa nym mo men -

cie one rze czy wi ście się otwie ra ją. Ale są też ta kie, któ re no szą na

sobie pan cerz. By ła u nas ma ma z dziec kiem, któ ra nie chcia ła po dać

swo je go na zwi ska. Ta ka by ła jej de cy zja, a my nie na ci ska ły śmy.

Dla ofiar prze mo cy bar dzo wie le zna czy to, że w otwoc kiej pla ców -

ce są trak to wa ne po waż nie, z sza cun kiem. Tam nikt nie ro bi im wy -

mó wek, nikt ich nie po tę pia.

– Dla nich waż ne jest, że ktoś chce im po móc, ktoś za ni mi stoi –

do da je mł. asp. An na Wa si le wicz. – Ni gdy wcze śniej ko goś ta kie go

przy nich nie by ło. Sam fakt, że pój dę z ta ką ko bie tą do urzę du,

do są du, do le ka rza czy ni ją sil niej szą, bar dziej pew ną sie bie.

Oczy wi ście nie wszyst kim ko bie tom, któ re tra fi ły do Cen trum In -

ter wen cji Kry zy so wej, uda je się od mie nić swo je ży cie. Nie któ re,

po kry jo mu, nie po da jąc swe go no we go ad re su, bio rą dzie ci i opusz -

cza ją pla ców kę, by za miesz kać z no wym part ne rem. A po tem wra ca -

ją, czę sto z ko lej nym dziec kiem na rę kach, bo oka zu je się, że jest

tak sa mo bru tal ny, jak po przed ni. 

– Po każ dym nie za po wie dzia nym od da le niu się któ rejś z pań,

w zgo dzie z re gu la mi nem pla ców ki, nie po win nam jej wię cej przy jąć

– mó wi s. He le na. – Gdy jed nak po now nie się u nas zja wia, da jemy

jej szan sę. Nie jest prze cież przy pad kiem, że zwra ca się o po moc

do pla ców ki po wo ła nej przez Ko ściół, mu sia ła tu do świad czyć ja kie -

goś dobra. Nie moż na jej więc za wieść. Na szym ce lem nie jest oce -

na czy nów tych pań, ale nie sie nie im po mo cy. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra

Imio na ofiar prze mo cy zo sta ły zmie nio ne
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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.policjant.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.
Ter min zgła sza nia kan dy da tów do te go rocz nej edy cji kon kur -
su upły wa 31 ma ja 2011 r. �

Policjant, który mi pomógł
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T a kie pra wo obo wią zu je od 18 kwiet nia br., kie dy opu bli ko wa ne

zo sta ło roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -

stra cji w spra wie pro ce du ry po stę po wa nia przy wy ko ny wa niu

czyn no ści ode bra nia dziec ka z ro dzi ny w ra zie bez po śred nie go za -

gro że nia ży cia lub zdro wia dziec ka w związ ku z prze mo cą w ro dzi nie

(Dz.U. nr 81, poz. 448 z 18 kwiet nia 2011 r.).

De le ga cja do wy da nia roz po rzą dze nia za war ta zo sta ła w usta wie

z 29 lip ca 2005 r. o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie (Dz.U.

nr 180, poz. 1493, z 2009 r. nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. nr 28,

poz. 146 i nr 125, poz. 842), tej sa mej, któ ra po zno we li zo wa niu

w czerw cu 2010 r. roz sze rzy ła krąg osób po dej mu ją cych de cy zję

o ode bra niu dziec ka w związ ku z prze mo cą w ro dzi nie tak że o po li -

cjan ta.

Uczest ni cze nie funk cjo na riu sza przy wy ko ny wa niu przez pra cow -

ni ka so cjal ne go czyn no ści ode bra nia dziec ka mu si być po prze dzo ne

wnio skiem pra cow ni ka so cjal ne go do wła ści we go miej sco wo or ga nu

Po li cji. Wnio sek ta ki mo że być zło żo ny w do wol nej for mie. Uprosz -

czo ny spo sób we zwa nia Po li cji po dyk to wa ny mo że być oko licz no -

ścia mi, w któ rych pra cow nik so cjal ny od bie ra dziec ko z ro dzi ny,

w przy pad kach bez po śred nie go za gro że nia dla ży cia lub zdro wia

dziec ka, w związ ku z prze mo cą w ro dzi nie.

Sa ma pro ce du ra ode bra nia mo że zo stać wsz czę ta w ści śle okre ślo -

nej sy tu acji. Par. 1 roz po rzą dze nia okre śla ją ja ko bez po śred nie za gro -

że nie ży cia lub zdro wia dziec ka w związ ku z prze mo cą w ro dzi nie.

Je śli do ta kiej sy tu acji doj dzie, pra cow nik so cjal ny wy stę pu je do wła -

ści we go miej sco wo or ga nu Po li cji o udział funk cjo na riu sza w czyn no -

ściach ode bra nia dziec ka. 

PRZED ODE BRA NIEM DZIEC KA
Je śli wnio sek zo stał zło żo ny, par. 3 roz po rzą dze nia okre śla obo wiąz -

ki po li cjan ta przed przy stą pie niem do wy ko ny wa nia czyn no ści. Są

to:

– spraw dze nie le gi ty ma cji pra cow ni ka so cjal ne go, 

– usta le nie toż sa mo ści od bie ra ne go dziec ka, ro dzi ców, opie ku nów

praw nych lub fak tycz nych, a w ra zie po trze by – le ka rza lub ra tow ni -

ka me dycz ne go, lub pie lę gniar ki i in nych uczest ni ków po stę po wa nia,

obec nych w miej scu wy ko ny wa nia czyn no ści, 

– za po zna nie się ze wszyst ki mi in for ma cja mi do ty czą cy mi dziec -

ka, bę dą cy mi w po sia da niu pra cow ni ka so cjal ne go.

Nie zwy kle waż ny jest punkt ostat ni. Wie dza na te mat oko licz no -

ści, któ re mo gą mieć wpływ na prze bieg czyn no ści, po zwo li wła ści -

wie się do nich przy go to wać. To zaś po zwo li unik nąć sy tu acji,

któ rych prze bieg wy mknie się spod kon tro li. 

W TRAK CIE ODE BRA NIA DZIEC KA
W par. 4 okre ślo ne zo sta ły obo wiąz ki po li cjan ta od mo men tu, w któ -

rym czyn no ści ode bra nia dziec ka zo sta ły roz po czę te. I tak po li cjant

ma obo wią zek:

– za pew nić bez pie czeń stwo oso bi ste dziec ku, pra cow ni ko wi so -

cjal ne mu i in nym uczest ni kom po stę po wa nia, 

– w ra zie po trze by udzie lić pierw szej po mo cy i we zwać po go to wie

ra tun ko we.
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Roz po rzą dze nie, pre cy zu jąc za pis usta wy o prze ciw dzia ła niu prze -

mo cy w ro dzi nie (art. 12a ust. 3), któ ry na kła da na po li cjan ta obo wią -

zek współ uczest ni cze nia z pra cow ni kiem so cjal nym, le ka rzem lub

ra tow ni kiem me dycz nym w pod ję ciu de cy zji o ode bra niu dziec ka,

na ka zu je mu oce nić na pod sta wie in for ma cji i oko licz no ści fak tycz -

nych za sta nych na miej scu sto pień za gro że nia ży cia lub zdro wia

dziec ka i przed sta wić pra cow ni ko wi so cjal ne mu swo je sta no wi sko

co do za sad no ści je go ode bra nia. 

Ostat nim obo wiąz kiem po li cjan ta w tej fa zie czyn no ści jest wrę -

cze nie ro dzi com, opie ku nom praw nym lub fak tycz nym dziec ka pi -

sem ne go po ucze nia o pra wie zło że nia do wła ści we go miej sco wo są du

opie kuń cze go za ża le nia na ode bra nie dziec ka. Po li cjan ci nie ro bią

te go, je śli ro dzi ców po uczył pra cow nik so cjal ny.

PO ODE BRA NIU DZIEC KA
Je śli dziec ko zo sta ło ode bra ne, funk cjo na riusz na wnio sek pra cow ni -

ka so cjal ne go udzie la mu nie zbęd nej po mo cy przy umiesz cze niu go

u in nej nie za miesz ku ją cej wspól nie oso by naj bliż szej, w ro dzi nie za -

stęp czej lub w ca ło do bo wej pla ców ce opie kuń czo -wy cho waw czej.

Po moc, o któ rej mo wa, bę dzie po le ga ła w pierw szej ko lej no ści na:

– usta le niu toż sa mo ści oso by naj bliż szej, upraw nio ne go człon ka

ro dzi ny za stęp czej lub upraw nio ne go pra cow ni ka pla ców ki opie kuń -

czo -wy cho waw czej, w któ rej umiesz czo ne zo sta nie dziec ko, 

– za pew nie niu bez pie czeń stwa oso bi ste go dziec ku, pra cow ni ko -

wi so cjal ne mu i in nym uczest ni kom po stę po wa nia.

Po za koń cze niu czyn no ści po li cjant spo rzą dza z prze pro wa dzo nych

czyn no ści no tat kę urzę do wą za wie ra ją cą w szcze gól no ści: 

– je go imię i na zwi sko oraz sto pień służ bo wy, 

– okre śle nie da ty i miej sca prze pro wa dzo nych czyn no ści; 

– in for ma cje o for mie i tre ści wnio sków pra cow ni ka so cjal ne go, 

– imię i na zwi sko pra cow ni ka so cjal ne go oraz ad res jed nost ki or -

ga ni za cyj nej po mo cy spo łecz nej, 

– imię i na zwi sko le ka rza lub ra tow ni ka me dycz ne go, lub pie lę -

gniar ki, któ rzy uczest ni czy li w pod ję ciu de cy zji o ode bra niu dziec ka

z ro dzi ny, 

– imię i na zwi sko oraz in ne da ne nie zbęd ne do usta le nia toż sa mo -

ści od bie ra ne go dziec ka, ro dzi ców, opie ku nów praw nych lub fak tycz -

nych oraz in nych uczest ni ków po stę po wa nia obec nych w miej scu

wy ko ny wa nia czyn no ści; 

– opis wy ko na nych czyn no ści, w tym in for ma cje o pod ję tej de cy -

zji, z uwzględ nie niem sta no wisk po szcze gól nych uczest ni ków; 

– wska za nie osób, któ rym funk cjo na riusz wrę czył pi sem ne po ucze -

nie o pra wie do zło że nia za ża le nia do są du opie kuń cze go na ode bra -

nie dziec ka; 

– informację o wniesieniu za pośrednictwem funkcjonariusza Poli -

cji za ża le nia do są du opie kuń cze go na ode bra nie dziec ka; 

– in for ma cję o oso bie i miej scu, w któ rym umiesz czo no ode bra ne

dziec ko, je śli po li cjant bę dzie uczest ni czył w tej czyn no ści. 

Ko pia spo rzą dzo nej no tat ki urzę do wej prze ka zy wa na jest do są du

opie kuń cze go oraz wła ści wej jed nost ki or ga ni za cyj nej po mo cy spo -

łecz nej. �

oprac. KLAU DIUSZ KRYCZ KA

Po li cjant przy ode bra niu dziec ka

Odebranie dziecka rodzinie jest jedną z najbardziej traumatycznych sytuacji, w jakich może uczestniczyć policjant.
Spokój, opanowanie i kompetencja urzędników państwowych są warunkiem koniecznym do opanowania sytuacji,

ich źródłem zaś musi być prawo zakreślające ramy podejmowanych działań.
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Ra zem – wię cej 
Wdniach 29–30 mar ca 2011 r. Biu ro Mię dzy na ro do wej Współ pra cy

Po li cji KGP wspól nie z Eu ro pej skim Urzę dem Po li cji (Eu ro pol)

przy fi nan so wym wspar ciu Eu ro pej skiej Aka de mii Po li cyj nej 

(Ce pol) zor ga ni zo wa ło w Szko le Po li cji w Słup sku dwu dnio we se mi na -

rium EU RO POL & CE POL RO AD SHOW pt. Z Eu ro po lem mo że my
wię cej.

Je go ce lem by ło pro mo wa nie mię dzy na ro do wej dzia łal no ści agen cji

unĳ nych za an ga żo wa nych w zwal cza nie po waż nej prze stęp czo ści, a tak że

utrzy my wa nie po rząd ku oraz bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Uczest ni cy

po zna li ce le, za da nia oraz na rzę dzia i in stru men ty Eu ro po lu, a tak że moż -

li wo ści szko le nio we Ce po lu. 

W se mi na rium wzię ło udział oko ło stu uczest ni ków – po za po li cjan ta -

mi rów nież przed sta wi cie le in nych or ga nów eg ze kwo wa nia pra wa: Stra ży

Gra nicz nej, Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Mi ni ster stwa Spraw

We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz Mi ni ster stwa Fi nan sów. 

Z Eu ro po lu do Słup ska przy je cha li: Lasz lo Sal go, asy stent dy rek to ra

nad zo ru ją cy pion kry mi nal ny, Pa vel Cin car – szef wy dzia łu dw. z prze stęp -

czo ścią zor ga ni zo wa ną re gio nu pół noc no -wschod nie go Eu ro py (O7), Mi -

ka el Jen sen – za stęp ca sze fa wy dzia łu dw. z prze stęp czo ścią

zor ga ni zo wa ną re gio nu za chod nie go Eu ro py (O6), Vik tor Apa nas – eks -

pert wy dzia łu ds. fał szer stwa pie nię dzy (O5) oraz Ale xan der Ma ass –

przed sta wi ciel wy dzia łu Ko mu ni ka cji Ze wnętrz nej (G4).

Wśród eks per tów Eu ro po lu by li Po la cy: Krzysz tof Kłę bek z wy dzia -

łu ds. wdra ża nia no wych pro duk tów (C2) i Mar cin Skow ro nek z wy dzia łu

ds. fał szerstw pie nię dzy (O5) oraz pod insp. Mi ro sław Kacz ma rek – kie row -

nik pol skie go Biu ra Łącz ni ko we go w Eu ro po lu w Ha dze.

Eks per ci Eu ro po lu za pre zen to wa li kon kret ne spra wy, na pod sta wie któ -

rych przed sta wi li moż li wo ści wspar cia oraz ko rzy ści, ja kie pły ną ze współ -

pra cy z Eu ro po lem dla po szcze gól nych państw człon kow skich w wal ce

prze ciw ko mię dzy na ro do wej po waż nej prze stęp czo ści. 

Lasz lo Sal go wrę czył po li cjan tom z Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Lu -

bli nie cer ty fi ka ty uzna nia za ogrom ne po świę ce nie oraz do sko na łą współ pra -

cę z Eu ro po lem w roz bi ciu mię dzy na ro do wej gru py prze stęp czej zaj mu ją cej

się skim min giem, fał szo wa niem kart i nie le gal ny mi trans ak cja mi. 

W dru gim dniu se mi na rium uczest ni cy pra co wa li w pod gru pach te ma -

tycz nych. Zaj mo wa li się kon kret ny mi spra wa mi zwią za ny mi z nie le gal ną

imi gra cją, fał szo wa niem pie nię dzy czy oszu stwa mi z wy ko rzy sta niem kart

płat ni czych. Pró bo wa li je roz wią zać, wy ko rzy stu jąc Sys tem In for ma cyj ny

Eu ro po lu oraz na rzę dzia i in stru men ty, któ ry mi dys po nu je Eu ro pej ski Urząd

Po li cji. 

Ale xan dros Ana sta sia dis, eks pert Ce pol ds. wy ko rzy sta nia no wych me -

tod na ucza nia, za pre zen to wał moż li wo ści wy ko rzy sta nia za so bów stro ny in -

ter ne to wej Ce pol w czę ści chro nio nej ko dem do stę pu. Przed sta wił

in for ma cje do ty czą ce: bi blio te ki elek tro nicz nej (e -li bra ry), sys te mu za rzą -

dza nia do ku men ta mi (DMS), sys te mu za rzą dza nia wie dzą (LMS), ba zy

wie dzy po li cyj nej (Po li ce Know led ge Ba se) oraz fo rum dys ku syj ne go. 

Przy uży ciu sys te mu LMS uczest ni cy se mi na rium wy peł ni li też an kie ty

opi niu ją ce or ga ni za cję szko le nia. �

MAR TA ŁU KA SIE WICZ
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D la ro dzin obu po li cjan tów ta tra ge dia jest cią gle

ży wa. Nie daje o niej za po mnieć rów nież wy miar

spra wie dli wo ści, któ ry od prze szło de ka dy nie

mo że się upo rać z za wi ło ścią pro ce so wej ma te rii.

„BA NA NO WI” BRA CIA
Tra gicz nej li sto pa do wej no cy, oko ło godz. 3, peł nią cy

służ bę ope ra cyj no -roz po znaw czą na war szaw skiej Sta -

rów ce po li cjan ci To masz Pa ku ła i To masz Kar wac ki za -

uwa ży li dwóch mło dych męż czyzn sie dzą cych w bia łej

al fie ro meo, za par ko wa nej przed sa lo nem Se ata przy ul.

Ki liń skie go. Po sta no wi li ich wy le gi ty mo wać. Na wi dok

zbli ża ją cych się po li cjan tów je den z nich za czął gwał -

tow nie ścią gać z dło ni gu mo we rę ka wicz ki, usi łu jąc

ukryć je w schow ku. Ta kie sa me rę ka wicz ki le ża ły obok

sie dze nia kie row cy al fy. 

W sa mo cho dzie po li cjan ci wy raź nie wy czu li woń al -

ko ho lu. Nie by ło jed nak pod staw do uży cia al ko ma tu

wo bec kie row cy, au to bo wiem sta ło. Nie by ło też świad -

ka, któ ry by wi dział je w ru chu. Kon tro la do ku men tów

i sa mo cho du też ni cze go nie wy ka za ła, więc je dy nie

dane oso bo we kie row cy i pa sa że ra po wę dro wa ły do po -

li cyj ne go no tat ni ka. Tym pierw szym oka zał się 26-let ni

Ma ciej U., tym dru gim je go brat Bła żej, lat 22, miesz -

kań cy War sza wy, oby dwaj na utrzy ma niu ro dzi ców. 

Po li cjan ci prze strze gli mło dzień ców, aby ża den nie pró -

bo wał pro wa dzić sa mo cho du, po czym ru szy li do dal szej

służ by.

Po kil ku mi nu tach, kie dy po li cjan ci by li na ul. Mio do -

wej w po bli żu gma chu Są du Naj wyż sze go, z du żą pręd -

ko ścią, z pra wej stro ny, wy prze dzi ła ich bia ła al fa ro meo.

Jej kie row ca wje chał na pas zaj mo wa ny przez po li cjan -

tów, za ha mo wał, włą cza jąc świa tła awa ryj ne. Na wi dok

nad jeż dża ją cych funk cjo na riu szy Ma ciej U. od wró cił się

do nich i z uśmie chem na ustach uniósł w ob raź li wym

ge ście środ ko wy pa lec. Po czym z pi skiem opon ru szył

przed sie bie. Skrę cił w ul. Kon wik tor ską, kie ru jąc się

ku Wi sło stra dzie. To masz Kar wac ki wy sta wił na dach

mi ga ją ce go „ko gu ta”, po dej mu jąc po ścig. Je go ko le ga,

To masz Pa ku ła, ze znał póź niej w są dzie: Męż czyź ni
w al fie by li bar dzo roz ba wie ni, po ka zy wa li nam ob raź li we
ge sty, przy spie sza li, a po tem gwał tow nie ha mo wa li, za jeż -
dża li dro gę.

Za cho wy wa li się wy raź nie pro wo ku ją co, stwa rza jąc

du że za gro że nie w ru chu dro go wym, o czym za ło ga po -

lo ne za mel do wa ła ra dio ope ra to ro wi z KRP War sza wa -

-Śród mie ście. Ten in for ma cję o sza le ją cych w al fie

ro meo mło dzień cach, znaj du ją cych się naj praw do po -

dob niej pod wpły wem al ko ho lu, prze ka zał in nym po li -

cyj nym za ło gom, wraz z we zwa niem do blo ko wa nia

tra sy. Do ak cji bez wa ha nia zgło si li się dwaj star si po -

ste run ko wi z I ko mi sa ria tu przy ul. Lud nej na Po wi ślu:

Piotr Ja siń ski i Piotr Na le śnik, po ru sza ją cy się nie ozna -

ko wa nym bia łym po lo ne zem.

ŚMIER TEL NE MA NEW RY
Za uwa ży li al fę ro meo w mo men cie, gdy do jeż dża li

do skrzy żo wa nia z Wy brze żem Ko ściusz kow skim. To

wte dy po li cjan ci Pa ku ła i Kar wac ki usły sze li w ra diu

okrzyk któ re goś z ko le gów: „Ma my go!” i uj rze li nie -

ozna ko wa ne go po lo ne za wy jeż dża ją ce go z ul. Tam ka.

Miał włą czo ną sy gna li za cję świetl ną i dźwię ko wą. 

Ma ciej U., pę dząc Wi sło stra dą „od 130 do 160 km

na godz., a na wet i wię cej” – jak ze znał w śledz twie
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Tej rany 
zabliźnić się nie da....

Od prawie 13 lat w domu państwa
Jasińskich w Dębnicy Kaszubskiej trwa
żałoba. 27 listopada 1998 r. ich 25-letni
syn Piotr, policjant I Komisariatu KRP
Warszawa-Śródmieście, zginął
na służbie. W pościgu za piratem
drogowym, w roztrzaskanym radiowozie
ciężko ranny został również jego kolega
z jednostki, 24-letni Piotr Naleśnik.
Po tygodniu i on zmarł w szpitalu.

St. post. Piotr Jasiński

St. post. Piotr Naleśnik
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jego brat Bła żej – nie re ago wał na żad ne sy gna ły i zna -

ki do za trzy ma nia. Omi jał blo ka dy, skrzy żo wa nia prze -

jeż dżał na czer wo nym świe tle (jesz cze wte dy na tym

od cin ku Wi sło stra dy nie by ło tu ne lu). Gdy wi dział, że

od da la się zbyt nio od po li cyj nych ra dio wo zów, zwal niał,

by za chwi lę zno wu po ka zać „psom”, kto tu rzą dzi.

Na wi dok wy jeż dża ją ce go z Tam ki bia łe go po lo ne za,

usi łu ją ce go za blo ko wać mu dro gę, Ma ciej U., nie zwa -

ża jąc na pa lą ce się czer wo ne świa tło, prze mknął przez

skrzy żo wa nie i od biw szy w le wo, omi nął po li cyj ny ra -

dio wóz. Po mi nię ciu skrzy żo wa nia z ul. Lud ną – czy ta -

my w ak cie oskar że nia – na łu ku w pra wo ja dą cy
środ ko wym pa sem Ma ciej U. na gle za ha mo wał. Piotr Ja -
siń ski, znaj du jąc się za nim w od le gło ści kil ku na stu do kil -
ku dzie się ciu me trów, na tych miast za re ago wał zmia ną
pa sa ru chu ze środ ko we go na pra wy. W trak cie wy ko ny -
wa nia te go ma new ru utra cił pa no wa nie nad sa mo cho dem,
któ ry pod biw szy się na kra węż ni ku, ude rzył w słup la tar -
ni ulicz nej.

Skut ki ude rze nia by ły tra gicz ne. Oby dwaj po li cjan ci

do zna li bar dzo cięż kich ob ra żeń, któ re do pro wa dzi ły

do ich śmier ci. Piotr Ja siń ski zmarł po kil ku go dzi nach
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od wy pad ku, Piotr Na le śnik – nie od zy sku jąc przy tom -

no ści – po ty go dniu.

PRO CES
Ma ciej U., któ ry w zgod nej re la cji świad ków (po li cjan -

tów bio rą cych udział w po ści gu oraz po wo ła nych eks -

per tów), po no si głów ną wi nę za ten wy pa dek, uciekł

z miej sca zda rze nia. Zo stał za trzy ma ny przez po li cję na -

stęp ne go dnia. Przed są dem sta nął w paź dzier ni ku 1999

roku oskar żo ny o umyśl ne spo wo do wa nie wy pad ku ze

skut kiem śmier tel nym (art. 177 par. 1 i 2 k.k.). Je go

młod sze mu bra tu nie przed sta wio no żad nych za rzu tów. 

