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Do walki z narkotykami
Pierwsze takie centrum w Europie – w CSP w Legionowie
powstało Centrum Szkoleniowe do walki z Nielegalnymi
Laboratoriami Narkotykowymi

.HISTORIA.
30 lat temu w milicji
Związki, których nie było – ruch reformatorski w MO
Zwolniony dla dobra służby – opowieść Jerzego Gajownika, który
30 lat temu pracował w milicyjnych garażach przy ul. Iwickiej
Policja powinna pamiętać – rozmowa z Wiktorem Mikusińskim,
przewodniczącym stowarzyszenia byłych milicjantów

.TYLKO SŁUŻBA.
XVIII rotacja JSPP
Czerwona taktyka w Kosowie – polscy policjanci szkolili polskich
żołnierzy w Republice Kosowskiej

.OBOK NAS.
Ustawa fotoradarowa
Rewolucja w fotoradarach – od 1 lipca br. w Polsce zacznie działać
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
Kryminalistyka dla sztuki
Ikona w innym świetle – dzięki policyjnemu ekspertowi
od fotografii udało się zgłębić tajemnicę jednej z ikon

.PRAWO.
Nowe przestępstwa – stalking
Polskie prawo karne wobec uporczywego nękania innej osoby

.TYLKO SŁUŻBA.
Komunikacja wewnętrzna
Skutecznie, czyli jak? – firma, w której szwankuje komunikacja,
nie może funkcjonować efektywnie

.POLICYJNY PITAWAL.
Afera PRL-owskiego MSW
Towarzysze z „Żelaza” – największa i najbardziej znana afera
sprokurowana przez PRL-owskie służby specjalne

.O NAS.
Prawa człowieka a Policja
Chciała wstąpić do Policji – film o historii policjantki, która jest
lesbĳką

.SPORT.
Rozmaitości

.ROZRYWKA.
Kryminał gangsterski
Agent w Cosa Nostra

.KRAJ.
Rozmaitości
Policjant przyjacielem rodziny; Naukowo o komunikacji
wewnętrznej; Słodko-kwaśna opowieść; Rada Gospodarcza
o emeryturach; Dzień Dziecka Zaginionego; W Wiedniu
o różnorodnościach; Telefony bezpieczeństwa dla cudzoziemców 

.TYLKO SŁUŻBA.
Euro 2012
Mamy jeszcze rok – sporo zostało zrobione, ale trzeba jeszcze
rozwiązać problem z przestępczością stadionową i chuliganami 
Przed prezydencją
Najważniejsze wyzwania – zadania, jakie stoją przed Policją,
gdy Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej
Nowa komórka w strukturach CBŚ
Wydział Operacji Pościgowych – zajmuje się tropieniem
najniebezpieczniejszych przestępców

.O NAS.
Jak nas widzą
Polskie badania przestępczości – jak się okazuje, większość
Polaków uważa Policję za skuteczną w walce z przestępczością

.TYLKO SŁUŻBA.
Medialni wywiadowcy
Trójka od dobrej roboty – historia o tym, jak może powstać coś
z niczego

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.
Kontrola w Policji
Nadzwyczajne, negatywne, głośne – w żadnym innym zawodzie
wydarzenia nadzwyczajne nie są tak skrupulatnie odnotowywane,
jak w Policji

.U NAS.
Wątpliwości pracowników Policji
Pytania i odpowiedzi – trzyprocentówki
Związki zawodowe w Policji 
Razem rozwiązywać problemy – spotkanie komendanta głównego
z przedstawicielami władz statutowych pracowniczych organizacji
związkowych

.TYLKO SŁUŻBA.
Mundurowy savoir-vivre
Kiedy w czapce, kiedy bez czapki
Policjant, który mi pomógł
Zgłoszenie, które nobilituje – kandydaci, którzy zostali zgłoszeni
do tegorocznej edycji konkursu
Bezpieczeństwo na wodach
Przed sezonem – rola Policji na wodach i terenach przywodnych zdjęcie na okładce Andrzej Mitura
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Policjant przyjacielem rodziny
15 ma ja br. pod czas uro czy stej ga li w War sza wie ogło szo no lau re -

atów kon kur su „Przy ja ciel Ro dzi ny 2010”, or ga ni zo wa ne go przez fun -

da cję Ra zem Le piej. Sta tu et ki „Ła bę dzia” przy zna no w sied miu

ka te go riach: ro dzi na wie lo dziet na, mat ka sa mot nie wy cho wu ją ca

dzie ci, oj ciec sa mot nie wy cho wu ją cy dzie ci, fun da cje i sto wa rzy sze -

nia, prze kaz me dial ny/edu ka cyj ny, oso ba pu blicz na, spon sor/ofia ro -

daw ca. Zwy cięz cą w ka te go rii prze kaz me dial ny/edu ka cyj ny zo stał

in spek tor Grze gorz Jach z KGP (na zdję ciu), au tor pro gra mu „Pro fi -

lak ty ka a Ty”, twór ca za rów no pro jek tów ma ją cych prze ciw dzia łać

zja wi skom pa to lo gicz nym, jak i po ma ga ją cych roz wią zy wać spra wy

mło dych lu dzi przy ich ak tyw nym współ dzia ła niu. Człon ko wie ka -

pitu ły tak na pi sa li w uza sad nie niu: In spek tor Grze gorz Jach na gro dzo -
ny zo stał za in no wa cyj ne dzia ła nia, za pro fi lak ty kę w tych dzie dzi nach,
któ re do tych czas by ły za nie dba ne, za zna ko mi te współ dzia ła nie za rów -
no z wła dzą, jak i sa mo rzą da mi, za ini cja ty wy i dzia ła nia na rzecz ra -
to wa nia pol skiej ro dzi ny przed za le wem zja wisk nie ko rzyst nych
i roz bi ja ją cych tra dy cyj ną więź, wresz cie za no wo cze sność w my śle niu
i dzia ła niu, za po ka za nie in ne go ob ra zu po li cjan ta i czło wie ka.

Po my sło daw ca mi kon kur su Przy ja ciel Ro dzi ny są dwaj po li cjan ci:

st. sierż. To masz Pie trzak z KP w Gdy ni -Śród mie ściu i pod insp. Kazi -

mierz Wa li jew ski z KMP w Su wał kach. �

GB
zdj. An drzej Mi tu ra 

Słod ko -kwa śna opo wieść
12 czerw ca 2011 r. o godz. 15.00 przy ko ście le Ze sła nia Du cha

Świę te go w Sta rej Iwicz nej od bę dzie się pre mie ra spek ta klu „Słod -

ko -kwa śny”, po świę co ne go księ dzu An drze jo wi Kwa śni ko wi, ka pe -

la no wi śro do wi ska po li cyj ne go i Ro dzin Ka tyń skich, któ ry zgi nął

w ka ta stro fie sa mo lo tu TU -154 pod Smo leń skiem. Bę dzie to wi do -

wi sko ple ne ro we, opo wia da ją ce przez pry zmat zwy kłych lu dzi o nie -

zwy kło ści księ dza Kwa śni ka. Wstęp na przed sta wie nie jest bez płat ny.

„Słod ko -kwa śny” jest przed sta wie niem dy plo mo wym stu dent ki

re ży se rii te atral nej Ka ta rzy ny Kra ko wiak – za wo do wo zwią za nej

z pro gra mem Ko men dy Głów nej Po li cji „Pro fi lak ty ka a Ty”. W spek -

ta klu wy stą pią m.in. ak to rzy zna ni z te atru Sce na 07. Przed sta wie nie

zo sta ło ob ję te ho no ro wym pa tro na tem bi sku pa po lo we go Woj ska Pol -

skie go oraz pa tro na tem me dial nym mie sięcz ni ka „Po li cja 997”. �

IF 

Naukowo o komunikacji wewnętrznej
O ko mu ni ka cji we wnętrz nej w Po li cji roz ma wia li na ukow cy

i po li cjan ci pod czas ogól no pol skiej kon fe ren cji na uko wej, któ ra

odbyła się na po cząt ku ma ja w Wyż szej Szko le Umie jęt no ści Spo -

łecz nych w Po zna niu. Przed sta wi cie le Po li cji zde fi nio wa li ba rie -

ry w ko mu ni ka cji we wnętrz nej i omó wi li jej wpływ na wi ze ru nek

for ma cji. Za pre zen to wa li też roz wią za nia i na rzę dzia już sto so -

wa ne w ko mu ni ka cji we wnętrz nej. Przed sta wi cie le uczel ni za -

pre zen to wa li opi nie swo ich słu cha czy – funk cjo na riu szy na te mat

zna cze nia ko mu ni ka cji we wnętrz nej dla spraw no ści dzia ła nia

Policji, a tak że po ka za li, jak waż ny wpływ na ko mu ni ka cję we -

wnętrz ną w Po li cji ma ją ci, któ rzy ze wzglę du na peł nio ną funk -

cję naj peł niej łą czą we wnętrz ny świat in sty tu cji z oto cze niem

ze wnętrz nym.

Współ or ga ni za to rem kon fe ren cji by ły, oprócz WSUS, Ko men da

Głów na Po li cji i wiel ko pol ska Ko men da Wo je wódz ka Po li cji.

Tek sty re fe ra tów wy gło szo nych pod czas kon fe ren cji zo sta ną

opu bli ko wa ne w spe cjal nym wy daw nic twie WSUS. �

K.K. 

Telefony bezpieczeństwa dla cudzoziemców 
Na czas od 1 czerw ca do 30 wrze śnia uru cho mio ne zo sta ły spe -

cjal ne te le fo ny dla tu ry stów za gra nicz nych od wie dza ją cych nasz

kraj. Li nia bez płat na 0 800 200 300 prze zna czo na jest do ob słu -

gi po łą czeń sta cjo nar nych. Na to miast pod płat ny nu -

mer 0 608 599 999 moż na do dzwo nić się z ko mór ki. Obie li nie

bę dą czyn ne co dzien nie w go dzi nach 10.00–22.00. �

P.O.

.

Ra da Go spo dar cza o eme ry tu rach
Ra da Go spo dar cza przy pre mie rze za pro po no wa ła w ma ju trzy wa -

rian ty re for my sys te mu eme ry tal ne go służb mun du ro wych:

a) funk cjo na riusz lub żoł nierz uzy ski wał by upraw nie nia eme ry tal -

ne po prze pra co wa niu 35 lat;

b) mun du ro wi zo sta li by włą cze ni do po wszech ne go sys te mu eme -

ry tal ne go i pod le ga li by pod ZUS, jak in ne za wo dy, z tym że do -

tych czas na by te upraw nie nia eme ry tal ne wli cza no by im

do eme ry tu ry ja ko tzw. ka pi tał po cząt ko wy;

c) pod po wszech ny sys tem eme ry tal ny pod le ga li by tyl ko funk cjo -

na riu sze i żoł nie rze przy ję ci do służ by po wej ściu no wej usta wy

eme ry tal nej; na eme ry tu rę mo gli by prze cho dzić w wie ku 55

(ko bie ty) i 60 lat (męż czyź ni).

Pro po zy cje Ra dy nie są wią żą ce dla stro ny rzą do wej, któ ra pro wa -

dzi ne go cja cje w spra wie kształ tu re for my sys te mu eme ry tal ne go

z Fe de ra cją Związ ków Za wo do wych Służb Mun du ro wych. Stro ny

zga dza ją się, że no wy mi prze pi sa mi zo sta ną ob ję ci tyl ko funk cjo na -

riu sze i żoł nie rze przyj mo wa ni do służ by po wej ściu w ży cie zmie nio -

nych ure gu lo wań. Uda ło się im też po ro zu mieć, że mun du ro wi nie

zo sta ną włą cze ni do po wszech ne go sys te mu eme ry tal ne go ZUS. Co

do resz ty, w tym naj waż niej szej kwe stii – sta żu upraw nia ją ce go

do przej ścia na eme ry tu rę – zgo dy nie ma. Związ kow cy pro po nu ją

20 lat (na nie któ rych sta no wi skach do pusz cza ją gra ni cę 25 lat sta -

żu); stro na rzą do wa ob sta je przy mi ni mum 25 la tach służ by upraw -

nia ją cych do eme ry tu ry. Naj bliż sze „spo tka nie ostat niej szan sy”

za po wie dzia no na 8 czerw ca. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
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Dzień Dziec ka Za gi nio ne go
25 ma ja, w Mię dzy na ro do wym Dniu

Dziec ka Za gi nio ne go, ru szy ła kam pa nia spo -

łecz na Nie ucie kaj, przy go to wa na przez Fun -

da cję ITA KA. W 2010 r. w Pol sce za gi nę ło

nie mal 3,5 tys. dzie ci w wie ku do 17 lat,

więk szość z nich uda ło się od na leźć. Głów -

nym po wo dem za gi nięć są uciecz ki z do mu,

któ re na si la ją się zwłasz cza w cza sie wa ka cji.

Przy czy ny ucie czek dzie ci i na sto lat ków są

róż ne – dla te go za wcza su war to szu kać po -

mo cy, np. dzwo niąc pod bez płat ny nu mer

116 000. Ob słu gu je go Fun da cja ITA KA,

a od 2009 r. w kam pa nie in for mu ją ce o nim

włą czy ła się Po li cja. W 2010 r. dzię ki tej in -

fo li nii spe cja li ści fun da cji in ter we nio wa li

w 228 przy pad kach za gi nięć dzie ci, 80 proc.

za gi nio nych uda ło się od na leźć. 

Wię cej in for ma cji o kam pa nii Nie ucie kaj
zna leźć moż na na stro nie www.nie ucie kaj.pl.

Ho no ro wym pa tro na tem ob ję ły ją Mi ni ster -

stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji

oraz Ko men da Głów na Po li cji. �

AW 

W Wied niu o różnorodności
Pol ska Po li cja uczest ni czy w eu ro pej skim pro gra mie part ner skim Eu ro pe an Di ver si ty in

Po li cing (ED POL) – eu ro pej ska róż no rod ność w służ bach po li cyj nych. W ma ju peł no moc -

nik ko men dan ta głów ne go Po li cji ds. ochro ny praw czło wie ka mł. insp. Krzysz tof Łasz kie -

wicz i przed sta wi ciel ka Biu ra Kadr i Szko le nia KGP Be ata Bu czek wzię li udział

w dwu dnio wym spo tka niu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych Re pu bli ki Au strii

w Wied niu. Po my sło daw ca mi pro gra mu są Ho len drzy i Au stria cy, a uczest ni ka mi człon ko -

wie wie lu kra jów eu ro pej skich. 

Wio dą cym te ma tem by ły spra wy zwią za ne z przyj mo wa niem do po li cji osób, któ re są re -

pre zen tan ta mi mniej szo ści, m.in. na ro do wych i et nicz nych. 

– W po li ty ce an ty dy skry mi na cyj nej trze ba wy pra co wać eu ro pej skie stan dar dy w re kru -

ta cji do po li cji oraz na le ży bu do wać sku tecz ne me cha ni zmy po zwa la ją ce na przy ja zną ada -

pta cję w za wo do wym śro do wi sku po li cyj nym oso bom z róż nych mniej szo ści – mó wi 

mł. insp. Krzysz tof Łasz kie wicz. – Cho dzi też o two rze nie sil nych wię zi gru po wych w

po li cji i za po bie ga nie ak tom dys kry mi na cji.

Zda niem au to rów pro jek tu śro do wi sko po li cyj ne w spo sób zna czą cy wpły wa na re la cję

mię dzy oby wa te la mi a po li cją. W Wied niu przed sta wi cie le pol skiej Po li cji za pre zen to wa li

kil ka pro jek tów an ty dy skry mi na cyj nych w niej re ali zo wa nych.

Ja kie zna cze nie dla na szej Po li cji ma wie deń ski pro jekt? – Już za kil ka lat pierw sze po -

ko le nia imi gran tów bę dą do brze zna ły ję zyk pol ski, a nasz kraj sta nie się ich oj czy zną – tłu -

ma czy mł. insp. Łasz kie wicz. – Chce my ich przyj mo wać w na sze sze re gi, by

od zwier cie dla ły co raz bar dziej wie lo kul tu ro we spo łe czeń stwo. Jed no cze śnie pra gnie my

uni kać pu ła pek, w ja kie wpa dły do świad czo ne w tej ma te rii kra je. �

AW
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Na rok przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej
Euro 2012 mamy gotowe dwie koncepcje
bezpieczeństwa oraz projekt specustawy o zapewnieniu
bezpieczeństwa podczas imprezy i zmianie w związku
z tym 11 innych ustaw. Ponadto dobre chęci i wciąż
wiele do zrobienia. Przede wszystkim
z tzw. przestępczością stadionową i chuliganami, którzy
zachwaszczają środowisko kibiców, i dzięki którym
zyskujemy złą prasę za granicą.

W ze szłym ro ku MSWiA przed sta wi ło zin te gro wa ną kon cep -

cję bez pie czeń stwa pod czas tur nie ju, obej mu ją cą 15 ob sza -

rów dzia ła nia. W ma ju br. swo ją Pry wat ną Kon cep cję

Bez pie czeń stwa i Za bez pie cze nia Sta dio nów i Miejsc Ofi cjal nych

(22 ob sza ry dzia ła nia) za pre zen to wa ła spół ka Eu ro 2012. Oba pro jek -

ty nie są kon ku ren cyj ne – prze ciw nie, uzu peł nia ją się, a miej sca mi

wręcz się po kry wa ją.

– Wi dać, że choć dzia ła my w dwóch sek to rach, pry wat nym i pań -

stwo wym, gra my w jed nej dru ży nie – stwier dził pod czas pre zen ta cji

Adam Ol ko wicz z Eu ro 2012 Pol ska sp. z o.o., dy rek tor tur nie ju.

STE WAR DZI I STRE FY OCHRO NY
Bez po śred niej ochro nie pod le gać bę dzie 8 sta dio nów, 16 ho te li

i bo isk trans fe ro wych (za kwa te ro wa nie i moż li wość tre nin gu

w trak cie prze miesz cza nia się dru żyn), 20 ho te li, ma ją cych sta no -

wić kwa te ry głów ne UEFA, oraz jed no Mię dzy na ro do we Cen trum

Nadaw cze w War sza wie (dla prze wi dy wa nych 1000 dzien ni ka rzy

z 200 kra jów).

Zwy cza jo wo, pod czas im prez o tej ran dze, na sta dio nie i wo kół

nie go roz pla no wa nych jest 10 stref bez pie czeń stwa. Mi mo że nie

wszyst kie obiek ty są już ukoń czo ne, każ dy z ośmiu sta dio nów ma

już za pla no wa ny sys tem, obej mu ją cy m.in.: stre fy dla ki bi ców

i VIP-ów, miej sca dla nie peł no spraw nych, spo sób ochro ny, ste war -

ding, cią gi ko mu ni ka cyj ne dla pie szych i sa mo cho dów, stre fy par ko -

wa nia itd. Pla ny są opra co wa ne na ty le do kład nie, że wia do mo już,

gdzie na przy kład zo sta ną roz miesz cze ni po szcze gól ni ste war dzi. To

no wość na pol skich sta dio nach; są to oso by za trud nio ne przez or ga -

ni za to ra, ma ją ce słu żyć ki bi com po mo cą i in for ma cją (o ste war dach

pi sa li śmy w kwiet niu – red.).

– Bę dą to oso by wy szko lo ne na naj wyż szym po zio mie, know -how

do sta li śmy bez płat nie od UEFA, któ ra prze szko li ła 98 su per tre ne rów

– mó wi Ol ko wicz. – Ci zaj mu ją się szko le nia mi w kra ju. Do tych czas

ma my oko ło 1000 prze szko lo nych osób, 15 proc. licz by ste war dów

prze wi dy wa nych do pra cy pod czas mi strzostw.

Na sta dio nach bę dą też po li cjan ci spot ter si – w spe cjal nych ka mi -

zel kach i stro jach w ko lo rze błę kit nym – nie ty le ja ko stró że pra wa

i po rząd ku, ile bar dziej ja ko wspo ma ga ją cy ki bi ców w ra zie po trze by.

Ogó łem w dzia ła nia zwią za ne bez po śred nio z Eu ro 2012 ma być za -

an ga żo wa nych oko ło 12 tys. po li cjan tów róż nych spe cjal no ści.

Z ko lei za bez pie cze nie me dycz ne obej mo wać bę dzie trzy sfe ry:

sta dio ny, in ne miej sca ofi cjal ne (np. ho te le, cen trum nadaw cze)

6 TYLKO SŁUŻBA  

Mamy jeszcze rok

oraz ogól ne dzia ła nia kra jo we. Ma być do stęp ne 24 go dzi ny na do -

bę; or ga ni za tor pod pi sał już umo wy z wy bra ny mi szpi ta la mi w mia -

stach -go spo da rzach tur nie ju (obej mu ją ce tak że po moc dla

ki bi ców). Po wszech ną służ bę zdro wia wspo ma gać bę dą fir my pry -

wat ne. Do prze pro wa dze nia po zo sta je jesz cze zmia na w usta wie

o wy ko ny wa niu za wo du le ka rza w Pol sce, któ ra – w przy pad ku po -

waż niej szych kon tu zji – umoż li wi ła by le ka rzom dru ży no wym asy -

sto wa nie przy za bie gach/ope ra cjach pro wa dzo nych przez pol skich

le ka rzy.

SPE CU STA WA
Z ze sta wie nia dwóch pro jek tów przy go to wa nych w Mi ni ster stwie

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji po wsta ła tzw. spe cu sta wa, czyli

pro jekt usta wy o za pew nie niu bez pie czeń stwa w związ ku z or ga ni -

za cją Tur nie ju Fi na ło we go UEFA Eu ro 2012 oraz o zmia nie usta wy

Ko deks kar ny, usta wy Ko deks po stę po wa nia kar ne go, usta wy Ko deks

zd
j. 

P. 
Os

ta
sz

ew
sk

i
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kar ny wy ko naw czy, usta wy Ko deks wy kro czeń oraz nie któ rych in -

nych ustaw. Pro jekt zmie nia łącz nie 11 ustaw, w tym 5 ko dek sów

(mię dzy re sor to wa kon fe ren cja uzgod nie nio wa od by ła się 12 ma ja

br.). Skie ro wa ny zo stał do Sej mu.

Prze wi du je m.in.:

– moż li wość gro ma dze nia i prze twa rza nia przez Po li cję da nych

o oso bach mo gą cych sta no wić za gro że nie dla bez pie czeń stwa

Euro 2012, a tak że dzie le nie się ni mi z za gra nicz ny mi part ne ra mi,

– do ko ny wa nie na wnio sek UEFA spraw dzeń przez Po li cję osób

ubie ga ją cych się o akre dy ta cje,

– w ra zie ko niecz no ści wspar cie Stra ży Gra nicz nej przez służ by

lot ni sko we przy kon tro li osób i ba ga żu,

– cza so we za wie sze nie wy mo gu umiesz cza nia da nych oso bo wych

na bi le tach wstę pu na me cze,

– cza so we ze zwo le nie na sprze daż pi wa o ni skiej za war to ści al ko -

ho lu (nie my lić z obec nym ni sko al ko ho lo wym, tzw. bez al ko ho lo wym),

– moż li wość ko rzy sta nia przez Po li cję z po miesz czeń tym cza so -

wych, np. w przy pad ku więk szej licz by za trzy mań,

– pra wo or ga ni za to ra do od mo wy sprze da ży bi le tu, je śli uzna on, że

ist nie je hi po te tycz ne za gro że nie po rząd ku i bez pie czeń stwa me czu

ze stro ny oso by ubie ga ją cej się o bi let.

Na sta łe do ko dek su wy kro czeń ma zo stać wpro wa dzo ne ka ra nie

po sia da nia nie bez piecz nych na rzę dzi (m.in. no ża, ma cze ty) w miej -

scu pu blicz nym, gdy za cho dzi po dej rze nie, że mo gą być one uży te

do po peł nie nia prze stęp stwa. Spe cu sta wa prze wi du je rów nież wpro -

wa dze nie na sta łe w usta wie o Po li cji moż li wo ści ob ser wo wa nia oraz
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re je stro wa nia i mo ni to ro wa nia ob ra zu z po miesz czeń, w któ rych

prze by wa ją oso by za trzy ma ne.

ŁYŻ KA DZIEG CIU
Wy glą da na to, że spo ro zro bio no – zwłasz cza w kwe stii or ga ni za cji prze -

strze ni oraz bez pie czeń stwa na sa mych sta dio nach i wo kół nich oraz

w spra wach praw nych. Wy da je się też jed nak, że pa rę, po zor nie drob -

nych, kwe stii po zo sta je za po mnia nych. Nikt ja koś nie zwra ca uwa gi

na to, że choć na wet po li cjan ci, pro ku ra to rzy i sę dzio wie po słu gu ją się

okre śle nia mi: „pseu do ki bic” i „ustaw ka”, ta kie ter mi ny nie ist nie ją

w żad nym z praw nych prze pi sów. Wy jąt kiem jest za rzą dze nie KGP

nr 982 z 21 wrze śnia 2007 r. (pi sa li śmy o tym w nu me rze ma jo wym).

BAN DY CI I CHU LI GA NI
Do Eu ro 2012 po zo stał rok; przy go to wa nia w to ku. Tym cza sem mamy

fut bo lo we wo jen ki. Pre mier wy po wie dział woj nę pseu do ki bi com. Oni

wy po wie dzie li pre mie ro wi. Za my ka ne są sta dio ny, dzia ła ją ze spo ły

po szu ki wań ce lo wych, na wet PZPN zro zu miał wresz cie, że trze ba

coś zro bić z ban dy ta mi i chu li ga na mi, któ rzy wła ści wie spa ra li żo wa li

śro do wi sko ki bi ców. Oby dzia ła nia te przy nio sły po żą da ny efekt. I to

szyb ko, bo na sku tek tzw. prze stęp czo ści sta dio no wej na ra zie Pol ska

– za miast zy ski wać opi nię kra ju 3T – wy ra bia so bie w Eu ro pie Za -

chod niej złą pra sę. A to stąd mia ło by przy je chać naj wię cej ki bi ców. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
Ca ły pro jekt zmian w pol skim pra wie w związ ku z Eu ro 2012 do stęp ny jest

w in ter ne cie: http://bip.mswia.gov.pl/por tal/bip/218/19652/
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W lipcu 2011 roku Polska obejmie przewodnictwo
w Radzie Unii Europejskiej. Głównym zadaniem
stojącym przed administracją kraju sprawującego
prezydencję jest realizacja programu merytorycznego
oraz przewodniczenie pracom gremiów Rady UE,
których obsługa pozostaje w kompetencji danego
urzędu, jak również reprezentowanie Rady w kontaktach
z innymi instytucjami UE. Jakie zadania w związku
z prezydencją stoją przed Policją?

Ob ję cie przez Pol skę pre zy den cji ozna cza dla Po li cji, ja ko in sty -

tu cji wio dą cej, prze wod ni cze nie i ob słu gę pię ciu grup ro bo -

czych Ra dy UE (ds. Eg ze kwo wa nia Pra wa, ds. Wy mia ny
In for ma cji i Ochro ny Da nych, ds. Ogól nych w tym Oce ny,
Pod gru pa SIS/SI RE NE Gru py ds. Schen gen, Ho ry zon tal na
Gru pa Ro bo cza ds. Nar ko ty ków) oraz gre miów dwóch agen cji

unĳ nych – Eu ro po lu (Eu ro pej skie go Urzę du Po li cji) i Ce po lu (Eu ro -

pej skiej Aka de mii Po li cyj nej). Pol ska Po li cja bę dzie też li de rem mi -

sji ewa lu acyj nych Schen gen w za kre sie współ pra cy po li cyj nej

(pań stwa nor dyc kie) i ob sza ru SIS/SI RE NE (Hisz pa nia, Por tu ga lia

i Liech ten ste in). Bę dzie od po wie dzial na za spraw dze nie, czy da ne

pań stwo człon kow skie lub pań stwo stre fy Schen gen sku tecz nie wdra -

ża do ro bek praw ny Schen gen oraz do ro bek praw ny Unii Eu ro pej skiej. 

PRZY GO TO WA NIA
Przy go to wa nie i spra wo wa nie pre zy den cji wią że się z od po wie dzial -

no ścią za wi ze ru nek Po li cji za rów no w kra ju, jak i na are nie mię dzy -

na ro do wej oraz wy ma ga wła ści wej ko or dy na cji dzia łań, w tym:

pla no wa nia, do bre go prze pły wu in for ma cji i efek tyw nej ko mu ni ka cji

we wnętrz nej i ze wnętrz nej. To za da nie bę dzie re ali zo wa ne przez oko -

ło 100 eks per tów z Ko men dy Głów nej Po li cji, któ rzy we szli w skład

tzw. kor pu su pre zy den cji i zo sta li prze szko le ni za rów no w za kre sie

praw nych aspek tów funk cjo no wa nia UE, jak i z ne go cja cji mię dzy na -

ro do wych oraz uczest ni czy li w kur sach do sko na le nia ję zy ków ob cych. 

Eks per ci z KGP bę dą wspie ra ni przez dwo je po li cjan tów od de le -

go wa nych do pra cy w Sta łym Przed sta wi ciel stwie RP w Bruk se li.

W ra mach pre zy den cji Po li cja ści śle współ pra co wać bę dzie z in ny -

mi służ ba mi pod le gły mi Mi ni ster stwu Spraw We wnętrz nych i Ad -

mi ni stra cji oraz Mi ni ster stwu Spra wie dli wo ści, któ re re ali zu ją

za da nia z za kre su ko or dy na cji po li ty ki eu ro pej skiej w spra wach we -

wnętrz nych.

Nad ca ło ścią przy go to wań do pre zy den cji czu wa ze spół do spraw

re ali za cji przez Po li cję za dań wy ni ka ją cych ze spra wo wa nia przez

Rze cz po spo li tą Pol ską prze wod nic twa w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej,

w skład któ re go wcho dzi 18 dy rek to rów biur Ko men dy Głów nej Po -

li cji, od po wie dzial nych za przy go to wa nia w za kre sie swo jej wła ści -

wo ści me ry to rycz nej. Ko or dy na cja prac eks per tów KGP i re ali za cja

po szcze gól nych ce lów w za kre sie pre zy den cji le ży w kom pe ten cji

Biu ra Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji.

ZA PEW NIE NIE BEZ PIE CZEŃ STWA
Oprócz za dań me ry to rycz nych zwią za nych z ob słu gą grup ro bo czych Po -

li cja bę dzie rów nież jed nym z pod mio tów od po wie dzial nych za za pew -

nie nie bez pie czeń stwa pre zy den cji (obok Biu ra Ochro ny Rzą du i Agen cji

Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go), w tym za za bez pie cze nie spo tkań wy -

so kie go szcze bla, któ re od by wać się bę dą na te re nie ca łe go kra ju.

Spo tka nia w ra mach pre zy den cji zo sta ły po dzie lo ne na czte ry ka -

te go rie. Po li cja bę dzie in sty tu cją wio dą cą w za bez pie cze niu przed -

się wzięć III i IV ka te go rii (w su mie oko ło 412 spo tkań). 