Ma ciej U. nie przy znał się do wi ny ani w śledz twie,

ani pod czas pro ce su, któ ry to czył się do koń ca stycz -

nia 2001 r. Twier dził, że nie wi dział żad ne go po ści gu

i nie sły szał po li cyj nych sy ren, bo w sa mo cho dzie miał

gło śno włą czo ne ra dio. Ow szem, na Wi sło stra dzie wy -

prze dził go ja kiś ra dio wóz, ale nie są dził, że po li cjan ci

chcą go za trzy mać. W śledz twie przy znał je dy nie

(przed są dem nie chciał skła dać wy ja śnień), że owej no -

cy je chał 160 km na go dzi nę. Tłu ma czył, że był zde ner -

wo wa ny wcze śniej szą in ter wen cją po li cjan tów, a po za �
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tym je go sa mo chód jest szyb ki, więc on… szyb ko jeź dzi. Ja dą cy

z nim brat tak że nic nie wi dział i nie sły szał. Na sa li są do wej rów nież

nie miał nic do po wie dze nia.

W mo wie koń co wej pro ku ra tor pod kre ślił, że śmierć dwóch po li -
cjan tów by ła spo wo do wa na aro gan cją i po czu ciem bez kar no ści Ma cie ja
U. Za umyśl ne spo wo do wa nie wy pad ku ze skut kiem śmier tel nym

za żą dał dla nie go 7,5 ro ku po zba wie nia wol no ści oraz za ka zu pro wa -

dze nia po jaz dów me cha nicz nych przez okres 10 lat. Obro na wnio sła

o unie win nie nie, nie wi dząc związ ku mię dzy za cho wa niem kie row -

cy na jezd ni a tra gicz nym fi na łem po ści gu. Sąd był jed nak in ne go

zda nia. Zgo dził się z ar gu men ta cją oskar ży cie la i ta ki wła śnie wy rok

fe ro wał. Na wnio sek pro ku ra to ra sąd za sto so wał rów nież aresz to wa -

nie tym cza so we wo bec Ma cie ja U., któ ry – dzię ki po rę cze niu ma jąt -

ko we mu ro dzi ców – od po wia dał do tąd

z wol nej sto py. 30 stycz nia 2001 r. opu -

ścił on sa lę są do wą w po li cyj nej asy ście

i kaj dan kach na rę kach.

APE LA CJA I DRU GI WY ROK
Zgod nie z za po wie dzią obro na wnio sła

ape la cję od wy ro ku, któ rą sąd od wo ław -

czy 13 grud nia 2001 r. roz pa trzył na ko -

rzyść Ma cie ja U. Po sta no wił też, że

spra wa wró ci do pro ku ra tu ry do po now -

ne go roz pa trze nia, gdyż stan do wo dów nie
po zwa lał na orze ka nie o od po wie dzial no ści
Ma cie ja U. za za rzu ca ne mu czy ny. Ele -
men ty przy ję te za udo wod nio ne nie zo sta ły
jed no znacz nie wy ja śnio ne. Nie od nie sio no
się do wie lu oko licz no ści ko rzyst nych dla
oskar żo ne go – stwier dził sąd okrę go wy,

na ka zu jąc uzu peł nie nie bra ków do wo do -

wych.

Po ape la cji akt oskar że nia jesz cze trzy -

krot nie tra fiał do są du i tyle sa mo ra zy był

zwra ca ny do uzu peł nie nia. Do pie ro

za czwar tym, w po ło wie 2010 r., zo stał przy ję ty i spra wa we szła

wresz cie na wo kan dę. Jed nak nie któ re wąt pli wo ści i zna ki za py ta nia

po zo sta ły. Nie uda ło się, na przy kład, do kład nie usta lić, w ja kiej od -

le gło ści za al fą ro meo znaj do wał się w chwi li ha mo wa nia po li cyj ny

ra dio wóz. Nie po mo gły też eks per ty zy bie głych: opi nie by ły nie peł -

ne, bo bra ko wa ło nie zbęd nych da nych. Z eks pe ry men tu pro ce so we -

go, ma ją ce go cha rak ter ka ska der ski, sąd się wy co fał. Po li cjan ci mie li

bo wiem na ży wo od two rzyć prze bieg tra gicz ne go po ści gu. Na zmia -

nę de cy zji są du wpły nę ła opi nia mł. insp. Woj cie cha Pa siecz ne go

z WRD KSP, bie głe go są do we go ds. ru chu dro go we go i re kon struk -

cji wy pad ków, któ ry zdo łał prze ko nać sąd, że eks pe ry ment ten jest

zbyt ry zy kow ny, mo że za gro zić zdro wiu, a na wet ży ciu je go uczest -

ni ków.

W tej sy tu acji Pro ku ra tu ra Re jo no wa War sza wa -Śród mie ście zwró -

ci ła się o opi nię do In sty tu tu Eks per tyz Są do wych im. prof. Jana

Sehna w Kra ko wie. Pra co wa li nad nią dwaj eks per ci z Za kła du Ba da -

nia Wy pad ków Dro go wych: dr inż. Jan Unar ski i dr inż. Woj ciech

Wach, któ rzy oce nia jąc za cho wa nie się uczest ni ków zda rze nia, wska -
za li na nie pra wi dło wo ści w za cho wa niu się Ma cie ja U., oraz wy two -
rze nie sy tu acji nie bez piecz nej na dro dze, ma ją cej bez po śred ni zwią zek
z wy pad kiem (…). Kie ru ją cy sa mo cho dem al fa ro meo oprócz jaz dy agre -
syw nej i pro wo ku ją cej po peł nił sze reg in nych wy kro czeń, któ re skut ko wa -
ły roz po czę ciem oraz ta kim, a nie in nym pro wa dze niem ak cji w ce lu
za trzy ma nia kie row cy.

22 mar ca br. Ma ciej U. po raz dru gi usły szał wy rok Są du Re jo no -

we go dla War sza wy -Śród mie ścia. Za umyśl ne spo wo do wa nie wy pad -

ku dro go we go ze skut kiem śmier tel nym (art. 177 par. 1 i 2 k.k.),

w wy ni ku któ re go zgi nę ło dwóch funk cjo na riu szy Po li cji, sę dzia SSR

Mo ni ka Jan kow ska od czy ta ła mu wy rok iden tycz ny, jak ten sprzed

lat: 7,5 ro ku po zba wie nia wol no ści oraz za trzy ma nie pra wa jaz dy na

10 lat. 

– Wi na oskar żo ne go nie bu dzi wąt pli wo ści – uza sad nia ła sę dzia. –

Wy rok jest su ro wy, ale mó wi my o śmier ci dwóch lu dzi. Ka ra mu si to

od zwier cie dlać.

W ust nym uza sad nie niu pa dły też sło wa o „aro gan cji i po czu ciu

bez kar no ści” oskar żo ne go, o je go „za ba wach” z po li cją na dro dze,

o nie po sza no wa niu pra wa. Zde cy do wa nie mniej by ło o sa mych ofia -

rach – mło dych, am bit nych po li cjan tach, któ rzy zgi nę li, wy ko nu jąc

swój obo wią zek służ bo wy. Zgi nę li, bo na ich dro dze sta nę ło dwóch

agre syw nych mło dzień ców, cy nicz nie ła -

mią cych pra wo i prze ko na nych o swej

bez kar no ści.

Wy rok nie jest pra wo moc ny, obroń cy

Ma cie ja U. już za po wie dzie li ape la cję. 

PO CO BYŁ TEN PO ŚCIG?
– Piotr od naj młod szych lat lu bił po ma -

gać in nym. Bez in te re sow nie – mó wi je go

oj ciec, ppłk. rez. inż. pi lot An drzej Ja siń -

ski. – Udzie lał się w Kra jo wej Spo łecz nej

Sie ci Ra tun ko wej, bę dąc CB -ra diow cem,

przy czy nił się do ura to wa nia wie lu lu dzi.

Pod czas wa ka cji był ra tow ni kiem WOPR.

W Po li cji zdą żył wy słu żyć tyl ko trzy la ta,

ale po zo sta wił po so bie jak naj lep sze opi -

nie. Po szko le w Słup sku tra fił do ko mi -

sa ria tu I przy ul. Lud nej w War sza wie.

Pra co wał w sa mym cen trum, pra cy miał

du żo, ale ni gdy nie na rze kał. Był do brym

po li cjan tem, od da nym. Za mi ło wa nie

do mun du ru odzie dzi czył chy ba po mnie.

Obaj sta li śmy na stra ży pra wa i spra wie -

dli wo ści. Tyl ko że ja w gó rze, strze gąc pol skie go nie ba, on był bli żej

lu dzi. 

– Po co był ten ca ły po ścig? Cią gle się nad tym za sta na wiam. Prze -

cież per so na lia tych mło dych, agre syw nych lu dzi z al fy ro meo by ły

już w po li cyj nym no tat ni ku. Moż na więc by ło do nich do trzeć bar dzo

szyb ko i na spo koj nie wsz cząć po stę po wa nie przy go to waw cze.

Z pew no ścią nie do szło by wów czas do tej tra ge dii. A tak, od pra wie

13 lat w na szych do mach trwa nie usta ją ca ża ło ba. Ten nie koń czą cy

się pro ces jest cią głym roz dra py wa niem sta rych ran. Czy do cze ka my

się wresz cie je go fi na łu? Czy do wie my się, dla cze go na si sy no wie

mu sie li zgi nąć i dla cze go bie gli la ta mi nie mo gą wy dać jed no znacz -

nej opi nii, kto tu naj bar dziej za wi nił? – mówi ojciec Piotra. – My nie

szu ka my ze msty, ale uczci we go i spra wie dli we go za koń cze nia tej

spra wy. Nie za le ży nam, aby Ma cie ja U. wtrą cać na dłu gie la ta

do wię zie nia. Mnie wy star czy na wet to, co on do tej po ry od sie dział

(pra wie 3 la ta w aresz cie). Tyl ko niech wresz cie po wie praw dę. 

Przy zna się, że swo im agre syw nym za cho wa niem na jezd ni do pro -

wa dził do tra ge dii. Niech wy ra zi skru chę i żal. Ży cia na szym sy nom

to nie przy wró ci, ale utwier dzi mnie w prze ko na niu, że ich śmierć

nie po szła na mar ne. Że zgi nę li na po ste run ku, wy peł nia jąc swój

służ bo wy obo wią zek. Tylko ty le, bo i tak tej ra ny ni gdy za bliź nić się

nie da. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. ar chi wum,

infografika Krystyna Zaczkiewicz

TYLKO ŻYCIE Z sali sądowej POLICJA 997       maj 2011 r.24

– My nie szukamy zemsty, 
ale uczciwego i sprawiedliwego

zakończenia tej sprawy. Nie zależy
nam, aby Macieja U. wtrącać

na długie lata do więzienia. Tylko
niech wreszcie powie prawdę.

Przyzna się, że swoim agresywnym
zachowaniem na jezdni

doprowadził do tragedii. Niech
wyrazi skruchę i żal. Życia naszym

synom to nie przywróci, ale
utwierdzi mnie w przekonaniu,

że ich śmierć nie poszła na marne –
mówi ojciec Piotra Jasińskiego. 

�
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Finał olimpiady 
W po ło wie kwiet nia w WSPol. od by ła się dru ga Olim pia da Po li cyj na. Po dob nie jak w ub.r.

do trze cie go eta pu olim pia dy w Szczyt nie za kwa li fi ko wa no 30 uczniów z ca łej Pol ski – i po -

dob nie jak rok te mu by ło to 21 dziew cząt i 9 chłop ców. Fi nał wal ki o in dek sy po li cyj nej

uczel ni od był się 16 kwiet nia w ra mach dnia otwar te go WSPol. – lau re at ką dru giej Olim pia -

dy Po li cyj nej zo sta ła Agniesz ka Ku li gow ska z Ze spo łu Szkół Ad mi ni stra cyj no -So cjal nych

w By to miu (w ubie głym ro ku też zwy cię ży ła uczen ni ca – An na Szno ber z Ze spo łu Szkół im.

Ko cha now skie go w Czę sto cho wie). Te go rocz na lau re at ka, po dob nie jak in nych 14 fi na li stów,

otrzy ma ła in deks Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie. �

zdj. WSPol.

Pierwsza klasa policyjna 
w Warszawie

Pod ko niec mar ca po wsta ła – na ra zie jesz cze na pa pie rze – pierw -

sza w War sza wie kla sa o pro fi lu po li cyj nym. 24 mar ca w war szaw skim

Ze spo le Szkół im. Ko nar skie go pod pi sa no po ro zu mie nie o współ pra -

cy z IV Ko men dą Re jo no wą Po li cji w War sza wie (na le żą do niej dziel -

ni ce Wo la i Be mo wo). W przy szłym ro ku szkol nym w li ceum

wcho dzą cym w skład te go ze spo łu szkół zo sta nie utwo rzo na kla sa

mun du ro wa o pro fi lu Bez pie czeń stwo i pro fi lak ty ka, a na mo cy pod pi -

sa ne go po ro zu mie nia za ję cia z mło dzie żą bę dą pro wa dzi li po li cjan ci

z wol skiej ko men dy. W Ko na rze (po tocz na na zwa tej pla ców ki) już

od kil ku lat ist nie je in no wa cja pe da go gicz na Straż Gra nicz na, a nie -

ofi cjal na współ pra ca z IV KRP jest bar dzo bli ska: za ję cia z ucznia mi

pro wa dzi m.in. mł. asp. Agniesz ka Ma kow ska, lau re at ka pierw szej

edy cji ogól no pol skie go kon kur su Po li cjant, któ ry mi po mógł (pi sa li -

śmy o niej w nu me rze lu to wym). Po li cjant ka ma z mło dzie żą bar dzo

do bry kon takt – do te go stop nia, że cza sem ucznio wie ucie ka ją się

do pod stę pów, że by mieć do dat ko we lek cje z sym pa tycz ną pa nią

aspi rant. 

– Któ re goś dnia z jed ną z klas mia łam za ję cia o bez pie czeń stwie,

bar dzo do brze nam się roz ma wia ło. Po dzwon ku wró ci łam do sa li i od -

nio słam wra że nie, że chy ba wi dzę przed so bą zna jo me twa rze – opo -

wia da mł. asp. Agniesz ka Ma kow ska. – Spy ta łam uczniów, czy nie

mie li śmy już ze so bą lek cji, a oni na to, że na pew no nie. No to po -

pro wa dzi łam za ję cia jak zwy kle. Do pie ro pod ko niec lek cji przy zna -

li się, że za mie ni li się z in ną kla są, że by jesz cze raz się ze mną

spo tkać… �

zdj. An drzej Mi tu ra 

Trzeci turniej 
w Pile

W dniach 30–31 ma ja w SP w Pi le od bę -

dzie się trze ci już Ogól no pol ski Tur niej

Szkół Po nad gim na zjal nych z Kla sa mi Po li cyj -

ny mi Kla sa Po li cyj na Ro ku 2011. Weź mie

w nim udział 25 re pre zen ta cji szkół z ca łe go

kra ju – zmie rzą się w na stę pu ją cych kon ku -

ren cjach: spraw dzian wie dzy ogól no po li cyj -

nej, tor prze szkód, udzie la nie pierw szej

po mo cy przed me dycz nej i test umie jęt no ści

strze lec kich. Do dat ko wa kon ku ren cja, któ -

rej wy ni ki nie bę dą bra ne pod uwa gę w kla -

sy fi ka cji ge ne ral nej (ale udział w niej jest

wa run kiem uczest nic twa w tur nie ju) to kon -

kurs na pla kat pro fi lak tycz ny pod ha słem

Bez piecz na szko ła.

Dru gi dzień tur nie ju bę dzie po łą czo ny

z dniem otwar tym Szko ły Po li cji oraz

z atrak cja mi z oka zji Dnia Dziec ka. Wię cej

in for ma cji na ten te mat moż na zna leźć

na stro nie SP w Pi le w za kład ce Tur niej Klas

Po li cyj nych 2011. �

ALEK SAN DRA WI CIK

Finaliści i laureaci II Olimpiady Policyjnej

Od lewej: nadkom. Lech Zalewski (zastępca komendanta rejonowego
Policji Warszawa IV), dyrektor szkoły Małgorzata Pruszyńska i mł. asp.
Agnieszka Makowska Uroczyste przecięcie wstęgi – oficjalny początek współpracy
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Naj no wo cze śniej sze na rzę dzia dla ana li ty ków kry mi nal nych, szy fra to ry trans mi sji da -
nych, pul pi ty dys po zy tor skie z ekra na mi do ty ko wy mi, wi de oen do sko py, che micz -
ne me to dy od twa rza nia lub usu wa nia da nych na no śni kach, ra dio te le fo ny

ka mu flo wa ne, strzel ni ce la se ro we, przy rzą dy ce low ni cze, naj no wo cze śniej sza broń, ubra -
nia ma sku ją ce, po jaz dy, zdal nie ste ro wa ne ro bo ty, naj now sze tech no lo gie kom pu te ro we,
sło wem wszyst ko, co mo że przy dać się Po li cji, woj sku, Stra ży Gra nicz nej, an ty ter ro ry -
stom i wszel kim in nym służ bom spe cjal nym za pre zen to wa no na Mię dzy na ro do wych Tar -
gach 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” mię dzy 13 a 15 kwiet nia w War sza wie. �

TN
zdj. An drzej Mi tu ra
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Te celowniki same przystosowują się
do rodzaju broni i warunków
zewnętrznych, w jakich są zastosowane.
Mogą przybliżać cel, bądź tylko
posłużyć za lornetkę. Termowizyjne,
noktowizyjne, optyczne lub
holograficzne, czyli na każdą sytuację

Su per no wo cze sne dla

Trenażer strzelecki wydaje się idealnym rozwiązaniem problemów z brakiem policyjnych
strzelnic. Umożliwia trenowanie w nawet niewielkim pomieszczeniu, z wykorzystaniem swojej
służbowej broni. Tylko że nie strzela się nabojami, a nakładką laserową. Cele mogą być
przeróżne, w zależności od rodzaju szkolenia. Od klasycznej tarczy, poprzez manekiny, grupy
terrorystów z zakładnikami, po cele ruchome w najróżniejszych warunkach. W zależności
od zastosowanego programu komputerowego. I wszystko to bez potrzeby wychodzenia
z jednostki!

Z daleka przypominają baśniowe stwory podobne
do duchów (ten biały) lub Entów (zielony). Ale
mogą być to zamaskowani na śniegu lub w lesie
policjanci. Ubrani w te kombinezony ludzie
przeżyją dwie doby na mrozie lub w wodzie i nawet
nie zmarzną. Nie spocą się też w upalne dni, bo
materiał nie przepuszcza wody tylko w jedną
stronę – do wewnątrz. Są też nie do wykrycia przez
wszelkie urządzenia termowizyjne. Ich
kombinezony bowiem tłumią ciepło

Kamery zintegrowane z nadajnikiem
umożliwiającym przekazywanie obrazu
na odległość do 6 km. Jedne mniejsze
od pudełka zapałek, inne przypominające
reporterskie teleobiektywy z 36-krotnym
zoomem. Wszystkie sprzężone
z akumulatorami i nadajnikami
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la Po li cji
To zdobywca
głównej nagrody
w konkursie
Supernowoczesny –
„Złota Gwiazda Policji”
na tegorocznych targach.
Pierwszy na świecie radiotelefon
kamuflowany DMR Hytera X1
dla służb specjalnych w systemie
cyfrowo-analogowym. Grubość
zaledwie 18 mm, może pracować w każdych
warunkach, nie zdradzając rozmówcy.
Wykorzystuje szyfrowanie dynamiczne
(zmienne), co uniemożliwia złamanie kodu, czyli
podsłuchanie rozmowy

et

z

Flary pulsacyjne, którymi można rzucać
na odległość w niedostępne miejsca lub
do głębokich studni czy piwnic. Bez względu 
na to, jaką pokonają odległość oraz rodzaj
podłoża, na które upadną, są niezniszczalne.
Można nawet przejechać po nich samochodem
i też nic im nie będzie. Bez doładowania będą
świecić przez 8 godzin. Naładować można je np.
w samochodzie, 6 sztuk jednocześnie –
w specjalnej kasetce. Mogą służyć m.in.
do oświetlenia dróg ewakuacyjnych lub lądowisk
dla śmigłowców. Natomiast najaśniki mobilne
mogą stać w miejscu lub być noszone jak
pochodnie. Idealne dla techników kryminalistyki
pracujących po zmierzchu. Ładowane identycznie
jak flary prądem 12- lub 24-woltowym

Platforma ewakuacyjno-szturmowa zamontowana
na podwoziu toyoty hilux z 3-litrowym silnikiem.
Umożliwia wejście na wysokość 6 m, a przy użyciu
drabiny do 12 m. Dzięki temu można z niej
szturmować stojące lub kołujące samoloty lub
mieszkania do 3 piętra włącznie. Układ platformy
może być sterowany zarówno z samochodu, jak
i z zewnątrz przez policjanta stojącego na trapie.
Wyciągarka może służyć do ewakuacji rannych
z trudno dostępnych miejsc, jak i do przerzucania
policjantów za trudną do sforsowania przeszkodę

Ten wideoendoskop otrzymał
specjalną nagrodę komendanta
Straży Granicznej. Pozwala zajrzeć
dosłownie wszędzie: do baku
samochodu lub w każde inne
niedostępne miejsce. Wystarczy
najdrobniejsza szpara, dziura, przez
którą wkłada się mikroskopĳny
obiektyw kamery i na monitorze
ukazuje się obraz tego, czego
z pozoru nie da się zobaczyć

Mobilny posterunek Policji to pojazd z 7-metrowym kontenerem, wyposażonym w sprzęt
biurowy, 3 systemy łączności, sprzęt komputerowy (laptop, drukarka, skaner i faks). Posiada
niezależny system zasilania i podtrzymania energii, stanowiska dla interesentów, a nawet
windę dla niepełnosprawnych. Wykorzystywany w miejscach, gdzie występują zagrożenia,
a nie ma jednostek Policji
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W ubiegłym roku przed pruszkowską
komendą pojawiła się tablica ku czci
zamordowanych w 1940 r.
policjantów. Teraz przed miejscową
szkołą dla dwóch z nich posadzono
dęby pamięci.

U ro czy stość od by ła się w pią tek 15

kwiet nia br. na dzie dziń cu Ze spo łu

Szkół Tech nicz nych i Ogól no kształ cą -

cych w Prusz ko wie. Mszę świę tą po lo wą od -

pra wi li wspól nie ka pe lan sto łecz nej Po li cji

ks. Jó zef Ja chim czak i pro boszcz pa ra fii św.

Jó ze fa w Prusz ko wie ks. Da riusz Bo gu szew ski. 

OCA LIĆ OD ZA PO MNIE NIA 
Ce re mo nia w Prusz ko wie od by ła się w ra mach

pro jek tu edu ka cyj ne go „Ka tyń… oca lić od za -

po mnie nia”, za ini cjo wa ne go przez Sto wa rzy -

sze nie Pa ra fia da. Ak cja ob ję ła ca łą Pol skę

i po le ga na sa dze niu dę bów, upa mięt nia ją cych

wszyst kie ofia ry zbrod ni ka tyń skiej. Jed no

drzew ko przy pi sa ne jest jed ne mu, kon kret ne -

mu czło wie ko wi. Przy tej oka zji mło dzież zbie -

ra in for ma cje o ży ciu i lo sach bo ha te rów,

któ rych chce uczcić. 

Uro czy stość w Prusz ko wie zgro ma dzi ła miej -

sco we wła dze, przed sta wi cie li służb mun du ro -

wych z te go te re nu i kom ba tan tów. 

Przy dę bach war tę peł ni li po li cjan ci z kom -

pa nii re pre zen ta cyj nej, a uro czy sty cha rak ter

wy da rze nia pod kre ślił udział or kie stry po li cyj -

nej. Je den z dę bów po sa dził ko men dant po wia -

to wy w Prusz ko wie mł. insp. Wal de mar

Per dion. Przy drze wach wy sy pa no zie mię z Pol -

skie go Cmen ta rza Wo jen ne go w Mied no je. 

Po na bo żeń stwie mło dzież za pre zen to wa ła

oko licz no ścio wy pro gram mu zycz no -po etyc ki. 

TRZY DĘ BY 
Drze wa po sa dzo no ku pa mię ci trzech jeń -

ców so wiec kich obo zów, dwóch z nich by ło

po li cjan ta mi. 

Ko mi sarz An to ni Bąk, uro dzo ny w Prusz -

ko wie w 1889 r., służ bę za czy nał w woj sku,

ale już od 1920 r. był w Po li cji Pań stwo wej.

Wy buch woj ny za stał go w Brze ściu nad Bu -

giem, gdzie pra co wał ja ko kie row nik wy dzia -

łu śled cze go. Tra fił do obo zu w Ostasz ko wie.

Za bi to go strza łem w tył gło wy w Ka li ni nie

(obec nie Twer) w miej sco wej sie dzi bie

NKWD, a cia ło ukry to w do łach śmier ci

w Mied no je. 

Star szy przo dow nik Ste fan Ka li ski uro dził się

w Książe ni cach ko ło Gro dzi ska Mazowieckiego.

On tak że służ bę za czy nał w Woj sku Pol skim, by

w 1925 r. przejść do po li cji. Pra co wał w ko mi sa -

ria cie w Prusz ko wie, a po tem ja ko ko men dant

po ste run ku w Brwi no wie, gdzie za sta ła go woj -

na. Po wy co fa niu się na Wschód zo stał aresz to -

wa ny przez NKWD i jak więk szość po li cjan tów

tra fił do obo zu w Ostasz ko wie. Za bi ty w Ka li ni -

nie, dziś le ży w do łach śmier ci w Mied no je. 

Wła dy sław Go mu liń ski był ofi ce rem re zer wy

Woj ska Pol skie go. Uro dził się w War sza wie. Brał

udział w I woj nie świa to wej. Po na pa ści Związ -

ku So wiec kie go na Pol skę w 1939 r. tra fił

do obo zu NKWD w Ko ziel sku. W kwiet -

niu 1940 r. za mor do wa no go w Ka ty niu.

PO MNIK PA MIĘ CI 
Ini cja to rem uczcze nia pa mię ci prusz ko wian za -

mor do wa nych przez So wie tów był dzien ni karz

lo kal nej pra sy Jó zef Ma tu siak. To wła śnie on

na ła mach „Gło su Prusz ko wa” pi sał, aby god nie

uczcić pa mięć ofiar so wiec kie go ter ro ru. On od -

naj do wał ro dzi ny, do cie rał do do ku men tów. 

Rok te mu przy oka zji Świę ta Po li cji

przed sie dzi bą Ko men dy Po wia to wej Po li cji

w Prusz ko wie od sło nię to obe lisk ku czci po li -

cjan tów z te go te re nu, ofiar zbrod ni ka tyń skiej.

Jó zef Ma tu siak był tam obec ny. Pod czas uro czy -

sto ści za słabł, ale gdy do szedł do sie bie, da lej

uczest ni czył w ob cho dach. Wie czo rem jed nak

po czuł się zno wu go rzej. Zmarł. 

Dziś prusz ko wia nie i miej sco wa po li cja ma ją

po mnik i dę by ka tyń skie. Dzie ło Jó ze fa Ma tu -

sia ka zo sta ło do pro wa dzo ne do koń ca. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 
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Dęby w Pruszkowie

Uro czy sto ści
w KGP 

8 kwiet nia 2011 r. przy obe li sku
„Po le głym Po li cjan tom – Rzecz po -
spo li ta Pol ska” przed gma chem KGP
od by ły się uro czy sto ści upa mięt nia -
ją ce przed wo jen nych funk cjo na riu -
szy, ofia ry zbrod ni ka tyń skiej. 

Ce re mo niom to wa rzy szy ła wy sta wa fo -

to gra ficz na Alek san dra Za łę skie go „Char -

ków – Ka tyń – Mied no je: Na nie ludz kiej

zie mi”, ob ra zu ją ca pra ce eks hu ma cyj ne

w miej scach ukry cia zwłok pol skich ofi ce -

rów i po li cjan tów. Uro czy sto ści uświet ni -

ła kom pa nia re pre zen ta cyj na Po li cji,

Or kie stra Re pre zen ta cyj na Po li cji oraz

gru pa re kon struk cji hi sto rycz nej Po li cji

Pań stwo wej. 

Pod czas uro czy sto ści wrę czo no od zna -

cze nia i me da le. 

Pod se kre tarz sta nu w MSWiA Adam

Ra pac ki ra zem z ko men dan tem głów nym

Po li cji gen. insp. An drze jem Ma te ju kiem

wrę czy li Me da le za Za słu gi dla Po li cji.

Srebr nym me da lem wy róż nio no m.in.:

A li nę Dra chal i Ka zi mie rza Ra cław skie -

go, któ rzy w ubie głym i tym ro ku wspo -

mi na li na na szych ła mach swo ich oj -

ców po li cjan tów i trud ne ży cie po ich

śmier ci. Brą zo wym me da lem wy róż nio no 

m.in. kie row nic two obec ne go Za rzą du 

War szaw skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi -

na Po li cyj na 1939 – pre zes Be atę Przy by -

szew ską -Ku ja wę, wi ce pre ze sa Mi cha ła

Krzysz to fa Wy kow skie go oraz se kre ta rza

Mar ka Ko wa li ka, a tak że go ścia ho no-

ro we go uro czy sto ści Na ta lię Ża ro wą, 

dy rek tor Kom plek su Me mo rial ne go

w Mied no je. 

Kie row nik Urzę du ds. Kom ba tan tów

i Osób Re pre sjo no wa nych Jan Cie cha -

now ski wrę czył Me da le „Pro Me mo ria”

za wkład w upa mięt nie nie chlub nych,
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acz tra gicz nych lo sów przed wo jen nych

po li cjan tów. Od zna ki ode bra li: ka pe lan

KGP ks. Jan Kot, Alek san der Za łę ski,

któ ry do ku men to wał eks hu ma cje w la -

tach 90. ub.w. oraz re kon struk to rzy, od -

twa rza ją cy przed wo jen nych po li cjan tów:

mł. insp. Sła wo mir Ci sow ski, pod insp.

To masz Sa fjań ski i kom. Prze my sław Ma -

jew ski. �

P. Ost.
zdj. A. Mitura

Ka li skie 
ob cho dy

16 kwiet nia w Ka li szu od by ły się
uro czy sto ści upa mięt nia ją ce 71. rocz -
ni cę zbrod ni ka tyń skiej. Po li cjan ci,
przed sta wi cie le władz, żoł nie rze,
funk cjo na riu sze Służ by Wię zien nej
po raz ko lej ny zgro ma dzi li się w ka li -
skim Ogrój cu Ka tyń skim, aby przy -
wo łać pa mięć tych, któ rzy po nad
sie dem dzie siąt lat te mu za swój pa -
trio tyzm po nie śli naj wyż szą ofia rę. 

Uro czy sto ści zo sta ły zor ga ni zo wa ne

przez Miej ski Ko mi tet Ochro ny Pa mię ci

Walk i Mę czeń stwa przy Pre zy den cie

Mia sta Ka li sza. Pa tro nat zo stał po wie rzo -

ny Ko men dzie Miej skiej Po li cji w Ka li -

szu. Uro czy sto ści roz po czę ły się

w ko ście le gar ni zo no wym mszą świę tą.

W ka li skim Ogrój cu Ka tyń skim przy po -

mni ku upa mięt nia ją cym ofia ry tam te go

okre su ho no ro wą war tę wy sta wi li po li -

cjan ci, żoł nie rze, funk cjo na riu sze Służ by

Wię zien nej, har ce rze oraz ucznio wie 

ka li skich szkół. Od czy ta ny zo stał apel

pa mię ci ka li szan – ofiar zbrod ni. Pod po -

mni kiem zło żo no wień ce, wią zan ki kwia -

tów i za pa lo no zni cze. 

Uczest ni cy uro czy sto ści od da li hołd

za mor do wa nym tyl ko za to, że by li Po la -

ka mi, że ko cha li swój kraj tak upra gnio ny

hi sto rii au to no micz nej for ma cji po li cyj -

nej, dzia ła ją cej na tych te re nach przed

woj ną. 

W Ka to wi cach przy ko men dzie wo-

je wódz kiej w Gro bie Po li cjan ta Pol skie -

go po cho wa ne są ano ni mo we szcząt ki 

po li cjan ta – ofia ry zbrod ni ka tyń skiej 

– eks hu mo wa ne na cmen ta rzy sku

w Mied no je. 15 kwiet nia w tym wła śnie

miej scu od by ły się uro czy sto ści upa mięt -

nia ją ce zbrod nię sprzed 71 lat. Ze bra ni

mo dli li się za po mor do wa nych, mło dzież

przy go to wa ła oko licz no ścio wą in sce ni za -

cję, zło żo no wień ce, za pa lo no zni cze,

oso bom wy róż nia ją cym się w tro sce o pa -

mięć o przed wo jen nych funk cjo na riu -

szach wrę czo no od zna cze nia. �

P. Ost.
zdj. KWP w Katowicach

W Ostro wi 
pa mię ta ją 

O rocz ni cy pa mię ta no w ca łym
kra ju. Uro czy sto ści od by ły się tak że
w Ostro wi Ma zo wiec kiej, gdzie rok 
te mu na ele wa cji gma chu KPP od -
sło nię to ta bli cę ku czci funk cjo na riu -
szy z te go te re nu, za mor do wa nych
w zbrod ni ka tyń skiej. 

Przed sta wi cie le KGP, obec ni 5 kwiet -

nia na rocz ni co wych ob cho dach, do wie -

dzie li się, że w miej scu, gdzie umiesz-

czo no rok te mu pa miąt ko wą ta bli cę,

wcze śniej by ło wej ście do funk cjo nu ją ce -

go tu dawniej Urzę du Bez pie czeń stwa.

Hi sto ria za to czy ła więc ko ło, a ta bli ca

upa mięt nia ją ca ofia ry so wiec kie go ter ro -

ru „za pie czę to wa ła” daw ne wej ście do

UB, gdzie ro dzi mi opraw cy znę ca li się

nad pol ski mi pa trio ta mi. W piw ni cach

ko men dy są po noć jesz cze na ścia nach

wy ry te na pi sy z tam te go okre su. �

P. Ost.
zdj. R. Stępniewski
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i wy mo dlo ny przez po ko le nia. Od da li

hołd człon kom ich ro dzin ze sła nym

w głąb Ro sji. Od da li hołd 210 miesz kań -

com zie mi ka li skiej, któ rzy tu peł ni li

służ bę, na tej zie mi chcie li po świę cić się

pra cy, ro dzi nie i oj czyź nie, lecz za wi ro -

wa nia hi sto rii rzu ci ły ich da le ko od uko -

cha nej zie mi, by tam za koń czyć ich

dro gę w ob cej – wro giej zie mi. 

W 1940 ro ku w okrut ny spo sób, w piw -

ni cy pla ców ki NKWD w Ka li ni nie, zo s-

ta ło za mor do wa nych sześć dzie się ciu

dwóch po li cjan tów uro dzo nych w Ka li -

szu, tu uczą cych się lub w róż nych okre -

sach peł nią cych służ bę. Ich cia ła

wrzu co no do do łów śmier ci w Mied no je.

Trzech in nych po li cjan tów za mor do wa no

w wię zie niach na Ukra inie. �

SE BA STIAN TA RA NEK
zdj. KMP w Kaliszu

Za rząd Ogól no pol skie go Sto wa -
rzy sze nia „Ro dzi na Po li cyj na
1939 r.”, Ko men da Wo je wódz ka Po li -
cji w Ka to wi cach oraz Urząd Mar -
szał kow ski Wo je wódz twa Ślą skie go
zor ga ni zo wa ły 6 kwiet nia br. kon fe -
ren cję na uko wą z oka zji 71. rocz ni cy
zbrod ni ka tyń skiej.

W ten spo sób uczczo no pa mięć funk -

cjo na riu szy przed wo jen nej Po li cji Wo je -

wódz twa Ślą skie go, któ rzy do sta li się

do nie wo li so wiec kiej. Wie lu z nich spo -

czy wa na Pol skim Cmen ta rzu Wo jen nym

w Mied no je. 

Na kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej w Sa li

Sej mu Ślą skie go Urzę du Mar szał kow -

skie go Wo je wódz twa Ślą skie go moż -

na by ło wy słu chać re fe ra tów na te mat

O zbrod ni 
ka tyń skiej 
w Ka to wi cach
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CHEŁM 
PI JESZ, JE DZIESZ, GI NIESZ

Pa trzy łem, jak tu taj wcho dzi li ście. Pięk ni,
mło dzi. W ład nych ubra niach, ma ki ja żu.
A póź niej mu szę was oglą dać na sto le sek cyj -
nym! Gdy nie zo sta ło w was już nic ludz kie go!
Nie chcę oglą dać wa szych tru pów! Nie chcę
oglą dać ich w swo jej pra cy! – te sło wa sze fa

chełm skiej Pro ku ra tu ry Re jo no wej Krzysz to -

fa Grze siu ka mło dzież po win na za pa mię tać.

Usły sza ła je w mar cu, pod czas in au gu ra cji

pro gra mu „Pi jesz, Je dziesz, Gi niesz”. 

Na po trze by ak cji w cen trum Cheł ma za -

in sce ni zo wa no wy pa dek dro go wy, wy da no

pły tę DVD z wstrzą sa ją cym fil mem. By le by

tyl ko tra fić z prze ka zem do mło dzie ży star -

szej – tej, któ ra co raz czę ściej uczest ni czy

w wy pad kach. 

Po my sło daw cą i głów nym or ga ni za to rem

pro gra mu jest Woj ciech Za krzew ski, dzien -

ni karz, któ ry z Mło dzie żo wym Do mem Kul -

tu ry w Cheł mie za pla no wał wie le dzia łań

pro fi lak tycz nych: przede wszyst kim opra co -

wa nie we współ pra cy z Lu bel skim Sa mo rzą -

do wym Cen trum Do sko na le nia Na uczy cie li

sce na riu szy lek cji o te ma ty ce an ty -

al ko ho lo wej i z Ko men dą Miej -

ską Po li cji w Cheł mie ze staw

ma te ria łów na pły tach DVD

(fil my, pre zen ta cje, sta ty s-

ty ki). 

W ma te ria łach zna la zła się

tak że pre zen ta cja przy go to wa -

na przez chełm skich po li cjan tów, za -

wie ra ją ca sta ty sty kę i zdję cia ostat nich

zda rzeń dro go wych. Dla na uczy cie li przy go -

to wa no sce na riu sze lek cji i za jęć dy dak tycz -

nych oraz ma te ria ły szko le nio we

do wy ko rzy sta nia na za ję ciach.

W szko łach od by wa ją się spo tka nia z po li -

cjan ta mi, stra ża ka mi, ra tow ni ka mi me dycz -

ny mi. Or ga ni za to rzy ak cji za po wia da ją

kon kur sy na pla kat, ulot kę, film, stro nę in -

ter ne to wą. �

WOJ CIECH ZA KRZEW SKI
mł. asp. Ar ka diusz Ar ci szew ski –

KWP w Lu bli nie
zdj. KMP w Cheł mie

GDY NIA 
MA ŁE FOR MY 
TE ATRAL NE

W Gdy ni roz strzy gnię to kon kurs

ma łych form te atral nych or ga ni zo wa -

ny przez Ko men dę Miej ską Po li cji

w Gdy ni. 11. fi nał od był się 28 mar -

ca br. Ucznio wie gdyń skich gim na -

zjów i li ce ów pre zen to wa li tym ra zem

przed sta wie nia pod ha słem „Na sza

mło dość bez al ko ho lu, nar ko ty ków

i prze mo cy, czy li naj praw dziw sza

praw da w sa ty rze – jak się uczy my,

jak się ba wi my”. 

W tym ro ku kon kurs wzbo ga co -

ny zo stał o no wą for mę, a mia no wi -

cie o krót kie fil my na te mat

cy ber prze stęp czo ści. „Ci sza na pla -

nie” to ha sło I edy cji Prze glą du

Krót kich Form Fil mo wych. Wy star -

to wa ło w nim sie dem fil mów przy -

go to wa nych przez mło dzież. 

Mło dzi uczest ni cy prze glą du uczest ni czy li w warsz ta tach na te mat two rze nia fil mów, któ -

re prze pro wa dzi li przed sta wi cie le Gdyń skiej Szko ły Fil mo wej. �

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

LU BU SKIE PRZE CIW HAN DLO WI LUDŹ MI
Po li cjan ci z ko mend po wia to wych i miej skich woj. lu bu skie go uczest ni czy li w warsz ta tach

„Za po bie ga nie han dlo wi ludź mi”. Zor ga ni zo wał je Wy dział Pre wen cji Ko men dy Wo je wódz -

kiej Po li cji w Go rzo wie Wlkp. wspól nie z Ku ra to rium Oświa ty w Go rzo wie Wlkp. i Fun da cją

„La Stra da” z War sza wy, w ra mach pro jek tu pro fi lak tycz ne go pn. Prze ciw dzia ła nie han dlo wi
ludź mi – V edy cja.

28 po li cjan tów uczest ni czą cych w szko le niu – spe cja li stów ds. nie let nich i pre wen cji kry -

mi nal nej, przy go to wy wa ło się do re ali za cji pro jek tu pro fi lak tycz ne go w szko łach śred nich

woj. lu bu skie go. 

Warsz ta ty po pro wa dzi ła Ire na Da wid -Ol czyk z Fun da cji Prze ciw ko Han dlo wi Ludź mi

i Nie wol nic twu „La Stra da”. Po za de fi ni cja mi i prze pi sa mi praw ny mi, uczest ni cy szko le nia

po zna li przy kła dy han dlu ludź mi. Za pre zen to wa no rów nież „Pro gram ochro ny/wspar cia ofia -

ry han dlu ludź mi/świad ka/cu dzo ziem ca”, któ ry re ali zu je Fun da cja „La Stra da”. 

Osob nym te ma tem by ły za sa dy po stę po wa nia w przy pad ku po dej rze nia za ist nie nia prze -

stęp stwa han dlu dzieć mi.

Na za koń cze nie warsz ta tów uczest ni cy obej rze li dwa fil my pre zen tu ją ce przy ję cie zgło sze -

nia o prze stęp stwie han dlu ludź mi

przez funk cjo na riu sza Po li cji. Pierw -

szy film po ka zy wał nie wła ści wy spo -

sób roz mo wy z ofia rą han dlu

ludź mi, dru gi – wła ści wy. Obie

scen ki fil mo we zo sta ły omó wio ne

ze zwró ce niem uwa gi na błę dy po -

peł nia ne przez po li cjan ta przyj mu -

ją ce go zgło sze nie. �

oprac. 
Ze spół ds. Pro fi lak ty ki 

Spo łecz nej, Nie let nich i Pa to lo gii
Wy dzia łu Pre wen cji 

KWP w Go rzowie Wlkp.
zdj. KWP w Go rzo wie Wlkp.
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–Po li cjan ci no szą od zna cze nia, od -

zna ki, ba ret ki, sznu ry ga lo we

i ab sol went ki tyl ko na mun du -

rze wyj ścio wym (ma ry nar ka ga bar dy no wa) –

mó wi insp. Grze gorz Jach – peł no moc nik 

ko men dan ta głów ne go ds. pro mo cji Po li cji.

OD ZNA CZE NIA I BA RET KI
Od zna cze nia i ba ret ki od zna czeń na le ży no -

sić wy łącz nie po le wej stro nie mun du ru,

nad pat ką le wej gór nej kie sze ni. W pierw -

szym rzę dzie czte ry ba ret ki od zna czeń,

w ko lej nych (po wy żej) po trzy ba ret ki. 

Po li cjan ci mo gą no sić rów nież ab sol went -

ki uczel ni i szkół po li cyj nych oraz od znak

przy zna wa nych za róż ne go ro dza ju dzia łal -

ność, np. w spo rcie, w har cerstwie, w Fun -

da cji Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po le -

głych Po li cjan tach, w Pol skim Czer wo nym

Krzy żu. Ab sol went ki na le ży no sić wy łącz nie

na środ ku na pra wej gór nej kie sze ni ma ry -

nar ki, a po zo sta łe na pat ce kie sze ni. 

SZNUR GA LO WY
Sznur ga lo wy, w ko lo rze srebr nym, przy po -

rząd ko wa ny jest ści śle do kor pu su. No si się

go za wsze po pra wej stro nie mun du ru.

Pod ofi ce ro wie no szą je den sznur po czwór -

nie ple cio ny z ra mie nia. 

Aspi ran ci no szą dwa sznu ry – je den po -

czwór nie ple cio ny i je den zwy kły z ra mie nia.

Ofi ce ro wie no szą trzy sznu ry – je den po -

czwór nie ple cio ny z ra mie nia, je den zwy kły

z ra mie nia oraz je den zwy kły spod ra mie nia.

maj 2011 r.       POLICJA 997 Mundurowy savoir-vivre (3)  TYLKO SŁUŻBA 31

Policjant
na galowo
Czy policjanci mogą nosić na mundurze odznaczenia,
odznaki, baretki, absolwentki? Kiedy muszą założyć
sznury galowe? W jakim miejscu munduru powinni je
umieszczać?

Ge ne ral ny in spek tor oraz nad in spek to rzy

Po li cji (ge ne ra ło wie) no szą czte ry sznu ry. 

Je den po czwór nie ple cio ny z ra mie nia, je den

po czwór nie ple cio ny spod ra mie nia, je den

zwy kły z ra mie nia oraz je den zwy kły spod 

ra mie nia.

Sznur ga lo wy za pi na ny jest na gu zik

pod pra wym pa go nem oraz na pierw szy gu -

zik ma ry nar ki (przy pę tel ce sznu ra za wie -

szo na jest srebr na bu ła wa z go dłem RP). �

not. GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra

kon sul ta cja
insp. Grze gorz Jach 

Gorzowska prewencja realizuje kolejny projekt
adresowany do młodzieży. Młodzi ludzie, w towarzystwie
pedagogów i policjantów, oglądają film. Po projekcji
odbywa się dyskusja. Założenie jest proste: film ma być
ważny, a dyskusja interesująca. 

Ja ko pierw szy w ra mach Pro jek tu „OBEJ RZA ŁEM pro -

blem” za pre zen to wa no film „Sa la sa mo bój ców” w reż.

Ja na Ko ma sy. To hi sto ria Do mi ni ka, zwy czaj ne go chło pa -

ka ma ją ce go wie lu zna jo mych, naj ład niej szą dziew czy nę

w szko le, bo ga tych ro dzi ców, pie nią dze na ciu chy, ga dże ty,

im pre zy. Nie ste ty pew ne go dnia je den po ca łu nek zmie nia

w je go ży ciu wszyst ko. Film mó wi o psy cho ma ni pu la cji, alie -

na cji mło dych lu dzi i przede wszyst kim o błę dach ro dzi ców.

Na wi dow ni za sia dła mło dzież ze szkół Drez den ka, Bog -

dań ca i Go rzo wa Wlkp.

De ba ta pro wa dzo na przez mo de ra to rów – kon sul tan ta ds.

edu ka cji in for ma tycz nej z Pra cow ni Tech no lo gii In for ma cyj -

nych Wo je wódz kie go Ośrod ka Me to dycz ne go w Go rzo wie

Wlkp. i funk cjo na riu sza Wy dzia łu Pre wen cji Ko men dy Wo je -

wódz kiej Po li cji w Go rzo wie Wlkp., do ty czy ła pro ble mów,

któ re do strze gła mło dzież po pro jek cji fil mu. Roz ma wia no

o sy gna łach, któ re wy sy ła oso ba chcą ca po peł nić sa mo bój stwo,

a tak że o gru pie psy cho ma ni pu la cyj nej i jej wpły wie na kształ -

tu ją cą się do pie ro

oso bo wość mło de go

czło wie ka. W koń cu

w de ba cie podjęto

rów nież te mat cy ber prze mo cy i kon se kwen cji zwią za nych

z po ja wie niem się nie chcia ne go fil mu w in ter ne cie. 