W ce lu za pew nie nia opty mal ne go prze pły wu in for ma cji w trak cie

pre zy den cji uru cho mio no ser wer pra cy gru po wej dla eks per tów za -

an ga żo wa nych w ob słu gę grup ro bo czych UE oraz in nych gre miów

i agen cji unĳ nych. Z uwa gi na fakt, że czę sto po szcze gól ne te ma ty -

ki oma wia ne są na kil ku gre miach UE oraz na dy na mi kę pro ce su, ser -

wer umoż li wi szyb ki do stęp do nie zbęd nych in for ma cji, uła twi

ana li zę pro ble mów, a tym sa mym po zy tyw nie wpły nie na spój ność

dzia łań po dej mo wa nych na fo rum UE. 

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat bie żą cych dzia łań Po li cji w związku

z pre zy den cją znaj dą Pań stwo na stro nie www.pre zy den cja.po li cja.pl.
Ser decz nie za pra szamy do za po zna wa nia się z bie żą cy mi ini cja ty wa mi

Po li cji w związ ku ze zbli ża ją cym się prze wod nic twem Pol ski w Ra dzie

Unii Eu ro pej skiej. Tam też bę dą uka zy wa ły się in for ma cje o pla no wa -

nych wy da rze niach, cie ka wych spo tka niach i kon fe ren cjach.

W „Po li cji 997” bę dzie my pre zen to wać in for ma cje do ty czą ce prio -

ry te to wych ob sza rów pol skiej pre zy den cji za rów no w ra mach grup

ro bo czych w kom pe ten cji Po li cji, jak rów nież w za kre sie Eu ro po lu,

Ce po lu i ewa lu acji Schen gen. �

kom. dr IR MI NA ADAM SKA
za stęp ca dy rek to ra Biu ra Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji KGP
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Naj waż niej sze
wy zwa nia

Obec ne za sa dy spra wo wa nia pre zy den cji zo sta ły ure gu lo wa ne
w trak ta cie z Li zbo ny, któ ry usank cjo no wał ści słą współ pra cę trzech
państw człon kow skich, któ re two rzą tzw. Trio. W przy pad ku Pol ski
part ne ra mi w ra mach Trio są Da nia i Cypr, któ re po nas bę dą prze -
wod ni czy ły Ra dzie UE. Trio opra co wu je i uzgad nia wspól ny pro gra m
pre zy den cji, któ re go okres re ali za cji obej mu je 18 mie się cy. Pro gram
Pol ski mu si być do pa so wa ny do pro gra mu ca łe go Trio i sta no wić 
je go roz wi nię cie. 
Na le ży przy tym pa mię tać, że spra wo wa nie pre zy den cji w Ra dzie UE
wią że się z kon ty nu acją dzia łań po przed niej pre zy den cji – w na szym
wy pad ku wę gier skiej, a tak że z re ali za cją wcze śniej za pla no wa nych
dzia łań i stra te gii UE.
Wa run kiem suk ce su pre zy den cji jest nie tyl ko wpro wa dza nie no wych
roz wią zań i te ma tów do unij nej agen dy, ale tak że umie jęt ność pro -
wa dze nia ne go cja cji oraz spraw ność w roz wią zy wa niu bie żą cych
pro ble mów.
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Zgod nie z pod pi sa nym 26 ma ja 2009 ro ku Po ro zu mie niem Fi nan so -

wym nr 2/FGZ/2009 w Ko men dzie Głów nej Po li cji w ra mach Fun -

du szu Gra nic Ze wnętrz nych zre ali zo wa no Pro jekt nr FGZ/07/3421

pod na zwą Upgra de sys te mu AFIS o war to ści 13 468 197,34 zł (w tym

do fi nan so wa nie FGZ: 7 537 658, 98 zł, współ fi nan so wa nie: 5 930 538,36

zł). Pro jekt był re ali zo wa ny dwu eta po wo w ra mach Pro gra mu Rocz ne -

go 2007 i 2008 FGZ, je go wdro że nie na stą pi ło w 2010 ro ku.

Sys tem AFIS struk tu ral nie umiej sco wio ny w Po li cji wy ko rzy sty wa ny

jest przez kil ka pod mio tów upo waż nio nych do gro ma dze nia i prze twa -

rza nia da nych dak ty lo sko pĳ nych, w tym, w znacz nej mie rze przez Straż

Gra nicz ną, któ ra na te ry to rium RP jest pod mio tem bez po śred nio zwią -

za nym z ochro ną i kon tro lą gra nic ze wnętrz nych Unii Eu ro pej skiej. 

In sta la cja no wej wer sji apli ka cji ob słu gu ją cej AFIS w jed no st ce cen -

tral nej sys te mu, wy mia na i mo der ni za cja sprzę tu kom pu te ro we go jed -

nost ki cen tral nej oraz wszyst kich sta no wisk ro bo czych cen tral nych

i te re no wych umoż li wi ła zwięk sze nie tem pa prze sy ła nych i udo stęp -

nia nych da nych re je stro wa nych w tym sys te mie. Znacz nie zmniej szył

się czas ocze ki wa nia na od po wiedź z sys te mu. Plat for ma sprzę to wo -

-pro gra mo wa jest zak tu ali zo wa na tech no lo gicz nie do naj now szych stan -

dar dów, mniej sze jest praw do po do bień stwo awa ryj no ści sys te mu oraz

lo kal nych baz da nych ob słu gu ją cych sta no wi ska te re no we. Dzię ki naj -

now szym al go ryt mom ko do wa nia i prze szu ki wa nia da nych znacz nie

wzro sła sku tecz ność wy kryw cza sys te mu. Po kon wer sji ist nie ją cej ba zy

da nych, po po now nych prze szu ka niach zi den ty fi ko wa no wie le śla dów,

któ rych iden ty fi ka cja w po przed niej wer sji sys te mu nie po wio dła się.

Sys tem AFIS ob słu gu je obec nie zwie lo krot nio ną licz bę za py tań z ter -

mi na li Mor pho To uch i Mor pho Ra pID. Za im ple men to wa ny zo stał in -

ter fejs im por tu ze wnętrz ne go pli ków w for ma cie zgod nym ze

stan dar dem AN SI/NIST, co umoż li wia ob słu gę prze sy łek z urzą dzeń

Li ve Scan, kie ro wa nych z ca łej Pol ski, a przede wszyst kim przez Straż

Gra nicz ną.

Dzia ła nia wy ko na ne w ra mach pro jek tu znacz nie uspraw ni ły re ali za -

cję pod sta wo wych za dań Po li cji oraz Stra ży Gra nicz nej, a tak że przy go -

to wa ły in fra struk tu rę tech ni ki kry mi na li stycz nej Po li cji do współ pra cy

w ra mach in nych pro jek tów. �

DAKTYL III na granicy
Zgodnie z podpisanym 29 stycznia 2010 roku Porozumieniem

Fi nan so wym nr 1/FGZ/2010 w Ko men dzie Głów nej Po li cji

w ra mach Fun du szu Gra nic Ze wnętrz nych zre ali zo wa no Pro -

jekt nr FGZ/08/3422 pod na zwą Wdro że nie do eks plo ata cji sko ro wi -
dza DAK TYL III o war to ści 1 969 000 zł (w tym do fi nan so wa nie

FGZ: 1 476 750 zł, współ fi nan so wa nie: 492 250 zł). Pro jekt był 

re ali zo wa ny dwu eta po wo w ra mach Pro gra mu Rocz ne go 2008 i 2009

FGZ.

W ra mach pro jek tu utwo rzo no i wdro żo no no wą apli ka cję sko ro -

wi dza DAK TYL III współ pra cu ją cą z Kra jo wym Sys te mem In for -

ma cyj nym Po li cji (KSIP) w za kre sie da nych oso bo wych po wią za nych

z kar ta mi dak ty lo sko pĳ ny mi prze cho wy wa ny mi w ba zach sys te mu

AFIS. Sko ro widz mu si ści śle współ pra co wać z sys te mem KSIP

i mieć moż li wość za si la nia in for ma cja mi z in nych apli ka cji, ta kich

jak np. SI PO BYT, oraz za pew niać wy mia nę in for ma cji z sys te ma mi

ze wnętrz ny mi, ta ki mi jak sys tem Cen tral nej Ba zy Da nych Stra ży

Gra nicz nej. Prze pro wa dzo no rów nież szko le nia z za kre su ad mi ni -

stro wa nia i eks plo ata cji sys te mu dla ad mi ni stra to rów cen tral nych.

Użyt kow ni ka mi apli ka cji bę dą te re no we jed nost ki Stra ży Gra -

nicz nej, Żan dar me rii Woj sko wej i Po li cji. Z do stę pu do apli ka cji

będą mo gły ko rzy stać rów nież in ne pod mio ty, któ re w opar ciu o obo -

wią zu ją ce pra wo daw stwo mo gą po bie rać, gro ma dzić i prze twa rzać

da ne dak ty lo sko pĳ ne (np. pro ku ra tu ry i są dy, Służ ba Wię zien na,

ABW, CBA, Urząd ds. Cu dzo ziem ców). Re ali za cja pro jek tu umoż li -

wi ła utwo rze nie peł nej, ujed no li co nej ba zy da nych oso bo wych spój -

nej z sys te mem AFIS, po zwa la ją cej na szyb ką i jed no znacz ną

we ry fi ka cję toż sa mo ści osób. Upraw nio ne pod mio ty bę dą mo gły po -

twier dzić lub usta lić toż sa mość osób w spo sób nie mal że na tych mia -

sto wy po przez spraw dze nie na urzą dze niu do szyb kiej iden ty fi ka cji

dak ty lo sko pĳ nej i wy ko na nie spraw dze nia uzu peł nia ją ce go w sko -

ro wi dzu Dak tyl III. Dzię ki te mu czas ta kich ope ra cji zo sta nie zmi -

ni ma li zo wa ny, a pro ce du ry re gu lu ją ce prze pływ osób przez gra ni ce

bę dą bar dziej przej rzy ste i spraw ne. �

oprac. Wy dział Fun du szy Po mo co wych Biu ra Fi nan sów KGP

Szyb szy AFIS
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–S pre cy zo wa nie po szu ki wań, po wo ła -

nie spe cjal nych grup, któ re zaj mą

się po je dyn czy mi oso ba mi, ty mi

naj bar dziej groź ny mi, da je efek ty – po wie -

dział 13 ma ja br. ko men dant głów ny Po li cji

gen. insp. An drzej Ma te juk, in for mu jąc dzien -

ni ka rzy o za trzy ma niu Ra fa ła S. ps. Szka tu ła,

jed ne go z naj bar dziej po szu ki wa nych pol skich

prze stęp ców. 

KO NIECZ NE BY ŁO DNA 
W Pol sce wy da nych jest oko ło 35 tys. li stów

goń czych. Na po li cyj nym por ta lu osób po szu ki -

wa nych wid nie je oko ło 12 tys. osób. W ubie -

głym ro ku in for ma cji o nich by ło po nad 750,

z cze go 100 bez po śred nio przy czy ni ło się do

za trzy ma nia prze stęp ców. 

Nu mer je den z TOP LI STY po szu ki wa nych

wpadł w pod war szaw skiej Lesz no wo li. Ra fa ła

S. ps. Szka tu ła za trzy ma li osta tecz nie funk cjo -

na riu sze ko men dy sto łecz nej, ale nad spra wą

pra co wa li wcze śniej tak że po li cjan ci z CBŚ

i Biu ra Kry mi nal ne go KGP.

„Szka tu ła”, od po wie dzial ny za kie ro wa nie

zor ga ni zo wa ną gru pą prze stęp czą, ści ga ny był

ośmio ma li sta mi goń czy mi, dwo ma eu ro pej ski -

mi na ka za mi aresz to wa nia i dwo ma za rzą dze -

nia mi po szu ki waw czy mi. 

Przez la ta ukry wa nia się zmie nił zu peł nie

wy gląd (patrz zdję cia) – by po twier dzić je go

toż sa mość, ko niecz ne by ło ba da nie DNA. 

Niektóre zarzuty przeciw niemu przedawniły

się, ale ka ta log prze stępstw, ja kie ma na swoim

su mie niu, jest tak wiel ki, że wy miar spra wie dli -

wo ści bę dzie miał te raz peł ne rę ce ro bo ty. 

Ra fał S. od po wie przede wszyst kim za kiero wa -

nie zor ga ni zo wa ną gru pą prze stęp czą o cha rak -

te rze zbroj nym oraz za zle ce nie za bójstwa.

PO ŚCIG TO NIE TYL KO 
PO SZU KI WA NIA 
– Po mysł utwo rze nia wy dzia łu, któ ry za jął by się

tro pie niem naj nie bez piecz niej szych prze stęp -

ców, zro dził się w Cen tral nym Biu rze Śled czym

– mó wi za stęp ca dy rek to ra CBŚ KGP pod insp.

Zbi gniew Maj, od po wie dzial ny za pion kry mi -

nal ny. – Ana li zu jąc spra wę „Ty bur ka”, za sta -

na wia łem się nad ska lą pro ble mu osób

po szu ki wa nych, któ ry mi zaj mu je się CBŚ.

Oka za ło się, że w grud niu ub.r. by ło ich 535.

Wie lu z nich to li de rzy grup prze stęp czych,

oso by od po wie dzial ne za gi gan tycz ne mal -

wer sa cje, a tak że po dej rza ni o mor der stwa

i zle ca nie za bójstw. 

Mi mo że ist nie ją po szu ki wa cze ce lo wi, po -

mysł utwo rze nia ca łe go wy dzia łu zaj mu ją ce go

się tro pie niem naj nie bez piecz niej szych prze -

stęp ców zo stał za ak cep to wa ny przez kie row nic -

two Po li cji. Po ścig, jak ar gu men tu ją w CBŚ, to

nie tyl ko po szu ki wa nie, któ re jest ter mi nem

bar dzo wą skim. Wy dział Ope ra cji Po ści go wych

bę dzie tak że wkra czał wte dy, gdy doj dzie do po -

rwa nia dla oku pu. To wy raź na na uka ze spra wy

Olew ni ka. 

Na świe cie są tyl ko dwie po li cyj ne jed nost ki,

któ re łą czą dzia ła nia po szu ki waw cze, po ści go -

we i sy tu acje po rwań dla oku pu. Jed na dzia ła

w FBI, dru ga to gru pa au striac ko -nie miec ka. 

W po wsta ją cym wy dzia le wy spe cja li zo wa ne

kil ku oso bo we ze spo ły bę dą zaj mo wać się 

mak sy mal nie trze ma fi gu ran ta mi. Bę dą ści śle

współ pra co wać z Biu rem Kry mi nal nym KGP,

za rzą da mi te re no wy mi CBŚ i pio na mi kry mi -

nal ny mi jed no stek w ca łej Pol sce. Re ali za cją za -

trzy mań zaj mą się ko man do si CBŚ z Za rzą du

Ope ra cji Spe cjal nych lub z grup te re no wych. 

WY DZIAŁ „WA LIZ KO WY” 
Wy dział Ope ra cji Po ści go wych CBŚ KGP ist -

nie je ofi cjal nie od 1 czerw ca br. Swo im dzia ła -

niem obej mie nie tyl ko Pol skę, ale wszyst kie

miej sca, gdzie mo gli schro nić się prze stęp cy.

Gdy po szu ki wa ny zo sta nie na mie rzo ny, ofi ce -

ro wie uda dzą się za gra ni cę i przy po mo cy Biu -

ra Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji KGP,

ofi ce rów łącz ni ko wych i po li cji da ne go kra ju do -

pil nu ją, aby tra fił przed ob li cze wy mia ru spra -

wie dli wo ści RP. 

Wy dział two rzo ny jest na ba zie za ple cza ka -

dro we go i lo gi stycz ne go Wy dzia łu do zwal cza -

nia Ak tów Ter ro ru CBŚ, z któ re go część

eta tów prze su nię to do no wej ko mór ki. Tra fią

tu też naj lep si „tro pi cie le” z te re nu. 

– To bę dzie bar dzo mo bil ny, „wa liz ko wy”

wy dział, choć je go sie dzi ba bę dzie w War sza -

wie – mó wi dy rek tor Zbi gniew Maj. – Bę dzie

to jed nost ka cen tral na, ale nie bę dzie peł ni ła

funk cji nad zo ru ją cych. Za da niem po szcze gól -

nych ze spo łów bę dzie ści ga nie kon kret nych

osób. Funk cjo na riu sze bę dą zu peł nie od cią że -

ni od pra cy pro ce so wej. Ich za da nie skoń czy

się, gdy prze stęp ca tra fi do po li cyj nej izby za -

trzy mań. Po tem bę dą szu kać na stęp ne go.

A jak bę dą szu kać, to już po zo sta nie na szą

słod ką ta jem ni cą, bo se kre tów kuch ni nie

zdra dza my. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. KSP 

TYLKO SŁUŻBA Nowa komórka w strukturach CBŚ POLICJA 997       czerwiec 2011 r.10

Wydział Operacji 
Pościgowych
Zanim jeszcze oficjalnie zaczął działać, jego metody pracy sprawdziły się
w praktyce. W ubiegłym roku „Tyburek”, w połowie maja „Szkatuła”. 
Obaj zostali zatrzymani dzięki wytężonej pracy specjalnie do tego celu
powołanych zespołów. 

„Szkatuła” przez lata ukrywania się zmienił
zupełnie wygląd – by potwierdzić jego
tożsamość, konieczne było badanie DNA
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czerwiec 2011 r.       POLICJA 997 Jak nas widzą  O NAS 11

W styczniu 2011 roku
przeprowadzono IV edycję
Polskiego Badania Przestępczości,
realizację którego Komenda Główna
Policji zleciła niezależnemu
ośrodkowi badawczemu.

Bada nie do ty czy dwóch ob sza rów – oce ny

pra cy Po li cji oraz lę ku przed prze stęp czo -

ścią. Po la ków py ta no o oce nę sku tecz no ści

Po li cji w wal ce z prze stęp czo ścią, oce nę pra cy

po li cjan tów peł nią cych służ bę w oko li cy miej sca

za miesz ka nia, czę sto tli wość wi dy wa nia pa tro li

po li cyj nych, po czu cie bez pie czeń stwa w oko li cy

miej sca za miesz ka nia po zmro ku oraz o za gro że -

nia, któ rych re spon den ci oba wia ją się naj bar dziej

w po bli żu swe go miej sca za miesz ka nia.

OCE NA PRA CY PO LI CJI
Jak się oka zu je, więk szość Po la ków (59 proc.)

uwa ża Po li cję za sku tecz ną w wal ce z prze stęp -

czo ścią (wy kres poniżej).

Po dob nie jest w przy pad ku oce ny pra cy po li -

cjan tów – więk szość ba da nych (64 proc.) oce nia

ją po zy tyw nie. 

War to za uwa żyć, że za rów no oce na pra cy po li -

cjan tów, jak i oce na sku tecz no ści Po li cji od stycz -

nia 2007 ro ku, czy li od I edy cji PBP, utrzy mu ją

się na po dob nym po zio mie. Na uwa gę za słu gu je

rów nież fakt, że miesz kań cy wsi i ma łych miast

le piej oce nia ją sku tecz ność Po li cji i pra cę po li -

cjan tów – im więk sza miej sco wość, tym mniej

po zy tyw nych ocen.

Ba da nych za py ta no rów nież o to, jak czę sto wi -

du ją pie sze lub zmo to ry zo wa ne pa tro le Po li cji

w oko li cy swo je go miej sca za miesz ka nia. Naj czę -

ściej wska zy wa ne od po wie dzi to „kil ka ra zy” lub

„co naj mniej raz w ty go dniu”. Od stycz nia 2007 r.

do stycz nia 2011 r. wi dy wa nie pa tro li nie zmie -

ni ło się w spo sób zna czą cy.

LĘK PRZED PRZE STĘP CZO ŚCIĄ
Wy ni ki ba da nia wska zu ją, że zde cy do wa na więk -

szość Po la ków (79 proc.) czu je się bez piecz nie

pod czas spa ce rów po zmro ku i to po czu cie bez -

pie czeń stwa od stycz nia 2007 r. suk ce syw nie ro -

śnie. Miesz kań cy miast de kla ru ją nie co niż sze

po czu cie bez pie czeń stwa od miesz kań ców wsi.

Im czę ściej re spon den ci wi du ją pie sze lub

zmo to ry zo wa ne pa ro le Po li cji, tym czu ją się bez -

piecz niej w swo jej oko li cy po zmro ku  oraz czę -

ściej wy sta wia ją do bre oce ny funk cjo na riu szom.

Ma ją też lep sze zda nie na te mat sku tecz no ści

Po li cji w wal ce z prze stęp czo ścią.

Polskie badanie przestępczości

Naj więk sze oba wy od lat bu dzi bra wu ra kie -

row ców (31 proc.), przy czym od se tek wska zań

jest nie co niż szy niż w po przed nich edy cjach ba -

da nia. Za gro że nie sta no wią też wła ma nia, np.

do miesz kań, piw nic lub sa mo cho dów (30,1

proc.), któ re są wska zy wa ne czę ściej niż w ubie -

głych la tach. Dla co pią tej oso by po wo dem do

lęku są na pa dy, roz bo je (21,6 proc.). War to za -

uwa żyć, że nie mal 1/5 Po la ków (19,5 proc.)

niczego się nie oba wia (wy kres powyżej).

Strach przed bra wu ro wo jeż dżą cy mi kie row -

ca mi naj więk szy jest wśród miesz kań ców wsi,

na to miast miesz kań cy miast czę ściej oba wia ją się

wła mań, np. do miesz kań, piw nic lub sa mo cho -

dów, a tak że na pa dów i roz bo jów. �

AGNIESZKA BRZEŹNIAK
MARTA FIRSIUK

Wydział Analiz Gabinetu KGP

Próba badawcza:
– Losowe próby w 16 województwach oraz na
obszarze działania KSP 
– Liczebność próby 17 000 (17 x 1000)  
– Respondenci: Polacy w wieku 15 i więcej lat
Narzędzie: kwestionariusz ankiety
Technika wywiadu:
– Wywiad bezpośredni (face-to-face)
– Realizacja badania w terenie: niezależne ośrodki
badawcze

Czego, jakich zagrożeń najbardziej obawia się Pan(i) 
w pobliżu swego miejsca zamieszkania? 

Czy Policja w walce z przestępczością w Pana(i) okolicy 
jest skuteczna czy nieskuteczna? 
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Historia wielce pouczająca o tym, jak może powstać
coś z niczego – wystarczy dobry pomysł i nieco chęci
do zrobienia czegoś więcej ponad to, co się musi.

Na po cząt ku by ło ich tro je: Szy mek, Edzia i Cy gan. Szy mek

jest na dal, Edzię za stą pi ła Wio la, któ ra mia ła być tyl ko

na chwi lę, ale zo sta ła na dłu żej, a Cy ga na w grud niu ze -

szłe go ro ku zro bi li kie row ni kiem ogni wa i od tąd ma tro chę mniej

cza su na bie ga nie po mie ście. No i jest jesz cze na czel nik, bez wspar -

cia któ re go nic by z te go nie wy szło.

Nie daj się zło wić, czy li ak cja troj ga po li cjan tów ze sto łecz ne go Wy -

dzia łu Wy wia dow czo -Pa tro lo we go (bo o nich tu mo wa), sta ła się zna -

kiem roz po znaw czym ca łe go WWP. Cho ciaż wie lu ko le gów z pra cy

uwa ża, że tak na praw dę Wio la i Szy mek obi ja ją się, a nie któ rzy nawet

zda ją się im za zdro ścić „me dial nej sła wy”, nikt nie kwa pi się, by do

nich do łą czyć. Po wód jest pro sty: ich nie sztam po wa dzia łal ność to

w rze czy wi sto ści ku pa ro bo ty, do te go po go dzi nach i, rzecz ja sna, bez

gra ty fi ka cji fi nan so wej. Je dy ną na gro dą jest ich wła sna sa tys fak cja. 

NIE DA JĄ SIĘ
Za czę ło się wio sną 2008 r. od bu rzy mó zgów. – Za uwa ży li śmy, że

w War sza wie wzra sta licz ba kra dzie ży kie szon ko wych, więc za czę li -

śmy szu kać przy czy ny – opo wia da mł. insp. Bog dan Krzysz czak,

naczelnik WWP KSP . – Uzna li śmy, że spo ro w tym wi ny nie fra so bli -

wych pa sa że rów ko mu ni ka cji miej skiej, któ rzy zwy czaj nie ku szą kie -

szon kow ców – dla te go wy my śli li śmy, że trze ba ujaw nić me to dy

dzia ła nia zło dziei. Tak po wsta ła ak cja Da łeś się zła pać Po li cji, nie daj

się zło dzie jo wi! (pi sa li śmy o niej w ar ty ku le Of fo wo i ko lo ro wo w sierp -

niu 2009 r. – AW), w któ rej w ro le kie szon ko wych ra bu siów wcie li ło

się wła śnie tych tro je po li cjan tów. 

Po cząt ko wo te dzia ła nia mia ły po trwać do wa ka cji, ale po tem na -

czel nik uznał, że do cią gną je do grud nia: przed świą tecz ny szał za ku -

po wy to żni wa dla kie szon kow ców. 

– I tak dzię ki na sze mu na czel ni ko wi ma my za ję cie już trze ci rok –

uśmie cha się Szy mek, czy li sierż. sztab. Mar cin Szy mań ski. – Wciąż

pra cu je my nad ko lej ny mi wa rian ta mi Nie daj się zło wić – to ha sło sta -

ło się na szą mar ką i obec nie sku pia róż ne dzia ła nia pre wen cyj ne

WWP. Wie my do sko na le, że sa me ulot ki z drę twym po ucze niem, jak

nie dać się okraść, nie przy no szą żad nych efek tów, więc mu si my

wciąż za ska ki wać i szu kać no wych po my słów, a to nie mal jak do dat -

ko wy etat w agen cji re kla mo wej… 

Kam pa nia Nie daj się zło wić ma za tem wer sję świą tecz ną (na Bo że

Na ro dze nie, Wiel ka noc i Wszyst kich Świę tych) i od sło nę wa ka cyj ną.

W re ali za cję tej pierw szej włą czy ło się cen trum han dlo we Ar ka dia. 

– Spe cjal nie dla te go rocz nych dzia łań wiel ka noc nych na te re nie

Ar ka dii na krę ci li śmy scen ki z Mie czy sła wem Hry nie wi czem, któ ry,

ma lu jąc pi san ki, opo wia da, jak w cza sie za ku pów nie paść ofia rą kie -

szon kow ca – mó wi Wio la (st. sierż. Wio let ta Szub ska). – Wer sję wa -

ka cyj ną Wy ślij zło dzie ja na urlop! (o któ rej pi sa li śmy w sierp niu ub.r.

– AW) zro bi li śmy na to miast ze Związ kiem Ban ków Pol skich: in for mo -

wa li śmy, co ro bić w ra zie zgu bie nia lub kra dzie ży do ku men tów i kart

kre dy to wych. A od wio sny te go ro ku zaj mu je my się na gła śnia niem

oszustw „na wnucz ka” – po wsta ły ostrze ga ją ce przed ni mi spo ty te -

le wi zyj ne, m.in. z Ka ta rzy ną Żak i Ma cie jem Or ło siem, oraz… nasz

wła sny re por taż.

12

od dobrej roboty

Wiola, Cygan i Szymek
– policyjni
„kieszonkowcy”
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KAM PA NIA AN TYW NUCZ KO WA
We dług sta ty styk KSP to praw dzi wa pla ga –

w cią gu dwóch ostat nich lat 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 skoń czy ło się usi ło wa niem. Łącz na kwo ta

strat miesz kań ców sto li cy oszu ka nych w ten spo -

sób to po nad 6 mln zł. Więk szość ofiar ma od 50

do 97 lat (naj czę ściej to oso by, któ re ukoń czy -

ły 70. rok ży cia) i za zwy czaj nie zgła sza po li cji ta -

kich zda rzeń, po nie waż wsty dzi się swo jej na iw no ści. Za sa dzie

ogra ni czo ne go za ufa nia do dzwo nią cych, któ rzy po da ją się np. za pra -

cow ni ków ad mi ni stra cji lub krew nych w po trze bie, po świę ci li śmy

ar ty kuł w nr. wrze śnio wym w ub.r. – wpraw dzie kam pa nie Bez piecz -
ny se nior pro wa dzi wie le ko mend, jed nak tyl ko sto łecz ny WWP ro bi

to na tak du żą ska lę. Po pro si li o po moc m.in. Wy dział Psy cho lo gów

KSP, któ ry po ana li zie oko ło 30 spraw z jed nej z war szaw skich ko -

mend opi sał spo sób dzia ła nia „wnucz ków” i zbu do wał pro fil psy cho -

lo gicz ny spraw ców. Dzię ki funk cjo na riu szom kry mi nal nym Szy mek,

Wio la i Cy gan (czy li mł. asp. Er nest Cy ga – to ten, któ ry zo stał kie -

row ni kiem ogni wa i, jak mó wi na czel nik Krzysz czak, mu si tyl ko

po pro stu bar dziej się sprę żać, by jed no cze śnie wy ro bić się z no wy -

mi obo wiąz ka mi i na dal po ma gać po zo sta łej dwój ce) do tar li do po -

szko do wa nych i na kło ni li ich, by swo je do świad cze nia opo wie dzie li

przed ka me rą. Po wstał z te go krót ki re por taż: je go frag men ty na po -

cząt ku ma ja po ka zał pro gram in ter wen cyj ny TVP Celownik, a ca łość

bę dzie pre zen to wa na na spo tka niach z se nio ra mi tuż po wa ka cjach. 

Oprócz star szych w ma te ria le po ja wia ją się jesz cze in ne oso by. –

Uda ło nam się po roz ma wiać z chło pa kiem, któ ry po słu gi wał się tą

me to dą – po znał ją w wię zie niu ja ko spo sób na ła twy za ro bek. Mi mo

że wy cho wy wa ła go bab cia i na po cząt ku miał skru pu ły, to szyb ko się

ich po zbył, kie dy zo ba czył efek ty – mó wi Szy mek. W re por ta żu prze -

stróg se nio rom udzie la ją znani aktorzy. 

– Do ak to rów do tar li śmy sa mi, głów nie dzię ki pry wat nym kon tak -

tom na wią za nym przez trzy la ta na szej pra cy – bez chwi li wa ha nia

zgo dzi li się wes przeć nasz po mysł – cie szy się Wio la. – Zna ne twa rze

są bar dziej prze ko nu ją ce niż ulot ka wrzu co na do skrzyn ki na li sty.

JE STE ŚCIE PRAW DZI WI?
Spo ty są emi to wa ne od po cząt ku ma ja w TVP In fo, ale moż na je też

zo ba czyć na stro nie oszu stwa naw nucz ka.pl. Po za tym dzię ki sta ra -

niom po li cjan tów w po pu lar nych se ria lach po ja wi ły się tzw. wstaw ki

ostrze ga ją ce przed oszu sta mi: w M jak mi łość i Ple ba nii już by ły, je -

sie nią ma ją się po ja wić w Oj cu Ma te uszu, a zi mą w jed nym z od cin ków

Na Wspól nej gra na przez Bo że nę Dy kiel Ma ria Zię ba pad nie ofia rą

kie szon kow ca. Z opre sji wy ra tu ją ją… Wio la, Szy mek i Cy gan, któ rzy

po pro stu za gra li sie bie. 

– Sce na by ła krę co na ca ły dzień na war szaw skich uli cach. Przy szli -

śmy ubra ni w zwy kłe ciu chy i nikt, po za re ży se rem, nie wie dział, że

je ste śmy praw dzi wy mi gli na mi – wspo mi na Wio la. – Ka za li nam iść

do pa na od ko stiu mów, ale ten uznał, że na sze stro je są w po rząd ku

i nie mu si my się prze bie rać. Po tem re kwi zy tor chciał nam dać le gi ty -

ma cje po li cyj ne. Cy gan po pa trzył na ofe ro wa ną mu pod rób kę, wy cią -

gnął swo ją bla chę i po wie dział, że on po dzię ku je, bo ma wła sną. Na to

my z Szym kiem też wy ję li śmy swo je, a re kwi zy tor onie miał i tyl ko

szep nął: je ste ście praw dzi wi? I już wszy scy na pla nie wie dzie li, że nie

je ste śmy ak to ra mi…

No wła śnie, pó ki w ko mu ni ka cji miej skiej na kle ja li pa sa że rom ko -

lo ro we na lep ki i z za sło nię ty mi twa rza mi roz ma wia li z dzien ni ka rza -

mi wspie ra ją cej ich ak cję sta cji TVN War sza wa, wszyst ko by ło

w po rząd ku. Kie dy w tym ro ku ru szy ła kam pa nia an tyw nucz ko wa –

na o wie le więk szą ska lę niż ich wcze śniej sze dzia ła nia – i Wio la

z Szym kiem za gra li w scen kach z Hry nie wi czem, a po tem, przy oka -

zji krę ce nia spo tów, po zna li in nych ak to rów, w wy dzia le za czę to mó -

wić, że gwiaz do rzą. 

– Nie by ło to mi łe – pod su mo wu je Szy mek. – Kie dyś po pro si li śmy

o po moc ko le żan kę z wy dzia łu. Wy trzy ma ła na sze tem po pra cy tyl ko

kil ka go dzin. Na to miast la tem ze szłe go ro ku w ra mach Wy ślij zło dzie -
ja na urlop!, po nie waż jeź dzi li śmy nad Za lew Ze grzyń ski, na czel nik

na na szą proś bę dał nam chło pa ka z ła pan ki. My się już przy zwy cza -

ili śmy, że to ka wał ro bo ty, upał, nie upał, a my ro bi my swo je. Po ca -

łym dniu na ze grzyń skiej pla ży, spę dzo nym w słoń cu i pia chu, ko le ga

po wie dział, że ma dość, a to był do pie ro je den dzień ak cji… Od tam -

tej po ry ja koś mniej nam do gry za ją al bo po pro stu my prze sta li śmy

na to zwra cać uwa gę.

– Ja też czę sto je stem za pra sza ny do me diów, by opo wia dać o na -

szych ak cjach – i też sły szę przy ty ki – mó wi na czel nik Krzysz czak. 

– Dla mnie jed nak naj waż niej sze są efek ty, ja kie przy no szą na sze dzia -

ła nia, a nie to, co ktoś ga da po ką tach. Szy mek, Wio la i Cy gan prze -

ko na li się, że to dla mnie nie pro blem dać im ko goś do po mo cy, ale

oka za ło się, że mu si to być oso ba, któ ra bę dzie mia ła ser ce do tej ro -

bo ty, bo te go nie da się po pro stu od bęb nić w go dzi nach pra cy.

CZWAR TA WŁA DZA
Wio la przy szła na za stęp stwo, kie dy Edzia (st. sierż. Edy ta Za lew ska)

po szła na urlop ma cie rzyń ski. – Na po cząt ku przede wszyst kim chcia -

łam do brze wy paść w oczach Szym ka i Cy ga na, tro chę się wku pić w ich

ła ski i udo wod nić, że na da ję się do pra cy z ni mi – wy zna je Wiola. 

– Z ca łej trój ki mam naj krót szy staż w Po li cji, do któ rej tra fi łam

w 2000 r. ja ko pra cow nik lo gi sty ki. Kie dy za czę łam jeź dzić z chło pa -

ka mi i po wo li wcią ga łam się w ich ak cje, nie za sta na wia łam się, jak

zareagują na mnie pa sa że ro wie, któ rym na le pia li śmy na klej ki. Naj waż -

niej sze by ło, by chło pa ki mnie za ak cep to wa li. Te raz, po po nad ro ku

pra cy z ni mi, nie wy obra żam so bie po wro tu za biur ko… 

Ca ła trój ka jest bar dzo zgra na – ina czej

nie uda ło by się tak dłu go cią gnąć ak cji na -

lep ko wej, do któ rej po trze ba wy jąt ko we go

współ dzia ła nia, ak cep ta cji i kom pro mi su.

Do ku men to wa niem ich pra cy zaj mu je się

Cy gan, któ ry do per fek cji opa no wał nie -

wi docz ne dla pa sa że rów fil mo wa nie ich

za cho wań. Po tem „dzie ła fil mo we”, któ re sam mon tu je, wrzu ca ją

na ka nał WWP na YouTu be, bo w ten spo sób ze swo imi prze stro ga -

mi mo gą do trzeć do znacz nie więk szej licz by osób. 

– Sta ram się go dzić „kie row ni ko wa nie” z tym, co ro bi łem do tej

po ry. Nie jest to ła twe, ale pra ca przy Nie daj się zło wić to ogrom na

fraj da i nie chciał bym, że by resz ta ba wi ła się beze mnie – żar tu je

(mój pro blem – AW – z ca łą trój ką po le gał na tym, że mu sia łam bar -

dzo szyb ko roz gryźć ich spo sób by cia – na po cząt ku zu peł nie nie wie -

dzia łam, kie dy mó wią coś na se rio, a kie dy się zgry wa ją. Te raz je stem

pew na, że to, co ro bią, trak tu ją bar dzo po waż nie, na wet tro chę jak

swo ją mi sję – co jed nak nie prze szka dza im wciąż stro ić so bie żar ty). 

– Cza sem mó wi my, że idzie my że brać, bo to tro chę tak wy glą da

od kuch ni – wzdy cha Szy mek. – Dla na szej kam pa nii wciąż szu ka my

kon tak tów i no wych part ne rów, dzwo ni my, roz ma wia my, pro si my

o wspar cie – i to wszyst ko za wła sne pie nią dze, bo prze cież nikt nam

nie zwra ca za ra chun ki te le fo nicz ne, dru ko wa nie na le pek i ulo tek.

Przy oka zji na uczy li śmy się ne go cja cji, bo nie przyj mu je my każ dej

ofer ty – nie wcho dzi my w dzia ła nia, któ re mo gły by za szko dzić wi ze -

run ko wi Po li cji. Dla te go moż na mieć wra że nie, że w me diach nas

peł no – a prze cież me dia to czwar ta wła dza i je śli cze goś nie na gło -

śnią, to zna czy, że nie ist nie je. �

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Andrzej Mitura, materiały WWP KSP 
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Chyba w żadnym innym zawodzie wydarzenia
nadzwyczajne nie są tak skrupulatnie odnotowywane
jak w Policji. Ich statystyka prowadzona jest od lat. 

Za nad zwy czaj ne uzna je się 54 ro dza je wy da rzeń, zgru po wa -

nych w 17 ka te go riach. W ro ku 2010 od no to wa no 3719

wy da rzeń nad zwy czaj nych z udzia łem po li cjan tów i pra -

cow ni ków Po li cji. To o 5 proc. wię cej niż w ro ku po przed nim. 

DYS CY PLI NAR NE 
Prze wa ża ją ca więk szość tych wy da rzeń (aż 3090, czy li 83 proc.) ma

cha rak ter prze wi nień dys cy pli nar nych i do ty czy róż nych ka te go rii.

Ta licz ba jest nie co więk sza (o 1,8 proc.) w sto sun ku do ro ku po -

przed nie go. 

Z ko lei spo śród wszyst kich wy da rzeń dys cy pli nar nych prze ło że ni

naj więk szą wa gę przy kła da ją do tych, w któ rych brał udział po li cjant

bę dą cy pod wpły wem al ko ho lu. 

• pod wpły wem al ko ho lu
W 2010 ro ku ujaw nio no 170 ta kich przy pad ków, co sta no wi

4,6 proc. ogól nej licz by wy da rzeń. Od czte rech lat ob ser wu je się tu

wy raź ną ten den cję spad ko wą. 

Do spad ku tej licz by przy czy ni ły się z pew no ścią dzia ła nia pro fi -

lak tycz ne po dej mo wa ne przez prze ło żo nych i psy cho lo gów, a tak że

wzmo żo ne kon tro le prze ło żo nych na róż nych eta pach służ by po li -

cjan ta. 

Wśród ogól nej licz by zda rzeń po peł nio nych pod wpły wem al ko ho -

lu naj licz niej szą gru pę sta no wią wy da rze nia ko mu ni ka cyj ne – 106

przy pad ków.

W 2010 ro ku ujaw nio no tak że 45 przy pad ków peł nie nia służ by

przez po li cjan tów bę dą cych pod wpły wem al ko ho lu, naj wię cej w wo -

je wódz twach łódz kim i ślą skim. 

Nie trzeź wych po li cjan tów cza sem ujaw nia li prze ło że ni, jak w Kra -

śni ku Fa brycz nym czy w Gło go wie, a cza sem o tym, że pi ja ny peł ni

służ bę, in for mo wa li dy żur ne go jed nost ki nad rzęd nej oby wa te le, jak

mia ło to miej sce w przy pad ku pi ja ne go po li cjan ta z po ste run ku

w Skór czu w woj. po mor skim. Rów nież in ter wen cja osób po stron -

nych w Go rzo wie Wlkp. spo wo do wa ła, że pi ja ny po li cjant (1,74 pro -

mi la al ko ho lu), któ ry wsiadł do sa mo cho du i usi ło wał nim od je chać,

zo stał za trzy ma ny przez pa trol funk cjo na riu szy.

• z za trzy ma ny mi i kon wo jo wa ny mi
Wy ni kiem na ru sze nia dys cy pli ny służ bo wej są zwy kle tak że ne ga -

tyw ne wy da rze nia z ka te go rii zwią za nej z kon wo jo wa niem. 

W So snow cu prze wo żo ny do ko men dy męż czy zna po dej rza ny

o groź by ka ral ne i uszko dze nie mie nia zbiegł z kon wo ju, ucie ka jąc

z dzie dziń ca ko men dy przez otwar tą bra mę wjaz do wą. Po li cjan ci

pod ję li po ścig, jed nak ucie ki nier zo stał za trzy ma ny do pie ro w wy ni -

ku wpro wa dze nia alar mu be ta. 

W 2010 ro ku mia ły miej sce 152 ne ga tyw ne wy da rze nia zwią za ne

z kon wo jo wa niem i prze trzy my wa niem osób. W tej ka te go rii na stą -

pi ła po pra wa w sto sun ku do ro ku po przed nie go o 11 proc., a w sto -

sun ku do da nych z czte rech ostat nich lat aż o 25 proc. Mniej by ło

ucie czek z kon wo jów (32 w 2010 r. – 37 w 2007 r.) oraz z po miesz -

czeń pro ku ra tu ry i Po li cji (51 – 61), mniej tak że sa mo bójstw i sa mo -

oka le czeń (69 – 104) osób za trzy ma nych.

SA MO BÓJ STWA
W 2010 ro ku od no to wa no 14 sa mo bójstw i 7 prób sa mo bój czych wśród

po li cjan tów. W po rów na niu z ro kiem po przed nim licz by te spa dły

(w 2009 by ło 20 sa mo bójstw i 10 prób). Pro blem ten pod da wa ny jest

od ręb nej ana li zie pro wa dzo nej przez Wy dział Psy cho lo gów w KGP. 

CZYN NA NA PAŚĆ NA PO LI CJAN TA 
Po li cjan ci z Su lę ci na (woj. lu bu skie) pod ję li po ścig za po jaz dem, któ -

ry nie za trzy mał się do kon tro li dro go wej. Kie dy kie row ca po rzu cił

po jazd i za czął ucie kać pie szo przez po le, po li cjan ci ru szy li za nim.

Ucie ki nier wy cią gnął broń i od dał dwa strza ły, ra niąc w oby dwa uda

jed ne go z funk cjo na riu szy. Spraw ca zbiegł, w je go sa mo cho dzie zna -

le zio no nie le gal ną amu ni cję i nar ko ty ki. 

Czyn na na paść na po li cjan ta to dru ga pod wzglę dem li czeb no ści ka -

te go ria wy da rzeń nad zwy czaj nych, jed nak w tym przy pad ku nie bę dą ca

prze wi nie niem dys cy pli nar nym. Ob ra zu je ona ry zy ko, na ja kie na ra żo -

ny jest po li cjant w służ bie. Czyn nych na pa ści na po li cjan tów by ło

w ubie głym ro ku 385. Aż 135 z nich za koń czy ło się lek kim lub cięż kim

uszko dze niem cia ła. Jed na – tra gicz nie za koń czo na in ter wen cja An drze -

ja Stru ja na przy stan ku tram wa jo wym w War sza wie – by ła śmier tel na. 
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Nad zwy czaj ne, 
ne ga tyw ne, gło śne

Ogólna liczba wydarzeń z udziałem policjantów
i pracowników Policji1, w tym alkohol, w latach 2007–2010

1 w ogólnej liczbie wydarzeń zawarte są wydarzenia z udziałem
pracowników Policji. W 2010 roku odnotowano ich 37, co stanowi
zaledwie 1% wszystkich wydarzeń
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Ry zy ko za wo do we po li cjan ta jest co raz więk sze. Jak po ka zu ją

dane, licz ba czyn nych na pa ści na funk cjo na riu szy w 2010 ro ku wzro -

sła w sto sun ku do ro ku po przed nie go aż o 101.

Świadczy to o ko niecz ności nie ustan ne go szko le nia po li cjan tów

w za kre sie prze pro wa dza nia in ter wen cji, a tak że pod no sze nia przez

nich kwa li fi ka cji i spraw no ści fi zycz nej.

KO MU NI KA CYJ NE
Spo śród 17 ka te go rii wy da rzeń ten den cję ro sną cą wy ka zu ją te do ty -

czą ce ko mu ni ka cji. W 2010 r. by ło ich 2204 i sta no wi ły 59 proc. ogól -

nej licz by wy da rzeń nad zwy czaj nych. By ły wśród nich wy pad ki

i ko li zje dro go we, któ re spo wo do wa li bę dą cy pod wpły wem al ko ho -

lu (106), jak i trzeź wi po li cjan ci sa mo cho da mi pry wat ny mi – (536

przy pad ków) oraz służ bo wy mi (1595). 

UŻY CIE BRO NI
Jed nym z naj bar dziej spek ta ku lar nych i za wsze gło śnych wy da rzeń

jest uży cie przez po li cjan ta bro ni służ bo wej. W 2010 zda rzy ło się

to 82 ra zy. W ostat nich dwóch la tach o 68 proc. wzro sła licz ba przy -

pad ków uza sad nio ne go uży cia bro ni. O 4,5 proc. wzro sła też licz ba

przy pad ków od da nia strza łów ostrze gaw czych. W tej gru pie wy da -

rzeń nad zwy czaj nych wy szcze gól nia się do dat ko wo oko licz no ści to -

wa rzy szą ce zda rze niu, tj. czy uży cie bro ni by ło bez skut ko we

(w 2010 r. – 60 przy pad ków), czy skut ko wa ło zra nie niem (21 przy -

pad ków), czy też mia ło sku tek śmier tel ny – 1 przy pa dek. 

Bro ni użył po li cjant KSP, któ ry za stał na go rą cym uczyn ku wła ma -

nia do wła sne go miesz ka nia dwóch zło dziei. Nie re ago wa li na we -

zwa nia, za ata ko wa li funk cjo na riu sza ło mem, po li cjant strze lił jed ne -

mu z nich w ko la no. Prze stęp cy zo sta li za trzy ma ni przez we zwa ny

pa trol Po li cji. Czyn no ści wy ja śnia ją ce po zwo li ły stwier dzić, że po li -

cjant po stą pił zgod nie z pro ce du ra mi i użył bro ni za sad nie. 

Nie uza sad nio ne uży cie bro ni w ro ku 2010 stwier dzo no 9 ra zy.

W ośmiu przy pad kach nie by ło ne ga tyw nych skut ków, w jed nym na -

stą pi ło zra nie nie, ofiar śmier tel nych nie by ło. 

Zda rzy ły się też trzy przy pad ki utra ty bro ni służ bo wej. �

oprac. ELŻ BIE TA SI TEK
na pod sta wie ma te ria łów Biu ra Kon tro li KGP 
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Insp. Krzysz tof Ho ro sie wicz, dy rek tor Biu ra Kon tro li KGP:
– Wy da rze nia nad zwy czaj ne ujaw nia ją róż ne nie pra wi dło wo -
ści w dzia ła niach po li cjan tów. Ana li zo wa nie tych zda rzeń i gro -
ma dze nie da nych licz bo wych słu ży nie tyl ko ce lom
sta ty stycz nym, ale przede wszyst kim wy kry wa niu pew nych
wspól nych tym zda rze niom me cha ni zmów i oko licz no ści. Biu -
ro Kon tro li KGP mo ni to ru je po stę po wa nia wy ja śnia ją ce do ty -
czą ce róż ne go ro dza ju wy da rzeń nad zwy czaj nych w ce lu
oce ny zja wisk, wska zy wa nia za gro żeń oraz moż li wo ści prze -
ciw dzia ła nia. Wnio ski prze ka zu je my kie row nic twu Po li cji, aby
uła twia ły one po dej mo wa nie de cy zji do ty czą cych dzia łań na -
praw czych, wpły wa ją cych na po pra wę dys cy pli ny i ja ko ści
pra cy po li cjan tów, a tym sa mym na wi ze ru nek Po li cji. �
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U NAS Wątpliwości pracowników Policji POLICJA 997       czerwiec 2011 r.16

Pytania i odpowiedzi (13) 

– Trzyprocentówki
� Czy każdy pracownik Policji ma prawo
do nagrody z trzyprocentowego odpisu
od wynagrodzenia? Kto ją przydziela
i według jakich kryteriów? Czy osobie, która
jej nie otrzymała, bądź jest niezadowolona
z przyznanej kwoty, przysługuje prawo
do odwołania? W jakiej formie może to
zrobić?

Je stem pra cow ni kiem Po li cji na sta no wi -
sku pod re fe ren da rza. Mo je mie sięcz ne wy -
na gro dze nie to oko ło 1600 zł, łącz nie z do -
dat kiem za wy słu gę lat. Jesz cze nie daw no,
pla nu jąc bu dżet do mo wy, mo głam li czyć, że
raz w kwar ta le do sta nę 200–250 zł tzw.
trzy pro cen tów ki, co dla mnie sta no wi po -
kaź ną kwo tę. Nie ste ty, od pew ne go cza su
nie otrzy mu ję tych pie nię dzy. Gdy py tam,
ja ka jest przy czy na, sły szę, że trzy pro cen -
tów ka ma cha rak ter na gro dy, któ ra przy -
zna wa na jest tyl ko za szcze gól ne osią g-
nię cia w pra cy. Jed nak na py ta nie, jak
szcze gól ne ma ją być na zaj mo wa nym 
prze ze mnie sta no wi sku, nikt nie umie mi
od po wie dzieć. Ca ła ta sy tu acja jest o ty le
dziw na, że nie pra cu ję go rzej niż przed tem,
pod nio słam swo je kwa li fi ka cje, m.in. ukoń -
czy łam stu dia zgod ne z wy ko ny wa ną pra -
cą, prze ło że ni nie ma ją żad nych za strze żeń
do te go, co ro bię. Nikt też nie chce mi po -
wie dzieć, ja kie kry te ria bra ne są pod uwa -
gę przy przy zna wa niu na gród. Pro szę
o wy ja śnie nia. Be ata.

To nie je dy ny list, ja ki nad szedł do na -

szej re dak cji w spra wie na gród z trzy pro -

cen to we go od pi su od wy na gro dze nia.

Pi szą za rów no oso by za trud nio ne w kor pu -

sie służ by cy wil nej, jak i na sta no wi skach

tzw. nie mnoż ni ko wych.

CZY TYL KO SZE FO WIE
– Kwe stie tzw. trzy pro cen tó wek za war te są

w dwóch ak tach praw nych – mó wi Jan Ga ła -

dyk, peł no moc nik ko men dan ta głów ne go

Po li cji ds. kon tak tów ze związ ka mi za wo do -

wy mi. – Je śli cho dzi o pra cow ni ków kor pu -

su służ by cy wil nej, jest to usta wa o służ bie

cy wil nej z 21 li sto pa da 2008 r., na to miast

od no śnie do po zo sta łych za trud nio nych

prze pi sem re gu lu ją cym jest Roz po rzą dze nie

Ra dy Mi ni strów z 2 lutego 2010 r. w spra -

wie za sad wy na gra dza nia pra cow ni ków

niebędących człon ka mi kor pu su służ by cy -

wil nej za trud nio nych w urzę dach ad mi ni -

stra cji rzą do wej i pra cow ni ków in nych

jed no stek (Dz.U. nr 27, poz. 134 z 22 lu te -

go 2010 r.).

Ar ty kuł 93 ust. 1 usta wy o służ bie cy wil -

nej sta no wi, że jej człon kom za szcze gól ne

osią gnię cia w pra cy za wo do wej moż na przy -

znać na gro dę ze spe cjal nie utwo rzo ne go

w tym ce lu fun du szu. Ustęp 2 te goż ar ty -

ku łu mó wi, że fun dusz ten, w wy so ko ści

3 pro cent pla no wa nych wy na gro dzeń oso bo -

wych, po zo sta je w dys po zy cji dy rek to rów

ge ne ral nych urzę dów i mo że być przez nich

pod wyż szo ny w ra mach po sia da nych środ -

ków na wy na gro dze nia. Pa ra graf 10 roz po -

rzą dze nia Ra dy Mi ni strów w spra wie za sad

wy na gra dza nia pra cow ni ków nie bę dą cych

człon ka mi kor pu su służ by cy wil nej za trud -

nio nych w urzę dach ad mi ni stra cji rzą do wej

i pra cow ni ków in nych jed no stek rów nież

mó wi o utwo rze niu fun du szu w wy so ko ści

3 proc. pla no wa nych wy na gro dzeń oso bo -

wych, z prze zna cze niem na na gro dy za

szcze gól ne osią gnię cia w pra cy za wo do wej.

Po zo sta je on w dys po zy cji kie row ni ków

urzę dów lub jed no stek. I, po dob nie jak

w przy pad ku pra cow ni ków ksc, mo że być

pod wyż sza ny przez kie row ni ków urzę dów

lub jed no stek w ra mach po sia da nych środ -

ków na wy na gro dze nia. 

PRA WA ZWIĄZ KO WE 
NA PA PIE RZE
Ar ty kuł 27 pkt 3 usta wy z 23 ma ja 1991 r.

o związ kach za wo do wych (Dz.U. z 2001 r.,

nr 79, poz. 854 z późn. zm.) za kła da, że

re gu la mi ny na gród i pre mio wa nia są usta -

la ne i zmie nia ne w uzgod nie niu z za kła -

do wą or ga ni za cją związ ko wą; do ty czy to

rów nież za sad po dzia łu środ ków na wy na -

gro dze nia w pań stwo wej jed no st ce sfe ry

bu dże to wej. 

Pra cow ni cze związ ki za wo do we, a ta kich

w Po li cji jest pięć, twier dzą jed nak, że nie

ma ją żad ne go wpły wu na sys tem na gra dza -

nia czy pre mio wa nia pra cow ni ków.

– Sta no wi sko pra cow ni czych związ ków

za wo do wych zu peł nie nie jest bra ne

pod uwa gę przy po dzia le środ ków fi nan so -

wych – mó wi Bar ba ra Szer low ska -He man,

wi ce prze wod ni czą ca Za rzą du Kra jo we go

Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków Cy wil -

nych MSWiA ds. pra cow ni ków Po li cji, BOR

i MSWiA. – Nie ma też żad ne go re gu la mi -

nu do ty czą ce go za sad przy zna wa nia na gród

i pre mii – do da je. – W KGP na gro dy przy -

zna ją dy rek to rzy po szcze gól nych biur, we -

dług zna nych so bie kry te riów. Ow szem,

w roz dzia le XII par. 64 re gu la mi nu pra cy

KGP jest za pis, że pra cow ni kom, któ rzy

wzo ro wo wy peł nia ją swo je obo wiąz ki, prze -

ja wia ją ini cja ty wę w pra cy oraz pod no szą jej

wy daj ność i ja kość mo gą być przy zna wa ne

na gro dy i wy róż nie nia, jed nak jest on zbyt

ogól ny i nie pre cy zyj ny. 

Związ kow cy pod kre śla ją, że jest to po -

gwał ce nie nie tyl ko usta wy o związ kach za -

wo do wych, ko dek su pra cy, ale rów nież

za le ceń sze fa re sor tu.

– Po mi ja jąc pra cow ni cze związ ki za wo -

do we, stro na służ bo wa nie re ali zu je za le -

ceń mi ni stra spraw we wnętrz nych

i ad mi ni stra cji – mó wi Mał go rza ta Le wic -

ka, prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Wy -

ko naw czej Nie za leż ne go Sa mo rząd ne go

Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków Po li -

cji. – Pod czas na ra dy rocz nej kie row nic twa

Po li cji, 24 stycz nia 2011 r., mi ni ster Je rzy

Mil ler za le cił, by ko men dan ci nie uni ka li
dys ku sji na wszyst kie spra wy i te ma ty, 
by w spo sób przej rzy sty i ja sny dzie li li środ -
ki fi nan so we w swo ich jed nost kach, by wy -
pra co wy wa li wspól ny po gląd na spra wy
pra cow ni cze – gdyż każ dy ma pra wo za py -
tać, dla cze go nie do stał na gro dy, pre mii, do -
dat ku.

Związ kow cy mó wią o ko niecz no ści

wpro wa dze nia uzgod nio nych re gu la mi -

nów. I nie tyl ko oni re pre zen tu ją ta kie sta -

no wi sko.

– W re gu la mi nie pra co daw ca po wi nien

okre ślić kry te ria i prze słan ki upraw nia ją ce

do uzy ska nia na gro dy – mó wi Jan Ga ła dyk.

– Czy trzy pro cen tów ki bę dą przy zna wa ne

wszyst kim pra cow ni kom, po za ty mi, któ -

rzy na ru szy li dys cy pli nę pra cy, czy tyl ko

tym, któ rzy przy nie śli in sty tu cji wy mier ne

ko rzy ści. Po win no być jed nak ja sno za pi sa -

ne, ja kie to ma ją być ko rzy ści – np. wy my -

śle nie lub wdro że nie roz wią za nia, dzię ki

któ re mu fir ma za osz czę dzi ła pie nią dze czy

ogra ni czy ła prze stęp czość – gdyż okre śle -

nia ty pu „szcze gól ne za słu gi” „wy jąt ko we
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za słu gi” tak na praw dę nie wie le mó wią.

Nie na le ży za po mi nać, że pra cow ni cy

Po li cji nie ma ją aż tak du żych moż li wo -

ści do wy ka za nia się „szcze gól ny mi za -

słu ga mi” i nie wszyst kie sta no wi ska

po zwa la ją na kre atyw ność. Nie zna czy

to jed nak, że są zły mi fa chow ca mi i nie

na le ży ich na gra dzać. W re gu la mi nie

na le ży też za pi sać, ja ka jest czę sto tli -

wość przy zna wa nia na gród, a tak że ich

orien ta cyj na wy so kość. Kwe stie, któ -

rych nie uda się za pi sać w re gu la mi -

nach, mo gą być przed mio tem uzgod-

nień z or ga ni za cja mi związ ko wy mi, 

do ty czy to w szcze gól no ści kwot prze -

zna czo nych na na gro dy, wy so ko ści

nagród, ter mi nów wy pła ty, pre fe ro wa -

nych kry te riów itp.

UZNA NIO WOŚĆ 
TO NIE DO WOL NOŚĆ
Zgod nie z orze cze niem Są du Naj wyż -

sze go (I PKN 705/99 oraz I PK 37/04)

na gro da jest do bro wol nym świad cze -

niem pra co daw cy, a więc nie pod le ga

kon tro li są du. W kon se kwen cji te go pra -

cow nik nie mo że w za sa dzie do cho dzić

za pła ty te go świad cze nia w po stę po wa -

niu są do wym.

Od tych za sad są wy jąt ki. W orzecz nic -

twie są do wym (wy rok SN z 19 grud -

nia 1990 r., IPR 170/900) od no to wa no

po gląd, że uzna nie nie mo że pro wa dzić

do sto so wa nia do wol no ści ani do nad uży -

wa nia kom pe ten cji, ani też do dys kry mi -

no wa nia okre ślo nych osób czy ich grup.

W związ ku z tym w przy pad ku ra żą ce go
skrzyw dze nia pra cow ni ka do cho dze nie
rosz cze nia jest moż li we. Mo że prze cież
zda rzyć się sy tu acja, że pra cow nik z wiel -
kim za an ga żo wa niem i efek tyw nie wy ko -
ny wał obo wiąz ki, a na gro dy nie otrzy mał,
po nie waż czymś pod padł prze ło żo ne mu.
Ta kie dzia ła nie za kła du pra cy na le ża ło by
uznać za dys kry mi na cję, któ rej za kaz wpi -
sa ny zo stał w tre ści art. 18.3a par. 1 ko dek -
su pra cy – czy ta my w ww. wy ro ku Są du

Naj wyż sze go. 

CO Z RE GU LA MI NA MI? 
Pod czas kwiet nio we go spo tka nia ko -

men dan ta głów ne go Po li cji z przed sta -

wi cie la mi pra cow ni czych związ ków

za wo do wych (sze rzej o spo tka niu pi sze -

my obok) po sta no wio no, że związ ki

opra cu ją pro jek ty no we li za cji re gu la mi -

nów pre mio wa nia i wy na gra dza nia pra -

cow ni ków, któ re na stęp nie przed sta wią

stro nie służ bo wej do uzgod nie nia i wpro -

wa dze nia. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK

W kwiet nio wym spo tka niu gen. insp. An drze -

ja Ma te ju ka, ko men dan ta głów ne go Po li cji,

z przed sta wi cie la mi władz sta tu to wych

pra cow ni czych or ga ni za cji związ ko wych dzia ła ją cych

w Po li cji uczest ni czy li przed sta wi cie le Związ ku Za -

wo do we go Pra cow ni ków Cy wil nych MSWiA, Nie -

za leż ne go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go

Pra cow ni ków Po li cji, Związ ku Za wo do we go Pra cow -

ni ków Po li cji z sie dzi bą w Ka to wi cach, Nie za leż ne -

go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go Pra cow-

ni ków Po li cji „Kon tra” i Nie za leż ne go Związ ku Za -

wo do we go Po li cji w Ka to wi cach. Na spo tka nie przy -

by ła też ka dra kie row ni cza Biu ra Lo gi sty ki Po li cji

KGP, Biu ra Fi nan sów KGP, Biu ra Kon tro li KGP.