Na ko niec or ga ni za to rzy za pro si li mło dzież do kon kur su

na re cen zję fil mo wą pn. „By łem, obej rza łem, roz wią za łem

pro blem”. Na gro dą bę dzie kar net do ki na He lios oraz ga -

dże ty Wy dzia łu Pre wen cji KWP w Go rzo wie Wlkp. 

W go rzow skim He lio sie i zie lo no gór skim Ci ne ma Ci ty

w kwiet niu od by ły się ko lej ne se an se w ra mach Pro jek tu

„OBEJ RZA ŁEM pro blem”. Po za „Sa lą sa mo bój ców” po ka -

zy wa no fil my „Twar dziel” i „Ho oli gans” (nt. cy ber prze mo -

cy i prze mo cy na im pre zach ma so wych). 

Spo tka nia z mło dzie żą or ga ni zu je Wy dział Pre wen cji Ko -

men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Go rzo wie Wlkp., wspól nie

z Ku ra to rium Oświa ty i Wo je wódz kim Ośrod kiem Me to -

dycz nym w Go rzo wie Wlkp. oraz ki nem He lios w Go rzo wie

Wlkp. i ki nem Ci ne ma Ci ty w Zie lo nej Gó rze. Pa tro nat

nad pro jek tem ob jął lu bu ski ku ra tor oświa ty Ro man 

Son dej. �

oprac. kom. PIOTR WI ŚNIEW SKI
Wy dział Pre wen cji KWP w Go rzo wie Wlkp.
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ka rie ry przy pa da na la ta 1926–1932, do ra biał na wi siel czych strycz -

kach – trud no po wie dzieć. Z pew no ścią nie mu siał. Ja ko eta to wy pra -

cow nik Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści miał zu peł nie go dzi we

wy na gro dze nie: 400 zł mie sięcz nej pen sji (za go to wość) oraz 100 zł

za każ dą eg ze ku cję.

Po raz pierw szy usły sza no o nim 2 ma ja 1926 r., kie dy wszyst kie

ogól no pol skie dzien ni ki po da ły krót ką agen cyj ną in for ma cję: Krwa -
wy ban dy ta Pa nek stra co ny. Sąd do raź ny w Rze szo wie ska zał na ka rę
śmier ci przez po wie sze nie gło śne go ban dy tę Mar ci na Pan ka. Pa nek, któ -
ry na le żał do ban dy osła wio ne go „Pa ni cza”, przy znał się na roz pra wie
do 50 ra bun ków i mor dów, wy mie nia jąc do kład nie wszyst kie swo je ofia -
ry. Wy rok zo stał wy ko na ny przez ka ta Ma cie jew skie go. (O ban dzie „Pa -

ni cza” i Pan ka pi sa li śmy w nr. 2/2010 „Po li cji 997”). 

Ste fan Ma cie jew ski prze szedł do hi sto rii rów nież z te go po wo du,

że ja ko pierw szy w nie pod le głej Pol sce kat „cy wil ny” wy ko nał eg ze -

ku cję ska zań ca przez po wie sze nie. Do tej po ry wszyst kie wy ro ki

śmier ci wy ko ny wa ły plu to ny eg ze ku cyj ne z miej sco wych gar ni zo nów

woj sko wych. Po zmia nie roz po rzą dze nia są dy kar ne po wszech ne

za naj cięż sze prze stęp stwa mia ły obo wią zek orze kać już tyl ko szu -

bie ni cę.

Jak in for mo wał ty go dnik „Taj ny De tek tyw”, Ko men da Gar ni zo nu

w Rze szo wie od mó wi ła wy ko na nia po le ce nia Są du Okrę go we go wy -

ko na nia eg ze ku cji Mar ci na Pan ka. W tej sy tu acji pre zes SO w Rze -

szo wie zwró cił się do mi ni stra spra wie dli wo ści o de le go wa nie ka ta.

Ran kiem 30 kwiet nia 1926 r. – pi sał „TD” – do drzwi pre ze sa są du za -
pu kał ni ski męż czy zna, ubra ny w czar ne pal to, la kier ki i czar ny twar dy
ka pe lusz. W rę ku trzy mał za pie czę to wa ną ko per tę, w któ rej znaj do wa -
ło się pi smo z Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, de le gu ją ce pra cow ni ka kon -
trak to we go IX stop nia p. Ste fa na Ma cie jew skie go dla wy ko na nia wy ro ku
w spra wie do raź nej. Kat za żą dał przy dzie le nia mu po moc ni ka, któ re mu
za czyn ność po moc ni czą wy pła co no wów czas zł 100. Był to pierw szy wy -
stęp ka ta w Pol sce w ogól no ści.

Ale nie ostat ni. Do wrze śnia 1932 r., kie dy zo stał od wo ła ny ze 

swe go sta no wi ska za al ko ho lizm i ka ry god ne za cho wa nie, wy ko nał 

oko ło 100 eg ze ku cji. Z każ dą sta wał się co raz bar dziej po pu lar ny. 

Ga ze ty bacz nie śle dzi ły każ dy je go krok, uni ka ły jed nak pu bli ka cji

zdjęć (być mo że mia ły urzę do wy za kaz ich za miesz cza nia). W licz nych

wy wia dach kre ował sie bie na „wy ko naw cę spra wie dli wo ści”, któ ry ma

do wy peł nie nia waż ną mi sję: Uwa żam się za do bro dzie ja z dwóch wzglę -
dów – zwie rzał się re por te ro wi „Taj ne go De tek ty wa.” – Przede wszyst -
kim po zba wiam spo łe czeń stwo tych zbrod ni czych jed no stek, któ re ja ko
nie bez piecz ne i zby tecz ne ze wzglę du na swą ogrom ną szko dli wość trze ba
wy tę pić, a z dru giej stro ny – ja ko ru ty no wy i do bry „rze mieśl nik” za da ję
przy naj mniej ska zań com śmierć szyb ką i ła twą, cze go nie mógł by zresz tą
do ko nać ktoś pierw szy lep szy (…). Ka tem je stem z za mi ło wa nia i ro bię to
z du mą i sa tys fak cją. Je stem „sługą spra wie dli wo ści” – pod kre ślał.

SA ME ZNA KI ZA PY TA NIA
Po dob no był po zna nia kiem. Po dob no ukoń czył tam gim na zjum,

a póź niej wy je chał do Nie miec. Po dob no je go praw dzi we na zwi sko

brzmia ło Al fred Kalt lub Kalt baum. Ale to też nic pew ne go. Jak i to,

że wła dał bie gle ję zy ka mi fran cu skim i nie miec kim, i był czło wie -

kiem in te li gent nym. 

Nie wia do mo też, jak wy glą dał. We dług „Taj ne go De tek ty wa” kat

był do brze zbu do wa nym osob ni kiem, lat oko ło 30-tu, ły sie ją cym sza ty nem
o krót ko przy strzy żo nych wło sach, wię cej niż śred nie go wzro stu, o twa rzy
śnia dej, okrą głej. Na der uprzej my w obej ściu.

Re por ter wi leń skie go „Sło wa” wi dzi go po dob nie: mło dy czło wiek,
lat oko ło trzy dzie stu pię ciu. Wzrost śred ni, wło sy ciem ne, na twa rzy przy -
jem ny uśmiech. Świet nie skro jo ny ja sny gar ni tur, ele ganc ki ka pe lusz,
w rę ku skó rza na wa liz ka. Na pierw szy rzut oka ro bił wra że nie ele ganc -
kie go tu ry sty.

Bo też w ja kimś sen sie nim był. Sta ty stycz nie w ciągu 6 lat spra -

wo wa nia funk cji ka ta uśmier cał w ma je sta cie pra wa 15 ska zań ców

rocz nie. A więc przy naj mniej raz w mie sią cu mu siał wy jeż dżać w de -

le ga cje, wy ro ki wy ko ny wał bo wiem na te re nie ca łej Rze czy po spo li tej.

Fa cho wo, szyb ko, bez bo le śnie. Skarg w każ dym ra zie nikt nie zgła -

szał. Raz tyl ko, po dob no, ska za niec urwał mu się ze strycz ka, kie dy

wal cząc o ży cie nie dał so bie pre cy zyj nie za ło żyć pę tli na szy ję. Błąd

zo stał jed nak na tych miast na pra wio ny.

Ste fan Ma cie jew ski praw do po dob nie dłu go jesz cze był by „słu gą

spra wie dli wo ści”, gdy by nie po ciąg do al ko ho lu i skan da le, ja kie

po nim wy wo ły wał, kom pro mi tu jąc wy miar spra wie dli wo ści. Miar ka

prze bra ła się we wrze śniu 1932 r. po ko lej nej pi jac kiej awan tu rze

w jed nym z war szaw skich lo ka li. Jak zwy kle in ter we nio wa ła po li cja,

ale tym ra zem spra wy już nie za tu szo wa no. Wy ni ki po stę po wa nia tra -

fi ły na biur ko sze fa re sor tu, a ten szyb ko pod jął de cy zję o zwol nie niu.

Po pu lar ny war szaw ski kat (wy mie nił go na wet w swym wier szu Wła -

dy sław Bro niew ski, prze wi ja się też w przed wo jen nej bal la dzie „Bal

na Gnoj nej”) zna lazł się na bru ku. Za si la jąc sze re gi bez ro bot nych,

po padł w skraj ną nę dzę. Pró bo wał po peł nić sa mo bój stwo przez – no -

men omen – po wie sze nie, ale przy pad ko wi prze chod nie ura to wa li

mu ży cie. Miał się wów czas wy ra zić: – Trud no, wy sze dłem już z wpra -
wy, bo daw no nie wie sza łem. Ale za dru gim ra zem zro bię to na so bie le -
piej („Go niec Czę sto chow ski”, 5 lutego 1936 r.). Czy speł nił tę

obiet ni cę? Nie wia do mo. Słuch o nim za gi nął. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Taj ny De tek tyw”

Czy to rzeczywiście kat Maciejewski (drugi od lewej), czy tylko
wyobrażenie „Tajnego Detektywa”?
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H i sto rycz nie rzecz bio rąc, za wód ka ta jest sta ry jak świat. 

Za wsze to wa rzy szył zbrod ni i prze stęp czo ści, za wsze też by ło

na nie go za po trze bo wa nie. Po cząw szy od sta ro żyt no ści aż

po dzień dzi siej szy (choć gwo li praw dy trze ba pod kre ślić, że więk -

szość tzw. kra jów cy wi li zo wa nych wy kre śli ła już ze swych ko dek sów

ka rę śmier ci). 

BO GA TY RE PER TU AR ŚMIER CI
We dług Wła dy sła wa Ne sto ro wi cza, przed wo jen ne go sę dzie go i hi sto -

ry ka pra wa, naj bo gat szy re per tu ar spo so bów wy ko ny wa nia ka ry śmier -

ci w sta ro żyt no ści spo ty ka się u Ży dów, gdzie po cząt ko wo za bój ców

od da wa no do dys po zy cji krew nych ofia ry. Ci wie dzie li naj le piej, co na -

le ży zro bić, aby wi no waj ca za szyb ko nie wy zio nął du cha. Roz po -

wszech nio ne też by ło ka mie no wa nie ofiar, du sze nie, pa le nie na sto sie

oraz ści na nie mie czem. Od Ży dów po cho dzi rów nież wie sza nie na

słu pie, któ re mu póź niej Rzy mia nie nada li kształt krzy ża (stąd ukrzy -

żo wa nie), a tak że strą ca nie z wy so kiej ska ły, tra to wa nie przez sło nie,

ćwiar to wa nie i rzu ca nie ska za nych na po żar cie dzi kim zwie rzę tom.

Sta ro żyt ni Per so wie gu sto wa li w de ka pi ta cji (ścię cie gło wy). Sto -

so wa li też ukrzy żo wa nie, odar cie ze skó ry i grze ba nie żyw cem. Ara -

bo wie i Tur cy sy ci li oczy bi czo wa niem (aż do skut ku, czy li śmier ci

ofia ry) oraz pa le niem na sto sie. Nie ob ca im by ła rów nież de ka pi ta -

cja, ob ci na nie rąk i nóg oraz wy dłu by wa nie oczu.

An tycz na Gre cja i Rzym w ni czym nie ustę po wa ły bar ba rzyń com ze

Wscho du. Tam rów nież ści na no mie czem, zrzu ca no ze ska ły z ka mie -

niem u szyi, pa lo no na sto sie. Tyl ko szcze gól nie uprzy wi le jo wa ni Gre -

cy mo gli łyk nąć cy ku tę (tru ci znę) i zejść ła god nie. Wy jąt ko wo

okrut nie ob cho dzo no się z rzym ski mi we stal ka mi (cno tli we ka płan -

ki, bo gi nie do mo we go ogni ska) za świa do me ła ma nie za kon nych ślu -

bów dla uko cha ne go męż czy zny lub utra tę dzie wic twa – gro zi ło im

za to uka mie no wa nie lub ścię cie gło wy.

Epo ka śre dnio wie cza to nie tyl ko „świę ta in kwi zy cja” i pa le nie

na sto sie (za he re zję i zdra dę). W An glii np. roz po wszech ni ło się wów -

czas wie sza nie i ści na nie to po rem, we Fran cji – wie sza nie, ła ma nie 

ko łem, ćwiar to wa nie oraz tzw. es tra pa da, czy li ro dzaj krzy ża, do

któ re go przy wią zy wa no ska zań ca i pie czo no na wol nym ogniu.

25 kwiet nia 1792 r. po raz pierw szy za sto so wa no nad Se kwa ną gi lo ty nę.

Ger ma nie ka rę śmier ci uwa ża li za akt re li gĳ ny dla od ku pie nia grze -

chu, ja ki sta no wi ło prze stęp stwo. Stąd też tru ci cie li, cza row ni ków

i apo sta tów (bez boż ni ków) pa li li żyw cem; tchó rzy to pi li w bło cie;

oj co bój ców i po spo li tych zbó jów wie sza li. Przy czym – za przy kła dem

Rzy mian – szu bie ni ce wzno si li u wrót miej skich, a wi siel ców po rzu -

ca li na pa stwę dra pież ne go ptac twa. Fał sze rze pie nię dzy i oszu ści

mie li jesz cze gor szą śmierć – gi nę li w pło mie niach na sto sie. Na to -

miast zdraj com i wro gom oj czy zny kat otwie rał ja mę brzusz ną, wy ry -

wał je li ta, po tem ser ce, a na stęp nie ćwiar to wał tu łów, od ci na jąc

przed tem rę ce i no gi.

W POL SCE TEŻ BY ŁO KRWA WO
W uśmier ca niu ska zań ców na si ka ci pro to pla ści wca le nie by li gor si

od swych eu ro pej skich ko le gów. Już za cza sów Pia stów i Ja giel lo nów

sto so wa li de ka pi ta cję, ła ma nie ko łem, szu bie ni cę, a tak że stos. Jak

po da je Jan St. By stroń w swych „Dzie jach oby cza jów w daw nej Pol -

sce w. XVI–XVIII” ów cze sne są dy kie ro wa ły się czę sto sta ro te sta -

men tal ną za sa dą: „oko za oko, ząb za ząb”, a więc pod pa la czy pa lo no,

bluź nier com wy ry wa no ję zyk, za bój com uci na no gło wę. Ka ry te mia -

ły być środ kiem wy cho waw czym i wy ka zy wać zgub ne skut ki zbrod -

ni. Dla te go wy ko ny wa no je pu blicz nie, z udzia łem miej sco wej eli ty,

czy li raj ców miej skich i du cho wień stwa. Ka ci da wa li wów czas praw -

dzi wy po kaz swe go kunsz tu. Nie któ rzy po tra fi li pią ci zło czyń ców ra -
zem nie ostrząc ani od mie nia jąc ściąć. Ściąć pięć głów za jed nym

za ma chem mie cza, to był – trze ba przy znać – wy czyn nie la da.

Na si mi strzo wie świę tej spra wie dli wo ści po tra fi li być też okrut ni.

Świad czyć o tym mo że choć by opis eg ze ku cji san do mier skie go

szlach ci ca Mi cha ła Pie kar skie go, wy ko na nej w War sza wie 27 li sto pa -

da 1620 r. Pie kar ski, któ ry prze szedł do hi sto rii w zna nym po wie dze -

niu: ple ciesz jak Pie kar ski na mę kach, ska za ny zo stał na tor tu ry

i śmierć za usi ło wa nie za bój stwa kró la Zyg mun ta III Wa zy. Naj pierw

jed nak w sta nie obłą ka nia ob wo żo no go fur man ką po mie ście, a kat roz -
ża rzo ny mi szczyp ca mi szar pał mu cia ło; póź niej spie czo no mu i od cię to
pra wą, a po tem le wą rę kę, na stęp nie roz szar pa no koń mi, zwło ki spa lo -
no, a po pio ły roz rzu co no.

Czy ta jąc ta ki opis, trud no się dzi wić, że przed sta wi cie le ka tow skie -

go rze mio sła nie cie szy li się w spo łe czeń stwie zbyt nią es ty mą. Bu dzi li

po wszech ny wstręt i za bo bon ny lęk w da le ko wyż szym stop niu niż sam

ska za niec, któ ry czę sto spo ty kał się z ob ja wa mi współ czu cia. Ka ci ży li

na ogół na ubo czu i ra czej ano ni mo wo. Rzad ko wy mie nia no ich z imie -

nia i na zwi ska, trak tu jąc bar dziej ja ko zło ko niecz ne niż po wód

do chwa ły. Bez wąt pie nia by li jed nak po trzeb ni, sko ro fi gu ro wa li na ma -

gi strac kich li stach płac. Jak po da je Jan By stroń, ka ci za swe czyn no ści

po bie ra li wy na gro dze nie we dług ta ryf urzę do wych, a po nad to do sta wa -

li sta łe upo sa że nie. Pen sja ka ta w Po zna niu w XVIII w. wy no si ła 332 zł,

w Kra ko wie 188 zł. Za tor tu ro wa nie do sta wa li do dat ko wo 6 gr. Ty le sa -

mo otrzy my wa li za od czy ty wa nie na uli cach ob wiesz czeń o ska za niu.

Za wy ko na nie wy ro ku śmier ci kra kow ski ma gi strat pła cił tyl ko 2 zł.

Wiel ko pol ska by ła hoj niej sza dla swych ka tów: ścię cie gło wy w Po zna -

niu kosz to wa ło 16 zł, w Mię dzy rze czu – 30 zł, w Zbą szy niu – 32 zł.

Co bar dziej przed się bior czy ka ci czer pa li do dat ko we do cho dy

z han dlu strycz ka mi szu bie ni czy mi, a na ży cze nie na wet „de ta la mi

ana to micz ny mi” ska zań ców. Za bo bon ni miesz cza nie nie źle pła ci li

za nie, trak tu jąc ja ko swo iste ta li zma ny szczę ścia.

MA CIE JEW SKI – PIERW SZY KAT II RP
Czy Ste fan Ma cie jew ski (lub Ma cie jow ski, jak pi szą nie któ rzy), naj -

bar dziej zna ny pol ski kat, któ re go naj lep szy okres za wo do wej 

Zawód – kat

Przed wiekami nazywano go mistrzem świętej sprawiedliwości albo mistrzem małodobrym. 
Nosił czerwony uniform i był urzędnikiem magistratu. W majestacie prawa torturował 
skazańców, ścinał im głowy, łamał kołem, podpalał stosy, ćwiartował lub zakładał pętlę 
na szyję. Jeszcze do niedawna tę ostatnią usługę świadczył na rzecz resortu sprawiedliwości.
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SPRZĘT 
DLA DROGÓWKI

31 mar ca br. Ko men da Głów na Po li cji za koń czy ła re ali za cję pro jek -

tu pn. Do po sa że nie jed no stek Po li cji w spe cja li stycz ny sprzęt słu żą cy
po pra wie bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym na ob sza rze ca łe go kra ju,

przy go to wa ne go w ra mach Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko

(8.1 Bez pie czeń stwo ru chu dro go we go). Pro jekt, o war to ści po -

nad 50 mln zł, pro wa dzo ny był na mo cy umo wy o do fi nan so wa nie,

pod pi sa nej 28 paź dzier ni ka 2009 ro ku z Cen trum Unĳ nych Pro jek -

tów Trans por to wych.

Głów nym ce lem pro jek tu by ło pre wen cyj ne od dzia ły wa nie

na uczest ni ków ru chu dro go we go oraz kształ to wa nie po praw nych za -

cho wań na dro dze. In nym aspek tem – ujaw nia nie i ka ra nie osób, któ -

re swo im za cho wa niem na ru sza ły obo wią zu ją ce nor my praw ne

i sta no wi ły za gro że nie dla wszyst kich użyt kow ni ków dróg. W pro jek -

cie zwró co no tak że uwa gę na cel edu ka cyj ny, czy li na ucza nie za sad

i prze pi sów ru chu dro go we go, kształ to wa nie na wy ków pra wi dło we -

go za cho wa nia w ru chu dro go wym wśród naj młod szych.

Dzię ki wspar ciu Unii Eu ro pej skiej do po li cjan tów z ca łej Pol ski

tra fił spe cja li stycz ny sprzęt słu żą cy po pra wie bez pie czeń stwa w

ru chu dro go wym: 18 spe cja li stycz nych fur go nów pro fi lak tycz no -edu -

ka cyj nych, 64 fur go ny am bu lan se Po go to wia Ru chu Dro go we go,

368 mo to cy kli cięż kich wraz z wy po sa że niem oraz 120 sa mo cho dów

z wi de ore je stra to ra mi.

Wię cej in for ma cji o pro jek cie moż na zna leźć na stro nie www.po li -

cja.pl w za kład ce „Fun du sze po mo co we”.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -

struk tu ra i Śro do wi sko do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej:

www.po is.gov.pl.
Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską ze środ -

ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra -
mach Pro gra mu In fra struk tu ra
i Śro do wi sko. �

Wy dział Fun du szy Po mo co wych 
BF KGP

„PI ŁEŚ? NIE JEDŹ!”
Trwa ko lej na edy cja kam pa nii spo łecz nej „Pi łeś? Nie jedź!”, któ -

rej ce lem jest prze ciw dzia ła nie zja wi sku nie trzeź wo ści na pol skich

dro gach. Kam pa nia pro wa dzo na od czte rech lat przez Zwią zek Pra -

co daw ców Pol ski Prze mysł Spi ry tu so wy (ZP PPS) wpi su je się w rzą -

do wy pro gram ogra ni cza nia prze stęp czo ści i aspo łecz nych za cho wań

pn. „Ra zem bez piecz niej”, ko or dy no wa ny przez Mi ni ster stwo Spraw

We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji.

Or ga ni za to rzy ad re su ją ją przede wszyst kim do mło dych kie row -

ców, któ rzy są bar dzo czę sto za rów no spraw ca mi, jak i ofia ra mi wy -

pad ków ko mu ni ka cyj nych.

– Pro wa dzi my na szą kam pa nię dla te go, że je ste śmy prze ko na ni

o szcze gól nej od po wie dzial no ści cią żą cej na pro du cen tach na po jów

al ko ho lo wych – tłu ma czy Le szek Wi wa ła, pre zes za rzą du PPS. – Al -

ko hol mo że być spo ży wa ny w od po wie dzial ny spo sób, o czym nie -

ste ty wie le osób, w tym kie row ców, za po mi na. War to pod kre ślić, że

w Pol sce jest po nad 20 mln po jaz dów. 

Zde cy do wa na więk szość kie row ców za cho wu je się od po wie dzial -

nie i nie pro wa dzi pod wpły wem al ko ho lu. Oso by nie trzeź we sia da -

ją ce za kie row ni cą re pre zen tu ją za cho wa nia pa to lo gicz ne, któ re

po win ny być eli mi no wa ne.

Prze kaz te go rocz nej edy cji kam pa nii „Piłeś? Nie jedź!”, któ rej part -

ne ra mi są: Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, Ko -

men da Głów na Po li cji, In sty tut Trans por tu Sa mo cho do we go oraz

Fun da cja „Krzyś”, tra fi do se tek ty się cy osób w ca łym kra ju. Or ga ni -

za to rzy przy go to wa li kil ka dzie siąt ty się cy ulo tek, któ re bę dą wrę cza -

ne kie row com pod czas kon tro li dro go wych. Spo ty wy pro du ko wa ne

na uży tek kam pa nii po ja wią się w ogól no kra jo wej te le wi zji, kil ku dzie -

się ciu ki nach w ca łej Pol sce, ekra nach LED na 37 uczel niach wyż -

szych, w kil ku set au to bu sach ko mu ni ka cji miej skiej i na uli cach kil ku

miast. Z in for ma cją o kam pa nii bę dą się mo gli za po znać tak że użyt -

kow ni cy te le fo nów ko mór ko wych ko rzy sta ją cy z tech no lo gii Blu eto -

oth w 7 mia stach Pol ski, któ rzy otrzy ma ją od po wied nio przy go to wa ne

ko mu ni ka ty. Pla ka ty kam pa nii po ja wią się w ośrod kach szko le nia kie -

row ców oraz ośrod kach eg za mi na cyj nych. Pod czas ple ne ro wych im -

prez wy ko rzy sta ne zo sta ną sy mu la to ry da cho wa nia oraz sy mu la to ry

jaz dy z mo du łem „pro wa dze nia sa mo cho du pod wpły wem al ko ho lu”.

„RE WO LU CJA” W PRZE PI SACH
Szyb sze re je stro wa nie sa mo cho dów spro wa dza nych z UE, ten sam

nu mer re je stra cyj ny przy pi sa ny do au ta przez ca ły okres je go użyt ko -

wa nia, do stęp do in for ma cji o hi sto rii sa mo cho du (prze bie gu i po -

przed nich wła ści cie lach) to tyl ko nie któ re pro po zy cje, ja kie znaj du ją

się w pro jek cie no we li za cji usta wy o cen tral nej ewi den cji po jaz dów

(CEP) oraz cen tral nej ewi den cji kie row ców (CEK), przy go to wa nym

przez MSWiA i prze sła nym do Ko mi te tu Sta łe go Ra dy Mi ni strów.

Ge ne ral nie pro jekt do ty czy kwe stii zwią za nych z pro wa dze niem

cen tral nej ewi den cji kie row ców i po jaz dów, jed nak że w je go ra mach

zna la zły się rów nież bar dzo ko rzyst ne re gu la cje praw ne od no szą ce

się do zmian w prze pi sach pra wa w ob sza rze re je stra cji po jaz dów,

uzy ski wa nia upraw nień, nad zo ru nad ru chem dro go wym oraz ob ro tu

po jaz da mi na ryn ku pier wot nym i wtór nym.

TYLKO SŁUŻBA Ruch drogowy POLICJA 997       maj 2011 r.34

Prosto z d       ogi 12

Miasteczko rd w samochodzie. 
To pierwszy taki pojazd polskiej Policji

34-35.05:Layout 6  4/20/11  10:55 AM  Page 34



Oto naj bar dziej re wo lu cyj ne zmia ny pro po no wa ne przez re sort

spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji (cyt. z pro jek tu usta wy):

a) od miej sco wie nie pro ce dur re je stra cji i wy da wa nia upraw nień do kie -
ro wa nia po jaz da mi,

b) tyl ko jed na wi zy ta w urzę dzie w ty po wym pro ce sie re je stra cji po jaz -
du oraz uzy ski wa nia pra wa jaz dy – re zy gna cja z cen tral nej per so na li za -
cji do ku men tów (do wód re je stra cyj ny i pra wo jaz dy),

c) moż li wość ko rzy sta nia z upraw nień do kie ro wa nia po jaz da mi nie -
zwłocz nie po uzy ska niu po zy tyw ne go wy ni ku z eg za mi nu pań stwo we go,

d) zwięk sze nie za bez pie cze nia ku pu ją ce go w ob ro cie po jaz da mi na ryn -
ku wtór nym – udo stęp nia nie in for ma cji o sta nie licz ni ka po jaz du i licz -
bie zmian wła ści cie li,

e) brak ko niecz no ści zgła sza nia zmia ny ad re su i po no sze nia kosz tów
z tym zwią za nych (m.in. opła ty, kosz ty do jaz du),

f) „jed no okien ko” dla re je stra cji po jaz dów spro wa dzo nych z pań stwa
człon kow skie go UE,

g) znie sie nie obo wiąz ku le gi ty mo wa nia się do wo dem re je stra cyj nym,
pra wem jaz dy i po li są OC,

h) sta ły nu mer re je stra cyj ny w ca łym cy klu „ży cia” po jaz du,
i) ta bli ce in dy wi du al ne przy pi sa ne do oso by re je stru ją cej, a nie po -

jaz du.
Pro jekt za kła da, na przy kład, że oby wa tel w jed nym miej scu za ła -

twi wszyst kie nie zbęd ne for mal no ści zwią za ne z re je stra cją po jaz du.

Wszyst kie do ku men ty zło żo ne przez no we go wła ści cie la au ta – na wet

te, któ re są wy ma ga ne przez urząd skar bo wy – zo sta ną spraw dzo ne

i prze sła ne do wła ści wych ad re sa tów. Re je stra cji sa mo cho du bę dzie

moż na do ko nać u do wol nie wy bra ne go przez sie bie sta ro sty na te re -

nie ca łe go kra ju (bez wzglę du na miej sce za miesz ka nia czy sie dzi bę

fir my). Na po dob nych za sa dach moż li we bę dzie rów nież uzy ska nie

pra wa jaz dy.

In na no wość – każ dy, kto ku pi uży wa ny sa mo chód, nie bę dzie mu -

siał już wy stę po wać o no we nu me ry re je stra cyj ne (przej mie je od po -

przed nie go wła ści cie la). Wła ści ciel in dy wi du al nych nu me rów bę dzie

je mógł za cho wać i wy ko rzy stać przy no wym sa mo cho dzie (te raz mu -

si je zwra cać do or ga nu re je stru ją ce go).

Da ne o sta nie licz ni ka oraz licz bie wła ści cie li sa mo cho du bę dą

umiesz cza ne w CEP. In for ma cje te, uzy ska ne pod czas ba da nia tech -

nicz ne go, prze ka żą sta cje kon tro li po jaz dów. Ma to przede wszyst kim

uchro nić ku pu ją cych au ta, któ rzy bę dą mo gli spraw dzić (za po śred -

nic twem ePU AP) rze czy wi sty stan licz ni ka sa mo cho du. 

Pro po no wa na no we li za cja za kła da rów nież umoż li wie nie ko rzy sta -

nia z upraw nień do kie ro wa nia po jaz da mi nie zwłocz nie po zda niu eg -

za mi nu. Bę dzie to moż li we dzię ki przy zna niu WORD -om pra wa

do ich wy da wa nia.

Je śli usta wa przej dzie przez pro ces le gi sla cyj ny, nie bę dzie my

już mu sie li trzy mać w port fe lu do wo du re je stra cyj ne go na sze go sa -

mo cho du, pra wa jaz dy ani po li sy OC. Wszyst kie da ne z tych do ku -

men tów bę dą się znaj do wa ły w kom pu te ro wej ba zie da nych CEP

i CEK, do stęp ne dla funk cjo na riu szy po li cji dro go wej w for mie

elek tro nicz nej.�

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. Andrzej Mitura

Wię cej o pro jek to wa nych zmia nach czy taj na stro nie

www.rcl.gov.pl

maj 2011 r.       POLICJA 997 Ruch drogowy  TYLKO SŁUŻBA 35

34-35.05:Layout 6  4/20/11  11:52 AM  Page 35



K on tro la za rząd cza jest po ję ciem no -

wym za rów no w Po li cji, jak i w in -

nych jed nost kach sek to ra fi nan sów

pu blicz nych (JSFP). W prak ty ce ter min

ten za stą pił funk cjo nu ją cą do tych czas

kon tro lę fi nan so wą, roz sze rza jąc jej za -

kres o te ma ty kę re ali za cji mi sji jed nost ki

przy wła ści wym za rzą dza niu po ten cja łem

JSFP.

„No wość” te ma tu nie ozna cza jed nak,

że wszyst kie ele men ty stan dar dów mu -

sia ły być na no wo two rzo ne i wpro wa dza -

ne w ży cie. Kon tro la za rząd cza bo wiem to

ny sys tem po wstał w opar ciu o pro ces sa -

mo kształ ce nia i wie dzy na by tej pod czas

pra cy w Po li cji. Po nie waż więk szość stan -

dar dów już funk cjo no wa ła, na le ża ło ze -

brać je w jed ną ca łość, a na stęp nie

opra co wać bra ku ją ce ele men ty. W ce lu

uła twie nia re ali za cji no wych za dań ze spół

przy go to wał in no wa cyj ne, au tor skie 

for mu la rze elek tro nicz ne. Ta ka for ma 

nie tyl ko za osz czę dzi ła do dat ko wych 

kosz tów, ale rów nież po zwo li ła na wy -

ko rzy sta nie no wo cze snych tech no lo gii

do zwięk sze nia efek tyw no ści pra cy.

KAR TY 
IDEN TY FI KA CJI RY ZYK
Sys tem za kła da, że KIR -y wy peł nia ją

wszyst kie ko mór ki or ga ni za cyj ne w wo -

je wódz twie wiel ko pol skim na pod sta -

wie za dań wy ni ka ją cych z re gu la mi nów

or ga ni za cyj nych jed no stek oraz Stra te -

gii WKWP. Ana li zy zi den ty fi ko wa nych

ry zyk do ko nu je Ze spół ds. Za rzą dza nia

Ja ko ścią na pod sta wie okre ślo nej przez

ko mór ki wiel ko ści praw do po do bień -

stwa wy stą pie nia ry zy ka oraz wpły wu

ry zy ka na kil ka ele men tów re ali za cji za -

da nia, tj. ter mi no wość, plan, koszt, re -

zul tat. Prze pro wa dzo na w ten spo sób

ana li za po zwo li ła na wy ło nie nie ry zyk

istot nych i umiesz cze nie ich w Księ dze

ry zyk.

U NAS
.
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Zgodnie z art. 68 ust. 2 celem kontroli
zarządczej jest zapewnienie
w szczególności:

1) zgodności działalności
z przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi; 

2) skuteczności i efektywności
działania; 

3) wiarygodności sprawozdań; 
4) ochrony zasobów; 
5) przestrzegania i promowania zasad

etycznego postępowania; 
6) efektywności i skuteczności

przepływu informacji; 
7) zarządzania ryzykiem. 

Kon tro la za rząd cza w Po li cji...
czy li o co w tym wszyst kim cho dzi
Obowiązek zapewnienia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów
publicznych reguluje art. 68 ustawy o finansach publicznych z 29
sierpnia 2009 r. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Wskazówki dotyczące zasad budowania i oceny systemów kontroli
zarządczej określił minister finansów w Komunikacie nr 23 
z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych.

ogół dzia łań po dej mo wa nych do za pew -

nie nia re ali za cji ce lów i za dań w spo sób

zgod ny z pra wem, efek tyw ny, oszczęd ny

i ter mi no wy.

SYS TEM 
W WOJ. WIEL KO POL SKIM
Zgod nie z De cy zją Wiel ko pol skie go 

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

w Po zna niu (WKWP) ko mór ką od po wie -

dzial ną za wdro że nie kon tro li za rząd czej

w wo je wódz twie wiel ko pol skim jest Ze -

spół ds. Za rzą dza nia Ja ko ścią. Opra co wa -

Kwestionariusz samooceny

Dobry pomysł
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Księ ga ry zyk sta no wi dla WKWP za rów -

no in for ma cję o obec nym sta nie Po li cji

gar ni zo nu wiel ko pol skie go, jak i da je moż -

li wość jej uspraw nie nia przez wy ka za nie

pro ble mów na róż nych szcze blach za rzą -

dza nia z punk tu wi dze nia kie row ni ków

ko mó rek.

De cy zja za kła da prze pro wa dze nie ana -

li zy ry zy ka co naj mniej raz w ro ku, jed nak -

że w przy pad ku wy stą pie nia istot nej

zmia ny na le ży do ko nać jej po now nie.

KWE STIO NA RIUSZ 
SA MO OCE NY
Kwe stio na riu sze w woj. wiel ko pol skim

zbu do wa ne są z mo du łów od zwier cie dla -

ją cych Stan dar dy KZ Mi ni stra Fi nan sów.

Do wy peł nie nia kwe stio na riu sza sa mo -

oce ny zo bo wią za ni zo sta li kie row ni cy ko -

mó rek or ga ni za cyj nych KWP i jed no stek

woj. wiel ko pol skie go. Na pod sta wie ze -

bra nych kwe stio na riu szy sa mo oce ny kon -

tro li za rząd czej (KSKZ) Ze spół ds.

Za rzą dza nia Ja ko ścią do ko nał ana li zy re -

ali zo wa nia po szcze gól nych stan dar dów, co

umoż li wi ło zło że nie przez ko men dan ta

wo je wódz kie go Po li cji w Po zna niu oświad -

cze nia o sta nie kon tro li za rząd czej

za rok 2010.

DLA KO GO I PO CO?
Kie row ni cy wiel ko pol skiej po li cji zo sta li

przez Ze spół ds. Za rzą dza nia Ja ko ścią

prze szko le ni pod czas ośmiu warsz ta tów

stre fo wych. Po zna li in ter pre ta cję prze pi -

sów praw nych do ty czą cych oma wia nej te -

ma ty ki i roz wią zy wa li za da nia prak tycz ne

przy go to wu ją ce do iden ty fi ka cji ry zyk

za rok 2010.

Ce lem kon tro li za rząd czej nie jest ge -

ne ro wa nie do dat ko wych do ku men tów, na -

ło że nie na kie row nic two obo wiąz ków,

któ rych re ali za cja ni cze mu nie po słu ży.

Rze tel ne wy peł nie nie przez kie row nic two

śred nie go szcze bla KIR i KSKZ ma dać za -

rów no te mu kie row nic twu, jak i ko men -

dan tom da nej jed nost ki in for ma cję

– wie dzę o za gro że niach re ali za cji za dań.

Po przez od po wied nie od dzia ły wa nie

na zi den ty fi ko wa ne ry zy ka kie row ni cy

mo gą zwięk szyć efek tyw ność funk cjo no -

wa nia jed no stek. W myśl za ło żeń kon tro -

li za rząd czej, aby spraw nie za rzą dzać

jed nost ką, na le ży w pierw szej ko lej no ści

sku pić się na prze szko dach, opra co wać

plan mi ni ma li za cji za gro żeń, a do pie ro po -

tem przejść do re ali za cji za dań.

Wy ni kiem pro ce su kon tro li za rząd czej

w wo je wódz twie wiel ko pol skim są dzia ła -

nia po dej mo wa ne za rów no przez Ze spół

ds. Za rzą dza nia Ja ko ścią na po le ce nie ko -

men dan ta wo je wódz kie go Po li cji, jak

i jed no stek miej skich/po wia to wych, któ -

re ma ją za za da nie ogra ni czać moż li wość

wy stą pie nia ry zy ka. Po nad to wy ko ny wa ne

są ana li zy funk cjo no wa nia naj bar dziej za -

gro żo nych ob sza rów, ma ją ce skut ko wać

ich uspraw nie niem. Efek ty wszyst kich

po czy nio nych dzia łań bę dą zmie rzo ne

pod czas kon tro li za rząd czej w ro ku bie-

żą cym.

DO SKO NA LE NIE SYS TE MU
Ze spół ds. Za rzą dza nia Ja ko ścią prze wi -

dział po trze bę do sko na le nia sys te mu.

Wła śnie dla te go pro po nu je się kie row ni -

kom jed no stek i ko mó rek, wy ko rzy s-

tu ją cym sys tem w prak ty ce, aby prze pro -

wa dza li cy klicz ne (co rocz ne) spo tka nia

skut ku ją ce pro po zy cja mi i roz wią za nia mi,

któ re moż na wdro żyć, aby sys tem był bar -

dziej przej rzy sty i przy ja zny dla nich oraz

aby speł niał po sta wio ne mu za da nia. �

oprac. 
KA MI LA SAN KIE WICZ, 

NA TA LIA WŁO DY KA, SŁA WO MIR GEM BA RA
Ze spół ds. Za rzą dza nia Ja ko ścią Ko men dy 

Wo je wódz kiej Po li cji w Po zna niu

Poznański Zespół ds. Zarządzania
Jakością służy zainteresowanym radą 
tel. res.: 77 132 52, 77 132 53.

Karta identyfikacji ryzyk oraz
kwestionariusz samooceny
na www.gazeta.policja.pl
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Kam pa nia 
an tyw nucz ko wa

11 ma ja br. w War sza wie od bę dzie się

kon fe ren cja, na któ rej zo sta nie za pre zen -

to wa nych sześć spo tów te le wi zyj nych

ostrze ga ją cych przed oszu sta mi dzia ła ją -

cy mi me to dą „na wnucz ka”. W spo tach,

któ re od po ło wy ma ja bę dą emi to wa ne

w te le wi zji pu blicz nej, zo ba czy my m.in.

Ma cie ja Or ło sia, Ka ta rzy nę Żak, Mi cha ła

Pie lę (w se ria lu Oj ciec Ma te usz gra aspi -

ran ta Miet ka No cu la – roz mo wę z ak to -

rem za mie ści li śmy w 2009 r. w nu me rze

gru dnio wym) i Bar ba rę Zie liń ską (nie za -

po mnia ną Grzy bo wą z Ple ba nii). 

Na po mysł te le wi zyj nej prze stro gi wpa -

dli po li cjan ci Wy dzia łu Wy wia dow czo -Pa -

tro lo we go KSP – o ich ak cjach pod ha słem

Nie daj się zło wić pi sa li śmy już wie lo krot -

nie. W cią gu dwóch ostat nich lat, we dług

sta ty styk KSP, na te re nie War sza wy od no -

to wa no 553 prze stęp stwa z wy ko rzy sta -

niem me to dy „na wnucz ka”, jed nak

tyl ko 161 z nich zgło szo no ja ko usi ło wa -

nia po peł nie nia te go prze stęp stwa. Więk -

szość ofiar to oso by w wie ku od 50 do 97

lat – zwy kle nie ma ją one świa do mo ści, że

wszel kie te go ty pu sy tu acje trze ba ko -

niecz nie zgło sić Po li cji. 

W ub.r. łącz na kwo ta strat wśród miesz -

kań ców sto li cy oszu ka nych me to dą 

„na wnucz ka” to po nad 6 mln zł – dla te -

go ko men da sto łecz na, ra zem ze Związ -

kiem Ban ków Pol skich, przy go to wa ła

in for ma tor Jak nie paść ofia rą oszu stwa
me to dą „na wnucz ka” – moż na go po brać

ze stro ny http://wwp.po li cja.waw.pl/por -

tal/wwp/

Wię cej o sa mej „kam pa nii an tyw nucz -

ko wej” WWP KSP na pi sze my w nu me rze

czerw co wym „Po li cji 997”. �

AW
zdj. ma te ria ły WWP KSP
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35 -let ni dziś post. Mar cin Kry -

siń ski był obroń cą m.in.

w ŁKS Łódź, Po go ni Szcze cin,

Od rze Wo dzi sław Ślą ski, GKS Ka to wi ce.

Swo ją przy go dę ze spor tem roz po czął już

w wie ku 4 lat, kie dy to po raz pierw szy

za ło żył łyż wy. Tre ne rzy na tych miast 

do strze gli je go po ten cjał i tak roz po czę -

ła się je go przy go da z ho ke jem. Do ra sta -

jąc, wy stę po wał w dru ży nie ju nio rów,

re pre zen tu jąc Łódz ki Klub Spor to wy. 

W wie ku 16 lat miał wstą pić w sze re gi

se nio rów, jed nak w tym mo men cie roz -

wią za no sek cję ho ke jo wą. Wte dy zna lazł

inną pa sję, któ rą oka za ła się pił ka noż na.

Do stał pro po zy cję od swo je go na uczy cie -

la wy cho wa nia fi zycz ne go, Bo gu sła wa

Pie trza ka, któ ry był tak że tre ne rem Woj -

sko we go Klu bu Spor to we go ORZEŁ

w Ło dzi.

Z bie giem lat nad cho dzi ły pro po zy cje

z in nych klu bów, suk ce sy i gra w pierw szo -

li go wych ze spo łach. Pra co wał tak że

z Fran cisz kiem Smu dą, któ ry dziś jest 

se lek cjo ne rem pol skiej re pre zen ta cji.

Z dru ży na mi zwie dził ca łą Pol skę i ka wał świa ta. Szcze gól nie mi ło wspo mi na wy jazd

do miej sco wo ści Bar re tos w Bra zy lii. 

– W Bra zy lii wszy scy świet nie gra ją w pił kę i to od naj młod szych lat – mó wi. 

– Dziew czy ny też są w zna ko mi tej for mie, nic dziw ne go, że kraj ten sły nie z naj lep -

szych za wod ni ków.

Skąd za tem po la tach cie ka wej ka rie ry pił kar skiej po mysł na wstą pie nie w sze re gi

Po li cji? Mar cin Kry siń ski jest ab sol wen tem psy cho pe da go gi ki Wyż szej Szko ły Hu ma -

ni stycz no -Eko no micz nej w Ło dzi i za wsze był cie ka wy świa ta, no wych do świad czeń,

lu dzi, z któ ry mi lu bi pra co wać. Za wsze też chciał po ma gać in nym. Ja ko spor to wiec

udzie lał się w wo lon ta ria cie. 

– Za wód spor tow ca, po dob nie jak za wód po li cjan ta, jest czę sto nie do ce nia ny –

mówi post. Kry siń ski. – To wy da je się ta kie pro ste, bie ga nie za pił ką czy schwy ta nie

prze stęp cy. Ma ło kto za uwa ża jed nak, jak wie le cięż kiej pra cy, wy trwa ło ści, wie dzy

i do świad cze nia wy ma ga ją oba te za wo dy. Dla te go wła śnie po sta no wi łem wstą pić

do Po li cji. Po pro stu na prze kór ste reo ty pom. �

AN NA FONS
zdj. To masz Błasz czyk

U NAS Wybrał Policję POLICJA 997       maj 2011 r.38

Posterunkowy
obrońca

Posterunkowy Marcin Krysiński
z KWP w Łodzi jest słuchaczem
kursu podstawowego w Szkole
Policji w Pile. A jeszcze niedawno
występował na piłkarskich
boiskach. W Ekstraklasie
rozegrał 59 meczów.
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Znik nę ły okre sy przej ścio we uży wa nia ele men tów umun du ro wa nia.

Do tych czas w kwiet niu i paź dzier ni ku po li cjan ci no si li w za leż no ści

od wa run ków at mos fe rycz nych ele men ty umun du ro wa nia zi mo we go

bądź let nie go. Pa ra graf 34 roz po rzą dze nia w no wym brzmie niu włą cza paź -

dzier nik do okre su let nie go, któ ry te raz trwa od 1 ma ja do 31 paź dzier ni -

ka, a kwie cień do okre su zi mo we go, któ ry trwa od 1 li sto pa da do 30

kwiet nia. Te ure gu lo wa nia cza so we na le ży jed nak trak to wać orien ta cyj nie.

Roz po rzą dze nie do pusz cza no sze nie przed mio tów umun du ro wa nia sto -

sow nie do wa run ków at mos fe rycz nych, nie za leż nie od okre sów let nie go

i zi mo we go. De cy zję w tej spra wie bę dzie po dej mo wał kie row nik jed nost -

ki or ga ni za cyj nej Po li cji w sto sun ku do pod le głych funk cjo na riu szy. Mo że

się więc zda rzyć, że w mie sią cu za li czo nym do okre su zi mo we go po li cjan -

ci bę dą no si li ele men ty mun du ro wa nia okre ślo ne ja ko let nie.

TRZY GRU PY
Zgod nie z prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi, do 1 kwiet nia br. po li cjan ci otrzy -

my wa li umun du ro wa nie i by li roz li cza ni z przed mio tów umun du ro wa nia

zgod nie z okre sa mi uży wal no ści okre ślo ny mi w za łącz ni ku nr 10 do roz -

po rzą dze nia MSWiA z 20 ma ja 2009 r. w spra wie umun du ro wa nia po li -

cjan tów. No we li za cja te go prze pi su wpro wa dza zróż ni co wa nie okre sów

uży wal no ści nie któ rych ele men tów umun du ro wa nia w za leż no ści od ro -

dza ju służ by peł nio nej przez po li cjan ta. Po nie waż uzna no, że zu ży cie po -

sia da nych przez po li cjan tów po szcze gól nych służb przed mio tów

umun du ro wa nia na stę pu je w spo sób mniej lub bar dziej in ten syw ny, po -

dzie lo no funk cjo na riu szy na trzy gru py.