Obec ny był peł no moc nik ko men dan ta głów ne go

Po li cji ds. kon tak tów ze związ ka mi za wo do wy mi.

TRANS FER DO CUL
Pod in spek tor Piotr Ku cia, dy rek tor Biu ra Lo gi sty ki

Po li cji KGP, po in for mo wał o prze su nię ciu ter mi nu

prze ka za nia do Cen trum Usług Lo gi stycz nych sta -

cji ob słu gi po jaz dów za rów no przez KGP (1 sierp nia

2011 r.), jak i ko men dy wo je wódz kie (1 wrze śnia

2011 r.). Wte dy też w try bie art. 23 ko dek su pra cy,

a więc z za cho wa niem do tych cza so wych upraw nień

pra cow ni czych, od bę dzie się trans fer pra cow ni ków

z jed no stek Po li cji do CUL. 

PŁA CE PRA COW NI KÓW 
W usta wie bu dże to wej na 2011 r. nie prze wi dzia no

pod wyż sze nia wy na gro dzeń dla pra cow ni ków Po li cji.

Każ dy z dys po nen tów środ ków bu dże to wych, w ra -

mach wła snych li mi tów na wy na gro dze nia, mo że na -

to miast mieć nie wiel kie moż li wo ści przy zna nia

in dy wi du al nej pod wyż ki dla naj lep szych pra cow ni -

ków. Sa mo dziel nie bę dzie mógł rów nież de cy do wać

o spo so bie wy ko rzy sta nia wszel kich za osz czę dzo nych

środ ków, któ re po zo sta ną w jed no st ce. Po li cja nie

prze wi du je na to miast prze zna cza nia środ ków z fun -

du szu płac na tzw. rze czów kę.

Eli za Wój cik, dy rek tor Biu ra Fi nan sów, przy po -

mnia ła ze bra nym, że w dys po zy cji ko men dan tów

wo je wódz kich i ko men dan tów szkół Po li cji znaj du -

ją się wszyst kie środ ki na li czo ne dla nich w bu dże -

cie 2011 ro ku. Fun dusz płac pra cow ni ków Po li cji

po zo sta je w ca ło ści do dys po zy cji ko men dan tów

wo je wódz kich i po wia to wych. Wy łą czo no z nie go

je dy nie środ ki na do dat ko we wy na gro dze nie rocz -

ne, prze zna cza jąc ewen tu al ne oszczęd no ści z te go

ty tu łu na skład kę do PFRON i prze nie sie nia pra -

cow ni ków do CUL. Dy rek tor Wój cik pod kre śli ła, że

pod czas usta la nia fun du szu płac nie by ło na wet

mowy o zwol nie niach pra cow ni ków, uwzględ nio no
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Razem rozwiązywać
problemy je dy nie nie wiel kie ko rek ty wy ni ka ją ce z re ali -

za cji za rzą dze nia nr 88 z 1 lu te go 2011 r. ko -

men dan ta głów ne go w spra wie na li czeń

eta to wych w Po li cji oraz z przy ję tej, w wy ni ku

za le ceń Mi ni ster stwa Fi nan sów i NIK, kon cep -

cji zrów na nia li mi tu fi nan so we go z li mi tem ka -

dro wym. Re ali za cja te go rocz ne go fun du szu płac

bę dzie za tem opar ta na ak tu al nym li mi cie fi -

nan so wym do sto so wa nym do li mi tu eta to we go. 

FUN DUSZ PRE WEN CYJ NY PZU
Re ali za cja świad czeń z te go fun du szu bu dzi

kon tro wer sje stron umo wy ubez pie cze nio wej,

głów nie ze wzglę du na róż ni ce i spo ry zwią za ne

z in ter pre to wa niem po sta no wień przy ję tych

po ro zu mień, umów i re gu la mi nu. Uczest ni cy

spo tka nia – po oży wio nej dys ku sji – uzgod ni li,

że bę dą kon ty nu owa ne pra ce nad wdro że niem

no wej umo wy ubez pie cze nio wej, w któ rej pod -

mio tem ubez pie cza ją cym i dys po nen tem od po -

wie dzial nym za wy ko rzy sta nie środ ków

z fun du szu pre wen cyj ne go bę dą, dzia ła ją ce

w ra mach po ro zu mie nia, or ga ni za cje związ ko -

we. Ko men dant głów ny za de kla ro wał, że ze

stro ny kie row nic twa Po li cji nie ma żad nych

prze szkód, że by one by ły je dy nym ubez pie cza -

ją cym i dys po nen tem środ ków fun du szu pre -

wen cyj ne go. Wa run kiem jest prze ję cie przez

or ga ni za cje związ ko we peł nej od po wie dzial no -

ści za wy dat ki do ko ny wa ne z te go fun du szu.

ZWOL NIEŃ NIE BĘ DZIE
Generalny inspektor An drzej Ma te juk, od no -

sząc się do py tań związ kow ców od no śnie do 

re ali za cji po sta no wień za rzą dze nia nr 88 

z 1 lutego 2011 r., stwier dził, że nie by ła roz wa -

ża na kon cep cja zwol nień pra cow ni ków Po li cji

przy wdra ża niu te go ak tu. Prze ciw nie, za ło żo no

po trze bę wzmoc nie nia jed no stek pod sta wo -

wych, ko mi sa ria tów i ko mend po wia to wych,

a za tem skie ro wa nie po li cjan tów i pra cow ni ków

tam, gdzie są naj bar dziej po trzeb ni. A róż ne ru -

chy or ga ni za cyj ne naj czę ściej nie ma ją związ ku

z tym za rzą dze niem i miesz czą się w swo bo dzie

or ga ni za cyj nej przy słu gu ją cej ko men dan tom

wo je wódz kim Po li cji.

Ko men dant głów ny za po wie dział, że te ma -

ty ka od praw ka dry kie row ni czej Po li cji bę dzie

uzu peł nia na o pro ble ma ty kę wska zy wa ną z od -

po wied nim wy prze dze niem przez or ga ni za cje

związ ko we. Po zwo li to szyb ko wy ja śniać

wszyst kie spra wy uzna wa ne przez przed sta wi -

cie li związ ków za wo do wych za naj waż niej sze

i na bie żą co, przy udzia le ko men dan tów wo je -

wódz kich, ko men dan tów szkół Po li cji i dy rek -

to rów biur KGP, we ry fi ko wać spor ne kwe stie.�

oprac. G.B.
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Kwe stie te re gu lu je Za rzą dze nie KGP nr 17/87 z 2 grud nia 2010 ro ku w spra wie no weli -

za cji re gu la mi nu ogól ne go i musz try Po li cji.

PO ZA OBIEK TEM
– Umun du ro wa ny po li cjant, prze by wa jąc po za bu dyn kiem, ma obo wią zek no sze nia na kry cia

gło wy w po sta ci czap ki służ bo wej – pod kre śla insp. Grze gorz Jach, peł no moc nik ko men dan -

ta głów ne go ds. pro mo cji Po li cji. – W te re nie otwar tym po li cjant mo że zdjąć czap kę tyl ko

w bar dzo szcze gól nych oko licz no ściach, np. pod czas spo tka nia na wy dzie lo nym te re nie za -

mknię tym da ne go obiek tu (m.in. ogród, dzie dzi niec we wnętrz ny, pa tio, ta ras). Wów czas

czap kę po wi nien po zo sta wić w szat ni obiek tu lub w in nym, wy zna czo nym do te go, miej scu.

Nie po wi nien no sić jej przy so bie, trzy ma jąc w rę ku.

Wzo ry cza pek służ bo wych są od po wied nio przy na leż ne do umun du ro wa nia obo wią zu ją -

ce go w da nej po rze ro ku. Za sa da no sze nia czap ki do ty czy za rów no umun du ro wa nia zi mo we -

go, jak i let nie go. 

W OBIEK CIE
Wcho dząc do obiek tu po li cjant za sad ni czo zdej mu je na kry cie z gło wy. Ist nie ją jed nak sy tu -

acje szcze gól ne, w któ rych po zo sta je w czap ce służ bo wej. I tak po li cjant, któ ry wy ko nu je

np. za da nia wy ni ka ją ce z ce re mo nia łu po li cyj ne go (pod od dział ho no ro wy, po czet sztan da ro -

wy, po ste ru nek ho no ro wy i in ne) po zo sta je w na kry ciu gło wy. Tak że uczest ni cząc w li tur gii

w sy na go dze, bez wzglę du na to, ja ką wia rę wy zna je, ma obo wią zek usza no wać zwy czaj re li -

gĳ ny i po zo stać w na kry ciu gło wy.

JAK TRZY MAĆ CZAP KĘ
Wcho dząc do obiek tu, czap kę na le ży po zo sta wić w szat ni, na wie sza ku (wol no sto ją cym bądź

w sza fie ubra nio wej) lub in nym przy sto so wa nym do te go miej scu. Je że li nie ma ta kiej moż -

li wo ści (np. w ko ście le) obo wią zu ją ści śle okre ślo ne za sa dy, któ rych na le ży prze strze gać. I tak:

– Je śli po li cjant po zo sta je w po zy cji sto ją cej: w le wej dło ni trzy ma czap kę przy ło żo ną czę -

ścią we wnętrz ną do le we go bio dra, zwró co ną go dłem w stro nę fron tu (w ko ście le jest nim 

oł tarz).

– Je śli po li cjant po zo sta je w po zy cji sie dzą cej: czap kę, po ło żo ną stro ną we wnętrz ną na le -

wym udzie, trzy ma na wy so ko ści jej oto ku, w le wej dło ni. Znaj du ją ce się na czap ce go dło

mu si być zwró co ne w stro nę fron tu, tak aby jej da szek opie rał się o no gę przed ko la nem.

Pra wa rę ka po zo sta je swo bod na.

– Pod czas uczest ni cze nia w na ra dach, kon fe ren cjach, przy ję ciach w żad nym wy pad ku nie

na le ży kłaść czap ki na sto le kon fe ren cyj nym lub kon sump cyj nym – pod kre śla insp. Jach.

Trzeba też pa mię tać, że po li cjant w przy pad ku wy stą pień służ bo wych po za obiek tem (np.

skła da nie wień ców) mu si, w kom ple cie z na kry ciem gło wy, nie za leż nie od po ry ro ku, no sić

czar ne, skó rza ne rę ka wicz ki. �

not. GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra

kon sul ta cja
insp. Grze gorz Jach 

Kie dy w czap ce, 
kie dy bez czap ki
Czy umundurowany policjant, przebywając poza budynkiem, powinien
nosić czapkę służbową? A czy będąc w budynku, może mieć ją na głowie?
Jak powinien ją trzymać, znajdując się w pozycji stojącej, a jak
w siedzącej?
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W ostatnich dniach czerwca br. kapituła konkursu
Policjant, który mi pomógł wyłoni tegorocznych
laureatów. Czwartą już edycję konkursu organizują
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” i Komenda Główna Policji.
Kandydatów zgłaszają osoby prywatne, organizacje
społeczne oraz instytucje.

Z god nie z re gu la mi nem Wiel ka Ka pi tu ła – w jej skład wcho dzą

przed sta wi cie le „Nie bie skiej Li nii”, KGP oraz lau re aci po -

przed nich edy cji – ty tuł Po li cjant, któ ry mi po mógł, przy znać

mo że tyl ko pię ciu oso bom. Jed nak już sam fakt, że funk cjo na riusz

zo stał zgło szo ny do te go pre sti żo we go kon kur su, jest wy róż nie -

niem.

Przed sta wia my w skró cie kan dy da tów zgło szo nych do 15 ma ja br.

Sierż. Ar tur Bor kow ski z Od dzia łu Wy wia dow -
czo -Pa tro lo we go KRP War sza wa I. Pro wa dząc spra -

wę o zgwałcenie mło dej ko bie ty, nie ogra ni czył się tyl ko

do for mal nych czyn no ści, ale wspie rał ją rów nież psy chicz nie. Jest
bar dzo zdy scy pli no wa ny, chęt nie słu ży po mo cą. Ta kie go jak on czło wie -
ka, kul tu ral ne go i umie ją ce go wy czuć po wa gę tak de li kat nej sy tu acji,
spo ty ka się rzad ko – twier dzi ko bie ta, któ ra zgło si ła go do ty tu łu Po -
li cjant, któ ry mi po mógł.

Asp. sztab. Ra do sław Ce giel ski i asp. Prze my -
sław Mar ci nek z Wy dzia łu Kry mi nal ne go KPP
w Kro to szy nie. Ich kan dy da tu ry wy su nę ła ofia ra prze -

mo cy psy chicz nej i fi zycz nej, nad któ rą oj ciec znę cał się od

„zawsze”. Spra wą za in te re so wa ła się po li cja. Pa no wie Ce giel ski i Mar -
ci nek po in for mo wa li, ja kie przy słu gu ją mi pra wa. Dzię ki nim, ich do -
bre mu sło wu i wie rze we mnie, ja ko je dy na z ro dzi ny ze zna wa łam
prze ciw ko opraw cy. Po nie waż gro zi ło mi z je go stro ny nie bez pie czeń -
stwo, po sta ra li się o umiesz cze nie mnie w usa mo dziel nia ją cym miesz ka -
niu – chro nio nym przez wy cho waw cę. Ci po li cjan ci otwo rzy li mi drzwi
do ży cia bez prze mo cy.

Prze my sław Mar ci nek jest lau re atem ubie gło rocz nej edy cji kon -

kur su Po li cjant, któ ry mi po mógł.
Kom. Jo an na Ci chla z KPP w Po lko wi cach. Ko -

bie ta, któ ra zgło si ła ją do kon kur su, uczęsz cza do gru py

te ra peu tycz nej dla ofiar prze mo cy do mo wej, któ rą po li -

cjant ka pro wa dzi od wie lu lat. Za wsze na świę ta do sta je my od niej żyw -
ność. Jest dla nas do bra i dba o mnie i mo je dzie ci. Jest nam bar dzo
cięż ko, ale jej obec ność i do bre sło wa pod trzy mu ją nas na du chu i po -
zwa la ją prze trwać na stęp ne dni – napisała ko bie ta. 

Ko mi sarz Ci chla jest lau re at ką pierw szej edy cji kon kur su (2008 r.).
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Zgło sze nie, 
któ re no bi li tu je

Pod kom. Do ro ta Cy ma -Koń ska, wy kła dow ca
w Za kła dzie Służ by Pre wen cji Cen trum Szko le nia
Po li cji w Le gio no wie. Oso ba, któ ra zgło si ła jej kan dy da -

tu rę, w uza sad nie niu na pi sa ła m.in.: Od wie lu lat ro bi bar dzo du żo,
aby za gad nie nia prze mo cy w ro dzi nie nie by ły tyl ko ha słem dla po li cjan -
tów. W ostat nim ro ku zor ga ni zo wa ła de ba tę spo łecz ną do ty czą cą te go
zja wi ska, a tak że bu do wa nia ko ali cji lo kal nych, pod czas któ rej wy sta -
wio ne zo sta ło przed sta wie nie te atral ne przy go to wa ne przez pa nią Do ro -
tę i jej słu cha czy. Je go ce lem by ło uświa do mie nie uczest ni kom, jak
waż na jest pra wi dło wa in ter wen cja po li cji, jak bar dzo mo że ona za wa -
żyć na bez pie czeń stwie, a czę sto i ży ciu, ofia ry.

Mł. asp. Da riusz Cy mer man, dziel ni co wy z KRP
War sza wa V. Gdy by nie on, nie wiem, czy jesz cze bym
żyła. To moc ne sło wa, ale wiem, co pi szę. Po mógł mi uciec

z kosz ma ru i do koń ca ży cia bę dę mu za to wdzięcz na. Te sło wa na pi -

sa ła ko bie ta, by ła mo del ka, nad któ rą znę cał się mąż, swe go cza su

zna ny po li tyk i praw nik.

Asp. Da riusz Czaj ka, dziel ni co wy z KP w Bu -
kow nie. Jest po li cjan tem, na któ re go po moc i wspar cie moż -
na li czyć w każ dej sy tu acji. Sta no wi wzór do na śla do wa nia

– czy ta my w zgło sze niu prze sła nym przez Gmin ny Ośro dek Po mo -

cy Spo łecz nej do „Nie bie skiej Li nii”.

Asp. sztab. Ja nusz Dziw nosz, spe cja li sta w Ze spo -
le Do cho dze nio wo -Śled czym Wy dzia łu Kry mi nal -
ne go, pod insp. Ta de usz Ku czek, na czel nik Wy dzia łu

Pre wen cji i Ru chu  Dro go we go i nad kom. Sta ni sław Pelc, za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Pre wen cji i Ru chu Dro go we go –
wszy scy z KPP w Strzy żo wie. Ich kan dy da tu ry zgło si ła mat ka

dwóch dziew czy nek. Przez dzie więć lat cier pia łam ra zem z dzieć mi, nie
mia łam po mo cy ani ze stro ny żad nej in sty tu cji, ani ze stro ny ro dzi ny. Po -
mo gła mi do pie ro po li cja, to dzię ki niej po zna łam swo je pra wa. Mąż zo -
stał aresz to wa ny, a ja mo gę wresz cie w spo ko ju wy cho wy wać có recz ki.

St. sierż. Kon rad Go cy ła, de tek tyw z Wy dzia łu
Kry mi nal ne go KPP w Za wier ciu. Pi lo to wał spra wę

mat ki i jej cór ki, któ re mo le sto wał psy chicz nie mąż i oj -

ciec. Dzię ki nie mu ko bie ty uwol ni ły się od do mo we go ty ra na. To

one zgło si ły po li cjan ta do kon kur su.

Asp. Ja nusz Gra bow ski, dziel ni co wy z Po ste run -
ku Po li cji w Ła pa no wie. Oso ba, któ ra prze sła ła je go

kan dy da tu rę, na pi sa ła: Udzie lił mnie i mo jej ro dzi nie pro -
fe sjo nal ne go wspar cia. To po li cjant, któ ry ma dla ofiar wie le cier pli wo -
ści i zro zu mie nia. I oka zu je im du żo ser ca.

Post. Ju sty na Gro tyń ska z Sek cji Psy cho lo gów
KWP we Wroc ła wiu. Od 2001 r. w Ko mi sa ria cie Po li cji

w Po la ni cy -Zdro ju pro wa dzi dy żu ry in ter wen cyj no -wspie -

ra ją ce i kon sul ta cje psy cho lo gicz ne dla ofiar prze mo cy do mo wej.

A tak że za ję cia pro fi lak tycz ne i warsz ta ty szko le nio we dla dzie ci,

mło dzie ży i do ro słych z za kre su prze mo cy ro dzin nej. Z nie zwy kłym
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za an ga żo wa niem i skut kiem udzie la wspar cia, jest oso bą cie płą, ale kon -
se kwent ną – na pi sa li pra cow ni cy Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Po -

la ni cy -Zdro ju, któ rzy zgło si li ją do kon kur su. 

Asp. sztab. Ka zi mierz Ha ra sym, za stęp ca na czel -
ni ka Wy dzia łu Pre wen cji i Ru chu Dro go we go KPP
w Szcze cin ku. Od 15 lat jest człon kiem Gmin nej Ko mi -

sji Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych, któ ra zaj mu je się rów -

nież pro ble ma ty ką prze mo cy w ro dzi nie. Pra cow ni cy Urzę du Gmi ny

w Szcze cin ku, któ rzy zgło si li go do ty tu łu Po li cjant, któ ry mi po mógł,
pod kre śla ją, że jest on oso bą wzo ro wą, su mien ną, za wsze go to wą

nieść po moc po trze bu ją cym.

Mł. asp. Da wid Ja ku biak, dziel ni co wy z KP
w Szu bi nie. Jest po li cjan tem, któ ry wie, co na le ży zro bić, by
po móc dru gie mu czło wie ko wi. Do pie ro po je go in ter wen cji

mo ja spra wa na bra ła od po wied nie go to ku – czy ta my w for mu la rzu

zgło sze nio wym wy sła nym przez miesz kań ca Szu bi na.

Mł. asp. Ja cek Ja ku bow ski, dziel ni co wy z KPP
w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Emi lia Ka łu ziń ska, ku -

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

wiec kim, któ ra zgło si ła go do ty tu łu Po li cjant, któ ry mi po mógł,
pod kre śla, że za rów no w kon tak tach z ofia ra mi, jak i spraw ca mi ce -

chu je go pro fe sjo na lizm, trzeź wość my śle nia oraz kon se kwen cja.

Sierż. Mo ni ka Ja nu szew ska, dziel ni co wa
z KP I Wy dzia łu Pre wen cji KMP w Opo lu. Pa ni Mo -
ni ka swo im dzia ła niem spra wi ła, że mo je miesz ka nie prze -

sta ło być me li ną – na pi sa ła ko bie ta w zgło sze niu kon kur so wym.

St. asp. Ro bert Ja rec ki, dziel ni co wy z KPP w Świd -
ni ku. Świd ni cza nie wy bra li go Dziel ni co wym ro ku 2010.

Męż czy zna, któ ry zgło sił je go kan dy da tu rę do kon kur su,

na pi sał, że jest to wy jąt ko wo życz li wy i uprzej my funk cjo na riusz.

Mł. asp. Prze my sław Juc, dziel ni co wy z Ko mi sa ria -
tu III Po li cji Gdańsk -Wrzeszcz. Ofia ra prze mo cy, psy chicz -

nej i fi zycz nej, tak m.in. o nim na pi sa ła: To za je go spra wą
zo sta ło wszczęte po stę po wa nie prze ciw ko mę żo wi za znę ca nie się nad ro dzi -
ną. Dzię ki nie mu prze sta łam bać się po gró żek i od wa ży łam się ze zna wać
prze ciw ko nie mu w są dzie. Pan Prze my sław po mógł mi od zy skać spo kój.

Mł. asp. Krzysz tof Ka miń ski, dziel ni co wy z KPP
w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Po mógł ro dzi com, 

któ rzy nie mo gli so bie po ra dzić z 13-let nim sy nem –

chło pak wpadł w złe to wa rzy stwo, prze stał się uczyć, stał się 

aro ganc ki i nie zno śny, w do mu do cho dzi ło do rę ko czy nów. Pan dziel -
ni co wy za an ga żo wał się w na sze spra wy, czę sto od wie dzał na sze go 
sy na, tłu ma czył mu kon se kwen cje ta kie go po stę po wa nia. Dzię ki nie mu
wszy scy za czę li śmy uczęsz czać na te ra pię ro dzin ną – twierdzą ro dzi ce

chłop ca, któ rzy zgło si li po li cjan ta do kon kur su.

Mł. asp. Ro bert Ko zioł, p.o. kie row ni ka ogni wa ds.
pre wen cji KP w Sę dzi szo wie. Nad zo ru je bar dzo roz le -

gły te ren, na któ rym wy stę pu ją róż ne zja wi ska pa to lo gicz -

ne. Je go kan dy da tu rę do kon kur su zgło sił Miej sko -Gmin ny Ośro dek

Po mo cy Spo łecz nej, z któ rym ofiar nie i sku tecz nie współ pra cu je. Jest
czło wie kiem otwar tym, go to wym do nie sie nia po mo cy in nym. God nie re pre -
zen tu je wy ko ny wa ny za wód – na pi sa li pra cow ni cy pla ców ki.

Sierż. sztab. Sła wo mir Ku ja wa, de tek tyw z KP
Po znań -Sta re Mia sto. Ko bie ta, któ ra zgło si ła je go kan -

dy da tu rę, by ła przez osiem lat ofia rą sy na. Znę cał się

nad nią fi zycz nie i psy chicz nie – wsz czy nał awan tu ry, wy zy wał, żą dał

pie nię dzy na al ko hol i pa pie ro sy, bu dził no ca mi, nisz czył sprzęt do -

mo wy, na cho dził w miej scu pra cy, gro ził, że ją za bi je. Kil ka dzie siąt

razy in ter we nio wa ła Po li cja. Czte ro krot nie skła da łam za wia do mie nia
o po peł nie niu prze stęp stwa, lecz każ de z nich by ło uma rza ne. Do pie ro
sierż. sztab. Sła wo mir Ku ja wa pod jął wła ści we dzia ła nia i do pro wa -
dził do osa dze nia sy na w aresz cie. Je stem mu bar dzo wdzięcz na za oka -

za ną po moc i wspar cie, tak że psy chicz ne, by łam w ta kim sta nie, że my -
śla łam o zro bie niu so bie krzyw dy. Chcę do dać, że od Po li cji ja ko in sty -
tu cji naj mniej spo dzie wa łam się ta kiej po mo cy, po sta wa pa na Ku ja wy
zmie ni ła mo je ży cie.

St. sierż. Agniesz ka Ku szyk, asy stent z Wy dzia łu
Do cho dze nio wo -Śled cze go KMP w Świ no uj ściu.
Jest oso bą bar dzo wy ro zu mia łą, ma bo ga te do świad cze nie

w pra cy z ofia ra mi prze mo cy w ro dzi nie – na pi sa ła ko bie ta w kwe stio -

na riu szu kon kur so wym.

Mł. asp. Ro bert Lem za, dziel ni co wy z KP w Wo li -
nie. Wśród pra cow ni ków Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej, któ -

rzy prze sła li je go kan dy da tu rę, ma opi nię oso by nie zwy kle

za an ga żo wa nej, nio są cej po moc ludziom znaj du ją cym się w cięż kiej

sy tu acji ży cio wej. Mo ni to ru je spra wy na wet po ich za koń cze niu.

Sierż. sztab. Ja ro mir Le wan dow ski z KPP w Ża -
rach. To bar dzo uczci wy i spra wie dli wy po li cjant – na pi sał

miesz ka niec Żar. Bar dzo mi po mógł. Dzię ki nie mu czu ję się
bez piecz ny – w na szym mie ście spa dła prze stęp czość, po bi cia i kra dzie że.

Sierż. Szy mon Łu bisz z KPP w Ła sku. Jest po li -

cjan tem ru chu dro go we go, któ ry ze wzglę du na nie do bo -

ry ka dro we był od de le go wa ny na pół ro ku na sta no wi sko

dziel ni co we go. Na czel nik wy dzia łu pre wen cji ma na dzie ję, że gdy

sy tu acja ka dro wa się usta bi li zu je, wró ci do je go ko mór ki. Jak bar dzo

spraw dził się ja ko dziel ni co wy, świad czą sło wa kobiety, któ rą mąż

al ko ho li k drę czył 20 lat. Prze ży łam wie le od wie dzin dziel ni co wych,
wie le in ter wen cji po li cyj nych. Mi mo że mąż miał wy rok w za wie sze niu
i nad zór ku ra to ra są do we go, to na dal czuł się bez kar ny – ro bił awan -

tu ry, nisz czył miesz ka nie. Do pie ro kie dy dziel ni co wym zo stał pan Szy -
mon, sy tu acja się unor mo wa ła, a ja od zy ska łam spo kój.

Mł. asp. Se ba stian Ma jew ski, de tek tyw z Re fe -
ra tu Kry mi nal ne go KP IV KMP w So snow cu.
Dys po zy cyj ny, rze tel ny i chęt ny do po mo cy każ de mu, kto

zgło si się do nie go – pisze męż czy zna, któ ry wy słał je go kan dy da tu -

rę do „Nie bie skiej Li nii”.

Asp. To masz Maj ka, dziel ni co wy z KMP w Skier -
nie wi cach. Po mógł mi ode brać rze czy za gar nię te przez
part ne ra. Nie mo gły te go do ko nać ani są dy, ani pro ku ra tu ra.

Ca ły czas mnie wspie ra i dzię ki nie mu mo gę nor mal nie żyć – na pi sa ła

ko bie ta w for mu la rzu zgło sze nio wym do kon kur su. 

Mł. asp. Ce za ry Ma kow ski, dziel ni co wy z KPP
w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Do kon kur su zo stał

zgło szo ny trzy krot nie: przez ko bie tę, któ rą nę kali by ły

part ner i je go ko le dzy, pe da go ga z Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal -
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nych w To ma szo wie Ma zo wiec kim i przez pra cow ni ków Miej skie -

go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej. Wszy scy z peł nym po dzi wem wy -

ra ża ją się o nim ja ko po li cjan cie i czło wie ku: Za otocz ką je go
sta now cze go cha rak te ru kry je się wraż li wy na ludz ką krzyw dę czło -
wiek. Wi docz na jest w nim ra dość i chęć nie sie nia po mo cy bliź nie mu.
W ob dar te z god no ści ofia ry prze mo cy po tra fi wlać ty le opty mi zmu
i wia ry, że pod je go okiem sta wia ją one pierw sze kro ki zmie rza ją ce
do po pra wy swej sy tu acji – na pi sano w zgło szeniu.

Asp. Piotr Ma łek z Ko mi sa ria tu Po li cji w No wo -
gar dzie. Jest od wie lu lat dziel ni co wym bar dzo trud ne go re -
jo nu wiej skie go. Ma bar dzo pro fe sjo nal ne po dej ście do ofiar

prze mo cy – na pi sa ła w zgło sze niu kon kur so wym ko or dy na tor ka Ze -

spo łu In ter wen cji Kry zy so wej.

Mł. asp. Piotr Paw łow ski, dziel ni co wy z KPP
w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Ma już na swo im kon -

cie ty tuł Po li cjan ta, któ ry mi po mógł, któ ry otrzy mał

w 2010 r. Do te go rocz ne go kon kur su zgło si ła go ko bie ta, któ rej gro -

ził by ły kon ku bent.

Asp. Ta de usz Pie chow ski, dziel ni co wy z KPP
w Ko ście rzy nie. Ak tyw nie z na mi współ pra cu je. Na sze
dzia ła nia są sko or dy no wa ne, uzu peł nia my się w wi zy tach,

wy mie nia my in for ma cja mi. I cho ciaż zda je my so bie spra wę, że cał ko wi -
cie nie wy eli mi nu je się zja wi ska prze mo cy w ro dzi nie, to jed nak ra zem
mo że my za po biec wie lu nie szczę ściom i zmi ni ma li zo wać pew ne za gro że -
nia – twierdzą pra cow ni cy Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej,

któ rzy zgło si li je go kan dy da tu rę. 

St. sierż. To masz Pie trzak z KP Gdy nia -Śród mie -
ście. Jest lau re atem kon kur su Po li cjant, któ ry mi po mógł
z 2008 r. Do te go rocz nej edy cji zgło si ła go miesz kan ka War -

sza wy, któ ra zna pa na To ma sza z fo rum in ter ne to we go „Nie bie ska Linia”,

gdzie jest on mo de ra to rem wy stę pu ją cym pod nic kiem MA RAS. To nie -
zwy kłe fo rum, peł ne łez i krzyw dy – pi sze ko bie ta. – Trze ba być wy jąt -
ko wym czło wie kiem, że by wzbu dzić na dzie ję na spra wie dli wość i wró cić
wia rę w lu dzi. A pan To mek to po tra fi i jest bar dzo sku tecz ny. Je go si ła da -
je wia rę in nym, że wszel ka wal ka ze złem jest do po ko na nia. Nam, fo ru -
mo wi czom, da je po czu cie bez pie czeń stwa, a tego naj bar dziej po trze bu je my.

Asp. To masz Pi gan, dziel ni co wy z KPP w Ja ro -
sła wiu. Ofia ra prze mo cy, któ ra wy sła ła je go kan dy daturę

do „Nie bie skiej Li nii” jest mu wdzięcz na za za an ga żo wa -

nie i po moc. Dzię ki nie mu mój mąż zo stał za trzy ma ny i cze ka na wy -
rok za znę ca nie się na de mną.

Mł. asp. Ro bert Plich, dziel ni co wy z KP w Ro ki -
ci nach, KPP w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Bo gu -

sła wa Du zik, ku ra tor ro dzin ny w Są dzie Re jo no wym

w To ma szo wie Ma zo wiec kim, któ ra zgło si ła je go kan dy da tu rę, pod -

kre śla, że za wsze mo że sko rzy stać z je go wie dzy i do świad cze nia.

Okre śla go ja ko oso bę nie tyl ko rze czo wą i pro fe sjo nal ną, ale rów -

nież kon tak to wą i bu dzą cą w lu dziach za ufa nie.

St. asp. Ma riusz Po go rzel ski, dziel ni co wy z KPP
w Prza sny szu. Je go kan dy da tu rę zgło si ły aż trzy ofia ry

prze mo cy (żona, nad któ rą znę cał się mąż, mat ka, któ rą

mal tre to wał syn al ko ho lik, i ko bie ta, któ ra wraz ze swo ją ro dzi ną była

szan ta żo wa na, za stra sza na i po ma wia na przez męż czy znę, któ re mu

po ży czy ła pie nią dze) oraz Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej. Pra -

cow ni cy tej pla ców ki po dzi wia ją po li cjan ta za pro fe sjo na lizm, de ter -

mi na cję w po dej mo wa niu dzia łań, fa cho wość, wraż li wość na ludz ką

krzyw dę. Pod kre śla ją, że jest czło wie kiem skrom nym i po god nym.

Mł. asp. Da niel Pół ro la, dziel ni co wy z KPP w Ra -
dom sku. Pro wa dzi nad zór nad mo ją ro dzi ną w związ ku
z Nie bie ską Kar tą i za wsze mo gę li czyć na je go po moc. Jest

do świad czo ny i w spo sób pro fe sjo nal ny wy ko nu je swo je obo wiąz ki – na -

pi sa ła ko bie ta w zgło sze niu do kon kur su Po li cjant, któ ry mi po mógł.

Mł. asp. Krzysz tof Rę ka wek, dziel ni co wy z KRP
War sza wa VII. Ko bie ta, któ ra zgło si ła je go kan dy da tu -

rę, na pi sa ła: Kie dy na go rą co nie ma we zwań na po li cję, nie
ma ob duk cji, to po cza sie nikt nie chce ba wić się w tzw. spra wy ro dzin -
ne, wszyst ko ma być za mie cio ne pod dy wan, a po ci chut ku to czy się tra -
ge dia. Na szczę ście pan Krzysz tof uwie rzył mi. Pod po wia dał, jak mam
po stę po wać, pod trzy my wał też mnie na du chu.

Sierż. Be ata Ru dziń ska, dziel ni co wa w KP
w Głu cho ła zach. W an kie cie kon kur so wej ofia ra tak

o niej na pi sa ła: Ży ję w związ ku ze spraw cą prze mo cy, oso -
bą cho rą psy chicz nie. Ze stro ny mę ża do świad czy łam wie le zła i na dal
by wa róż nie. Na szczę ście na swo jej dro dze spo tka łam pa nią Be atę, któ -
ra spo śród wszyst kich mun du ro wych, któ rzy by li w na szym do mu na in -
ter wen cjach, wy róż nia się tym, że umie roz ma wiać z mo imi dzieć mi,
mat ką, le ka rzem psy chia trą. Ma tak że do bry kon takt z mo im mę żem,
a wi dzia ła je go agre sję, na wet kil ka ra zy za pra szał ją do nas na ka wę.
Pa ni Be ata jest oso bą, któ ra trak tu je mnie i mo ją ro dzi nę z sza cun kiem,
za wsze wy słu cha, po mo że. Da je mi ogrom ne po czu cie bez pie czeń stwa. 

Mł. asp. Ber nard Si ta rek, dziel ni co wy z KPP
w Zduń skiej Wo li. Oso ba, któ ra wy su nę ła je go kan dy da -

tu rę, twierdzi, że za wsze mo że na nie go li czyć. Moż na po -
wie rzyć mu swo je ta jem ni ce, a on, tak od ser ca, do ra dzi i po mo że. Jest
wzo ro wym funk cjo na riu szem.

Asp. Wło dzi mierz Sta chu ra, dziel ni co wy z KPP
w Miel cu. Ofia ra prze mo cy do mo wej pod kre śla, że za rów -

no ona, jak i jej sze ścio ro dzie ci po szły by za nim w ogień.

Przez 10 lat nam po ma gał – pisze. – Wie le ra zy roz ma wiał pro fi lak tycz -
nie z mo im mę żem, a gdy to nie po mo gło, do ra dzał, jak mam prze pro wa -
dzić se pa ra cję, gdzie za ła twić le cze nie od wy ko we, co zro bić, by za ło żyć
spra wę o znę ca nie, wresz cie do pro wa dzić do je go eks mi sji. Je go ra dy za -
wsze by ły bez cen ne. Roz po znał u mnie de pre sję, cze go nie uda ło się zdia -
gno zo wać le ka rzom, i wręcz wy mu sił pod ję cie le cze nia. Do szłam już
do rów no wa gi, rów nież dla te go, że w do mu na resz cie mamy spo kój.

St. asp. An drzej Sty gar, asy stent ds. prze mocy
w ro dzi nie z KPP w Ja śle. Dzię ki je go wspar ciu, m.in. tłu -
ma czył mi dzia ła nie me cha ni zmu kat – ofia ra, skon tak to wał

z psy cho lo giem, po ma gał pi sać wnio ski do są du ro dzin ne go, MOPS -u, 
po rad ni przeciwal ko ho lo wej – wy szłam z prze mo cy do mo wej – napisała

ko bie ta, któ ra zgło si ła kan dy da tu rę po li cjan ta.

Pod insp. Ja nusz Szen dryk, na czel nik Wydziału
Pre wen cji KPP w Gó rze. Po mógł w roz wią zy wa niu ro -
dzin nych pro ble mów. Pod czas bar dzo cięż kich dla mnie dni

bar dzo mnie wspie rał, tak że psy chicz nie – na pi sa ła miesz kan ka Gó ry.

Mł. asp. Iwo na Świe tlik z KP w Byd goszczy -Wy ży -
nach. Ro bert Lu brant, pre zes Sto wa rzy sze nia „Bez pie czeń -

stwo Dziec ka”, któ ry zgło sił jej kandydaturę do kon kur su

Po li cjant, któ ry mi po mógł, pod kre śla, że ce chu je jej kandydaturę sze ro -

ko po ję ta em pa tia i duże umie jęt no ści in ter per so nal ne. Więk szość pro -
wa dzo nych przez nią do cho dzeń z art. 207 k.k. koń czy się wy ro ka mi w są dzie,
co ozna cza, że po tra fi ze brać od po wied ni ma te riał do wo do wy. We współ -
pra cy z pro ku ra tu rą do pro wa dza w wie lu spra wach do de cy zji o izo la cji
spraw cy od ofia ry, co w ska li Pol ski jest jesz cze ewe ne men tem. Uwa ża my ją
za wy jąt ko wą po li cjant kę w ska li na sze go mia sta – napisał pre zes Lu brant.

Mł. asp. Łu kasz Święc ki, dziel ni co wy PP w Bo -
bo li cach KMP w Ko sza li nie. W zgło sze niu, któ re Miej -

sko -Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Bo bo li cach

wy sto so wał do or ga ni za to ra kon kur su, czy ta my, że po li cjant ten jest

wy jąt ko wo za an ga żo wa ny w spra wy po trze bu ją cych, nie jed no krot nie

by wa ich rzecz ni kiem. Wspie ra ich, da je po czu cie bez pie czeń stwa,

za wsze mo gą na nie go li czyć. Po tra fi roz wią zać pro ble my, któ re wy -

da ją się nie do rozwiązania. Peł ni funk cję ku ra to ra spo łecz ne go. Jest

oso bą cie płą i otwar tą.
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Sierż. Ma ciej Tań ski, dziel ni co wy z KPP w Po l-
ko wi cach. Mój opraw ca znę cał się na de mną psy chicz nie,
my śla łam o sa mo bój stwie. Dzię ki po mo cy pa na Ma cie ja na -

bra łam chę ci do ży cia. Po mógł nie tyl ko mnie, ale wie lu in nym, bi tym
ko bie tom. Mi mo mło de go wie ku ni gdy nas nie za wiódł – podkreśla ofia -

ra prze mo cy do mo wej, któ ra zgło si ła je go kan dy da tu rę.

Mł. asp. An na Wa si le wicz z KPP w Otwoc ku.
Do kon kur su zgło si ło ją Cen trum In ter wen cji Kry zy so -

wej CA RI TAS DWP w Otwoc ku, gdzie po ma ga ko bie tom

i dzie ciom, ofia rom prze mo cy do mo wej. Za wsze, gdy po trzeb na jest
na szym miesz kan kom jej po moc, mo że my li czyć, że zja wi się i wy słu cha,
na wet je śli jest po ca łym dniu pra cy. Nie zda rzy ło się, by za wio dła –

napisała sio stra He le na Ka spe ruk z CIK.

Asp. sztab. Da riusz Wę gie łek, kie row nik Ogni wa Pa -
tro lo wo -In ter wen cyj ne go KPP w Szcze cin ku. Pra cow -

ni cy Urzę du Gmi ny w zgło sze niu kon kur so wym pod kre śla ją

du że za an ga żo wa nie po li cjan ta w po moc ofia rom prze mo cy do mo wej.

A tak że je go wiel kie ser ce i uczyn ność. Pan Da riusz od 15 lat jest człon -

kiem Gmin nej Ko mi sji Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych.

Mł. asp. Ar ka diusz Wit, dziel ni co wy z KMP
w Sie mia no wi cach Ślą skich. Je go pra cę bar dzo wy so -

ko oce nił Ośro dek In ter wen cji Kry zy so wej, któ ry wy su nął

je go kan dy da tu rę do kon kur su.

Mł. asp. Ra fał Wo ło szy nek, dziel ni co wy z KPP
w Lę bor ku. Sku tecz nie uspo ko ił są sia da  al ko ho li ka, któ ry od
pa ru lat mnie za cze piał. Te raz mam spo kój – na pi sa ła miesz -

kan ka Lę bor ka w zgło sze niu, któ re prze sła ła do „Nie bie skiej Li nii”.

Mł. asp. Grze gorz Wo siek, dziel ni co wy z PP w Mir -
cu KPP w Sta ra cho wi cach. Pra cow ni cy Gmin ne go

Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Mir cu, któ rzy zgło si li go

do ty tu łu Po li cjant, któ ry mi po mógł uwa ża ją go za pro fe sjo na li stę w po -

dej mo wa niu traf nych i sku tecz nych de cy zji. Dzię ki je go szyb kim in ter -
wen cjom da ło się unik nąć wie lu tra ge dii ro dzin nych. Czyn nie uczest ni czy
też w dzia ła niach ma ją cych na ce lu pro fi lak ty kę za cho wań aspo łecz nych.

Asp. Pa weł Zwo liń ski, dziel ni co wy z KP I KMP
w Słup sku. Dzię ki je go za an ga żo wa niu męż czy zna nad -

uży wa ją cy al ko ho lu i agre syw nie za cho wu ją cy się wo bec

żo ny (chciał ją udu sić) prze stał pić i ra dy kal nie od mie nił swo je za -

cho wa nie. Spo ty kał się z mę żem, pro wa dził z nim roz mo wy, ura to wał
na sze mał żeń stwo – pisze ko bie ta, któ ra wy su nę ła je go kan dy da tu rę

do kon kur su.

Asp. sztab. Pa weł Żu czek z Ze spo łu ds. Wy kro -
czeń KP w War sza wie -Wi la nowie. Dzia ła jąc pro fe sjo -
nal nie, nie tyl ko z po li cyj nym za an ga żo wa niem, ale tak że

z ludz kim zro zu mie niem ofia ry, do pro wa dził na ła wę oskar żo nych gnę -
bi cie la, któ ry zo stał ska za ny za na cho dze nie i za stra sza nie mnie i mo jej
cór ki – tak męż czy zna uza sad nia zgło sze nie kan dy da tu ry po li cjan ta.

Te go rocz ni lau re aci bę dą uro czy ście na gro dze ni pod czas lip co we -

go Świę ta Po li cji. I bę dzie ich tyl ko piąt ka. Wszyst kim no mi no wa -

nym do ty tu łu Po li cjant, któ ry mi po mógł, gra tu lu je my. Tym, któ rzy

no mi no wa li, dzię ku je my za to, że do ce nia ją pra cę po li cjan tów. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
Wię cej o kon kur sie na www.po li cjant.nie bie ska li nia.pl 
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369 wypadków utonięć odnotowały
w ubiegłym roku policyjne
statystyki. Było ich o 99 mniej niż
rok wcześniej. By liczba ta była
jeszcze mniejsza, Policja prowadzi
liczne działania profilaktyczne.

Na kwiet nio wym se mi na rium szko -

le nio wym o ro li Po li cji na wo -

dach i te re nach przy wod nych

po li cjan ci ze wszyst kich wo je wództw oraz

przed sta wi cie le MSWiA oraz Za rzą du Głów -

ne go WOPR za po zna li się m.in. z Ra por tem
na te mat za pew nie nia bez pie czeń stwa na wo -
dach przy go to wa nym przez MSWiA oraz ana -

li zą uto nięć za la ta 2005–2010. 

ZA DA NIA
Do naj waż niej szych za dań po li cji wod nej na le żą:

a) za po bie ga nie po peł nia niu prze stępstw i wy -

kro czeń;

b) za po bie ga nie za cho wa niom mo gą cym sta no -

wić za gro że nie dla bez pie czeń stwa osób

i mie nia lub na ru sza ją cych po rzą dek pu -

blicz ny na wo dach i te re nach przy wod nych;

c) wy kry wa nie prze stępstw i wy kro czeń oraz

ści ga nie i za trzy my wa nie spraw ców, w tym

w szcze gól no ści na ru sza ją cych prze pi sy

w za kre sie:

• ochro ny przy ro dy, śro do wi ska na tu ral ne go

i eko lo gii,

• bez pie czeń stwa w że glu dze,

• bez pie czeń stwa osób pły wa ją cych, ką pią cych

się i upra wia ją cych spor ty wod ne;

• za po bie ga nie wy pad kom uto nięć i ra to wa nie

lu dzi.

Szcze gól nie istot nym za da niem Po li cji

na wo dach jest ra to wa nie lu dzi przed uto nię -

raj du ją cych (pa tro le prze miesz cza ją ce się w re -

jo nach zbior ni ków wod nych, wy po sa żo ne

w po jaz dy te re no we cią gną ce przy cze py z jed -

nost ka mi pły wa ją cy mi). Ta ką for mę peł nie nia

służ by sto su je się głów nie tam, gdzie ko men -

dant wo je wódz ki Po li cji nie po wo łał eta to wo

jed no stek/ko mó rek wod nych czy ko mó rek se -

zo no wych.

SPRZĘT
We dług sta nu na 31 grud nia 2010 r. w dys po -

zy cji ko mend wo je wódz kich/sto łecz nej Po li cji

by ły łącz nie 273 jed no stki pły wa ją ce. 

Na pod sta wie po ro zu mień, ja kie są za wie-

ra ne co kil ka lat po mię dzy mi ni strem śro do-

wi ska a mi ni strem spraw we wnętrz nych

i ad mi ni stra cji Po li cja otrzy mu je środ ki fi nan -

so we z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro -

do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Prze zna cza ne

są one głów nie na za kup sprzę tu pły wa ją ce go

czy sa mo cho dów te re no wych. W 2010 r. w wy -

po sa że niu Po li cji znaj do wa ło się 185 jed no stek

pły wa ją cych i 112 sa mo cho dów te re no wych

za ku pio nych ze środ ków NFO ŚiGW. 25 mar -

ca 2011 ro ku zo sta ło pod pi sa ne ko lej ne po ro -

zu mie nie na la ta 2011–2015. 

Z fun du szy z Nor we skie go Me cha ni zmu 

Fi nan so we go ku pio no dla Re fe ra tu Pre wen cji

na Wo dach i Te re nach Przy wod nych Ko men -

dy Miej skiej Po li cji w Gdań sku łódź mor ską

Spor tis K 10500. To jed na z naj no wo cze śniej -

szych jed no stek pły wa ją cych w Po li cji. Wy po -

sa żo na w dwa sil ni ki o łącz nej mo cy 880 KM

mo że roz wi nąć pręd kość oko ło 40 wę złów.

Na po kła dzie ma za mon to wa ny wy so kiej kla sy

sprzęt na wi ga cyj ny. Dzię ki niej w 2010 r. ura -

to wa no czte ry to ną ce oso by. 

PRO FI LAK TY KA
Przy go to wu jąc się do se zo nu let nie go, Po li cja

pro wa dzi dzia ła nia pro fi lak tycz ne, szcze gól nie

wśród dzie ci. Po li cjan ci za zna ja mia ją je ze zna -

ka mi wy stę pu ją cy mi nad wo dą, pra cą ra tow ni -

ków, uczą, jak pra wi dło wo we zwać po moc

w sy tu acji za gro że nia. Ostrze ga ją też przed

sko ka mi „na głów kę” do nie zna nej wo dy,

przed sta wia jąc nie tyl ko oko licz no ści, w ja kich

naj czę ściej do cho dzi do ta kich zda rzeń, ale

tak że kon se kwen cje nie prze my śla ne go sko ku

i me dycz ne aspek ty nie peł no spraw no ści.

Oso bom do ro słym po li cjan ci przy po mi na ją

o ko niecz no ści ogra ni cze nia spo ży cia al ko ho -

lu pod czas ką pa nia się i prze by wa nia na jed -

nost kach pły wa ją cych. �

oprac. w Wy dzia le ds. Za bez pie cze nia 
Pre wen cyj ne go BP KGP
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Przed sezonem
Przed wybraniem się nad wodę
Policja radzi:
• korzystać tylko ze zorganizowanych

kąpielisk,
• rozsądnie oceniać swoje

umiejętności,
• nie skakać na głowę do nieznanej

wody,
• pełnić właściwy nadzór nad dziećmi,
• nie spożywać alkoholu,
• nie wchodzić do wody po silnym

nasłonecznieniu.

Łódź morska Sportis K 10500 to jedna z najnowocześniejszych jednostek
pływających w Policji. Dzięki niej w 2010 r. uratowano cztery tonące osoby 

zdj. BP KGP 

ciem. Naj więk sza licz ba wy pad ków zo sta ła za -

no to wa na w miej scach nie strze żo nych, lecz

nie za bro nio nych. Naj wię cej uto nięć od no to -

wu je się od po wied nio: w rze kach, je zio rach,

za le wach, a naj mniej w mo rzu.

OR GA NI ZA CJA
Za da nia Po li cji na wo dach i te re nach przy wod -

nych re ali zo wa ne są przez trzy ko mi sa ria ty

spe cja li stycz ne, zlo ka li zo wa ne w War sza wie,

Kra ko wie, Po zna niu, oraz osiem ko mó rek wod -

nych, dzia ła ją cych w: Byd gosz czy, To ru niu

i Wło cław ku, Gdań sku, Olsz ty nie, Mycz ko wie

(woj. pod kar pac kie), Szcze ci nie i Wro cła wiu.

Służ bę na ob sza rach wod nych mo gą peł nić

rów nież po li cjan ci wy zna cze ni z in nych ko mó -

rek or ga ni za cyj nych Po li cji, w tzw. se zo no wych

ko mór kach (nie eta to we ze spo ły). Po li cjan ci,

głów nie ko mó rek pa tro lo wych lub od dzia łów

pre wen cji Po li cji, peł nią służ bę w pa tro lach

Przy czy ny więk szo ści wy pad ków na wo dzie to: nad mier na bra wu ra osób za ży wa ją -
cych ką pie li, sła be ro ze zna nie zbior ni ka wod ne go, brak umie jęt no ści lub od po wied -
nie go przy go to wa nia kon dy cyj ne go do pły wa nia, nie sto so wa nie in dy wi du al nych
środ ków ochro ny, nie trzeź wość, nie ostroż ność pod czas prze by wa nia nad wo dą, nie -
ostroż ność pod czas ło wie nia ryb. 
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Na świecie istnieją tylko dwa antynarkotykowe 
centra szkoleniowe, uczące policjantów
i funkcjonariuszy innych służb, jakie zagrożenia mogą
na nich czyhać podczas likwidacji nielegalnych
laboratoriów narkotykowych. Jedno, prowadzone 
przez DEA w Akademii w Quantico; drugie... 
w CSP w Legionowie.
Polskie jest większe, lepiej wyposażone i nastawione
na szkolenia międzynarodowe – w przeciwieństwie
do odpowiednika z USA, szkolącego tylko Amerykanów.

M ię dzy na ro do we Cen trum Szko le nio we do walki z  Nie le gal -

nymi La bo ra to riami Narkotykowymi (In ter na tio nal Tra -

ining Cen tre for Com ba ting Clan de sti ne La bo ra to ries –

ITCCCL) roz po czę ło dzia łal ność w ma ju. Po mysł je go po wsta nia 

na ro dził się po 2008 roku, kiedy to Eu ro pol za prze stał wy jaz do wych

szko leń dla po li cjan tów z róż nych kra jów zwal cza ją cych prze stęp -

czość nar ko ty ko wą. 65 proc. z 300 tys. eu ro, któ re trze ba by ło prze -

zna czyć na pro jekt, wy ło ży ła Ko mi sja Eu ro pej ska w ra mach pro gra mu

„Pre ven tion of and Fi ght aga inst Cri me” Pro gram me (pro gram „Pre -

wen cja i Zwal cza nie Prze stęp czo ści); 35 proc. – stro na pol ska.

JAK W RE ALU
Cen trum skła da się z 20 pra cow ni, w któ rych od two rzo no wa run ki

pro duk cji: am fe ta mi ny, me ta am fe ta mi ny, LSD, MDMA i he ro iny;

szko le ni ze tkną się w nich tak że z pre kur so ra mi. 

Po nad to w bu dyn ku znaj du ją się dwa po miesz cze nia do de kon ta -

mi na cji oraz dwie sa le wy kła do we, w któ rych moż na pro wa dzić

zajęcia teo re tycz ne lub ob ser wo wać pra cę szko lą cych się funk cjo -

na riu szy. Spe cjal nie, by wa run ki nie od bie ga ły od rze czy wi stych,

w ja kich pra cu ją nie le gal ne la bo ra to ria, za cho wa no su ro wy wy gląd

ko ry ta rza i po miesz czeń. W jed nym z nich znaj du je się ukry te wej -

ście do su szar ni nar ko ty ków, któ rą po win ni od na leźć funk cjo na riu -

sze li kwi du ją cy la bo ra to rium. W in nym – sys tem ostrze ga ją cy

prze stęp ców w głę bi nie le gal ne go la bo ra to rium o wdar ciu się nie po -

żą da nych go ści.

„ZDO BY TE W WAL CE” 
Wy po sa że nie – 24 to ny róż ne go ro dza ju li nii pro duk cyj nych – by ło

kie dyś rze czy wi ście wy ko rzy sty wa ne do pro duk cji nar ko ty ków. Zo -

sta ło prze ję te pod czas li kwi do wa nia nie le gal nych wy twór ni w Pol -

sce i Eu ro pie Za chod niej, głów nie w Ho lan dii.

– Wszyst ko, co tu ma my, z czym sty ka ją się szko le ni po li cjan ci, to

sprzęt, na któ rym ro bio no nar ko ty ki – mó wi podinsp. Mar cin Ka rnaś

z CBŚ. – Trud no zresz tą by ło by te rze czy gdzieś ku pić. Nikt ich nie

pro du ku je, ro bio ne są na jed nost ko we za mó wie nia prze stęp ców.

W związ ku z tym ich wy ko na nie jest sza le nie dro gie. To spe cjal ne
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Pierwsze takie centrum
w Europie

ro dza je sta li i spa wów, spe cjal ne kol by o roz mia rach, któ rych nie spo -

ty ka się na le gal nym ryn ku.

Im po nu ją ce wra że nie ro bi li nia pro duk cyj na zło żo na z ośmiu 

20-litrowych kolb, z któ rych każ da do star cza pod czas jed ne go cią gu

pro duk cyj ne go 4 kg am fe ta mi ny. Dla kon tra stu w in nej pra cow ni funk -

cjo na riu sze znaj dą urzą dze nie nie wie le więk sze od ko cioł ka na trój -

no gu – rów nież do wy twa rza nia am fe ta mi ny, ty le że in ną me to dą.

„IM WIĘ CEJ PO TU POD CZAS TRE NIN GU...”
Do tych czas – w ra mach pierw sze go, zwią za ne go z roz po czę ciem

dzia łal no ści cen trum pro jek tu – od by ło się pięć szko leń mię dzy na -

ro do wych, w ramach których prze szko lo no 75 funk cjo na riu szy

z 42 kra jów. Do ich prze pro wa dze nia stro na pol ska by ła zo bo wią za -

na ja ko be ne fi cjent środ ków unĳ nych; te raz ośro dek bę dzie pro wa -

dził szko le nia już zgod nie z na pły wa ją cy mi za mó wie nia mi po li cji

in nych państw. Za ję cia pro wa dzo ne są w ję zy kach an giel skim i ro -

syj skim.

– Lu dzie do sko na le do gry wa ją się już po pierw szym dniu, od ra zu

też wy ła nia ją się na tu ral ni li de rzy – mó wi podinsp. Ka rnaś.

Wy kła dow cy przy go to wu ją im za ska ku ją ce nie spo dzian ki. Nie kie -

dy jest to szklan ka z wo dą po sta wio na na lek ko uchy lo nych drzwiach,

in nym ra zem za trza sku ją ce się drzwi lub po pro stu ku pa gra tów

za drzwia mi, któ re ma ją sfor so wać.

– Wy da je się, że to tyl ko szcze gó ły, że po ra dze nie so bie z ni mi jest

ta kie oczy wi ste – dodaje Ka rnaś. – Tyl ko że je że li wcho dzi się w ga -

zo - i kwa so od por nym kom bi ne zo nie, w któ rym czło wiek po ci się;

w ogra ni cza ją cej po le wi dze nia ma sce prze ciw ga zo wej, wszyst ko wy -

glą da ina czej. Do te go ner wy zwią za ne z ak cją. Zda rza ją się la bo ra to -

ria z za trza sko wy mi drzwia mi, któ re od we wnątrz nie ma ją kla mek.

Je śli wcho dzą cy nie za sta wi ich czymś od ra zu, znaj dzie się w pu łap -

ce. Dla te go uczy my te go na wy ku, by od ra zu czymś drzwi blo ko wać.

Inny przy kład: lu dzie spraw dza ją cy uchy lo ne drzwi, zwy kle pa trzą

tyl ko w dół i przed sie bie, rzad ko w gó rę. Je śli na wet, to nie za dzie -

ra ją gło wy aż tak, by spraw dzić, czy coś nie stoi na drzwiach przy

samej fu try nie. Je że li ko muś spad nie na gło wę szklan ka z wo dą, za -

pa mię ta ta ką lek cję na za wsze. I do brze, bo w rze czy wi sto ści to nie

by ła by wo da, a na przy kład kwas sol ny. O to cho dzi, by błę dy po peł -

niać tu, a nie pod czas rze czy wi stej ak cji. Ce na mo że być wte dy zbyt

wy so ka. �

PRZEMYSŁAW KACAK
zdj. Andrzej Mitura

Policjanci szkolą się w ga zo - i kwa so od por nych kom bi ne zo nach

�
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00 tys. euro, jego
akonspirowaną
olenia

entrum w Europie
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Choć centrum kosztowało ponad  300 tys. 
wnętrza przypominają rzeczywistą zakonsp
kryjówkę. To jeden z elementów szkolenia

Pierwsze takie ce
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Zwią zek za wo do wy w Mi li cji Oby wa -

tel skiej ni gdy nie po wstał. Ruch re -

for ma tor ski, zmie rza ją cy do je go

po wo ła nia, za czął się pod ko niec 1980 r.

na fa li „So li dar no ści”. Za czę ło się od dys -

ku sji o sto sun kach mię dzy ludz kich w MO,

o wa run kach służ by. Dys ku sje od by wa ły

się w ra mach otwar tych ze brań par tyj -

nych. Ruch przy brał na si le wio sną 1981 r.

Po ja wi ły się po stu la ty nie an ga żo wa nia

milicji do roz gry wek po li tycz nych i nie -

28

Związki, których nie było
anta go ni zo wa nia funk cjo na riu szy ze spo -

łe czeń stwem, wresz cie wy raźne go od -

dzie le nia Służ by Bez pie czeń stwa od MO. 

20 ma ja w ko mi sa ria cie w Szo pie ni cach

od by ło się ze bra nie de le ga tów z jed no stek

gar ni zo nu ka to wic kie go, któ rzy po raz

pierw szy w MO do ma ga li się utwo rze nia

swe go związ ku za wo do we go. 24 ma ja

1981 r. sierż. Ire ne usz Sie rań ski za ło żył

w Ba ta lio nie Pa tro lo wym KS MO pierw -

szy w Pol sce Tym cza so wy Ko mi tet Za ło -

ży ciel ski ZZ FMO. Dwa dni póź niej

na otwar tym ze bra niu par tyj nym w Ba ta -

lio nie Pa tro lowym KS MO z udzia łem de -

le ga tów z wo je wódz twa war szaw skie go

i in nych po wstał TKZ ZZ FMO o za się gu

kra jo wym. Je go przed sta wi cie le do koń ca

ma ja prowadzili roz mo wy z przed sta wi -

ciela mi MSW. 1 czerw ca od by ły się 

dwa zjaz dy – je den w War sza wie (ok. 700

uczest ni ków) i dru gi w Ka to wi cach

(ok. 120 uczest ni ków). Gdy oka za ło się,

że oby dwa do szły do skut ku, a kie row nic -

two re sor tu nie prze szka dza, zjazd ka to -

wic ki przy łą czył się do war szaw skie go.