Do pierw szej za li czo no po li cjan tów peł nią cych służ bę w ko mór kach:

– ru chu dro go we go, 

– pa tro lo wo -in ter wen cyj nych, 

– kon wo jo wych, 

– w po li cji są do wej, 

– w po miesz cze niach dla osób za trzy ma nych, 

– dziel ni co wych, 

– dy żur nych,

– prze wod ni ków psów służ bo wych. 

W dru giej gru pie zna leź li się po zo sta li po li cjan ci służ by pre wen cyj nej,

w trze ciej zaś po li cjan ci służ by kry mi nal nej i wspo ma ga ją cej. 

Zmia ny okre sów uży wal no ści do ty czą tyl ko nie któ rych ele men tów

ubio ru służ bo we go, wyj ścio we go i ga lo we go dla po li cjan tów  – męż czyzn

(nor ma nr 1) i ko biet (nor ma nr 2) w służ bie sta łej. Cho dzi tu o:

– czap kę służ bo wą let nią,

– czap kę służ bo wą zi mo wą,

– płaszcz wyj ścio wy ca ło rocz ny, 

– kurt kę służ bo wą zi mo wą z pod pin ką i ocie pla czem z po la ru,

– kurt kę służ bo wą let nią, 

– kom bi ne zon ochron ny let ni,

– spodnie służ bo we let nie do pół bu tów,

– spodnie służ bo we let nie do trze wi ków,

– spodnie służ bo we zi mo we,

– trze wi ki służ bo we,

– pół bu ty służ bo we,

– pas głów ny,

– pa sek do spodni.

maj 2011 r.       POLICJA 997 Przedmioty umundurowania i mundurówka  PRAWO 39

No we za sa dy (z)uży wa nia mun du rów

Przepisy dotyczące umundurowania policjantów zostały zmienione. Obowiązujące od 1 kwietnia 2011 r. znowelizowane
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. nr 70, poz. 372)

wprowadziło zmiany dotyczące głównie dostosowania okresów używalności umundurowania do rzeczywistych potrzeb. Ale nie tylko. 

I tak po li cjan tom z pierw szej gru py okres uży wal no ści ww. ele men tów

umun du ro wa nia skró co no z 4 do 3 lat, dru giej po zo sta wio no bez zmian

(4 la ta), trze ciej zaś wy dłu żo no z 4 do 7 lat. 

WPŁYW NA MUN DU RÓW KĘ
Zmia ny te w kon se kwen cji spo wo do wa ły zróż ni co wa nie wy so ko ści 

rów no waż ni ka za umun du ro wa nie, ja ki po li cjan ci w służ bie sta łej otrzy -

ma li w kwiet niu. Po li cjan tom za li czo nym do pierw szej gru py we wszyst -

kich kor pu sach (nie uwzględ nia jąc kor pu su ge ne ra łów, gdzie za szły tyl ko

mi ni mal ne zmia ny) rów no waż nik wzrósł o oko ło 240 zł. Dla dru giej (nie -

za li cze ni do pierw szej po li cjan ci służ by pre wen cyj nej) rów no waż nik po -

zo stał na do tych cza so wym po zio mie. W przy pad ku po li cjan tów służ by

kry mi nal nej i wspo ma ga ją cej zmniej szył się o oko ło 300 zł.

Po nad to kwo ta rów no waż ni ka zo sta ła po mniej szo na na stę pu ją cym gru -

pom po li cjan tów:

– tym, któ rzy w ubie głym ro ku za opa trze nio wym otrzy ma li przed mio -

ty umun du ro wa nia oraz wy pła co no im za nie rów no waż nik pie nięż ny.

W bie żą cym ro ku otrzy ma li rów no waż nik po mniej szo ny o rocz ną war tość

wy da nych przed mio tów. 

– tym, któ rzy są prze wi dzia ni do umun du ro wa nia w bie żą cym ro ku

w umun du ro wa nie let nie i zi mo we (kom plet). Otrzy ma li rów no waż nik

po mniej szo ny o rocz ną war tość przed mio tów ubio ru służ bo we go.

No we za sa dy na li cza nia okre sów uży wal no ści – i tym sa mym wy so ko -

ści mun du rów ki – do ty czą też po li cjan tów zwol nio nych od obo wiąz ku

wy ko ny wa nia za dań służ bo wych na za sa dach okre ślo nych w prze pi sach

roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z 11 czerw ca 1996 r. w spra wie try bu

udzie la nia urlo pu bez płat ne go i zwol nień od pra cy pra cow ni kom peł nią -

cym z wy bo ru funk cje w związ kach za wo do wych. W ich przy pad ku okre -

sy uży wal no ści ele men tów umun du ro wa nia zo sta ną wy dłu żo ne o czas

trwa nia te go zwol nie nia.

Ko lej na zmia na do ty czy do pre cy zo wa nia asor ty men tu przed mio tów,

któ re pod le ga ją zwro to wi w przy pad ku zwol nie nia ze służ by po li cjan tów

mia no wa nych na sta łe. Za sa dą by ło i jest, że po licja n ci w ta kiej sy tu acji

nie zwra ca ją przed mio tów umun du ro wa nia. Okre ślo no jed nak wy jąt ki.

W po przed nim roz po rzą dze niu by ły to przed mio ty wy da ne w na tu rze –

te pod le ga ły zwro to wi. Obec nie wy jąt kiem są przed mio ty ubio ru służ bo -

we go wy da wa ne w na tu rze, któ rych okres uży wal no ści nie upły nął, oraz

przed mio ty ubio ru ćwi czeb ne go. Zmia na zo sta ła po dyk to wa na ko niecz -

no ścią bar dziej ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia umun du ro wa nia. Ze zwró co -

nych ele men tów sko rzy stać bę dą mo gli ko lej ni funk cjo na riu sze. 

Po nad to wpro wa dzo no zmia nę po le ga ją cą na skró ce niu okre sów uży -

wal no ści ele men tów umun du ro wa nia dla po li cjan tów człon ków or kiestr

(za łącz nik nr 10, nor ma nr 7). Uzna no, że do tych cza so we są zbyt dłu gie,

by mu zy cy mo gli za dbać o es te tycz ny wy gląd i tym sa mym wła ści wy wi -

ze ru nek Po li cji. W tym przy pad ku jed nak zmia na nie prze ło ży się na wy -

so kość rów no waż ni ka. W ra zie zu ży cia ele men tu ko lej ny zo sta nie wy da ny

w na tu rze. 

Zmie nio no tak że nor mę umun du ro wa nia nr 8 do ty czą cą ubio ru ćwi -

czeb ne go dla po li cjan tów od dzia łów pre wen cji Po li cji. No we li za cja zwięk -

sza ją o je den kom plet mun du ru ćwi czeb ne go (czar ny) i czap kę

ćwi czeb ną (czar ną). �

KLAU DIUSZ KRYCZ KA
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Hipol, Ramzes, Robin, Baker i Humus pełnią służbę
w KPP w Tomaszowie Mazowieckim. Te piękne ogiery
wraz ze swoimi mundurowymi jeźdźcami patrolują
okolice Zalewu Sulejowskiego, miejskie tereny zielone,
a także zabezpieczają imprezy masowe w całym
województwie łódzkim.

T o ma szow ska po li cja kon na (na zwa ofi cjal na – Ze spół Kon ny

Ogni wa Ochron ne go Wy dzia łu Pre wen cji KPP w To ma szo wie

Ma zo wiec kim), po wsta ła w 1994 r. i by ła dru gą te go ty pu,

po gar ni zo nie sto łecz nym, w ska li kra ju. Po cząt ko wo dzia ła ła tyl ko

w se zo nie wio sen no -let nim, szyb ko jed nak sta ła się for ma cją funk -

cjo nu ją cą przez ca ły rok. I tak jest do dziś.

ZA PA LEŃ CY
Aspirant sztabowy Mar cin Ław ski, obec nie kie row nik Ze spo łu Kon -

ne go, jest jed nym, ale tak że je dy nym po zo sta ją cym do dziś w służ -

bie z dwu na stu po li cjan tów, któ rzy 18 lat te mu, ja ko ochot ni cy,

zgło si li się na trzy mie sięcz nie szko le nie z jaz dy kon nej. Od by ło się

ono w Stadzie Ogierów w Bo gu sła wi cach.

– Zdo by li śmy tam pierw sze szli fy – wspo mi na Mar cin Ław ski. –

Tyl ko że po po wro cie nie mie li śmy ani gdzie, ani na czym ćwi czyć.

Nasz ko men dant, mł. insp. Zdzi sław We nec ki, obec nie na eme ry tu -

rze, był jed nak za pa lo nym ko nia rzem. Po sta wił so bie za cel stwo rze -

nie po li cji kon nej. Dzię ki uprzej mo ści Urzę du Gmi ny w To ma szo wie

Ma zo wiec kim uda ło się za ła twić w Smar dze wi cach te ren i po miesz -

cze nia, któ re swe go cza su słu ży ły bu dow ni czym za po ry wod nej na

Zalewie Su le jow skim. Ko men dant We nec ki za ku pił też dwa ogie ry –

Pi reu sa i Pro cen ta.

Po miesz cze nia funk cjo na riu sze sa mi za adap to wa li na po trze by po -

li cji kon nej – część z nich prze ro bi li na biu ro, a bla sza ną wia tę na staj -

nię. Bok sy dla ko ni zbi li z drew na (wła sno ręcz nie oko ro wa ne go),

któ re do sta li z nad le śnic twa. 

– Pra co wa ło nas sze ściu z gru py, któ ra prze szła szko le nie w Bo gu -

sła wi cach – do da je Ław ski. – Bu do wa trwa ła mie siąc. Na prze ło mie

czerw ca i lip ca 1994 r. wy je cha li śmy na pierw sze pa tro le. Przy by ły

nam też dwa no we ogie ry – mie szan ka ra sy ha no wer skiej i li tew skiej.

By ły po tęż ne, wa ży ły 700–750 kg, i... nie zbyt wy god ne do co dzien -

nej, wie lo go dzin nej jaz dy.

Przez dwa la ta pa tro le funk cjo no wa ły tyl ko w se zo nie wio sen nym

i let nim. W 1996 r. hy dro bu do wa wy po wie dzia ła to ma szow skiej jed -

no st ce umo wę. Po li cja kon na prze nio sła się na te ren znaj du ją cy się

TYLKO SŁUŻBA Tomaszowska policja konna POLICJA 997       maj 2011 r.40

Pa trol w sio dle
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rów nież w Smar dze wi cach, ty le że u pod nó ża za po ry wod nej, któ ry

do sta ła od Za rzą du Go spo dar ki Wod nej w War sza wie. Tam po wsta ła

praw dzi wa staj nia, a także po miesz cze nia biu ro we. Wresz cie by ły wa -

run ki, by to ma szow skie pa tro le kon ne mo gły pra co wać przez cały rok.

NAD WO DĄ, W LE SIE, W MIE ŚCIE
Pa tro lu ją te re ny nad Za le wem Su le jow skim, 15 km li nii brze go wej

Pi li cy po jej le wej i 10 km po pra wej stro nie. Prze mie rza ją kil ka dzie -

siąt hek ta rów la sów. Peł nią rów nież służ bę na te re nie To ma szo wa

Ma zo wiec kie go, m.in. w re zer wa cie przy rod ni czym Nie bie skie Źró -

dła, w par kach, nad prze pły wa ją cą przez mia sto rze ką Wol bór ką. 

– Je ste śmy wszę dzie tam, gdzie trud no do je chać ra dio wo zom, ale

gdzie do cie ra ją lu dzie, któ rzy nie za wsze prze strze ga ją pra wa – mówi

asp. sztab. Mar cin Ław ski. – Wie lu z nich to przy jezd ni, spo za na sze -

go wo je wódz twa. Roz bi ja ją w miej scach do te go nie prze zna czo nych

na mio ty, pi ją al ko hol, za cho wu ją się agre syw nie, do cho dzi do bó jek.

Wie le osób te re ny zie lo ne trak tu je ja ko wy sy pi ska śmie ci, na co też

zwra ca my bacz ną uwa gę.

To ma szow ska po li cja kon na ob słu gu je rów nież im pre zy ma so we

na te re nie ca łe go wo je wódz twa łódz kie go (m.in. kon cer ty ze spo łów,

fe sty ny, me cze pił ki noż nej). Po li cjan ci mó wią, że pod czas za bez pie -

cza nia me czu czte ry ko nie za stę pu ją w dzia ła niu je den plu ton! Pod -

czas im prez kul tu ral no -roz ryw ko wych lu dzie, za rów no do ro śli, jak

i dzie ci, nie zwy kle ser decz nie re agu ją na obec ność ko ni – gła szczą je,

ro bią so bie z ni mi zdję cia, kar mią ła ko cia mi.

MAJĄ ATEST DRU GIE GO STOP NIA
Aby koń zo stał do pusz czo ny do służ by, mu si zdać test spraw no ści

użyt ko wej, któ ry po zwa la na wy da nie od po wied nie go ate stu – pierw -

sze go lub dru gie go stop nia. Atest pierw sze go stop nia upraw nia do

użyt ko wa nia ko nia w służ bie pa tro lo wej w ru chu miej skim o ma łym

na tę że niu oraz w za bez pie cza niu im prez ma so wych o ni skim stop niu

ry zy ka. Kry te ria do uzy ska nia ate stu dru gie go stop nia obej mu ją

zakres umie jęt no ści nie zbęd nych do uzy ska nia ate stu pierw sze go

stop nia i do dat ko wo pró bę spraw no ści użyt ko wej ko nia we współ -

dzia ła niu ze zwar ty mi pod od dzia ła mi Po li cji. Koń, któ ry otrzy mał

atest dru gie go stop nia, mo że peł nić służ bę pa tro lo wą w ru chu o du -

żym na tę że niu, a tak że być uży ty do dzia łań w pod od dzia łach zwar -

tych Po li cji zwią za nych z przy wra ca niem na ru szo ne go po rząd ku

pu blicz ne go. Ate sty wy da wa ne są przez ko men dan ta wo je wódz kie -

go Po li cji na okres do 12 mie się cy.

8 kwiet nia br. wszyst kie ru ma ki z Ze spo łu Kon ne go Ogni wa

Ochron ne go Wy dzia łu Pre wen cji KPP w To ma szo wie Ma zo wiec kim

po myśl nie prze szły test spraw no ści i uzy ska ły atest dru gie go stop nia.

Hi po la (ra sa wiel ko pol ska), do sia dał asp. sztab. Mar cin Ław ski,

Ram ze sa (rów nież ra sy wiel ko pol skiej) st. sierż. To masz Kę dzier ski,

Ro bi na (pol ski koń szla chet ny pół krwi) st. sierż. Sła wo mir Sul go -

stow ski, Ba ke ra (ra sa ma ło pol ska) sierż. sztab. Ma rek Zduń ski, a Hu -

mu sa (też ra sy ma ło pol skiej) sierż. Ra do sław Ka far. 

– Ko nie po li cyj ne – po za tym, że mu szą być bar dzo spraw ne fi zycz -

nie, codzien nie co naj mniej przez pięć go dzin peł nią in ten syw ną

służ bę – po win ny cha rak te ry zo wać się przede wszyst kim spo ko jem

i opa no wa niem – mó wi Mar cin Ław ski. – Nie mo gą ner wo wo re ago -

wać na wy strza ły, hu ki pe tard, szcze ka nie psów, gło śne za cho wa nia

tłu mu. Nie ustan nie więc je szko li my, tym bar dziej że ko nie ma ją to

do sie bie, że dość szyb ko za po mi na ją o na by tych umie jęt no ściach,

trze ba im więc cią gle je przy po mi nać. Je den dzień w ty go dniu po -

świę ca my więc na pra cę z koń mi – uczy my je po ko ny wa nia prze -

szkód, oswa ja my z ha ła sem, dy mem, hu kiem. Oczy wi ście sa mi

rów nież ca ły czas do szka la my się – szu ka my in for ma cji w pra sie spe -

cja li stycz nej, w in ter ne cie, kon sul tu je my się ze spe cja li sta mi.

KOŃ SIĘ ŚMIE JE
O asp. sztab. Mar ci nie Ław skim w to ma szow skiej jed no st ce mówi

się, że jest roz śmie sza czem ko ni.

– Koń ma sil nie roz wi nię ty zmysł wę chu – mó wi po li cjant. – Je że -

li więc do tknie się pal cem lub ja kimś de li kat nym przed mio tem jego

chra py, czy li gór nej war gi, on za dzie ra ją, od sła nia jąc ca łe uzę bie nie.

A lu dziom wy da je się, że koń się śmie je. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski, KWP w Łodzi (1)

maj 2011 r.       POLICJA 997 Tomaszowska policja konna  TYLKO SŁUŻBA 41

Stajnia jak z obrazka

W Tomaszowie Maz. zespół konny ma warunki i sprzęt

Cztery konie zastępują w działaniu jeden pluton
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W mat ni
Mo im zda niem w ar ty ku le pt. „W mat ni”, au tor stwa

Elż bie ty Si tek, po ja wi ły się błę dy do ty czą ce moż li wo -
ści sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go przez po li -
cjan tów. W par. 17 Roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia
i Opie ki Spo łecz nej z 23 sierp nia 1995 r. w spra wie spo so bu sto so wa -
nia przy mu su bez po śred nie go zo sta ły okre ślo ne sy tu acje, kie dy i gdzie
sto su je się przy mus bez po śred ni:
– w ce lu przy wie zie nia oso by skie ro wa nej do szpi ta la psy chia trycz-

ne go,
– w szpi ta lu psy chia trycz nym, 
– w do mu po mo cy spo łecz nej.

Oczy wi ście mu szą za ist nieć oko licz no ści opi sa ne w art. 18 usta wy
o ochro nie zdro wia psy chicz ne go.

W ww. przy pad kach po li cjan ci udzie la ją po mo cy le ka rzo wi na je go
żą da nie. 

Pod czas in ter wen cji wo bec Grze go rza P. nie obo wią zy wał po li cjan -
tów prze pis art. 18 pkt 2 usta wy o ochro nie zdro wia psy chicz ne go
z uwa gi na to, że nie by ła to oso ba „skie ro wa na do prze wie zie nia
do szpi ta la psy chia trycz ne go”, a to z pro ste go po wo du, gdyż:

Art. 11. Świa dec two o sta nie zdro wia oso by z za bu rze nia mi psy chicz -
ny mi, orze cze nie, opi nię lub skie ro wa nie do in ne go le ka rza lub psy cho -
lo ga al bo za kła du opie ki zdro wot nej – le karz mo że wy dać wy łącz nie
na pod sta wie uprzed nie go oso bi ste go zba da nia tej oso by. Skie ro -
wa nie do szpi ta la psy chia trycz ne go wy da wa ne jest w dniu ba da nia,
a je go waż ność wy ga sa po upły wie 14 dni. 

Jak moż na prze czy tać w ar ty ku le, „le karz nie pod jął żad nych dzia -
łań i wró cił do ka ret ki, więc nie mia ło miej sca „oso bi ste zba da nie tej
oso by”.

Pod su mo wu jąc, po li cjan ci mo im zda niem mo gli i uży li bro ni zgod nie
z za sa da mi, by ła to in ter wen cja pod le ga ją ca „zwy kłym” prze pi som.

Ko lej na kwe stia to cy to wa ne sło wa pro ku ra tor Re na ty Ma zur do ty czą -
ce rze ko me go obo wiąz ku we zwa nia le ka rza do prze trans por to wa nia cho -
re go psy chicz nie do szpi ta la. Zgod nie z usta wą ta ki obo wią zek wy ni ka
wo bec oso by skie ro wa nej (art. 11 usta wy) do za kła du opie ki zdro wot -
nej lub „po stwier dze niu po trze by wy da nia świa dec twa le kar skie go le karz
psy chia tra pu blicz ne go za kła du psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej wy -
zna cza ter min ba da nia i za wia da mia o tym oso bę”. Ist nie je wów czas moż -
li wość „do pro wa dze nia przez Po li cję w przy pad ku nie sta wie nia się
na ba da nie” – art. 30 usta wy o ochro nie zdro wia psy chicz ne go. Z tre ści ar -
ty ku łu moż na wy cią gnąć wnio sek, że oso ba ta nie po sia da ła skie ro wa nia
ani nie mia ła wy zna czo ne go ter mi nu ba da nia, od któ re go się uchy li ła.

Je że li Grze gorz P. po peł nił prze stęp stwo, po wi nien zo stać za trzy ma -
ny, a na stęp nie prze wie zio ny „spe cjal nym środ kiem trans por tu sa ni tar -
ne go..., a w szcze gól no ści środ kiem po go to wia ra tun ko we go” par. 3.3
Roz po rzą dze nia MSWiA z 21 czerw ca 2002 r. w spra wie ba dań le -
kar skich osób za trzy ma nych przez Po li cję. 

Pro ku ra tor twier dzi, że po li cjan ci po je cha li nie przy go to wa ni na in -
ter wen cję do oso by cho rej psy chicz nie. Czyż by nie mie li obo wiąz ko we -
go wy po sa że nia (śpb, broń i in ne)? Pa ra li za tor i siat ka to nie są
obo wiąz ko we środ ki, któ re mu szą po sia dać po li cjan ci. W su mie moż na
im za rzu cić, że nie po sia da li ko ni, psów i ar mat ki wod nej – wten czas
by li by przy go to wa ni? 

Prze my śle nia na pod sta wie:
– Usta wa o ochro nie zdro wia psy chicz ne go
– Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej
– Roz po rzą dze nie MSWiA z 21 czerw ca 2002 r. w spra wie ba dań 

le kar skich osób za trzy ma nych przez Po li cję. �

na zwi sko do wia do mo ści re dak cji

Kie dy 
za czy na się
wio sna

Mia łam na pi sać do ko men dan ta mia sta, w któ rym miesz -
kam, ale zde cy do wa łam się na pi sać do Was, bo jak mi po wie -
dział mój wnu czek (któ ry pi sze ten list) czy ta ją Was
po li cjan ci, a ja wła śnie do nich chcia ła bym do trzeć. 

Otóż po raz któ ryś usły sza łam w te le wi zji Pa na po li cjan ta,
któ ry mó wił du żo o pra cy Po li cji, o tym, że jest co raz bez piecz -
niej, w co skąd inąd wie rzę, i mó wił tak że o tym, że ogra ni cza -
na jest prze stęp czość naj bar dziej do le gli wa spo łecz nie. Na wet
wy mie nił jej ro dza je, ale za pa mię ta łam tyl ko wła ma nia. Ro -
zu miem, że prze stęp stwa te wy bra no we dług ja kie goś klu cza
i pew nie ma to ja kieś uza sad nie nie, ale ja chcia ła bym po wie -
dzieć za Wa szym po śred nic twem po li cjan tom, że ta kich prze -
stępstw jest wię cej. A cho dzi mi kon kret nie o jed no i to nie
prze stęp stwo, a wy kro cze nie (jak wła śnie po pra wia mnie mój
wnu czek). Na si la się ono te raz w pierw szych dniach wio sny,
kie dy za oknem jest co raz ład niej sza po go da. Nie wiem, jak
kon kret nie na zy wa się to wy kro cze nie, ale cho dzi mi o mo to -
ry jeż dżą ce po uli cach. O mo to cy kle, któ re ry czą tak strasz li -
wie – bez wzglę du na po rę dnia i no cy – że ra dość
z nad cho dzą cej wio sny za mie nia się w złość i po czu cie bez -
sil no ści. 