To wła śnie wte dy po wstał Ogól no pol ski

Ko mi tet Za ło ży cielski ZZ FMO z 50-oso -

bo wym pre zy dium, na któ re go cze le

stanął por. Wik tor Mikusiński. Po tem do

7 czerw ca to czy ły się roz mo wy z Ko mi sją

Ko or dy na cyj ną Rady Mi ni strów ds. Umac -

nia nia Pra wo rząd no ści i Prze strze ga nia

Po rząd ku Praw ne go pod prze wod nic twem

gen. dyw. Cze sła wa Kisz cza ka. Mi li cjan -

tom od mó wio no zgo dy na utwo rze nie

związ ku za wo do we go. 9 czerwca od był się

dru gi zjazd w War sza wie. Wik tor Mi ku siń -

ski zło żył re zy gna cję, a no wym prze wod -

ni czą cym pre zy dium zo stał Ire ne usz

Sie rań ski. Ko men dant głów ny MO wpro -

wa dził stan pod wyż szo nej go to wo ści 

i zli kwi do wał ba ta lion pa tro lo wy, gdzie

spo ty ka li się de le ga ci. Mi mo to 10 czerw -

ca mi li cjan ci zło ży li wnio sek o re je stra cję

związ ku w sądzie. Ty dzień póź niej za czę -

ły się re pre sje wo bec funk cjo na riu szy, któ -

rzy chcie li zmian. We dług da nych, do

któ rych do tarł Wik tor Mi ku siń ski, do

grud nia 1981 r. zwol nio no około 120 funk -

cjo na riu szy. Kil ku set zmu szo no do pod -

pisa nia oświad czeń o re zy gna cji z dzia-

łal no ści związ ko wej. We wrze śniu sąd za -

wie sił roz pa trze nie wnio sku o re je stra cję

związ ku mi li cjan tów. W pro te ście do szło

do oku pa cji war szaw skiej Ha li Gwar dii.

Trzy dni póź niej de le ga cja OKZ wzię ła

Koperta z okolicznościowymi stemplami
robionymi przez internowanych w obozie na
Białołęce

Okupacja Hali Gwardii w Warszawie
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Oto opo wieść Je rze go Ga jow ni ka:

Uro dzi łem się w Otwoc ku. Pierw szą pra cę w warsz ta tach sa mo cho do wych trans por tu
bu dow la ne go pod ją łem w War sza wie. Skoń czy łem za sad ni czą szko łę bu dow la ną, po tem
zro bi łem ma tu rę. Tre no wa łem za pa sy. Służ bę woj sko wą spę dzi łem w za sa dzie na sali gim -
na stycz nej. Po woj sku da lej tre no wa łem na Gwar dii. Dzię ki klu bo wi po sze dłem na etat
do pra cy na Iwic kiej. Wte dy te warsz ta ty i ga ra że sta no wi ły za ple cze tech nicz no -re mon to -
we re sor tu i pod le ga ły bez po śred nio MSW. 

NA WET AWAN SO WA ŁEM...
Do pó ki nie za czę ły się mo je kło po ty zwią za ne z dzia łal no ścią, a wła ści wie pró bą dzia -
ła nia, że by by ło to uczci wie okre ślo ne, to na wet awan so wa łem. Do sze dłem do stop nia
sier żan ta. Oże ni łem się, dzię ki dzia łal no ści w klu bie do sta łem miesz ka nie. Żona po -
sta wi ła po tem wa ru nek – że al bo klub, al bo dom. Mło dy chło pak by łem, za ko cha ny
i po sta wi łem na ro dzi nę. Wie dzia łem, że ka rie ry spor to wej nie zro bię. By łem ra czej
prze cięt nym za wod ni kiem. Ćwi czy łem po tem już dla wła snej sa tys fak cji i że by być
w for mie. 

Te dys ku sje na ga ra żach za czę ły się na fa li prze mian, któ re ogar nia ły ca łą Pol skę. Na po -
cząt ku to by ło ta kie cho dze nie i ga da nie, ko men to wa nie te go, co dzia ło się w kra ju. Z cza -
sem za czę li śmy te roz mo wy prze no sić na ze bra nia mło dzie żów ki par tyj nej, do któ rej
na le ża łem. Chcie li śmy zro bić coś po dob ne go do „So li dar no ści”, ale pod wła snym szyl dem.
U nas też nie bra ko wa ło lu dzi nie za do wo lo nych. Oczy wi ście za twar dzia ły be ton par tyj ny
sta rał się nam tłu ma czyć, że to wszyst ko jest nie re al ne i na le ży trzy mać się PZPR. Wte dy
już pil nie nas ob ser wo wa no. 

PO WIE DZIA ŁEM KIL KA ZDAŃ
Po tem wy ło nio no czo łów kę lu dzi, któ rzy gło śno mó wi li to, co my śle li, m.in. i ja się tam
zna la złem i za wie zio no nas do mi ni ster stwa na Ra ko wiec ką. Każ dy z nas miał moż li wość
wy po wie dze nia się na pa lą ce pro ble my, ale ogra ni cza no nas tyl ko do bo lą czek warsz ta tów.
Nie któ rym wy da wa ło się, że jak po wie dzą to w spo sób bez po śred ni, to coś się zmie ni. Ja po -
wie dzia łem tyl ko kil ka zdań, też na te mat ga ra żów, na in ny nie da li nam mó wić. Po za tym,
za każ dym ra zem, gdy ktoś zgła szał chęć mó wie nia, mu siał za mel do wać się, po dać imię, na -
zwi sko, sto pień i do pie ro po wie dzieć, o co mu cho dzi. By li śmy po pro stu na gry wa ni. 

Cho dzi ło nam o wie le rze czy, ale przede wszyst kim o po sza no wa nie na szej pra cy i nas
jako osób. Cza sa mi by li śmy trak to wa ni nie mal jak na rzę dzia. Po za tym wte dy zda rza ło
się też, że nas, pra cow ni ków warsz ta to wych, ubie ra no w mun du ry po lo we, wy da wa no broń
i cho dzi li śmy w pa tro lach. By ły de mon stra cje i tłu ma czo no nam, że ma my pil no wać po rząd -
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Bibuła z obozu w Wierzchowie Pomorskim
opisująca pacyfikację internowanych

udział w I Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów

„So li dar no ści” w Gdań sku. W li sto pa dzie

mi li cjan tów zwol nio nych ze służ by przy jął

Lech Wa łę sa. 10 grud nia pię ciu by łych mi li -

cjan tów pod ję ło strajk gło do wy w Stocz ni

Szcze ciń skiej w pro te ście prze ciw prze -

dłu ża ją cej się re je stra cji związ ku, a na -

stęp ne go dnia ob ra du ją ca w Gdań sku

Ko mi sja Kra jo wa „So li dar no ści” po par ła

re je stra cję ZZ F MO. Po 13 grud nia in ter -

no wa no około 25 mi li cyj nych dzia ła czy.

Po zwol nie niu część włą czy ła się w dzia -

łal ność pod zie mia. Za czę ło uka zy wać się

pi smo „God ność”, po ru sza ją ce pro ble my

by łych mi li cjan tów. Po tem nie któ rzy dzia -

ła cze wy emi gro wa li. W 1990 r. tym, któ -

rzy wró ci li do służ by, za li czo no la ta

po zwol nie niu do wy słu gi eme ry tal nej.

Nie wszy scy sko rzy sta li z tej moż li wo ści. 

Te mat związ ków za wo do wych w Mi li cji

Oby wa tel skiej jest za gad nie niem jesz cze

do koń ca nie zba da nym. Na na szych ła -

mach opu bli ko wa li śmy dwa du że tek sty

na ten te mat; „Hi sto ria związ ku praw dzi -

wa” (gru dzień 2005 r.) i „Pa ły od ge ne ra -

ła” (lu ty 2007 r.). O pró bach dzia łal no ści

re for ma tor sko -związ ko wej w ga ra żach

przy ul. Iwic kiej w War sza wie, jed no st ce

pod le głej bez po śred nio MSW, Wik tor Mi -

ku siń ski, pi szą cy ob szer ną mo no gra fię ru -

chu, do wie dział się od na szej ga ze ty, a my

od Je rze go Ga jow ni ka, jed ne go z wie lu

bez i mien nych bo ha te rów tam tych dni,

do któ re go tra fi li śmy też tro chę przez

przy pa dek. 

Ape lu je my do tych, któ rzy chcą się po -

dzie lić z Wik to rem Mikusińskim swo imi

wspo mnie nia mi, a jesz cze te go nie zro -

bili, aby skon tak to wa li się z re dak cją 

Policji 997 lub bez po śred nio z au to rem

(22) 649 29 42. Te wy da rze nia trze ba

prze cho wać dla po tom nych. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
zdj. au tor (2) i archiwum 

Zwol nio ny
dla do bra służ by

Jerzy Gajownik ma 58 lat. Mieszka
na warszawskim Mokotowie, 
a 30 lat temu pracował w garażach
na Iwickiej. Dzisiaj ma II grupę
inwalidzką i pracuje w ochronie. 
Ze zdziwieniem przyjął moją
propozycję, aby powspominać
gorący 1981 r. – Wie pan, ja nie
mogę przypisywać sobie jakichś
osiągnięć – zaczął naszą rozmowę.
– Młody byłem, chciałem zmian,
a zanim zaczęliśmy działać, rozbito
nas. Nie ma się czym chwalić… 

�
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ku, a jak ktoś pod sko czy, to przy lać. A wie lu z nas nie mia ło nic
prze ciw tym lu dziom. 

Zwol nio no mnie 31 sierp nia 1981 r., tak jak in nych – dla do bra
służ by. Nie by łem na wet na zjeź dzie na Sta lin gradz kiej. Nie to, że
nam wprost za bra nia li, po pro stu by li śmy za stra sza ni, fak tycz nie
już roz bi ci, tłu ma czo no, że nie war to się an ga żo wać, nie by li śmy
zresz tą nor mal ną jed nost ką MO, ale pod le ga li śmy bez po śred nio
MSW. W mi li cji prze pra co wa łem po nad 6 lat. Gdy szu ka łem po -
tem pra cy, to czę sto by ło tak, że już coś so bie za ła twi łem, ale gdy
przy cho dzi łem z do ku men ta mi do kadr, to dzię ko wa no mi. Pra cę
zna la złem do pie ro dzię ki ko le dze. Po tem zmie nia łem ją jesz cze kil -
ka ra zy. Pra co wa łem, dzię ki te ścio wi, na kontr ak cie na Sło wa cji. 

MÓJ CZAS PRZE MI NĄŁ
Do służ by już nie wró ci łem. By ły cięż kie cza sy, ale wie lu tak ży ło.
Ują łem się ho no rem – sko ro ty le lat nie in te re so wa li ście się mną, to
ja już so bie sam po ra dzę. Wte dy mia łem pra cę. Tak mi się ży cie po -
ukła da ło. Nie chcia łem do te go wra cać. Po 1990 r. pra co wa łem
w wie lu fir mach i na róż nych sta no wi skach. Pró bo wa łem na wet
swo ich sił na Sta dio nie X -le cia, ja ko han dlarz, ale ja za na iw ny
je stem i nie spraw dzi łem się w tym śro do wi sku. Po za tym to był Dzi -
ki Za chód – trze ba by ło pła cić ha ra cze, wy co fa łem się z te go. Wy -
je cha łem do pra cy w Niem czech, ale tra fi łem na oszu sta. Do brze, że
mia łem pie nią dze, któ re ze so bą przy wio złem, to przy naj mniej mia -
łem za co wró cić. Te raz mam sta łą umo wę ja ko pra cow nik ochro ny.
Je stem po za wa le. Rok te mu wsz cze pio no mi baj pa sy. Nie mo gę już
pod jąć się cięż szej bu dow lan ki, ale dzię ki te mu, że są udo god nie -
nia dla firm przyj mu ją cych nie peł no spraw nych, zna la złem obec ne
za ję cie. Za ra biam 1400 zł. Wia do mo, że nie jest to du żo, ale ja
przy wy kłem do ta kie go po zio mu i już. Bra ku je mi wy słu gi do eme -
ry tu ry, bo mia łem prze rwy w za trud nie niu, a do wie ku też jesz cze

kil ka lat. Nie wiem, co bę dzie, jak wy dłu żą, że mu szę pra co wać
do 70. ro ku ży cia. Po go dzi łem się już z tym, że mój czas prze mi -
nął. Nie roz wa żam te go w ka te go riach tra ge dii. By ły cięż kie cza sy,
że nie mia łem pra cy, która da wa ła by mi spo koj nie prze trwać do na -
stęp ne go mie sią ca. Przy szedł roz wód. Dzie ci by ły z mat ką, ale bo -
la ło mnie, że nie za wsze by ło mnie stać, aby ku pić im to, co chcia ły.
No, ta kie zwy kłe ludz kie życie. Wie lu prze cież mia ło lub ma po -
dob ne pro ble my. Osiem lat temu po wtór nie się oże ni łem. Je stem po -
go dzo ny ze świa tem. 

IN NI UCIER PIE LI WIĘ CEJ
Dla cze go za an ga żo wa łem się w 1981 r.? Po pro stu na le żę do lu dzi,
któ rzy wie rzą tro chę na iw nie w pew ne war to ści. Te raz ostroż niej
na wszyst ko pa trzę. Tak na uczy ło mnie ży cie. Wte dy by łem mło -
dym chło pa kiem, któ ry w do dat ku z do mu wy niósł prze świad cze -
nie, że uczci wość i pra ca to naj waż niej sze rze czy w ży ciu czło wie ka
i trze ba sza no wać in nych lu dzi i ich pra cę. Czy ża łu ję? Nie mo gę
po wie dzieć, że czu ję się po krzyw dzo ny, in ni ucier pie li wię cej. Czu -
ję na to miast ta kie we wnętrz ne po krzyw dze nie, że nie uda ło mi się
po twier dzić słów ro dzi ców w mo ich dzia ła niach, że ży cie tak bru -
tal nie zwe ry fi ko wa ło te za cho wa nia. Mo gę jed nak każ de mu spoj -
rzeć pro sto w oczy, bo ni ko go nie skrzyw dzi łem. 

Nie przy pusz cza łem, że jesz cze kie dyś bę dę wra cał do te go te ma -
tu. Prze sze dłem nad tym do po rząd ku. Tak mó wię, że prze sze dłem,
bo te raz już mo gę tak po wie dzieć, ale trwa ło to tro chę. Za wsze li -
czy łem na sie bie i uczci wą pra cę i to wszyst ko. By ło jak by ło.
Zawsze war to wal czyć o coś, co po pra wi ło by ży cie lu dzi, ale w na -
szych wa run kach warsz ta tów by li śmy za sła bi. �

wy słu chał i zdję cie zro bił 
PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Marian Sadłowski 
nie żyje
W ro ku trzy dzie sto le cia zmarł je den z za słu żo nych
dzia ła czy mi li cyj nych z 1981 r. Ma rian Sa dłow ski. Wia -
do mość o je go śmier ci do tar ła do nas z opóź nie niem.
Choć od lat miesz kał w Szwe cji, był wier nym czy tel ni -
kiem na sze go pi sma i orę dow ni kiem utrwa le nia hi sto -
rii ru chu re for ma tor skie go w MO. To dzię ki je go po mo cy uda ło
mi się do trzeć do dzia ła czy mi li cyj nych w Szcze ci nie, gdy pi sa -
łem ma te riał „Pa ły od ge ne ra ła” o po bi ciu in ter no wa nych
w Wierz cho wie Po mor skim. 
Ja ko by ły do cho dze nio wiec za bez pie czył wie le cen nych do ku -
men tów z tam te go okre su, któ re w ostat nich la tach prze ka zał
Wik to ro wi Mi ku siń skie mu, aby po móc przy pi sa niu mo no gra fii
ru chu. 
Służ bę w MO za czął w 1964 r. w Szcze ci nie. 27 ma ja 1981 r. po -
wo łał u sie bie w wy dzia le ko mi tet za ło ży ciel ski ZZ FMO. Ujaw -
nił m.in. fał szo wa nie sta ty sty ki i in ne nad uży cia. Sto jąc na stra ży
pra wa, nie za wa hał się zło żyć w tej spra wie za wia do mie nia
do pro ku ra tu ry. Był człon kiem Pre zy dium KZ ZZ FMO wo je -
wódz twa szcze ciń skie go. Uczest ni czył w oby dwu czerw co wych
zjaz dach w War sza wie. Odmówił pod pi sa nia oświad cze nia

o rezygnacji z dzia łal no ści związ ko wej i już
17 czerw ca 1981 r. zo stał wy rzu co ny ze służ -
by. Nie prze rwał jed nak sta rań o za re je stro -
wanie związ ku. Brał udział w oku pa cji Ha li
Gwar dii. Spo ty kał się z ro bot ni ka mi w za kła -
dach pra cy, tłu ma czył, o co wal czą mi li cjan ci.
Współ pra co wał z „So li dar no ścią”. 10 grud nia
1981 r. pod jął strajk gło do wy w Stocz ni Szcze -
ciń skiej. In ter no wa no go 17 grud nia 1981 r.
W cza sie pa cy fi ka cji obo zu w Wierz cho wie Po -
mor skim zo stał cięż ko po bi ty. Po wyj ściu
na wol ność nie mógł zna leźć pracy. SB pil no -

wa ła, aby ni gdzie go nie przy ję to. W 1984 r. wy emi gro wał wraz
z ro dzi ną do Szwe cji. Za bro nio no mu wra cać. W Skan dy na wii
na wią zał kon tak ty z emi gra cją, or ga ni zo wał po moc ma te rial ną
dla miesz kań ców Szcze ci na, brał udział w de mon stra cjach
pod am ba sa dą PRL, pi sał li sty pro te sta cyj ne, tak że do władz
ko mu ni stycz nej Pol ski. 
Był człon kiem sto wa rzy sze nia „God ność”. Co ro ku przy jeż dżał
do Pol ski. Był orę dow ni kiem za po mnie nia ura zów mię dzy daw -
ny mi opo zy cjo ni sta mi. W 2009 r. za swo ją dzia łal ność zo stał od -
zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.
Zmarł w lu tym br. po cięż kiej i dłu giej cho ro bie. 

Cześć Je go Pa mię ci! �
PA WEŁ OSTA SZEW SKI

zdj. au tor 

�
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W ja kim ce lu po wsta ło sto wa rzy sze nie? 
– Sto wa rzy sze nie zo sta ło za re je stro wa ne

w 2007 r. w ce lach in te gra cyj no -hi sto rycz -

nych, aby za cho wać pa mięć o na szym ru chu,

pró bo wać sca lić śro do wi sko, od na leźć in nych

ko le gów, do trzeć do do ku men tów i opra co -

wać hi sto rię wy da rzeń sprzed 30 lat. 

No właśnie, mamy jubileuszowy rok dla
milicyjnych związkowców. Jakie przed-
sięwzięcia przygotowało stowarzyszenie? 

– Gdy za czą łem się zaj mo wać na po waż nie

hi sto rią na sze go ru chu, by łem za sko czo ny,

a na wet zbul wer so wa ny, że wła ści wie nikt

w śro do wi sku po li cyj nym nie ma o niej po ję -

cia. Tak jak by ni ko go to nie in te re so wa ło.

A my ślę, że nasz ruch jest jed nym z nie licz -

nych, a mo że je dy nym ja śniej szym zda rze -

niem w hi sto rii mi li cji, któ re po win no po

MO po zo stać. To prze cież pięk na kar ta.

Policja po win na pa mię tać o niej, chwa lić się

nią, że by li ta cy od waż ni lu dzie i na wią zy wać

do tych ko rze ni. Te raz wi dzę to tro chę

szerzej, że no we po ko le nia są ina czej wy cho -

wy wa ne, kształ to wa ne bez po czu cia hi sto -

rycz nej przy na leż no ści. Ale dla te go tym

bar dziej trze ba ro bić wszyst ko, aby da wać

świa dec two, że by li śmy, a zwłasz cza że,

mimo wszyst ko, na sza dzia łal ność przy nio sła

pew ne owo ce. My mi li cjan ci, trzy dzie ści lat

te mu pró bu ją cy utwo rzyć zwią zek za wo do -

wy i zre for mo wać re sort spraw we wnętrz -

nych, ma my swój udział w tej rze czy wi sto ści,

któ ra jest te raz – w no wej Pol sce i no wej, od -

ro dzo nej Po li cji. 

Ob cho dy 30-le cia za czy na my w Szko le Po -

li cji w Ka to wi cach, gdzie na 1 czerw ca za pla -

no wa no uro czy stość wmu ro wa nia ta bli cy

pa miąt ko wej, przy po mi na ją cej, że wła śnie

w Ka to wi cach za czął się ofi cjal nie i pu blicz -

nie ruch re for ma tor sko -związ ko wy w MO.

Początek był 20 ma ja 1981 r. w V Ko mi sa ria -

cie MO w Ka to wi cach -Szo pie ni cach. A wła -

śnie 1 czerw ca trzy dzie ści lat te mu od był się

zjazd de le ga tów. Wte dy by ły tam ko sza ry

ZO MO, dziś jest szko ła Po li cji. 

Na to miast pod ko niec mie sią ca w Cen -

trum Szko le nia Po li cji w Le gio no wie od bę -

dzie się spo tka nie człon ków sto wa rzy sze nia

z kie row nic twem KGP i MSWiA. Zor ga ni zu -

je my tam też wal ne ze bra nie. 

Co uda ło się zro bić przez czte ry la ta dzia łal -
no ści sto wa rzy sze nia? 

– Pró bu je my po móc na szym człon kom,

któ rzy nie wró ci li do służ by, nie po ra dzi li so -

bie w no wych wa run kach, nie po tra fi li się od -

na leźć i ma ją z te go po wo du róż ne kło po ty

ma te rial ne i ży cio we. Czte rem by łym mi li -

cjan tom, któ rzy zo sta li zwol nie ni, nie wró ci li

do służ by, a bra ko wa ło im nie wie le do wy słu -

gi lat, uda ło się, dzięki ówczesnemu wice-

premierowi Grzegorzowi Schetynie, za ła twić

świad cze nia spe cjal ne. Na si człon ko wie zo -

sta li także wy róż nie ni w 2009 r. z oka zji 90.

rocz ni cy po wo ła nia Po li cji Pań stwo wej przez

pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go Or de rami

Odrodzenia Pol ski. Nada no dwa Krzy że Ko -

man dor skie, czte ry Krzy że Ofi cer skie i sie -

dem Krzy ży Ka wa ler skich. Ju bi le uszo wy rok

Po li cji był tak że pierw szym, w któ rym pra wie

wszy scy na si człon ko wie zo sta li za pro sze ni

na rocz ni co we ob cho dy Świę ta Po li cji przez

ko men dan tów wo je wódz kich. 

Dru gim aspek tem na szej dzia łal no ści jest

ak tyw ność hi sto rycz no -pu bli ka tor ska.

Uczest ni czy li śmy w se sjach na uko wych po -

świę co nych hi sto rii Po li cji. 

W związ ku z pe ty cją Sto wa rzy sze nia Eme -

ry tów i Ren ci stów Po li cyj nych skie ro wa ną

do Par la men tu Eu ro pej skie go skar żą cą się

na usta wę dez u be ki za cyj ną my wy sła li śmy

kontr pe ty cję, w któ rej nie zga dza my się z ar -

gu men ta cją bro nią cą przy wi le jów by łych

funk cjo na riu szy apa ra tu uci sku PRL. 

A kie dy uka że się Pa na książ ka o ru chu? 
– Mam na dzie ję, że ta po zy cja, prze zna -

czo na dla szer sze go czy tel ni ka, uj rzy świa tło

dzien ne pod ko niec te go ro ku. Po za tym cały

czas pra cu ję nad ob szer ną mo no gra fią ru chu.

Mam go to wą pierw szą część, oko ło 300

stron, któ ra trak tu je o przy czy nach, ge ne zie

i dzia łal no ści struk tur ogól no pol skich.

W czę ści dru giej opi sa ny bę dzie ruch w po -

szcze gól nych gar ni zo nach. 

– Trudno mówić o tym przy okazji jubileuszu,
ale kiedyś trzeba – spotykając się w ciągu
kilku ostatnich lat z różnymi milicyjnymi
działaczami z 1981 r. odniosłem wrażenie,
że obecnie wielu patrzy na siebie wilkiem,

że cały czas krążą jakieś wzajemne
podejrzenia o donoszenie, o agenturalność,
a niektórzy mają nawet pretensje do siebie,
że zaangażowali się w ruch, bo potem
wszystko stracili…

– To jest tak, jak w każ dym śro do wi sku. Na -

sze sto wa rzy sze nie liczy 37 człon ków, a dzia ła -

czy by ło wię cej. Kol por to wa ne są fał szy we

in for ma cje, np. o mnie, że by łem funk cjo na riu -

szem SB, a jed no cze śnie agen tem. Prze cież to

wszyst ko moż na spraw dzić w IPN, część do ku -

men tów umie ści łem na stro nie in ter ne to wej

sto wa rzy sze nia (www.sfmo.ovh.org). Sy tu acja

już na ty le mnie zbul wer so wa ła, że swo ich

praw, i to z do brym skut kiem, do cho dzi łem

w są dzie. Ty le że to wszyst ko za bie ra du żo cza -

su i ener gii. Wo lał bym się sku pić na pi sa niu mo -

no gra fii. Za wsze znaj dą się ludzie o men tal no ści

spi sko wej, któ rym nic nie da się wy tłu ma czyć.

A agen ta wśród nas fak tycz nie mie li śmy. To

zna na spra wa. Roz pra co wy wał nas, aby śmy za -

nie cha li wy da wa nia „God no ści”. 

Nie mam naj mniej szych wąt pli wo ści, że

war to by ło się an ga żo wać w ruch. To jed no

z mo ich naj pięk niej szych wspo mnień, zwłasz -

cza dzia łal ność w tym cza so wym ko mi te cie

i ze bra nia na Sta lin gradz kiej. To by ła wiel ka

jed ność mi li cjan tów. Lu dzie wy rzu ca li tam

z sie bie na gro ma dzo ne przez la ta pro ble my,

stre sy. Mia łem po czu cie, że na praw dę two -

rzy my coś wiel kie go. 

Dzię ku ję za roz mo wę. �
PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

zdj. au tor 
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Policja powinna pamiętać
Rozmowa z Wiktorem Jerzym
Mikusińskim, przewodniczącym
Zarządu Stowarzyszenia Byłych
Funkcjonariuszy MO
Represjonowanych za Działalność
Związkową i Polityczną
w latach 1981–1989 „Godność” 
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Policjanci z XVIII rotacji Jednostki
Specjalnej Polskiej Policji
w Kosowie przygotowali
i poprowadzili zajęcia z czerwonej
taktyki dla polskich żołnierzy
stacjonujących w Republice
Kosowskiej. 

K o so wo to punkt spor ny mię dzy za -

miesz ku ją cą tam te te re ny lud no ścią

serb ską i al bań ską – czę sto do cho dzi

tam do za mie szek z uży ciem gra na tów i ostrej

amu ni cji, któ re są skie ro wa ne prze ciw ko sta -

cjo nu ją cym w Ko so wie od dzia łom Unii Eu ro -

pej skiej i NA TO. Pol skie jed nost ki, ja ko

trzon grup spe cjal nych, w swo ich za da niach

ma ją roz wią zy wa nie wła śnie ta kich nie bez -

piecz nych sy tu acji. Dla te go pod czas XVIII ro -

ta cji Jed nost ki Spe cjal nej Pol skiej Po li cji

(JSPP) i XXIII ro ta cji woj sko wej po li cjan ci

spo tka li się z żoł nie rza mi na wspól nym szko -

le niu tak tycz no -me dycz nym.

DZIA ŁAĆ RA ZEM
Głów nym za da niem szko le nia by ła wy mia -

na do świad czeń i ujed no li ce nie tak ty ki ra to -

wa nia ży cia funk cjo na riu szy ran nych na po lu

wal ki. Ćwi cze nia pro wa dzi li Ra do sław Du da,

Ser giusz Koś ka, Hu bert Kre denc i Be ata Krze -

mień – po li cjan ci JSPP w Ko so wie. Za zna jo -

mi li oni żoł nie rzy z ogól ny mi pro ce du ra mi

czer wo nej tak ty ki, czy li po stę po wa niem
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Czerwona 
taktyka w Kosowie

w stre fach uzna wa nych za szcze gól nie nie bez -

piecz ne, oraz po ka za li pod sta wo we czyn no ści

nie sie nia po mo cy sa me mu sobie na po lu wal -

ki. Przy dzia ła niach ra tow ni czych żoł nie rze

ko rzy sta li ze sprzę tu me dycz ne go bę dą ce go

na ich in dy wi du al nym wy po sa że niu. 

Czyn no ści ra tow ni cze żoł nie rzy nie bę dą -

cych me dy ka mi sku pia ły się głów nie na

sku tecz nym za trzy ma niu krwa wie nia i tak -

tycz no -bo jo wym wy ko na niu za da nia oraz

na spo so bach wyj ścia z za sadz ki i ewa ku acji

ran nych z po jaz du w sy tu acji nie ty po wej.

Szcze gól ną uwa gę zwró co no na uży cie spe cja -

li stycz nych środ ków pa ra me dycz nych, ta kich

jak sta zy tak tycz ne, opa trun ki uci sko we

i środ ki he mo sta tycz ne; prze ćwi czo no tak że

pal pa cyj ne wej ście w głąb ra ny moc no krwa -

wią cej. Mot tem szko le nia by ły sło wa: Nie cze -
kam na po moc. Wy ko rzy stu ję to, co mam. Mo je
ży cie to czas. Dbam o sie bie. Umie jęt no ści i szyb -
kie dzia ła nie to mo je ży cie – nie od da ję go w rę -
ce in nych, ale je śli je stem świa do my, zaj mu ję się
nim sam. �

ALEK SAN DRA WI CIK
Kon sul ta cje tak tycz no -me dycz ne: 

Bog dan Ser niak
zdj.: Ra do sław Du da, Ser giusz Koś ka, 

Hu bert Kre denc, Be ata Krze mień

Względnie bezpieczne podejście do pojazdu od strony przeciwnej do zagrożenia

Ewakuacja rannego żołnierza z pojazdu
Ewakuacja rannego w zespole czteroosobowym z wykorzystaniem ubezpieczenia
kierunkowego

Transport poszkodowanego w zespole
dwuosobowym
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Tamowanie dużych krwawień na kończynach
przez „pakowanie rany”, czyli wkładanie
gazy lub bandaża do wnętrza rany:
bezpośredni ucisk w tym miejscu tamuje
krwawienie, ponieważ gaza nasiąka
i czopuje ranę

Policjanci w strefie śmierci wykonują
podstawowe czynności ratownicze
z jednoczesnym prowadzeniem ognia
kontratakującego i osłonowego

Ogień osłonowy w strefie śmierci.
W przypadku braku wsparcia pomagamy
sobie sami przez jednoczesne czynności
medyczne i walkę z przeciwnikiem

Jedną sprawną ręką próbujemy ratować
swoje życie, wykorzystując środki medyczne
będące w wyposażeniu indywidualnym

Podstawowe czynności ratownicze
powinniśmy wykonywać automatycznie, tak
jak suchy trening strzelecki

Realistycznie przeprowadzane ćwiczenia
przypominać mają uczestnikom, że życie jest
bezcenne

Trening. Stazy i opatrunki uciskowe zakładane z zasłoniętymi oczami
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DO CE NIO NA IN SPEK CJA
Uchwa lo na z po sel skiej ini cja ty wy usta wa 

fo to ra da ro wa roz sze rzy ła kom pe ten cje funk -

cjo na riu szy In spek cji Trans por tu Dro go we -

go. Do paź dzier ni ka 2010 r. in spek to rzy

ITD mo gli za trzy my wać do kon tro li wy łącz -

nie po jaz dy wy ko nu ją ce prze wóz dro go wy

w ro zu mie niu usta wy o trans por cie dro go -

wym (cię ża rów ki i au to bu sy). Dziś mo gą już

kon tro lo wać – po dob nie jak po li cja dro go wa

– wszyst kie po jaz dy, w tym sa mo cho dy oso -

bo we, kie ro wa ne przez oso bę:

• w sto sun ku do któ rej za cho dzi uza sad nio -
ne po dej rze nie, że kie ru je po jaz dem pod wpły -
wem al ko ho lu lub środ ków odu rza ją cych,

• któ ra na ru szy ła prze pi sy ru chu dro go we -
go, a na ru sze nie to zo sta ło za re je stro wa ne
przez przy rzą dy kon tro l no -po mia ro we lub
przez prze no śne lub za in sta lo wa ne w po jeź dzie
(tak że na stat ku po wietrz nym) urzą dze nia 
re je stru ją ce,

• któ ra ra żą co na ru szy ła prze pi sy ru chu dro -
go we go lub spo wo do wa ła za gro że nie je go bez -
pie czeń stwa.

Funk cjo na riu szom tej in spek cji da no rów -

nież pra wo do ko rzy sta nia z no wo cze snych –

a do tych czas u nas nie sto so wa nych – urzą -

dzeń kon tro l no -po mia ro wych do tzw. od cin -

ko wej kon tro li pręd ko ści po jaz dów

(od punk tu A do punk tu B). Dzię ki nim po

1 lip ca br. mo że my się już spo dzie wać z In -

spek cji Trans por tu Dro go we go ko re spon -

den cji z in for ma cją, że np. od ci nek

au to stra dy A2 z Ko ni na do Stry ko wa prze je -

cha li śmy ze śred nią pręd ko ścią 185 km/h,

czy li prze kro czy li śmy li mit pręd ko ści 

o 45 km/h. Za ta kie wy kro cze nie otrzy ma my

man dat w wy so ko ści 300–400 zł (wg ta ry fi -

ka to ra) i 8 pkt kar nych. 

NO GA Z GA ZU, 
NAD CHO DZI CAN…
CAN to Cen trum Au to ma tycz ne go Nad zo ru

nad Ru chem Dro go wym. 1 lip ca br. Pol ska

do łą czy do gro na kra jów Wspól no ty dys po-

nu ją cych tym sys te mem. Dla wszyst kich 

kie ru ją cych o raj do wych am bi cjach to 

smut na wia do mość, bo ko go bła gać o li tość?

Maszt z fo to ra da rem? 

– Sko ro chce my po pra wić stan bez pie czeń -

stwa na na szych dro gach, mu si my się gnąć

po spraw dzo ne środ ki – tłu ma czy Ma riusz
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Białystok

LUBLIN

WARSZAWA

BIAŁYSTOK

BYDGOSZCZ

RZESZÓWKRAKÓW
KATOWICE

WROCŁAW

POZNAŃ

GORZÓW WLKP.

ŁÓDŹ
wschodnia

północno-wschodnia

północna

centralna

Centrum Automatycznego Nadzoru

nad Ruchem Drogowym

wielkopolska

północno-zachodnia

południowo-wschodnia

południowa

śląska

południowo-zachodnia

źródło: GITD

Rewolucja w fotoradarach
W rankingu najbardziej
niebezpiecznych motoryzacyjnie
krajów Europy od lat znajdujemy się
w ścisłej czołówce. Mimo
podejmowanych wysiłków ciągle
nie możemy się uporać z plagą
piractwa drogowego.

K aż de go ro ku w wy pad kach ko mu ni ka -

cyj nych gi nie w Pol sce oko ło 4,5 tys.

osób, prze szło 50 tys. do zna je ob ra żeń.

Ta kie licz by pla su ją Pol skę wśród kra jów naj -

wyż sze go ry zy ka. Czy uchwa lo na w paź dzier -

ni ku 2010 r. no we li za cja Pra wa o ru chu

dro go wym oraz nie któ rych in nych ustaw

((Dz. U. nr 225, poz. 1466), zwa na po pu lar -

nie usta wą fo to ra da ro wą, po pra wi zde cy do wa -

nie stan bez pie czeń stwa na na szych dro gach?
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Marcin Flieger, dyrektor 
Centrum Automatycznego Nadzoru
nad Ruchem Drogowym 
w Głównym Inspektoracie
Transportu Drogowego

– Cen trum Au to ma tycz ne go Nad zo ru nad Ru chem Dro go wym

jest wyko na niem re ko men da cji Ko mi sji Eu ro pej skiej,  która jesz -

cze za cza sów sta rej „pięt nast ki” uzna ła sys tem au to ma tycz nej

kon tro li nad ru chem dro go wym za naj lep szy spo sób re duk cji licz -

by ofiar śmier tel nych na dro gach. Po kil ku la tach przy go to wań

wresz cie go fi na li zu je my.

Priorytetem dla centrum jest przede wszyst kim pod nie sie nie

sta nu bez pie czeń stwa na na szych dro gach. Od wie lu bo wiem lat

głów ną przy czy ną wszyst kich wy pad ków – nie tyl ko zresz tą

w Pol sce – jest nie do sto so wa nie pręd ko ści do wa run ków ru chu. 

Je stem prze ko na ny, że centrum mo że po pra wić sta ty sty ki.

Nie któ re kra je udo wod ni ły, że moż na ogra ni czyć licz bę wy pad -

ków ko mu ni ka cyj nych spo wo do wa nych nie do sto so wa niem pręd -

ko ści do wa run ków ru chu wła śnie dzię ki za sto so wa niu

au to ma tycz nych urzą dzeń wspo ma ga ją cych, ta kich jak fo to ra da -

ry. Ich efek tyw ność na wet kil ka dzie siąt ra zy prze wyż sza sku tecz -

ność pro wa dze nia ręcz nych po mia rów pręd ko ści przez funk cjo -

na riu szy ru chu dro go we go oraz in nych for ma cji. 

Nie ozna cza to, że do tych cza so we dzia ła nia po win ny zo stać

za nie cha ne. Wręcz prze ciw nie, dzia ła nia cen trum ma ją od cią żyć

po li cjan tów od za dań ad mi ni stra cyj nych. 

Za in au gu ru je my na szą dzia łal ność z oko ło set ką urzą dzeń re -

je stru ją cych. Pla nu je my, że do koń ca bie żą ce go ro ku uda nam się

za in sta lo wać na sie ci dróg kra jo wych i au to strad oko ło trzy stu

fo to ra da rów. 

Stwo rzą jed no li tą ogól no kra jo wą sieć, w peł ni zauto ma ty zo wa -

ną, po łą czo ną z cen tral nym ser we rem, na któ rym bę dą re je stro -

wa ne da ne o prze kro cze niach do pusz czal nej pręd ko ści czy o

nie sto so wa niu się do sy gna łów świetl nych wraz ze zdję ciem po -

jaz du, któ rym na ru szo no prze pi sy ru chu dro go we go, je go nu me -

rem re je stra cyj nym, da ny mi wła ści cie la itp. Ser wer bę dzie się

znaj do wał w sie dzi bie cen trum w War sza wie. Do nie go dro gą

elek tro nicz ną bę dą spły wa ły wszyst kie da ne o wy kro cze niach ze -

bra ne przez de le ga tu ry te re no we. Jest ich 10, obej mu ją ob szar

ca łe go kra ju. W War sza wie na bie żą co bę dzie na stę po wać we ry -

fi ka cja prze sła ne go ma te ria łu i przy go to wy wa nie ko re spon den cji

do osób, któ re na ru szy ły prze pi sy ru chu dro go we go. Pra ce te do -

ce lo wo zo sta ną w peł ni zauto ma ty zo wa ne. W przy pad kach spor -

nych de le ga tu ry te re no we re ali zo wać bę dą czyn no ści

wy ja śnia ją ce. �

not. JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. GITD    
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Wa siak, głów ny spe cja li sta BRD KGP. – Do -

brym dla nas wzo rem jest Fran cja, któ ra bo ry -

ka ła się z po dob ny mi jak my pro ble ma mi

w ru chu już w 2002 ro ku. Od no to wa no tam

wów czas po nad 8 tys. śmier tel nych ofiar wy -

pad ków dro go wych, bę dą cych w więk szo ści

skut kiem nad mier nych pręd ko ści. Po li cja

dro go wa nie by ła w sta nie opa no wać tej pla -

gi, szyb ko więc zde cy do wa no się na sys tem

fo to ra da rów i na tych mia sto wą eg ze ku cję

man da tów kar nych. Już po dwóch la tach

licz ba naj cięż szych wy pad ków spa dła we

Fran cji o 50 proc.! Gwo li praw dy trze ba jed -

nak przy znać, że wdra ża niu tam sys te mu au -

to ma tycz nej kon tro li pręd ko ści to wa rzy szy ło

sys te ma tycz ne in we sto wa nie w in fra struk -

tu rę dro go wą. 

W bu do wie na sze go sys te mu do po mo gła

Unia Eu ro pej ska, wspie ra jąc In spek cję

Trans por tu Dro go we go do ta cja mi po cho dzą -

cy mi z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk -

tu ra i Śro do wi sko. Dzię ki te mu już w lip cu

po wo ła ne w struk tu rze ITD Cen trum Au to -

ma tycz ne go Nad zo ru nad Ru chem Dro go -

wym ofi cjal nie dys po no wać bę dzie fo to -

ra da ra mi (wraz z masz ta mi), prze ję ty mi

od Po li cji oraz od Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg

Kra jo wych i Au to strad. Stwo rzą one jed ną

sieć po to, aby mak sy mal nie przy spie szyć

pro ce du ry zwią za ne z prze sy ła niem, ob rób -

ką, ana li zą oraz usta la niem da nych za re je -

Man da ty z ser we ra

stro wa nych przez fo to ra da ry pi ra tów dro -

go wych i w kon se kwen cji na ło żyć od po wied -

niej wy so ko ści man dat.

DRO GI BEZ ATRAP
Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi za mie siąc

z na szych dróg znik ną rów nież atra py fo to -

ra da rów. W uza sad nie niu na pi sa no, że urzą -

dze nia re je stru ją ce pręd kość ma ją być

wi docz ne dla kie row ców i nie mo gą stać pu -

ste. Cho dzi o to, aby kie row ca miał peł ne

prze ko na nie, że je że li w nie bez piecz nym

miej scu nie zdej mie no gi z ga zu, to za pła ci

man dat.

Z wła sne go sprzę tu re je stru ją ce go na dal

bę dą ko rzy stać funk cjo na riu sze Po li cji oraz

stra ży gmin nych (miej skich). W tym ostat -

nim przy pad ku na stą pią jed nak spo re 

zmia ny. Straż ni cy te raz bę dą mo gli do ko-

ny wać kon tro li pręd ko ści wy łącz nie za po -

mo cą prze no śnych al bo za in sta lo wa nych

w po jeź dzie urzą dzeń re je stru ją cych.

Do te go w miej scach od po wied nio ozna ko -

wa nych.

Czas i miej sce ta kich kon tro li ma ją być

uzgad nia ne z Po li cją. Opi nię bę dzie mu siał

wy sta wić wła ści wy miej sco wo ko men dant

Po li cji. Ma on też oce nić za sad ność da nej

lo ka li za cji. Po nad to na dro gach kra jo wych

kon tro le straż ni ków ma ją być ogra ni czo ne

wy łącz nie do od cin ków po ło żo nych na ob -

sza rze za bu do wa nym. O kon tro lach na dro -

gach eks pre so wych i au to stra dach straż ni -

cy mu szą za po mnieć. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. K. Chrza now ski

Ważne zmiany 
w ustawie fotoradarowej:

• fotoradary będą montowane tylko
w miejscach niebezpiecznych,

• na drogach nie będzie atrap
fotoradarów,

• inspektor transportu drogowego –
podobnie jak policjant – ma prawo
kontrolować wszystkie pojazdy
na drodze,

• urządzenia rejestrujące prędkość
muszą być widoczne,

• kontrola straży miejskiej na drodze
musi być poprzedzona tablicą
informacyjną,

• tolerancja od 5 do 10 km/h
(w zależności od trasy)
przy pomiarze prędkości
fotoradarem.
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Mu zeum Ikon, otwar te w paź dzier ni ku 2006

r., mie ści się w czę ści XVII -wiecz ne go Pa ła -

cu Ar chi man dry tów na te re nie Mo na ste ru

Su pra skie go – z Bia łe go sto ku je dzie się tam nie -

ca łe pół go dzi ny, ale by obej rzeć wszyst kie zgro-

ma dzo ne tam skar by, le d wo wy star czy je den 

dzień. Już sa ma ko lek cja ikon z wie ków od

XVII do XX jest im po nu ją ca, ale bez cen ną per łą

zbio rów są oca la łe frag men ty XVI -wiecz nej po li -

chro mii w sty lu bi zan tyj skim, po cho dzą ce z cer kwi

Zwia sto wa nia NMP, któ rą w lip cu 1944 r. zbu rzy li

wy co fu ją cy się hi tle row cy. 

Eks po zy cja su pra skie go mu zeum po dzie lo na jest

te ma tycz nie i za pre zen to wa na w dzie wię ciu dzia -

łach, m.in. w sa lach: Ka no nu, Świą ty ni, Mat ki Bo -

żej, Świę tych, Fre sków. Na strój w nich bu du ją

świa tło i dźwięk, a opo wieść prze wod ni ka jest za -

pro sze niem do świa ta iko ny. Jed ną z sal urzą dzo no

na wzór ce li iko no pi ś ca (iko ny bo wiem pi sze się,

a nie ma lu je) – przez okien ko w drzwiach zwie dza -

ją cy mo gą zer k nąć na je go warsz tat pra cy, po nie waż

po cząt ko wo tym za ję ciem trud ni li się głów nie mni -

si zwa ni iko no pi sa mi. 

– Na sze mu zeum pro wa dzi warsz ta ty edu ka cyj ne

przy bli ża ją ce za gad nie nia zwią za ne z iko ną – mó wi

Kry sty na Sta wec ka, kie row nik Mu zeum Ikon. –

Pod czas za jęć uczest ni cy po zna ją eta py pra cy

OBOK NAS Kryminalistyka dla sztuki POLICJA 997       czerwiec 2011 r.36

Ikona 
w innym
Êwietle
Na Podlasiu, w Muzeum Ikon w Supraślu,
znajdują się najliczniejsze w Polsce zbiory
ikon i zabytków sztuki cerkiewnej – blisko
czterysta z nich można podziwiać
na multimedialnej ekspozycji stałej
supraskiego muzeum. Wiele ikon, które
trafiają do muzealnego inwentarza, ma swoje
tajemnice, a dzięki policyjnemu ekspertowi
od fotografii udało się zgłębić sekrety jednej
z nich. XVII-wieczny wizerunek „Kult Ikon Matki Bożej” ma wymiary 31,5 na 21,5 cm

– tutaj w świetle widzialnym

nad iko ną oraz za pi sa ne w niej tre ści, m.in. sym bo -

li kę ko lo rów, ge stów i zna cze nie na pi sów. 

CZTE RY WI ZE RUN KI 
MAT KI BO ŻEJ
Waż nym za da niem dla pra cow ni ków mu zeum,

oprócz pro pa go wa nia wie dzy o iko nach i zdo by wa -

nia no wych obiek tów, jest kon ser wa cja po sia da -

nych zbio rów i od kry wa nie ich ta jem nic. W 2007 r.

pla ców ka ku pi ła pięć ikon, wśród nich praw do po -

dob nie XVII -wiecz ny wi ze ru nek Kult Ikon Mat ki
Bo żej na de sce o wy mia rach 31,5 na 21,5 cm.

– To iko na wie lo po lo wa o dwu po zio mo wo uję tej

kom po zy cji, pi sa na na de sce z kow cze giem, czy li

wgłę bie niem w jej środ ko wej czę ści – tłu ma czy

Kry sty na Sta wec ka. – W kow cze gu miesz czą się

za zwy czaj głów ne wi ze run ki iko ny. W tym przy -

pad ku są to czte ry przed sta wie nia Mat ki Bo żej

w gór nym rzę dzie kom po zy cji, po ni żej wi dzi my

po stać Chry stu sa, a w dol nej czę ści so bór świę -

tych ad o ru ją cych Bo ga ro dzi cę z Dzie ciąt kiem. Na

polu iko ny, po za kow cze giem, po obu bo kach

głów ne go wy obra że nia, znaj du ją się czte ry po sta -

cie świę tych. Na szym zda niem ta iko na, ze wzglę -

du na swo ją bu do wę, struk tu rę, ma la tu rę oraz

wy mo wę teo lo gicz ną, jest bar dzo cie ka wym

obiek tem.
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W 2008 r. ob raz prze szedł kon ser wa cję, a od je -

sie ni ub.r. trwa ją nad nim pra ce ba daw cze.

W świe tle wi dzial nym wi docz ne są 2–3 war stwy

ma lar skie, więc ze spół mu zeum uznał, że wła śnie

ta iko na na da je się do bar dziej szcze gó ło wych ba -

dań i za słu gu je na in dy wi du al ne opra co wa nie.

Dla te go mu zeum po pro si ło KWP w Bia łym sto ku

o moż li wość sko rzy sta nia z tech nik fo to gra ficz -

nych, któ re po zwo li ły by przyj rzeć się ma la tu rze

iko ny za rów no w ogrom nym po więk sze niu, jak

rów nież z wy ko rzy sta niem świa tła UV i pro mie -

nio wa nia IR, gdzie dłu go ści fal świetl nych i pro -

mie nio wa nia są róż ne od pasm świa tła

wi dzial ne go. Po mo gła Jo lan ta Ja siń ska z Wy dzia łu

Kon tro li (o wy my ślo nych przez nią warsz ta tach

dla bia ło stoc kich po li cjan tów pi sa li śmy w nu me -

rze stycz nio wym Po li cji 997) – skon tak to wa ła

muzeum z nad kom. Ry szar dem So bo lew skim, eks -

per tem ba dań fo to gra ficz nych z CLK. 

– Pan So bo lew ski bar dzo życz li wie po trak to wał

na szą proś bę i zo stał włą czo ny do ze spo łu ba daw -

cze go – mó wi Kry sty na Sta wec ka. – Oczy wi ście

chcie li by śmy jak naj czę ściej ko rzy stać z po mo cy

po li cyj nych kry mi na li sty ków, po nie waż otwie ra to

no we moż li wo ści prac nad na szy mi zbio ra mi.

W UL TRA FIO LE CIE
I POD CZER WIE NI 
– Pra ca nad tą iko ną za ję ła mi mniej wię cej dwa ty go -

dnie – opo wia da nad kom. So bo lew ski. – Za sto so wa -

łem róż ne dłu go ści fal i roz ma ite tech ni ki

fo to gra fo wa nia, cza sem na wet ta kie, któ re nie ma ją

swo jej na zwy, że by w koń cu osią gnąć za pla no wa ny

efekt, czy li od czy tać na pi sy znaj du ją ce się na iko nie

pod kil ko ma gru by mi war stwa mi wer nik su, któ re bar -

dzo utrud nia ły ba da nie. 

Nad ko mi sarz już po nad 17 lat pra cu je w CLK

i spe cja li zu je się w wy ko ny wa niu ba dań z za sto so -

wa niem fo to gra ficz nych tech nik spe cjal nych. Dla

mu ze ów prze pro wa dzał eks per ty zy ob ra zów m.in. 

Rem brand ta, Wy spiań skie go, Kos sa ka i Wy czół kow -

skie go, a tak że in nych zna nych mi strzów ma lar stwa,

ba dał też ry sun ki i rę ko pi sy Cho pi na. Pod kre śla, że

do każ de go z tych za dań mu siał pod cho dzić in dy wi -

du al nie – nie ma jed ne go spo so bu pra cy z dzie ła mi

sztu ki, każ de mu trze ba po świę cić nie tyl ko czas, ale

i du żo ser ca.

– Mi mo wszyst ko ta żmud na pra ca na praw dę

wcią ga – mówi Ry szard So bo lew ski. – Kie dy uda je

się ujaw nić ja kieś frag men ty nie wi docz ne go łym

okiem, to jesz cze bar dziej mnie mo ty wu je i za chę ca

do dal szych po szu ki wań.

Rów nież pry wat nie fo to gra fia jest je go pa sją, łączy

ją z po dró ża mi do Ame ry ki Ła ciń skiej, któ rą jest za -

fa scy no wa ny. 

– Sztu ka pre ko lum bij ska bar dzo ce ni de tal, a ja,

kie dy po dró żu ję po tych kra jach i fo to gra fu ję je, też

sku piam się na szcze gó łach. Po po wro cie chcę po ka -

zy wać to pięk no za re je stro wa ne apa ra tem fo to gra -

ficz nym jak naj więk szej licz bie osób, dla te go sta ram

się or ga ni zo wać wy sta wy fo to gra ficz ne w róż nych

miej scach kra ju. 
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Wra ca jąc jed nak do iko ny, efek ty pra cy nad ko mi sa -

rza nad nią są na stę pu ją ce: w ul tra fio le cie (pro mie -

nio wa niu UV) wi dać śla dy re pe ra cji kon ser wa tor skich,

a zwa żyw szy na wiek iko ny, by ło ich całkiem spo ro

i nie wszyst kie zo sta ły wy ko na ne pro fe sjo nal nie. Pod -

czer wień (pro mie nio wa nie IR) ujaw ni ła na to miast na -

pi sy w ję zy ku sta ro -cer kiew no -sło wiań skim – to

naj star szy li te rac ki ję zyk sło wiań ski, któ ry dzię ki

misjonarzom Cy ry lo wi i Me to de mu stał się ję zy kiem

li tur gicz nym chrze ści jan ob rząd ku sło wiań skie go. Na -

pi sy te znaj du ją się wo kół po sta ci Mat ki Bo żej, Chry -

stu sa i świę tych – ich od czy ta niem za ję li się

pra cow ni cy mu zeum. 

– Naj czę ściej są to po pro stu imio na po szcze gól -

nych świę tych i sło wa mo dlitw – mó wi Kry sty na Sta -

wec ka. – Nie chcie li by śmy jed nak zdra dzać za du żo,

po nie waż przy go to wu je my mo no gra fię po świę co ną

tej iko nie, w któ rej po sta ra my się od two rzyć jej hi -

sto rię. Pra cę za ty tu ło wa li śmy Ta jem ni ca „jed nej” iko -
ny i zo sta nie ona za pre zen to wa na w na szym mu zeum

na wy sta wie w czerw cu te go ro ku – oczy wi ście wraz

z sa mą iko ną, któ ra póź niej znaj dzie swo je sta łe miej -

sce w jed nej z sal. 

Po za koń cze niu ba dań fo to gra ficz nych mu zeum wy -

ko na ło jesz cze RTG iko ny: oka za ło się, że pod wi ze run -

kiem Chry stu sa, w niż szej war stwie ma la tu ry, znaj du je

się przed sta wie nie Bo ga ro dzi cy Zna ku – jak wi -

dać, XVII -wiecz ny wi ze ru nek Kult Ikon Mat ki Bo żej
kry je nie jed ną ta jem ni cę. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Ry szard So bo lew ski

W podczerwieni ukazały się napisy w staro-cerkiewno-
-słowiańskim – imiona świętych i fragmenty modlitw

W ultrafiolecie widoczne
są ślady reperacji
konserwatorskich

Symbolika kolorów i gestów 
oraz treść napisów – w ikonie wszystko 

ma swoje znaczenie.
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6 czerwca 2011 r. w polskim systemie prawnym
pojawiło się nowe przestępstwo: tzw. stalking,
definiowane jako uporczywe nękanie lub wzbudzanie
uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia
lub istotne naruszenie prywatności innej osoby 
lub osoby jej najbliższej. Wprowadziła je ustawa 
z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny,
ogłoszona 5 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Ustaw nr 72,
pod pozycją 381. 

Z a bro nio ne zo sta ło też pod szy wa nie się pod in ną oso bę, wy ko -

rzy sty wa nie jej wi ze run ku lub in nych da nych oso bo wych w celu

wy rzą dze nia jej szko dy ma jąt ko wej lub oso bi stej (o tym w na -

stęp nym nu me rze – red.). Ści ga nie stal kin gu na stą pi na wnio sek po -

krzyw dzo ne go. Stal ker za gro żo ny bę dzie ka rą po zba wie nia wol no ści

do lat trzech, chy ba że w wy ni ku te go prze stęp stwa po krzyw dzo ny

tar gnie się na wła sne ży cie. W ta kiej sy tu acji prze stęp stwo to bę dzie

za gro żo ne ka rą po zba wie nia wol no ści od ro ku do lat dzie się ciu.

Zmia na obo wią zu je od 6 czerw ca 2011 ro ku. 

ROZ DZIAŁ: PRZE CIW KO WOL NO ŚCI
Art. 190a. § 1. Kto przez upo rczy we nę ka nie in nej oso by lub
oso by jej naj bliż szej wzbu dza u niej uza sad nio ne oko licz no -
ścia mi po czu cie za gro że nia lub istot nie na ru sza jej pry wat -
ność, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści do lat 3.

§ 2. Tej sa mej ka rze pod le ga, kto, pod szy wa jąc się pod in ną
oso bę, wy ko rzy stu je jej wi ze ru nek lub in ne jej da ne oso bo we
w ce lu wy rzą dze nia jej szko dy ma jąt ko wej lub oso bi stej.

§ 3. Je że li na stęp stwem czy nu okre ślo ne go w § 1 lub 2 jest
tar gnię cie się po krzyw dzo ne go na wła sne ży cie, spraw ca pod -
le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od ro ku do lat 10.

§ 4. Ści ga nie prze stęp stwa okre ślo ne go w § 1 lub 2 na stę pu -
je na wnio sek po krzyw dzo ne go.

Przed mio tem ochro ny no we go prze pi su, umiesz czo ne go w roz dzia -

le XXIII ko dek su kar ne go – Prze stęp stwa prze ciw ko wol no ści, jest

przede wszyst kim wol ność czło wie ka. Jak wska za no w uza sad nie niu do

rzą do we go pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy Ko deks kar ny (druk sej -

mo wy nr 3553) – „Przy kon stru owa niu prze pi su wy ko rzy sta no mo del

skut ko wy zo biek ty wi zo wa ny przy zge ne ra li zo wa nym opi sie czyn no ści

spraw czej, za kła da ją cy po słu że nie się syn te tycz ną me to dą opi su ty pu

czy nu za bro nio ne go, w ko re la cji do roz wią zań obo wią zu ją cych w obec -

nej ko dy fi ka cji kar nej, w któ rej z re gu ły uni ka się ka zu istycz ne go okre -

śle nia zna mion”. Na le ży bo wiem zgo dzić się z po glą dem, że „o ile

je ste śmy w sta nie zde fi nio wać naj bar dziej ne ga tyw ne i nie po żą da ne

skut ki dzia łań tzw. stal ke rów, o ty le jest to trud ne do uczy nie nia w za -

kre sie moż li wych do pod ję cia przez nich czyn no ści spraw czych”3. 

STAL KING, CZY LI...
Po my sło wość stal ke rów wy da je się nie ogra ni czo na. Z ba dań, a tak że z li -

te ra tu ry kra jo wej i świa to wej do ty czą cej tej pro ble ma ty ki wy ni ka, że

stal king mo gą sta no wić m.in. na stę pu ją ce za cho wa nia: 

1) upo rczy we wy dzwa nia nie (w szcze gól no ści noc ne),

2) wy sy ła nie li stów, SMS-ów, e -ma ili oraz in ne for my cy ber stal kin gu, 

3) po zo sta wia nie wia do mo ści pod drzwia mi miesz ka nia ofia ry, po zo -

sta wia nie wia do mo ści na po czcie gło so wej, 

4) wrę cza nie lub prze sy ła nie ofie rze nie chcia nych kwia tów czy pre -

zen tów (za rów no ob raź li wych, jak i ro man tycz nych czy de pry mu ją co

cen nych), 

5) na tręt ne skła da nie pro po zy cji spo tkań, wspól nych wy jaz dów i pro -

po zy cji sek su al nych; 

6) śle dze nie, po dą ża nie za ofia rą, za trud nia nie do te go pry wat nych

de tek ty wów, 

7) ob ser wo wa nie, pod glą da nie ofia ry, prze by wa nie w oko li cy miej sca

za miesz ka nia lub pra cy ofia ry, wy cze ki wa nie na ofia rę w miej scu jej pra -

cy lub w oko li cy miej sca jej za miesz ka nia, 

8) przy glą da nie się ofie rze, dą że nie do na wią za nia kon tak tu z ofia rą

za po śred nic twem wspól nych zna jo mych i ro dzi ny (w tym rów nież dzie -

ci), wy py ty wa nie ich o szcze gó ły z ży cia pry wat ne go ofia ry, 

9) wy py ty wa nie o ofia rę w miej scu jej za miesz ka nia i pra cy, 

10) za kła da nie pod słu chu te le fo nicz ne go, prze szu ki wa nie pry wat -

nych no ta tek i śmie ci ofia ry ce lem uzy ska nia in for ma cji o niej, 

11) wdzie ra nie się do miesz ka nia ofia ry ce lem za bra nia ofie rze przed -

mio tów oso bi stych, bądź po zo sta wia nie śla dów obec no ści ce lem za stra -

sze nia, 

12) re je stro wa nie fak tów z ży cia pry wat ne go ofia ry za po śred nic twem

apa ra tu fo to gra ficz ne go i sprzę tu au dio -wi deo, 

13) pod szy wa nie się pod ofia rę, np. przez skła da nie za mó wień w jej

imie niu, pod szy wa nie się pod zna jo mych lub ro dzi nę ofia ry, wy sy ła jąc

jej li sty z fał szy wy mi in for ma cja mi, 

14) ma ni pu lo wa nie ofia rą na przy kład po przez wsz czy na nie po stę po -

wa nia kar ne go prze ciw ko ofie rze lub groź by wsz czę cia po stę po wa nia

czy groź by lub pró by sa mo bój stwa ce lem wy mu sze nia na ofie rze pew -

nych za cho wań, w tym wy mu sze nia kon tak tu ze stal ke rem, 

15) uprzed mio to wie nie ofia ry, po ni ża nie jej, ma ni pu lo wa nie przy ja -

ciół mi i ro dzi ną ofia ry ce lem ich od wró ce nia się od niej (na sta wia nie

ich prze ciw ofie rze), 

16) za cze pia nie ofia ry w miej scach pu blicz nych, 

17) nisz cze nie mie nia pry wat ne go ofia ry, 

18) szan taż emo cjo nal ny, szan taż eko no micz ny, wy rzą dza nie szko dy

ulu bień com – zwie rzę tom do mo wym bę dą cym wła sno ścią ofia ry, 

19) groź by (w tym groź by uszko dze nia cia ła lub groź by śmier ci), 

20) ak ty prze mo cy fi zycz nej, trzy ma nie w miesz ka niu ostrych na rzę -

dzi ce lem za stra sze nia ofia ry, 

21) ak ty wan da li zmu i uszko dze nia mie nia, np. za ry so wa nia, stłu cze -

nia – ce lem za stra sze nia ofia ry (naj czę ściej do ty czy to sa mo cho du ofia -

ry lub miej sca jej za miesz ka nia), 
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22) wy krzy ki wa nie w miej scach pu blicz nych obelg pod ad re sem

ofia ry w jej obec no ści (np. w oko li cy miej sca pra cy lub za miesz ka -

nia)4. 