Je stem star szą ko bie tą, miesz kam przy ru chli wej, dłu giej
uli cy, nie wiem, ilu lu dzi miesz ka przy niej, ale z ca łą pew no -
ścią są to ty sią ce. W mo jej oko li cy sta rych ka mie nic do mi nu -
ją eme ry ci, ale ka wa łek da lej po obu stro nach uli cy sto ją
kil ku let nie blo ki za miesz ka ne głów nie przez mło de mał żeń -
stwa z dzieć mi. Pro szę so bie wy obra zić, co się dzie je w tych ty -
sią cach miesz kań póź nym wie czo rem, kie dy ta ki bez myśl ny
ktoś po sta no wi so bie po jeź dzić. Bo on prze cież nie je dzie
do do mu czy do pra cy, czy gdzie kol wiek. On wy szedł so bie po -
jeź dzić. I po nie waż on ma ta ki ka prys, nikt z tych ty się cy lu -
dzi nie za zna spo ko ju. Je śli ta ki ktoś ma ka prys po jeź dzić
w środ ku no cy, du ża część z tych lu dzi, tak że ma łe dzie ci, zo -
sta ną wy rwa ne ze snu. Wiem z wła sne go do świad cze nia bab -
ci, jak trud no póź niej uśpić ta kie dziec ko, pod wa run kiem że
za chwi lę nie prze je dzie pod okna mi na stęp ny ama tor prze -
jażdż ki – wte dy jest to w ogó le nie moż li we. Z są sied nie go po -
dwór ka znam przy pa dek z ze szłe go ro ku, któ ry skoń czył się
wi zy tą zner wi co wa ne go czte ro lat ka u spe cja li sty. 

Idzie wio sna, wszy scy cze ka ją na ład ną po go dę, wszy scy,
ale nie my. My, oko licz ni miesz kań cy, wy cze ku je my
na deszcz, jak spad nie i bę dzie mo kro, spo koj nie po czy ta my,
po oglą da my te le wi zję, prze śpi my ca łą noc nie wy ry wa ni ze snu
ry kiem ru sza ją ce go ze świa teł mo to cy kla.

Ja nie wiem, czy po li cjan ci mo gą coś z tym pro ble mem zro -
bić, mam na dzie ję, że tak, choć by dla te go, że do ty ka on
na pew no dzie siąt ki ty się cy lu dzi w wie lu mia stach w Pol sce.
Pro szę Was, za in te re suj cie się tym pro ble mem, bo nie wąt pli -
wie jest on do le gli wy spo łecz nie – szcze gól nie te raz, kie dy za -
czy na się wio sna. �

Ja dwi ga, lat 68
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Policjanci w Dębnie
10 kwietnia w położonym 100 km od Szczecina Dębnie rozegrano
Mistrzostwa Polski w Biegu Maratońskim. Od dziewięciu lat
prowadzona jest tu osobna klasyfikacja policjantów. Zawody
honorowym patronatem objął komendant główny Policji.

M i strzo stwa zgro ma dzi ły po nad 800 za wod ni ków, w tym 58 funk -

cjo na riu szy i 4 po li cjant ki. Dłu go dy stan sow cy ry wa li zo wa li

o laur naj lep sze go ma ra toń czy ka w Pol sce. Bieg w Dęb nie jest naj -

star szym i naj szyb szym pol skim ma ra to nem. Zma ga nia na tra sie

w Za chod nio po mor skiem od by ły się już po raz 38. Dwaj po li cjan ci:

Adam Thiel i Ma ciej Woj cie chow ski zna leź li się w pierw szej dzie -

siąt ce pol skich ma ra toń czy ków, a Alek san dra Sa ra ceń w dzie siąt ce

naj szyb szych pań na tym dy stan sie. 

42 km i 195 m na pę tlach w Dęb nie naj szyb ciej spo śród po li cyj nej

bra ci po ko na li doj rza li trzy dzie sto lat ko wie. Zło to w IX Mi strzo -

stwach Pol ski Po li cji w Bie gu Ma ra toń skim zdo był Adam Thiel

z KPP w Lę bor ku z cza sem 2:30:17, za nim przy biegł Ma ciej Woj cie -

chow ski z WSPol. w Szczyt nie (2:33:48) i To masz Ma tu siak z SP

w Słup sku (2:53:34). 

Trzy dzie sto lat ko wie zdy stan so wa li wszyst kie po zo sta łe ka te go rie

wie ko we, łącz nie z dwu dzie sto lat ka mi. Co tu du żo mó wić – do ta kie -

go bie gu trze ba na brać do świad cze nia, umie jęt nie roz ło żyć si ły i mieć

od po wied nie wy bie ga nie w no gach. 

Dru gą naj szyb szą gru pą wie ko wą by li pa no wie czter dzie sto let ni.

Pierw sze miej sce wśród nich za jął Ro bert Sob czyk z KPP w Ko ło -

brze gu (2:58:55), dru gie An drzej Ste fań ski z KMP w El blą gu

(2:59:35), a trze cie Ro bert Pra se łek z KWP w Ka to wi cach (3:01:41).

Fe no me nem oka zał się Bog dan Ce bu la z KPP w Sztu mie, któ ry, skla -

sy fi ko wa ny na pierw szym miej scu (3:01:19) w ka te go rii pięć dzie się -

cio lat ków, uległ tyl ko dwóm czter dzie sto lat kom, a po ko nał

wszyst kich dwu dzie sto lat ków! Har tem du cha rów nać się z nim 

mo że chy ba tyl ko Wie sław Fi dec ki, re pre zen tu ją cy KWP w Po zna -

niu, któ ry, ma jąc 67 lat, zo stał z cza sem 3:36:46 skla sy fi ko wa ny

na trze cim miej scu wśród po li cyj nych pięć dzie się cio lat ków. I sta ło

się to tyl ko dla te go, gdyż nikt nie prze wi dział, że ta cy old bo je sta ną

na tra sie mor der cze go bie gu. Gdy by pa na Wie sła wa skla sy fi ko wać

w gru pie mun du ro wych dwu dzie sto lat ków, to ze swo im cza sem za -

jął by pią te miej sce! W przy szłym ro ku trze ba utwo rzyć ka te go rię

sześć dzie się cio lat ków, ko niecz nie! Po mię dzy Bog da nem Ce bu lą

a Wie sła wem Fi dec kim w ka te go rii M -50 przy biegł Mie czy sław 

Wi śniew ski z SP w Słup sku (3:12:45). Na bra ku wyż szych ka te go rii

wie ko wych ucier piał Zbi gniew Cie siel ski z KPP w Gry fi nie, któ ry

bę dąc re gu lar nym pięć dzie się cio lat kiem, z cza sem 3:48:24 tra fił

na czwar tą po zy cję w ka te go rii M -50. 

Wśród naj młod szych po li cyj nych bie ga czy trium fo wał Piotr Dycz -

ko z SP w Pi le (3:18:53). Dru gie miej sce w M -20 wy wal czył Mi chał

Pu cha ła z KWP w Ka to wi cach (3:19:10), a trze cie Ma te usz Pa szek,

re pre zen tu ją cy SP w Ka to wi cach (3:24:58). 

Mun du ro we pa nie skla sy fi ko wa no w jed nej ka te go rii OPEN.

Pierw sza na me tę przy bie gła Alek san dra Sa ra ceń z KSP (3:25:27),

dru ga by ła Be ata Nie na dow ska z KMP w El blą gu (3:47:06), a trze -

cia Do mi ni ka Le wan dow ska, re pre zen tu ją ca KMP w Opo lu

(4:25:44). 

Dru ży no wo Mi strzo stwa Po li cji w Bie gu Ma ra toń skim wy grał ze -

spół KWP w Ka to wi cach, przed KMP w El blą gu i KWP w Gdań sku. 

Na me cie me da le wrę cza ła ko men dant po wia to wy z My śli bo rza

mł. insp. Bo gu sła wa Bon ter -Ma zek. Pod czas zma gań spor tow ców po -

li cjan ci za pre zen to wa li po ka zy dla ki bi ców i miesz kań ców Dęb na,

szcze gól nie tych naj młod szych. 

Po li cyj ne mi strzo stwa przy go to wa li za pa leń cy z KWP w Szcze ci nie

i za chod nio po mor skie go Za rzą du Wo je wódz kie go NSZZP. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. KWP w Szcze ci nie 
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Sztanga 
w górę

83 mundurowych zawodników i zawodniczek walczyło 3 kwietnia
w Otwartych Mistrzostwach Policji w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
Zawody pod patronatem komendanta głównego Policji
zorganizowała Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. 

M i strzo stwa zgro ma dzi ły si ła czy z Po li cji, Stra ży Gra nicz nej,

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Woj ska Pol skie go, stra ży miej -

skiej i Służ by Wię zien nej. 

Pa nie skla sy fi ko wa no w ka te go rii OPEN, któ rą z wy ni -

kiem 92,5 kg wy gra ła Mał go rza ta Dą brow ska z bia ło stoc kie go

CBŚ. 

Wśród pa nów w ka te go rii 66 kg trium fo wał Pa weł Mi gin ko ze

Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej w War sza wie z wy ni -

kiem 125 kg. Ka te go rię 74 kg wy grał Mar cin Gar bas z Mal bor ka,

re pre zen tu ją cy Woj sko Pol skie (175 kg). Naj lep szy w ka te go -

rii 83 kg oka zał się Bar tosz Zia rek z KWP w Olsz ty nie (185 kg),

a pierw sze miej sce w ka te go rii 93 kg wy wal czył Da mian La skow -

ski, żoł nierz z 6. Bry ga dy Po wietrz no -De san to wej z Gli wic (220

kg). Ka te go rię 105 kg wy grał An drzej Ko cy ła z KWP we Wro cła wiu

(240 kg). Wśród za wod ni ków ka te go rii 120 kg naj wię cej wy ci snął

Ka rol Jań czak z KMP w Ka li szu (220 kg), a w ka te go rii naj cięż szej,

po wy żej 120 kg, An drzej Świerszcz z Wał cza, re pre zen tu ją cy 

Woj sko Pol skie i Mi chał Szy dłow ski z KWP w Kra ko wie (obaj

po 225 kg), o pierw szym miej scu żoł nie rza za de cy do wał prze licz -

nik ma sy cia ła do wy ci śnię te go cię ża ru – wy nik we dług Wilk sa. 

W kla sy fi ka cji wie ko wej czter dzie sto lat ków, gdzie nie bra no

pod uwa gę ma sy cia ła za wod ni ków, trium fo wał Pa weł Se tec ki

z WSPol. w Szczyt nie (210 kg). W ka te go rii pięć dzie się cio lat ków

pierw sze miej sce za jął Zbi gniew Sta kun z WKU w Olsz ty nie 

(160 kg). Na to miast naj lep szym sześć dzie się cio lat kiem oka zał się 

Woj ciech Gra bow ski z Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni (200 kg). 

Naj lep szym za wod ni kiem mi strzostw zo stał An drzej Ko cy ła

z KWP we Wro cła wiu z wy ni kiem 240 kg (wg prze licz ni ka Wilk sa

– 144,768). 

Spor to we za po wie dzi 
W ma ju cze ka ją nas ko lej ne im pre zy spor to we z ka len da rza

cen tral ne go: 

– 14 ma ja od bę dą się Mi strzo stwa Po li cji w Strze la niu, or ga ni -

zo wa ne przez SP w Ka to wi cach; zgło sze nia przyj mo wa ne są do

6 ma ja 

– 21 ma ja WSPol. w Szczyt nie prze pro wa dzi Otwar te Mi strzo -

stwa Po li cji w Bia th lo nie Po li cyj nym; zgło sze nia przyj mo wa ne

są do 5 ma ja. �

P.Ost. 
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Dru ży no wo pierw sze miej sce za ję ła re pre zen ta cja KWP we Wro -

cła wiu w skła dzie An drzej Ko cy ła i Krzysz tof Ba łys. 

Przy za wo dach po ma ga li ucznio wie kla sy o pro fi lu po li cyj nym

z Li ceum Ogól no kształ cą ce go przy Ze spo le Szkół nr 1 im. Sta ni -

sła wa Sta szi ca w Szczyt nie. �

P.Ost. 
zdj. To masz Mu rasz ko

Prze ła je w Ka to wi cach
W Szkole Policji w Katowicach odbył się 20 kwietnia 2011 roku
VIII Bieg Przełajowy Służb Mundurowych. W tym roku po raz
pierwszy zawody objęte zostały honorowym patronatem dyrektora
Biura Kadr i Szkolenia KGP.

Wpięk ny sło necz ny dzień do bie gu przy stą pi ło 255 za wod ni ków,

któ rzy re pre zen to wa li więk szość pol skich służb mun du ro wych.

Oprócz po li cjan tów ści ga li się straż ni cy gra nicz ni, stra ża cy, żoł nie -

rze, przed sta wi cie le CBA, Żan dar me rii Woj sko wej, Służ by Wię zien -

nej, stra ży miej skiej i ochro ny ko lei. 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej męż -

czyzn naj szyb szy oka zał się Ka mil

Mu rzyn, re pre zen tant 6. Bry ga dy

Po wietrz no -De san to wej z Kra ko wa,

któ ry po ko nał 4,4 km wy zna czo nej

tra sy w cza sie 14 min 59 s. Pierw sze

miej sce w kla sy fi ka cji otwar tej ko -

biet za ję ła na to miast Ewa Bug doł

z gli wic kiej Stra ży Miej skiej. Jej wy -

nik to 15 min 4 s, w trak cie któ rych

prze bie gła 3,2 km tra sy prze wi dzia nej dla ko biet. Pierw szy wy nik

w kla sy fi ka cji in dy wi du al nej męż czyzn po wy żej 35 lat, czy li

16 min 11 s, uzy skał ko lej ny żoł nierz 6. Bry ga dy Po wietrz no -De san -

to wej z Kra ko wa – Ma rek Szcze pa niuk. Dru ży no wo naj szyb si rów -

nież oka za li się żoł nie rze 6. Bry ga dy, któ rym uda ło się w ten spo sób

za jąć naj wyż sze miej sca na po dium we wszyst kich trzech do stęp -

nych dla nich kla sy fi ka cjach. W ostat niej ka te go rii, czy li kla sy fi ka cji

słu cha czy Szko ły Po li cji w Ka to wi cach, zwy cię żył Ma te usz Pa szek

z cza sem 17 min 5 s.

Or ga ni za to rzy za wo dów, czy li Za rząd Szkol ny NSZZP oraz Za kład

Wy szko le nia Spe cjal ne go Szko ły Po li cji w Ka to wi cach, by li szcze gól -

nie za do wo le ni z du że go za in te re so wa nia, ja kim cie szył się bieg. Ma -

ją na dzie ję, że ten spo sób po pu la ry za cji bie gów i kul tu ry fi zycz nej

z ro ku na rok bę dzie przy cią gał co raz więk szą licz bę ama to rów bie ga -

nia wśród służb mun du ro wych. �

KA TA RZY NA SIL SKA
zdj. SP w Ka to wi cach 

Zwycięskie panie

Najwięksi siłacze w Policji
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Rozmowa z Piotrem Rosą, 
autorem powieści Pan pójdzie z nami

W listopadzie 2009 r. wyszła Pana debiutancka powieść Pan
pójdzie z nami, a wiosną tego roku ukaże się jej kontynuacja –
bohaterem obu jest szczeciński policjant Piotr Misiński.
To Pana alter ego?

– Wpraw dzie w 2006 r. od sze dłem ze służ by, ale na dal mam

kon takt z ko le ga mi z pra cy – gdy się spo ty ka my, lu bię opo wia -

dać róż ne hi sto ryj ki, więc żo na i przy ja cie le ka za li mi coś na pi -

sać, sko ro tak do brze idzie mi snu cie opo wie ści… Pierw szą

książ kę ko le dzy ode bra li jak kro ni kę wy da rzeń z na szej wspól nej

pra cy w Po li cji, pro sto wa li fak ty, a ja tłu ma czy łem im, że to nie

jest mo ja au to bio gra fia, lecz po wieść z ele men ta mi au to bio gra -

ficz ny mi. Wszyst ko, co opi sa łem, jest praw dzi we – ale nie

wszyst ko to mo je prze ży cia. Da łem głów ne mu bo ha te ro wi spo -

ro z wła sne go ży cio ry su, np. ukoń cze nie Wyż szej Szko ły Mor -

skiej w Szcze ci nie w la tach 80., pra cę w Po li cji, za mi ło wa nie

do jaz dy na mo to cy klu i imio na mo ich dzie ci. One wpraw dzie

śmia ły się, kie dy czy ta ły mo ją po wieść, ale syn mi za rzu cał, że

„to nie tak by ło” i miał mi nie co za złe opi sa nie je go au ten tycz -

nej przy go dy wa ka cyj nej: ja ko ma ły chło piec wło żył do za byt ko -

wej ar ma ty gło wę i miał spo ro pro ble mów z jej wy ję ciem.

Zwykle debiutantom bardzo trudno znaleźć wydawcę – Pan
publikuje swoje książki we własnym wydawnictwie.

– Na sze wy daw nic two po wsta ło przez przy pa dek, a nie spe -

cjal nie po to, bym mógł sam sie bie dru ko wać. Żo na jest do rad -

cą kre dy to wym i na pi sa ła po rad nik dla kre dy to bior ców – że by

nie był to zbiór su chych wska zó wek, po pro si ła mnie o do pi sa nie

sce nek ilu stru ją cych po szcze gól ne za gad nie nia. Trud no by ło

nam wy dać to „dzie ło”, więc po sta no wi li śmy za ło żyć wy daw nic -

two – obec nie przy cho dzi do nas spo ro rę ko pi sów, głów nie o el -

fach i wróż kach, ale i do bre rze czy wśród nich się tra fia ją, więc

je wy da je my. Wy daw nic two opie ra się głów nie na de biu tan tach:

jed nym z nich jest au tor Her ba rza szlach ty Zie mi Łu kow skiej
na Lu belsz czyź nie, też by ły po li cjant. A kie dy już się nie co roz -

krę ci li śmy, żo na na ma wia ła mnie, że bym z tych do pi sa nych

do jej po rad ni ka sce nek zro bił wła sną książ kę…

Jak wi dać, na po wsta nie mo ich po wie ści mia ły wpływ nie tyl -

ko do świad cze nia po li cyj ne: mo ja pra ca bar dzo od bi ła się na na -

szym ży ciu ro dzin nym i być mo że dzię ki pi sa niu chcę się

roz li czyć z prze szło ścią. Po odej ściu z Po li cji bar dzo cięż ko mi

szło przy sto so wa nie się do cy wil ne go ży cia i my śle nia – nie ła -

two się prze sta wić, kie dy przez po nad 15 lat upra wia ło się gry

ope ra cyj ne: pra co wa łem m.in. w wy dzia le kry mi nal nym, do wal -

ki z prze stęp czo ścią go spo dar czą i ko rup cją. Po przej ściu do cy -

wi la trze ba się z te go wszyst kie go wy le czyć, ale jed no cze śnie

mieć świa do mość, że tak do koń ca nie da się za po mnieć o tam -

tym ży ciu.

Pisze Pan pod pseudonimem, żeby nie być utożsamianym
z policjantem, którym Pan był?

– Nie do koń ca. Sły sza łem na wet za rzut, że mo ją książ ką od -

cią gam lu dzi od Po li cji i znie chę cam do pra cy w niej – ale to nie

tak, po ka za łem tyl ko wła sne od czu cia na ten te mat, bo sam

na po cząt ku by łem bar dzo za wie dzio ny. Po dob nie jak mój bo ha -

ter zde cy do wa łem się na wstą pie nie do Po li cji już ja ko doj rza ły

czło wiek: w grud niu 1989 r. zło ży łem pa pie ry, a przy ję to mnie

do pie ro w 1990 r. Już wcze śniej chcia łem to zro bić, ale zwle ka -

łem ze wzglę du na oj ca – był so li dar no ściow cem i w gło wie mu

się nie mie ści ło, że syn mógł by być mi li cjan tem. 

Kie dy ta ta zmarł, prze ją łem opie kę nad mo im młod szym o 17

lat bra tem i… nie po zwo li łem mu iść w mo je śla dy. Mo głem spra -

wić, że go nie przyj mą do Po li cji, więc chcia łem, że by wy brał inną

dro gę. Skoń czył pra wo, pra cę ma gi ster ską oparł na mo ich ma te ria -

łach ope ra cyj nych i po li cyj ny fach zna od pod szew ki, dla te go jest

do brym pro ku ra to rem – po li cjan ci, któ rzy z nim te raz współ pra -

cu ją, po dob no chwa lą to so bie. Wy da je mi się, że gdy bym na dal

był w Po li cji, to i mnie by się do brze z nim pra co wa ło.

Nie jest Pan pierwszym funkcjonariuszem, który na emeryturze
sięgnął po pióro – wcześniej ukazało się Dziewięć milimetrów
do nieba Piotra Pochury (fragment tej książki opublikowaliśmy

w numerze listopadowym w ub.r. – AW). 

– Mo im zda niem Dzie więć mi li me trów… jest za bar dzo po li -

cyj na, a ję zyk, któ rym ją na pi sa no, dość spe cy ficz ny i mo że znie -

chę cać nie obe zna nych z ty mi kli ma ta mi czy tel ni ków – po dob nie

jak sam na strój opo wie ści. Po li cjan ci na pew no czu ją tę książ kę.

Cy wi le mo gą mieć z nią pe wien pro blem. Kie dy skoń czy łem

pierw szy tom Pan pój dzie z na mi – a za pla no wa łem try lo gię i te -

raz wy cho dzi jej dru ga część – da łem żo nie do prze czy ta nia i to

ona mi za su ge ro wa ła, że bym pi sał bar dziej li te rac kim ję zy kiem. 

My śle nie w ję zy ku pol skim, tym li te rac kim, jest wy rwa ne

z nas, po li cjan tów, z ko rze nia mi – ja ko kie row nik sek cji czy ta łem

no tat ki po li cyj ne na pi sa ne tym spe cy ficz nym żar go nem i sam go

uży wa łem. W re da go wa niu po wie ści po ma gał mi je den z bo ha te -

rów książ ki, rów nież po li cyj ny eme ryt, któ ry po wie dział: wspa -

nia le ci wy szło uczło wie cze nie nas. Jed nak zna leź li śmy też

pro fe sjo nal ne go re dak to ra – nie chciał da wać na zwi ska na okład -

kę, bo przy znał nam, że nie cier pi wszyst kie go, co w mun du rze,

ale mi mo to wniósł do tek stu waż ne po praw ki. Gdy mi go od -
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dał, nie mal nie po zna łem wła snej książ ki, ale zgo dzi łem się

na zmia ny, bo wie dzia łem, że są ko niecz ne. Nad dru gim to -

mem też ślę czę, bo wciąż mi go od sy ła ją i mó wią, że by na pi -

sać ja kiś frag ment ina czej… Ten „po li cyj ny pol ski” po zo sta je

w nas na wie le lat.

Co się przydarzy podkomisarzowi Misińskiemu w kolejnej części?
Pierwsza kończy się dość dramatycznie: nie ma czasu dla
rodziny, bo coraz bardziej wciąga go praca, w dodatku pojawiają
się oskarżenia o wzięcie łapówki od gangstera…

– Moż na po wie dzieć, że pierw szy tom jest bar dziej dla cy -

wi lów, bo opi su je po cząt ki po li cyj nej dro gi Pio tra i zwią za ne

z tym licz ne roz cza ro wa nia. Tak jak po wie dzia łem wcze śniej,

z jed nej stro ny chcia łem po ka zać „uczło wie czo nych” po li cjan -

tów, by czy tel nik się z ni mi iden ty fi ko wał, a z dru giej prze -

strzec, że wpraw dzie czło wiek mo że wie le po świę cić dla

ma rzeń, lecz cza sa mi koń czy się to tra gicz nie. Mia łem też po -

mysł, aby głów ny bo ha ter po peł nił sa mo bój stwo – jak mnie

bo ha ter wku rzy, to go po pro stu uśmier cę (śmiech).

Po lekturze miałam wrażenie, że Piotr jest nieco odrealnioną
postacią – co chwila przydarzają mu się jakieś dramatyczne
historie i nawet na obiad wyjść spokojnie nie może, bo zaraz
trafia w sam środek pościgu za złodziejem.

– Ale to wszyst ko praw da! Ma ło re al ne sy tu acje oglą da my

w W11 i to do pie ro jest fik cja! A po waż nie, to ob ra ził się

na mnie ko le ga za to, że do kład nie opi sa łem pew ną zwią za ną

z nim hi sto rię – i w do dat ku o je go pre ten sjach do wie dzia łem

się nie od nie go sa me go, lecz od je go oj ca...

Na to miast naj mil szy kom ple ment o mo jej książ ce otrzy ma -

łem od są siad ki po lo nist ki: po wie dzia ła, że pre zen tu ję w mo -

jej po wie ści ko bie ce spoj rze nie na świat. Mó wi się, że ko bie ty

ma ją o wie le wię cej em pa tii, czy li zdol no ści do wczu wa nia się

w prze ży cia in nych, od męż czyzn – na to miast ja mu sia łem się

te go na uczyć w trak cie pra cy za wo do wej.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Ka ta rzy na Woj cie chow ska

Po je cha li tym ra zem do Py rzyc, za cze pi li o Gry -

fi no i wra ca li z wol na do Szcze ci na. Prze sko czy li

ka wa łek au to stra dą na Koł ba sko wo i wy je cha li

na punk cie kon tro l nym w Prze cła wiu. Dro ga tam

by ła dość ru chli wa i po mi mo du żej ilo ści po li cjan -

tów prze pro wa dza ją cych kon tro le, cza sa mi two rzy -

ły się ma łe kor ki. Kie dy sta nę li przy punk cie,

wy sie dli z sa mo cho du i po ma ga li w roz ła do wa niu

za to ru, oso bi ście kon tro lu jąc po jaz dy. W pew nym

mo men cie do Pio tra do bie gły pod nie sio ne gło sy.

„Znów ja kaś awan tu ra z nie ma ją cym cza su kie row -

cą” – po my ślał. Po pa trzył w stro nę, skąd do bie ga -

ły krzy ki. Przy czar nym mer ce de sie stał mło dy

po li cjant, na któ re go przez uchy lo ną szy bę wy dzie -

rał się ja kiś męż czy zna. Piotr znał te go funk cjo na -

riu sza. Od nie daw na pra co wał na Po god nie. Był

je go imien ni kiem. Skoń czył szyb ko „swo je” au to

i pod szedł do mer ce de sa.

– Co tu się dzie je? – spy tał.

– No, mo że na resz cie ktoś, kto po tra fi czy tać.

Tu jest wy raź nie na pi sa ne „Po seł na Sejm Rze czy -

po spo li tej Pol skiej”. Żą dam na tych mia sto we go

prze pusz cze nia mo je go po jaz du! – pod nie sio nym

gło sem, tym ra zem zwra ca jąc się do Pio tra, wy zew -

nętrz niał się kie row ca.

– Pa nie po śle, pro wa dzi my dzia ła nia… – za czął

grzecz nie Piotr.

– W du pie mam wa sze dzia ła nia. Nic mnie to

nie ob cho dzi. Pro szę na tych miast zro bić mi prze -

jazd. Ju tro wszy scy, ra zem z wa szym ko men dan -

tem, za mel du je cie się u mnie.

– A w ja kim że to ce lu, pa nie… yhy, yhy… ośle

Zbi gnie wie? – z tyłu Piotr usły szał głos Mi ro na.

– Jak pan śmie…!

– Co śmie, co śmie? Już nie pa mię tasz, jak cię

kil ka lat te mu spod „Nep tu na” zdej mo wa łem

za han del wa lu tą? A mo że na tym spo tka niu z ko -

men dan tem po ga da my o sta rych cza sach i wsy pa -

nych wte dy ko le gach? Nie złe wy ni ki dzię ki to bie

wte dy zro bi łem, pa nie Zbi gnie wie. Nie pa mię -

tasz?

– Nie ży czę so bie ta kich uwag. Pan mnie naj wy -

raź niej z kimś my li – już zde cy do wa nie ci szej od -

burk nął „pan po seł”.

– Do bra, chło pa ki, zrób cie ja kąś ścież kę dla pana

po sła. W koń cu to na praw dę za słu żo na dla nas po -

stać – krzyk nął Mi ron do po li cjan tów pil nu ją cych

wy jaz du ze stre fy kon tro l nej.

Mer ce des z ciem ny mi szy ba mi ru szył z pi skiem

opon.

– Znasz go? – spy tał Mi ro na Piotr.

– Ja sne. Sta ry cink ciarz. Te raz „sza no wa ny” biz -

nes men i sty ro pia no wiec. Ty le że sie dział za wa lu -

tę, a nie prze ko na nia. Cho ciaż nie. Sie dział za

prze ko na nia. Był prze ko na ny, że uczci wa pra ca
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Piotr Ro sa (ur. 1963 r.) – szcze ciń -
ski pod in spek tor w sta nie spo czyn -
ku (od szedł ze służ by w 2006 r.),
pra co wał m.in. w ko mi sa ria cie
dziel ni cy Po god no, wy dzia łach:
kry mi nal nym, dw. z prze stęp czo -
ścią go spo dar czą oraz w Wy dzia le
dw. z Ko rup cją KWP w Szcze ci nie.
Oj ciec 21-let niej stu dent ki ar cheo-
lo gii Kai i 24-let nie go stu den ta 
fi lo lo gii an giel skiej Ka spra, mąż
Mag da le ny, wła ści ciel dwóch ol -

brzy mów o łącz nej wa dze po nad 140 kg (czy li dwóch psów
ra sy to sa inu, ina czej ma sti fów ja poń skich) i „Mak sy mi lian ki”
– ulu bio nej yama hy V -max.
W 2009 r. uka za ła się je go de biu tanc ka po wieść Pan pój dzie
z na mi – pierw szy tom try lo gii o szcze ciń skim po li cjan cie Pio -
trze Mi siń skim; tom dru gi uka że się w ma ju 2011 r., a obec -
nie au tor pra cu je nad to mem trze cim. Od
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Frag ment drugiego tomu po wie ści Piotra Rosy
Pan pójdzie z nami
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hańbi i na le ży wpro wa dzić wol ny ob rót za gra nicz ny mi środ ka mi płat ni -

czy mi od ra zu. A że by ły to la ta osiem dzie sią te, nie wszy scy się ja koś z tym

zga dza li.

– A z tym sy pa niem nie prze sa dzi łeś?

– Niech spró bu je się sta wiać. Chło pa ki od wa lu ty mie li go na smy czy

przez pa rę lat. Tecz ki do dziś po win ny gdzieś być.

Pa trzy li jesz cze przez mo ment za nik ną cym w od da li sa mo cho dem. Po -

tem wró ci li do prze rwa nych na chwi lę za jęć, bo ko lej ka sa mo cho dów

do kon tro li znów za czę ła ro snąć. Piotr pod szedł do swo je go imien ni ka.

– Bę dą ja kieś kło po ty? – spy tał po li cjant.

– A je że li na wet, to co? To aku rat masz wpi sa ne w za kres obo wiąz -

ków. Tu moż na za cy to wać ki no: „Kło po ty to mo ja spe cjal ność”. A tak

swo ją dro gą za sta nów się, czło wie ku, nad sy tu acją. Je steś ofi ce rem Po -

li cji pań stwo wej w stop niu pod ko mi sa rza. Skoń czy łeś wy dział pra wa

na uni wer sy te cie. Po tem na szą Al ma Ma ter w Szczyt nie. A ja kiś za py -

zia ły cink ciarz po za wo dów ce jeź dzi po to bie jak po bu rej su ce. Uwa -

żasz to za nor mal ne? Nie twier dzę, że po wi nie neś od ra zu sza now ne go

wy brań ca na ro du za strze lić. Ale nie mo żesz da wać tak się trak to wać.

Prze cież nie je steś tu dla wła snej przy jem no ści, tyl ko wy ko nu jesz 

zle co ne ci przez prze ło żo nych obo wiąz ki. Dzia łasz zgod nie z pra wem.

Nie bę dę już wspo mi nał o tym, że kul tu ra obo wią zy wać po win na

nie tyl ko cie bie. Od cze go masz gło wę? Że by ci deszcz w płu ca nie

na pa dał?

– Jak bę dę miał twój staż i do świad cze nie, to mo że dam so bie ra dę

w ta kich chwi lach. (...)

Kil ka na ście mi nut póź niej ode zwa ła się ra dio sta cja:

– Niedź wiedź, zgłoś się.

– Je stem – od po wie dział Piotr.

– Je ste ście na Prze cła wiu?

– Jesz cze tak. Ma ją tu tro chę kor ka i po ma ga my.

– By ła tam ja kaś awan tu ra z udzia łem po sła. Ustal, kto go kon tro lo wał

i o co cho dzi ło. Sta ry ka zał na pi sać wy ja śnie nie.

– A to pan po seł mu siał po siąść umie jęt ność ob słu gi te le fo nu ko mór -

ko we go, sko ro już dy rek cja wie o zda rze niu. Za mel duj, że to ja go ob słu -

gi wa łem i wszyst ko na obie ca nym przez pa na po sła spo tka niu

u ko men dan ta wy ja śnię.

– Ja też tam by łem i też pi szę się na to spo tka nie – do rzu cił Mi ron.

– Nic nie wiem o żad nym spo tka niu. Ju tro ra no z no tat ką w zę bach

u sze fa.

– To bę dzie nie czy tel na, bo ja mam śli no tok.

– To wszyst ko. I gdy by uda ło wam się skoń czyć dzi siej szy dzień bez

awan tur, bę dę wam wdzięcz ny.

– OK, bez od bio ru.

Piotr i Mi ron spoj rze li na sie bie.

– By ło do prze wi dze nia. Prze cież ja śnie pan po seł nie bę dzie się hań bił

wi zy tą u ja kie goś tam by le ko men dan ta wo je wódz kie go – rzu cił Mi ron.

– Wiem. Wy śle na fir mo wym pa pier ku skar gę, w któ rej ob rzu ci nas gów -

nem i za żą da wy ja śnień. A my bę dzie my się z tym bu jać na stęp ne kil ka

ty go dni. Kon tro le, po stę po wa nia wy ja śnia ją ce, in ne pier do ły.

– Przej mu jesz się?

– Jak by ci to po wie dzieć? Nie za bar dzo.

– Ja też mam to w du pie. Szko da tyl ko tych pa ru zło tych pre mii, któ -

re na pew no nam obe tną.

Wró ci li do pra cy. Nie mi nę ła na wet go dzi na, kie dy Piotr, pod cho dząc

do ko lej ne go sa mo cho du, ma ło nie ze mdlał.

„K…mać, ma ją tu ja kieś po sie dze nie wy jaz do we, czy jak?” – po my ślał.

W sa mo cho dzie, do któ re go pod cho dził, sie dział ko lej ny przed sta wi ciel

na ro du. Ko lej ny wy bra niec. Te go aku rat Piotr roz po znał, bo był już po -

słem któ rąś tam ka den cję i był zna ny, cho ciaż by z te le wi zji. „Ale mam,

k…, pe cha” – za klął szpet nie w my ślach.

Sa mo chód ku zdzi wie niu Pio tra stał grzecz nie w ko lej ce do kon tro li

i nie by ło sły chać żad nych krzy ków.

– Do bry wie czór, pa nie po śle. Ko mi sarz Piotr Mi siń ski, Wy dział Kry -

mi nal ny Ko men dy Wo je wódz kiej – za czął na wszel ki wy pa dek grzecz nie,

kie dy otwo rzy ło się okno w drzwiach kie row cy.

– Wi tam – od po wie dział pan po seł, wy sia da jąc z sa mo cho du.

Po dał Pio tro wi rę kę. Na ten gest ko mi sarz za re ago wał wzmo żo ną czuj -

no ścią.

– Szu ka cie ko goś? – za py tał po li tyk.

– Nie, to ru ty no we dzia ła nia. Kon tro lu je my wszyst kie sa mo cho dy.

Trzeź wość kie row ców, do ku men ty, nu me ry nad wo zi. Ta kie tam po li cyj -

ne spra wy.

– Pro szę – po wie dział do Pio tra, wyj mu jąc z kie sze ni do ku men ty sa mo -

cho du i pra wo jaz dy.

Mi na Pio tra mu sia ła być cie ka wa, bo za py tał:

– Czy coś nie tak?

– Nie, nie, wszyst ko w po rząd ku. Je stem tyl ko nie co za sko czo ny – od -

po wie dział Piotr.

– A z ja kie go to po wo du?

Mi siń ski opo wie dział hi sto rię, któ ra zda rzy ła się w tym sa mym miej scu,

z udzia łem po dob nych osób nie ca łą go dzi nę wcze śniej.

– Nie, że bym uwa żał pa na za ten sam typ czło wie ka, pro szę te go tak

nie przyj mo wać. Ale ostroż ność… – tłu ma czył się.

– Ro zu miem. Wszę dzie zda rza ją się róż ni lu dzie. A wszy scy pa na ko le -

dzy to są ta cy grzecz ni? W ta kim ukła dzie ja też po pro szę o pań skie da ne.

Na zwi sko, sto pień, jed nost ka, nu mer służ bo wy. O ile się nie my lę, nie wy -

ma gam zbyt wie le. Ta kie da ne ma pan chy ba obo wią zek udo stęp nić?

– Oczy wi ście – od po wie dział Piotr.

Po za no to wa niu da nych ko mi sa rza po seł wsiadł do sa mo cho du i po dob -

nie jak po przed ni od je chał w si ną dal. Mi ron pod szedł do nie go.

– Do brze wi dzia łem? – spy tał.

– Do brze, do brze. Nie ste ty.

– Skąd aku rat tu taj i aku rat te raz ty le te go na sze go par la men tu? Znów

awan tu ra?

– Ni by nie, ale pa ra me try so bie za pi sał. Nie mó wił, po co mu to.

– No to ja ci pro po nu ję, że byś na dzi siaj za koń czył już służ bę. Udaj się

po spiesz nie do ba zy i za cznĳ pa ko wać ma nat ki. Je że li ten też na pi sze ja -

kiś kwi tek do sta re go, to na wet twój pa tron, świę ty Piotr, so bie z tym nie

po ra dzi. Zie lo na tra wa jak nic.

– No, ser decz nie ci dzię ku ję za tę wróż bę. Też cię lu bię i ży czę ci

wszyst kie go naj lep sze go.

(…)

Po oko ło go dzi nie wra ca li już do ko men dy. Ich uko cha ny kie row nik zła -

pał ich jesz cze na ko ry ta rzu.

– Przy po mi nam o no tat ce z kon tro li sa mo cho du pa na po sła. Ra no nie

zdą ży cie na pi sać.

– Szcze gól nie, że trze ba na pi sać dwie. A w za sa dzie to trzy.

– Po co aż ty le? – zdzi wił się prze ło żo ny.

– A bo po tem tra fił nam się jesz cze je den po seł. (…)

– Ja ki dru gi po seł?! Pi li ście coś?

– Nic nie mów. Kwi ty za raz zro bi my. (…)

We szli do swo je go po ko ju.

– Ka wa? – spy tał Piotr.

– O tej po rze? No do bra, rób.

– Cie ka wy je stem, jak du ża bę dzie w po nie dzia łek awan tu ra z po wo -

du pa na po sła – za sta na wiał się Piotr. (...).

– Nie ma rudź. Na ją łeś się na psa, to te raz mu sisz szcze kać. A na wet

gryźć. Nie martw się, coś wy my śli my.

Ra do sna kwi to twór czość za ję ła im czas pra wie do nie dziel ne go po ran -

ka. W po nie dzia łek o ósmej by li już w pra cy. Sie dzie li w po ko ju, cze ka jąc

na roz wój wy pad ków. Do dzie sią tej nic się nie dzia ło.

– Nie wiesz, o co cho dzi? – za sta na wiał się gło śno Piotr.

– Za raz spy tam kie row ni ka. Prze cież o czter na stej za czy na my zno wu

swo ją ro bo tę.
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– Mo że le piej nie py tać?

Mi ron wy szedł z po ko ju. Wró cił po kil ku mi nu tach uśmiech nię ty.

– Coś ta ki za do wo lo ny?

– Usły sza łem tyl ko, że nic nie usły szę i mam się wy no sić, a nie za dzie -

rać – skró to wo swo ją wi zy tę u prze ło żo ne go zre la cjo no wał Mi ron.

– Nic nie ro zu miem. Wczo raj awan tu ra kil ka mi nut po spo tka niu, a dzi -

siaj ci sza – dzi wił się Piotr.

– Mo że prze my ślał chłop spra wę? A mo że ktoś mu po mógł w my śle niu?

– za sta na wiał się Mi ron

Pio tra na gle olśni ło.

– Dzwo ni łeś do nie go?!

– Do nie go nie, gdzież bym śmiał. Do ta kiej fi gu ry?

– Kła miesz.

– Cie bie jesz cze ni gdy nie okła ma łem. No pra wie. Dzwo ni łem do jego

se kre ta rza czy in ne go ba ran ka i pro si łem, aby spy tał pryn cy pa ła, czy ko -

niecz nie chce się ze mną wi dzieć. Oczy wi ście przed sta wi łem się służ bo -

wo ze stop nia, imie nia i na zwi ska.

– Nie mo głeś mi te go po wie dzieć wczo raj?

– A nie mó wi łem ci? Za po mnia łem.

Mi ron zdą żył uchy lić się przed nad la tu ją cą w je go kie run ku, a rzu co ną

przez Pio tra, pusz ką na spi na cze.

– To ta ka for ma po dzię ko wa nia? – śmiał się.

Mi nę ło kil ka dni, kie dy do ich po ko ju wpadł uko cha ny kie row nik.

– Mi ron, Piotr, idzie my do sta re go.

Wi zy ta u sta re go w obec no ści kie row ni ka ni gdy nie wró ży ła ni cze go

do bre go.

– Cie ka we,  co tym ra zem? – mruk nął Mi ron do Pio tra, kie dy wcho dzi -

li do ga bi ne tu.

– Czy mógł bym usły szeć ja kieś wy ja śnie nia w tej spra wie? – spy tał szef,

nie wsta jąc na wet zza biur ka i wy cią ga jąc w ich kie run ku ja kąś kart kę.

Piotr od ra zu za uwa żył, że kart ka ma na głó wek pew nej in sty tu cji, któ -

ra ma swo ją sie dzi bę w War sza wie na uli cy Wiej skiej.

„No tak, jed nak na pi sał” – po my ślał.

Je go oczy zwięk sza ły jed nak swo ją śred ni cę w mia rę, jak po ły kał ko lej -

ne zda nia pi sma. By ło skie ro wa ne do Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li -

cji w Szcze ci nie. By ło tam coś o wzo ro wej i peł nej wy rze czeń pra cy

pod le głych po li cjan tów. Ja kieś gra tu la cje z ty tu łu do wo dze nia tak świet -

nie wy szko lo ny mi ofi ce ra mi. By ły też pa ra me try jed ne go z nich, któ re za -

pi sał so bie je den z kon tro lo wa nych na po ste run ku blo ka do wym

w Prze cła wiu kie row ca.

– Je stem tyl ko cie ka wy, jak to so bie za ła twi li ście – skwi to wał uko cha -

ny kie row nik, kie dy wra ca li już ko ry ta rzem do sie bie.

– Wiesz, trze ba mieć ukła dy wszę dzie – ta jem ni czo od parł Piotr. –

A swo ją dro gą nie spo dzie wa łem się, że po to spi su -

je so bie mo je da ne – po wie dział już tyl ko do Mi ro na.

Ten uśmiech nął się. Za bra li sprzęt i ze szli do ra dio -

wo zu. �

(…)

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Piotr Ro sa: Pan pój dzie z na mi. Tom II, 
Wy daw nic two CKH, maj 2011, s. 348.
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Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia re dak cyj -
ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo nie od płat -
ne go pu bli ko wa nia li stów. Re dak cja za strze ga so bie
rów nież moż li wość nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko -
wa nych ma te ria łów na wła snej stro nie in ter ne to wej.
Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów i ma te -
ria łów spon so ro wa nych re dak cja nie od po wia da.

Zamówienia na prenumeratę:
Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”

ul. Do ma niew ska 36/38, 02-514 War sza wa 12
tel. 22 60-160-86, 22 60-161-26, faks 22 60-168-67

e -ma il: k.chrza now ski@po li cja.gov.pl
Ce na pre nu me ra ty rocz nej mie sięcz ni ka 

„Po li cja 997” – 36 zł
Płat ni ków VAT pro si my o po da nie nu me ru NIP. 

Za mó wie nie zo sta nie zre ali zo wa ne po opła ce niu wy sła -
nej do Za ma wia ją ce go fak tu ry lub po do ko na niu przez 

Za ma wia ją ce go wpła ty na kon to:
Ko men da Głów na Po li cji 

ul. Pu ław ska 148/150, 02-624 War sza wa
NBP O/O War sza wa 

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
Wpła ty nie po prze dzo ne za mó wie niem bę dą zwra ca ne

bez re ali za cji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

Po zio mo: 1 – niech za wsze bę dzie z na mi, 4 – kie ru nek, w któ rym na chy lo na jest war stwa skal na,
8 – zba wi ciel, 12 – Er nest w Niem czech, 15 – zmien ne lo su, 16 – pieśń po chwal na, 18 – cią gnik,
19 – dam ka lub tan dem, 20 – okres w dzie jach ludz ko ści, 22 – po miesz cze nia za kra ta mi,
23 – cho ro ba lub rze ka, 24 – słu ży m.in. do pro duk cji za pa łek, 27 – pol ski – nieraz do bo ju wy stą -
pił z orę żem, 28 – zie le ni się w wian ku pan ny mło dej, 29 – kon ty nent, 30 – z pod mio tem i orze cze -
niem, 32 – w po jaz dach współ pra cu ją z ko ła mi, 35 – umoż li wia swo bod ne od dy cha nie
pod wo dą, 37 – szal z fu tra, 38 – np. Ram zes II zwa ny Wiel kim, 41 – śpie wa ją ca Ire na, 44 – tu
w Rosji bar dzo zim no, 45 – z ak tu uro dze nia lub nar ciar ski, 46 – po prze dzo ne imie niem, 47 – czyn -
ność od sie bie.
Pio no wo: 1 – gru by weł nia ny koc, 2 – za pra so wa ny u spodni, 3 – … bę dzie do bry dzień, 5 – szczyt
roz kwi tu władz umy sło wych czło wie ka, 6 – ono by wa w to wa rzy stwie in wen ta rza, 7 – skła do we ka -
lo ry fe ra, 8 – ko niec bie gu, 9 – nie bie ski ka mień szla chet ny, 10 – ini cja tor, spraw ca, 11 – Grek z książ -
ki i fil mu, 13 – za ku ty w zbro ję, 14 – wy je na alarm, 17 – stro na głów na mo ne ty, 21 – egip ski bóg
słoń ca, 24 – nie gdyś ręcz ny zbóż, 25 – ota cza la gu nę, 26 – syn Ada ma i Ewy, 28 – łysz czyk,
29 – Nor weg, pierw szy do tarł do bie gu na po łu dnio we go, 31 – na gła kon tro la, 33 – nie dziel ne na -
bo żeń stwo, 34 – … Er win Kisch, 36 – Cy gan ka z „Cha ty za wsią”, 38 – krę ci się, 39 – też pły nie,
40 – drze wa o drżą cych li ściach, 42 – wy cho dzą też z in te re su, 43 – opi nia, wy rok.
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 24:

(…….........)   (............................)   (...........)   (..................................................)   (.....)   (.................)
1   2   3   4       5   6   7   8   9   10       11   12       13   14   15   16   17   18   19   20       21       22   23   24

BOŻENA CHMIELEWSKA

Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych pod ad re sem re dak cji lub 
e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 24 maja 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 CKH.
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 4: „Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta”. Na gro dę, książ ki Wy -
daw nic twa W.A.B., wy lo so wa li: Marta Marciniak z Gryfic, Joanna Frąckiewicz z Wyszkowa, Paweł
Szlachciuk z Nowogrodźca.
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Międzynarodowe Targi Techniki Wyposażenia Służb
Policyjnych i Formacji Bezpieczeństwa Europoltech 2011
zostały właśnie uroczyście otwarte – drugi od prawej
generalny inspektor Andrzej Matejuk, komendant główny
Policji

Złota Gwiazda Policji za niepodsłuchiwalny radiotelefon –
główną nagrodę w konkursie Supernowoczesny wręcza
nadinsp. Andrzej Trela, zastępca komendanta głównego
Policji ds. logistyki

Szef Policji przed stoiskiem Komendy Stołecznej Policji

„Policja 997” zaprezentowała najlepsze numery

Duże zainteresowanie zwiedzających budził sterowany
radiem słowacki sprzęt do walki z tłumem
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