Uży cie wy ra zów „upo rczy we nę ka nie”5 do sta tecz nie – jak się

wy da je – od da je sens za cho wań okre śla nych mia nem stal kin gu,

w szcze gól no ści za cho wań po wta rzal nych, drę czą cych ofia rę, któ re

sa me w so bie są od dzia ły wa niem na wol ność jed nost ki, a w re zul ta -

cie jej ogra ni cze niem, skut ku ją cym wy wo ła niem po czu cia za gro że nia

lub na ru sze niem pry wat no ści. Uży cie te go okre śle nia kła dzie ge ne -

ral ny na cisk na od biór przez ofia ry za cho wań spraw ców, nie zaś na in -

ten cje spraw cy, któ re przy tej kon struk cji prze pi su są w isto cie bez

zna cze nia. Na le ży pod kre ślić, że za mia rem pro jek to daw ców by ło wy -

raź ne wska za nie, że cho dzi o za cho wa nia nie tyl ko po wta rzal ne, 

róż no ra kie czy wie lo krot ne, ale tak że na ce cho wa ne ab so lut nie złą

wolą (wśród sy no ni mów dla po ję cia „upo rczy wy” moż na wy mie nić

ta kie okre śle nia, jak: na wra ca ją cy, na tar czy wy, nie ustę pli wy, prze śla -

czerwiec 2011 r.       POLICJA 997 Nowe przestępstwa  PRAWO 39

 uporczywego 
ngu1)

du ją cy, chro nicz ny, na tręt ny). Spraw ca prze stęp stwa z art. 190a § 1

k.k. będzie więc mu siał mieć świa do mość, że je go za cho wa nie jest

nie chcia ne i nie po żą da ne przez po krzyw dzo ne go. Nie istot ne zaś bę -

dzie, czy bę dzie dzia łać z chę ci do ku cze nia po krzyw dzo ne mu, czy

też z po wo du po trze by je go ad mi ra cji.

Przed mio tem czyn no ści wy ko naw czej jest in na oso ba, na któ -

rą ukie run ko wa ne są dzia ła nia spraw cy, lub oso ba dla niej naj bliż sza6

(po ję cie oso by naj bliż szej po win no być in ter pre to wa ne w myśl prze -

pi su art. 115 § 11 k.k.). 

SKUT KI
Dla za ist nie nia prze stęp stwa z art. 190a § 1 k.k. ko niecz ny jest sku tek

w po sta ci wzbu dze nia u po krzyw dzo ne go po czu cia za gro że nia, oce nia ne -

go w spo sób obiek tyw ny. Prze słan ką od po wie dzial no ści spraw cy bę dzie

więc wy łącz nie ta kie po czu cie za gro że nia, któ re po wsta ło by u każ dej ra -

cjo nal nie my ślą cej oso by, a re ak cja ta ka by ła by zu peł nie w tych oko licz no -

ściach na tu ral na i nie bu dzi ła żad nych wąt pli wo ści. 

In nym skut kiem upo rczy we go nę ka nia jest rów nież istot ne na ru sze nie

przez spraw cę pry wat no ści8. Nad mie nić na le ży, że po ję cie „pry wat ność”

po ja wia się po raz pierw szy w ob sza rze prze pi sów pol skie go pra wa kar ne -

go. Wy czer pa nie przez spraw cę zna mion te go wy stęp ku na stą pi wte dy,

gdy wkro czy w sfe rę ży cia pry wat ne go po krzyw dzo ne go, wbrew je go woli,

z dru giej zaś stro ny in ge ren cja ta nie bę dzie do pusz czal na na pod sta wie

prze pi sów pra wa i w zo biek ty wi zo wa ny spo sób bę dzie istot na. Na ru sze -

nie pry wat no ści po win no być każ do ra zo wo oce nia ne pod tym wła śnie ką -

tem, mu si być ono zna czą ce, dla każ dej oso by ra cjo nal nie my ślą cej

i do ko nu ją cej obiek tyw nej ana li zy sy tu acji. Pod kre ślić na le ży, że po ję cie

pry wat no ści nie mo że i nie po win no być utoż sa mia ne wy łącz nie z cen -

trum ży cio wym po krzyw dzo ne go ta kim, jak po se sja, miesz ka nie czy dom,

IR LAN DIA – ar t. 10 Non -Fa tal Of fen ces Aga inst the Per son Act 1997 
(1) Kto, bez od po wied nie go upraw nie nia lub uspra wie dli wio nej przy czy ny,
z wy ko rzy sta niem ja kich kol wiek środ ków, w tym z uży ciem te le fo nu, nęka
in ną oso bę, śle dząc ją, ob ser wu jąc, nie po ko jąc, na pa stu jąc lub kon tak tu -
jąc się z nią, po peł nia prze stęp stwo.
(2) Do ce lów ni niej sze go roz dzia łu, nę ka nie ma miej sce kie dy: 
(a) spraw ca umyśl nie lub nie umyśl nie po waż nie za kłó ca spo kój, pry wat -
ność dru giej oso by lub wy wo łu je strach, stres lub po wo du je krzyw dę, i
(b) za cho wa nie to, zgod nie ze stan dar dem roz sąd ne go czło wie ka, mo że
być uzna ne za za kłó ca ją ce spo kój, pry wat ność dru giej oso by lub wy wo -
łu ją ce strach, stres lub po wo du ją ce krzyw dę.
(3) Oso bie win nej po peł nie nia prze stęp stwa wska za ne go w par. 1 sąd
może orzec, oprócz lub w za stęp stwie usta wo wo prze wi dzia nej ka ry, za -
kaz kon tak to wa nia się za po mo cą wszel kich środ ków lub zbli ża nia się
na okre ślo ną od le głość do miej sca za trud nie nia lub za miesz ka nia in nej
oso by w okre sie wska za nym przez sąd.
(4) Oso ba na ru sza ją ca wa run ki wy mie nio ne w par. 3 po peł nia prze stęp stwo.
(5) Je że li ze bra ne do wo dy nie po zwa la ją na ska za nie za prze stęp stwo
okre ślo ne w par. 1, sąd mo że nie za leż nie od te go orzec na kaz okre ślo ny
w par. 3 na wnio sek, je że li, zgod nie ze zgro ma dzo nym w spra wie ma te ria -
łem do wo do wym, prze ma wia za tym in te res wy mia ru spra wie dli wo ści
BEL GIA – ar t. 442bis ko dek su kar ne go 
Kto nę ka in ną oso bę, gdy wie lub po wi nien wie dzieć, że swo im za cho wa -
niem do pro wa dzi do po waż ne go na ru sze nia jej spo ko ju, pod le ga ka rze po -
zba wie nia wol no ści od 15 dni do 2 lat oraz ka rze grzyw ny w wy so ko ści
od 50 do 300 eu ro lub jed nej z tych kar. Ści ga nie na stę pu je je dy nie na wnio -
sek po krzyw dzo ne go.

NIEM CY – ar t. 238 ko dek su kar ne go 
(1) Kto nę ka in ną oso bę po przez:
1) po szu ki wa nie jej bli sko ści,
2) po dej mo wa nie prób na wią za nia z nią kon tak tu za po śred nic twem urzą -
dzeń te le ko mu ni ka cyj nych, in nych środ ków ko mu ni ka cji lub za po śred -
nic twem oso by trze ciej,
3) wy ko rzy sta nie jej da nych oso bo wych do za mó wie nia dla niej to wa -
rów i usług lub w ce lu na kło nie nia oso by trze ciej do na wią za nia z nią
kon tak tu,
4) gro że nie jej lub bli skiej jej oso bie utra tą ży cia, zdro wia lub po zba wie niem
wol no ści, lub
5) za cho wa nie po dob ne i w ten spo sób po waż nie na ru sza jej spo kój, pod -
le ga ka rze do 3 lat po zba wie nia wol no ści lub ka rze grzyw ny.
(2) Ka ra po zba wie nia wol no ści wy no si od 3 mie się cy do 5 lat, gdy spraw -
ca sta wia po krzyw dzo ne go, je go krew ne go lub in ną bli ską mu oso bę w sy -
tu acji za gro że nia ży cia lub po waż ne go uszczerb ku na zdro wiu.
(3) Je że li spraw ca po wo du je śmierć po krzyw dzo ne go, jej krew ne go lub
in nej bli skiej mu oso by, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od ro ku do
10 lat.
(4) Ści ga nie prze stęp stwa okre ślo ne go w pa r. 1 na stę pu je na wnio sek po -
krzyw dzo ne go, chy ba że wła ści wy or gan śled czy uzna, że spra wa ma
istot ne zna cze nie spo łecz ne.
DA NIA – ar t. 265 ko dek su kar ne go 
Kto wbrew za ka zo wi wy da ne mu przez po li cję na ru sza spo kój in nej oso by,
na cho dząc ją, na ru sza jąc ta jem ni cę ko re spon den cji lub w in ny po dob ny
spo sób, pod le ga ka rze grzyw ny lub ka rze do 2 lat po zba wie nia wol no ści.
Za kaz wy da ny przez po li cję obo wią zu je przez 5 lat. �

JAK SKRY MI NA LI ZO WA NO STAL KING W NIE KTÓ RYCH KRA JACH UE?

�
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pry wat ność to bo wiem nie tyl ko miej sce

w świe cie, ale przede wszyst kim sfe ra swo bo -

dy de cy zji o wszyst kim, co istot ne z punk tu

wi dze nia ży cia oso bi ste go. To rów nież brak

obo wiąz ku zno sze nia sta nów na ru sza ją cych

w spo sób istot ny do bra oso bi ste ta kie, jak:

zdro wie, wol ność, cześć, na zwi sko, wi ze ru nek

czy ta jem ni ca ko re spon den cji.

KA RAL NOŚĆ „PRZY WŁASZ CZE NIA 
TOŻ SA MO ŚCI” 
W uza sad nie niu do rzą do we go pro jek tu usta wy

wska za no, że „Zgod nie z prze pro wa dzo ny mi ba -

da nia mi In sty tu tu Wy mia ru Spra wie dli wo ści

jed nym z czę stych prze ja wów zja wi ska stal kin gu jest za miesz cza nie zdjęć

ofiar i ko men ta rzy ujaw nia ją cych in for ma cje o nich w in ter ne cie, za ma -

wia nie na koszt ofiar róż nych nie chcia nych to wa rów i usług, a przede

wszyst kim roz po wszech nia nie in for ma cji o po krzyw dzo nym, np. w ra mach

two rzo nych bez wie dzy i zgo dy ofia ry kont oso bi stych na por ta lach spo -

łecz no ścio wych. Te go ro dza ju za cho wa nia z re gu ły nie bę dą mie ścić się

w ra mach wie lo czy no we go za cho wa nia okre śla ne go ja ko upo rczy we nę ka -

nie, gdyż wy ko rzy sta nie da nych oso bo wych mo że mieć cha rak ter dzia ła -

nia jed no ra zo we go, dla te go też pro jek to daw cy zde cy do wa li się

na do ko na nie od ręb nej kry mi na li za cji ta kich ne ga tyw nych zja wisk”.

W związ ku z tym, w § 2 art. 190a k.k. okre ślo no, że „ka rze do trzech lat

po zba wie nia wol no ści pod le ga, kto, pod szy wa jąc się pod in ną oso bę, wy -

ko rzy stu je jej wi ze ru nek lub in ne jej da ne oso bo we w ce lu wy rzą dze nia jej

szko dy ma jąt ko wej lub oso bi stej” – spe na li zo wa ne zo sta ło w ten spo sób

zja wi sko „przy własz cze nia toż sa mo ści” po krzyw dzo ne go. Wska za ne

w prze pi sie po ję cie „da ne oso bo we”, bę dą ce przed mio tem wy ko rzy sta -

nia, na le ży ro zu mieć toż sa mo z de fi ni cją za war tą w usta wie z 29 sierp -

nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych. Prze pis ten obej mu je m.in. te

sy tu acje, w któ rych da ne in nej oso by wy ko rzy sty wa ne są przez spraw cę,

np. do zło śli we go za ma wia nia war to ścio wych to wa rów lub usług za po mo -

cą sie ci te le in for ma tycz nych lub do two rze nia fał szy wych kont in ter ne to -

wych, w któ rych umiesz cza ne są in for ma cje „w imie niu” po krzyw dzo ne go

lub sam wi ze ru nek w kon tek ście, któ ry mógł by mu wy rzą dzić szko dę oso -

bi stą lub ma jąt ko wą. Ce lem prze pi su jest za pew nie nie ochro ny dla swo -

bo dy (wol no ści) de cy do wa nia o wy ko rzy sta niu in for ma cji o swo im ży ciu

oso bi stym, co ko re lu je z pra wem do ochro ny ży cia pry wat ne go.

NO WE LI ZA CJA ŚROD KA KAR NE GO OKRE ŚLO NE GO
W Art. 41a § 1 k.k.
W związ ku z do da niem no we go art. 190a zno we li zo wa ny zo stał prze pis

czę ści ogól nej ko dek su kar ne go – art. 41a § 1. Otrzy mał on brzmie nie:

„Sąd mo że orzec obo wią zek po wstrzy ma nia się od prze by wa nia w okre -

ślo nych śro do wi skach lub miej scach, za kaz kon tak to wa nia się z okre ślo -

ny mi oso ba mi, za kaz zbli ża nia się do okre ślo nych osób, za kaz opusz cza nia

okre ślo ne go miej sca po by tu bez zgo dy są du lub na kaz opusz cze nia lo ka -

lu zaj mo wa ne go wspól nie z po krzyw dzo nym w ra zie ska za nia za prze -

stęp stwo prze ciw ko wol no ści sek su al nej lub oby czaj no ści na szko dę

ma ło let nie go lub in ne prze stęp stwo prze ciw ko wol no ści oraz w ra zie ska -

za nia za umyśl ne prze stęp stwo z uży ciem prze mo cy, w tym prze mo cy

prze ciw ko oso bie naj bliż szej; obo wią zek lub za kaz mo że być po łą czo ny

z obo wiąz kiem zgła sza nia się do Po li cji lub in ne go wy zna czo ne go or ga nu

w okre ślo nych od stę pach cza su”. 

No we li za cja roz sze rza za kres sto so wa nia prze pi su przez sąd o moż li -

wość orze cze nia wy żej wska za ne go środ ka kar ne go wo bec spraw cy każ de -

go in ne go prze stęp stwa prze ciw ko wol no ści, czy li czy nu za bro nio ne go

okre ślo ne go w roz dzia le XXIII ko dek su kar ne go. �

oprac. w Wy dzia le Do cho dze nio wo -Śled czym BK KGP

PRAWO Nowe przestępstwa POLICJA 997       czerwiec 2011 r.40

Stalking (ang.) to pojęcie zaczerpnięte z języka łowieckiego,
oznacza w nim potajemne skradanie się i osaczanie zwierzyny,
która ma paść ofiarą myśliwego. W oderwaniu od pierwotnego

znaczenia stalking oznacza uporczywe i natrętne nękanie
osoby, zazwyczaj przejawiające się w permanentnych próbach

nawiązania kontaktu mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony
osoby kontaktowanej, bądź psychicznym dręczeniem ofiary

w inny, często wyrafinowany sposób2.

1 W ję zy ku pol skim wy raz „stal king” po ja wił się, gdy za ob ser wo wa no prze ja wy te go zja wi ska w na szym kra ju, co na stą pi ło w la tach 90. XX wie ku. Stal king w psy cho lo gii okre śla ny jest

ja ko „prze moc emo cjo nal na”, „nę ka nie na tle emo cjo nal nym”, „upo rczy we nę ka nie” oraz „prze śla do wa nie na tle emo cjo nal nym”.
2 An ge li ka Chle bow ska, Pa weł Na le waj ko „Stal king – za rys pro ble mu oraz ana li za roz wią zań usta wo daw cy nie miec kie go, au striac kie go i pol skie go”, w PRO KU RA TOR 4 (44)-2010/1

(45)-2011, http://lex.pl/cza so pi sma/pro ku ra tor/4_10%20_i_1_11_ar t03.pdf
3 Z da nych opu bli ko wa nych w opra co wa niu „Stal king w Pol sce. Roz mia ry – for my – skut ki. Ra port z ba da nia nt. upo rczy we go nę ka nia pod re dak cją An drze ja Sie masz -
ki” wy ni ka, że spo sób szy ka no wa nia ofiar po dej mo wa ny przez spraw ców (stal ke rów) był nie zmier nie zróż ni co wa ny, naj czę ściej po le gał na roz po wszech nia niu plo tek i oszczerstw, na -

wią zy wa niu kon tak tu za po mo cą osób trze cich, groź bach lub szan ta żu, czę stych, głu chych, ob sce nicz nych te le fo nach, groź bach pod ad re sem naj bliż szych, nie chcia nych li stach, e -ma ilach

lub SMS-ach, nie chcia nym ro bie niu zdjęć, nisz cze niu rze czy, nie chcia nym do ty ku, upu blicz nia niu wi ze run ku ofia ry i in nych.
4 J. Skar żyń ska -Ser na glia w opra co wa niu „Stal king w Pol sce – wy stę po wa nie i cha rak te ry sty ka zja wi ska”, http://psy cho lo gia.net.pl/ar ty kul.php?le vel=415 (z dnia 18 grud nia 2010 r.) –

za war ła not kę, że „we wzor cu za cho wań umiesz czo no za rów no od po wie dzi wska za ne przez re spon den tów uczest ni czą cych w ba da niu, jak i in ne, zna ne z li te ra tu ry świa to wej do ty czą -

cej pro ble mu stal kin gu oraz za cho wa nia stal ke rów po da wa ne przez ofia ry i spraw ców w trak cie pro wa dzo nych kon sul ta cji dla spraw ców stal kin gu, ofiar i ich ro dzin w Punk cie Kon sul -

ta cyj nym przy As so cia zio ne Ita lia na di Psi co lo gie e Cri mi no lo gia oraz Punk cie Kon sul ta cyj no -In for ma cyj nym ds. Stal kin gu przy Ko men dzie Miej skiej Po li cji w Cheł mie w okre sie

lu ty –li piec 2008).
5 Z uza sad nie nia do rzą do we go pro jek tu usta wy (druk sej mo wy nr 3553): We dług „Słow ni ka ję zy ka pol skie go” PWN 1998 r. – „upo rczy wy” to „po wta rza ją cy się – nie ustan -

ny, trwa ją cy cią gle, nieprze ry wa ny”. We dług „Uni wer sal ne go słow ni ka ję zy ka pol skie go” pod red. S. Du bi sza, PWN 2003 r. – „upo rczy wy” to „trud ny do usu nię cia, utrzy mu ją cy się

dłu go lub cią gle po wta rza ją cy się, nie ustan ny, uciąż li wy”. Na to miast „nę kać” to – zgod nie z po wo ła nym ja ko pierw szym słow ni kiem – „usta wicz nie drę czyć, tra pić, nie po ko ić (czymś)

ko go, do ku czać ko mu, nie da wać spo ko ju”.
6 Z uza sad nie nia do pro jek tu usta wy: „mo że my bo wiem wy obra zić so bie ta ki ze spół za cho wań spraw cy, któ ry od dzia łu je na oso bę, z któ rą po zo sta je my w szcze gól nej re la cji bli skiej,

co po wo du je, że bę dzie my mieć po czu cie za gro że nia np. w przy pad kach od dzia ły wa nia przez dzie ci na ich ro dzi ców”.
7 W przy wo ła nej opi nii prof. zw. dr hab. Ma rek Mo zga wa za warł na stę pu ją cą waż ną dla prak ty ki uwa gę: „Wi dać za tem, że prze pis nie obej mu je sy tu acji, gdy nę ka na jest oso ba, któ ra

nie jest naj bliż szą w ro zu mie niu usta wo wym, ale fak tycz nym (np. niemiesz ka ją ca wspól nie z po krzyw dzo nym je go na rze czo na). W dok try nie po ja wia ją się rów nież wąt pli wo ści, czy oso -

bą naj bliż szą jest ta, któ ra po zo sta je z in ną (tej sa mej płci) w tzw. związ ku part ner skim. Mo im zda niem jest ona ta ko wą oso bą, ale nie jest to po gląd po wszech nie ak cep to wa ny, wo bec

cze go w prak ty ce i tu mo gą po ja wić się wąt pli wo ści”. 
8 Z uza sad nie nia do pro jek tu usta wy: „Pro jek to daw cy wpro wa dzi li to od ręb ne po ję cie, kie ru jąc się ba da nia mi In sty tu tu Wy mia ru Spra wie dli wo ści, z któ rych wy ni ka, że skut kiem

upo rczy we go nę ka nia mo że być rów nież na ru sze nie na sze go ży cia pry wat ne go, po le ga ją ce na: pró bach na wią zy wa nia z in ną oso bą kon tak tów, tak że za po śred nic twem osób trze cich,

czę stych głu chych te le fo nach, otrzy my wa niu nie chcia nych e -ma ili, li stów i SMS-ów, do ty ka niu, po zo sta wia niu wia do mo ści pod drzwia mi czy ro bie niu zdjęć bez uprzed nie go wy ra że -

nia zgo dy. Wszel kie te go ro dza ju za cho wa nia, po wta rza ne wie lo krot nie, mo gą do pro wa dzić do istot ne go na ru sze nia na szej in tym no ści”. 

�
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Choć komunikowanie się jest zjawiskiem niezwykle
powszechnym, to jednak proces ten nie zawsze
przebiega bez problemów. Nie tylko w naszym życiu
prywatnym, ale i zawodowym, pełno jest przeinaczeń
i niedomówień. Firma, w której szwankuje komunikacja,
nie może funkcjonować efektywnie. O to, by działała
lepiej, możemy i powinniśmy zadbać wszyscy.
Bo przecież każdy z nas jest niezwykle ważnym
ogniwem w procesie wymiany informacji. 

Aby moż na by ło w ogó le mó wić o ko mu ni ko wa niu się, mu si wy -

stą pić łącz nie kil ka ele men tów. Oczy wi ste jest, że nie mo że

być prze pły wu in for ma cji bez nadaw cy i od bior cy ko mu ni ka tu.

Nadaw cą bę dzie więc np. na czel nik, któ ry na od pra wie wy dzia łu in -

for mu je, kto i za co otrzy mał ostat nio pre mię. Od bior ca mi w tym

wy pad ku bę dą wszy scy je go pod wład ni. 

Rów nie waż nym ele men tem w pro ce sie ko mu ni ko wa nia się jest

na rzę dzie, za po mo cą któ re go prze ka zu je my ko mu ni kat. Jest to tzw.

ka nał in for ma cyj ny. Bę dzie nim np. pocz ta elek tro nicz na, ga zet ka

fir mo wa, ale też wy da ne ust nie po le ce nie. 

SPRAWDŹ, CZY DO SZŁO
Wy da je się, że brak nadaw cy lub od bior cy jest ele men tem, któ ry unie -

moż li wia ko mu ni ka cję. Ale jak że czę sto zda rza nam się wy słać e -ma -

ila i nie spraw dzić, czy oso ba, do któ rej był skie ro wa ny, rze czy wi ście

prze czy ta ła wia do mość? Al bo na grać in for ma cję na au to ma tycz ną se -

kre tar kę i nie upew nić się, czy zo sta ła od słu cha na? Że by ko mu ni ka -

cja by ła sku tecz na, mu si my za dbać jesz cze o tzw. sprzę że nie zwrot ne.

Nadaw ca mu si bo wiem wie dzieć, że je go ko mu ni kat do tarł do od -

bior cy, a ten in for ma cję przy jął i zro zu miał ją zgod nie z in ten cją

nadaw cy. Wy jąt kiem oczy wi ście bę dzie sy tu acja, w któ rej gro no od -

bior ców bę dzie z za ło że nia zbyt licz ne, by we ry fi ka cja do tar cia ko -

mu ni ka tu by ła moż li wa. Bę dzie tak np. przy wy ko rzy sta niu intranetu

do prze ka za nia in for ma cji wszyst kim po li cjan tom w gar ni zo nie.

SŁU CHAJ POD WŁAD NYCH
W co dzien nej pra cy lub służ bie ma my naj czę ściej do czy nie nia z ko -

mu ni ka cją „w dół”, „w gó rę” i z ko mu ni ka cją „po zio mą”, zwa ną rów -

nież „ho ry zon tal ną”. Ta ostat nia do ty czy wy mia ny in for ma cji ze

współ pra cow ni ka mi. Ko mu ni ka cja „w dół” to prze ka zy wa nie in for -

ma cji pra cow ni kom przez prze ło żo nych. Ko mu ni ka cja „w gó rę” zaś to

ko mu ni kat prze ka zy wa ny przez pod wład nych kie row nic twu. Je śli

ko mu ni ka cja „w gó rę” dzia ła efek tyw nie, przy no si wie le ko rzy ści obu

stro nom. Po zwa la prze ło żo ne mu zo rien to wać się, czy wy da ne przez

nie go po le ce nia zo sta ły od po wied nio zro zu mia ne. Dla mą dre go sze -

fa ten ro dzaj ko mu ni ka cji po wi nien być też cen ną wska zów ką

przy po dej mo wa niu de cy zji do ty czą cych funk cjo no wa nia pod le głe go

mu ze spo łu lu dzi. Mą dry prze ło żo ny po wi nien za dbać więc o to, by

je go pod wład ni otwar cie wy ra ża li swo je opi nie, czy li nie oba wia li się

i chcie li się z nim ko mu ni ko wać. 

Dla efek tyw ne go prze pły wu in for ma cji nie zbęd ny jest od po wied -

ni do bór na rzę dzi, za po mo cą któ rych prze ka że my nasz ko mu ni kat.

Wy bór za le ży od bar dzo wie lu czyn ni ków: oko licz no ści, tre ści ko mu -

ni ka tu, ad re sa ta itd. Ina czej więc wy da my po le ce nie prze pro wa dze -

nia oglę dzin miej sca zda rze nia, ina czej po in for mu je my o przy zna niu

na gro dy mo ty wa cyj nej, ina czej wresz cie po pro si my prze ło żo ne go

o dzień wol ny.

Do świad cze nie po ka zu je, że aby uspraw nić ko mu ni ka cję w miej -

scu pra cy, nie ma co się gać po zło żo ne i wy myśl ne na rzę dzia ko mu -

ni ka cyj ne. Za zwy czaj wy star cza ją naj prost sze, któ re są naj ła twiej sze

do za sto so wa nia, a po nad to oka zu ją się naj efek tyw niej sze. A na rzę -

dzi, któ ry mi mo że my po słu gi wać się w ko mu ni ka cji we wnętrz nej,

jest na praw dę wie le. Wy star czy wy mie nić od pra wy służ bo we, in dy -

wi du al ne spo tka nia z po li cjan ta mi, pocz tę elek tro nicz ną, te le kon fe -

ren cje, wi de okon fe ren cje, ta bli ce ogło szeń, in tra net, we wnętrz ne

in struk cje i al go ryt my po stę po wa nia, ko re spon den cję pi sem ną i po -

le ce nia ust ne, a na wet im pre zy in te gra cyj ne. Naj waż niej szy jest ich

od po wied ni do bór. A tak że odro bi na do brej wo li, by w ogó le chcieć

uczest ni czyć w pro ce sie efek tyw nej ko mu ni ka cji. �

kom. dr SŁA WO MIR WE RE MIUK
peł no moc nik ko men dan ta głów ne go Po li cji ds. ko mu ni ka cji we wnętrz nej

czerwiec 2011 r.       POLICJA 997 Komunikacja wewnętrzna (2)  TYLKO SŁUŻBA 41

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

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

HELENÓW – udział sceny teatralnej PaT 
w Międzynarodowym Dniu Dziecka

***
OSTROŁĘKA – spotkanie instruktorów 

VI Przystanku PaT 
***

MŁAWA – działanie PaT/M w obsadzie kurpiowskiej
spektaklu „Blackout” z Ostrołęki

***
INOWROCŁAW – III Wojewódzki Profilaktyczny 

Festiwal Teatralny „poPaTrz”
***

OPOLE – inauguracja działania PaT/E (edukacja) 
w województwie opolskim

***
WROCŁAW – finał konkursu „Profilaktyka, literatura, 

teatr – Najlepszy Slummer 2011 roku”

Sku tecz nie, czyli jak?
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POLICYJNY PITAWAL Afera PRL-owskiego MSW POLICJA 997       czerwiec 2011 r.42

P ra wie rów no le gle do ope ra cji „Że la zo” roz gry wa ła

się in na, na zwa na w trak cie póź niej sze go śledz twa

afe rą „Za lew”. Pod ko niec lat 60. gru pa ofi ce rów

De par ta men tu I MSW (wy wiad) pod kie row nic twem

gen. Ry szar da Ma te jew skie go roz po czę ła w za chod niej

Eu ro pie nie le gal ne (w tym o cha rak te rze czy sto kry mi -

nal nym) dzia ła nia, ma ją ce na ce lu po zy ski wa nie środ -

ków, głów nie de wiz i zło ta, na fi nan so wa nie dzia łal no ści

wy wia du i kontr wy wia du. Wy ko nu jąc „pro pań stwo wą

mi sję”, funk cjo na riu sze nie za po mi na li o so bie. Spo ra

część nie le gal nie zdo by tych i prze wie zio nych do Pol ski

wa lo rów tra fia ła nie do skarb ca w MSW, lecz na ich dział -

ki nad Za le wem Ze grzyń skim (stąd póź niej, gdy spra wa

wy szła na jaw, nada no jej na zwę „Za lew”). Tar cia

w MSW mię dzy przed sta wi cie la mi no wej eki py rzą do -

wej Edwar da Gier ka i sta re go ukła du, jak rów nież –

obec na przez ca ły czas PRL -u – ry wa li za cja mię dzy 

De par ta men tem I MSW i De par ta men tem II (kontr -

wwiad) do pro wa dzi ły w koń cu do ujaw nie nia dwu to ro -

wej dzia łal no ści ofi ce rów za an ga żo wa nych w sprawę.

W czerw cu 1971 ro ku aresz to wa no 36 osób; 15 czerw ca

1972 ro ku dzie więć z nich, w tym gen. Ma te jew ski, usły -

sza ło wy ro ki po zba wie nia wol no ści od 2,5 ro ku do 12 lat.

Na nadze grzań skich dział kach zna le zio no: 82 kg zło ta,

150 tys. USD i 5 mln zło tych – ca łość o war to ści ów cze -

snych 40 mln zło tych.

PER FAS ET NE FAS
Ope ra cja „Że la zo” po cząt ko wo nie mia ła ta kiej na zwy

ani kry mi nal ne go cha rak te ru. Mniej wię cej w po ło wie

lat 60. De par ta ment II MSW po sta no wił wzmoc nić

agen tu rę w Eu ro pie Za chod niej, głów nie w RFN. Prze -

szko le ni agen ci wy je cha li na, zor ga ni zo wa ną przez

PZMot., wy ciecz kę do Ju go sła wii, gdzie odłą czy li się,

po czym do tar li do Nie miec i tam po pro si li o azyl. Ich

za da niem by ło stwo rze nie wła snych firm, głów nie ga -

stro no micz nych, któ re da wa ły by przy kry cie dla ich dzia -

łal no ści i stwa rza ły moż li wość za wie ra nia war to ścio wych

zna jo mo ści. Agen ci wy wią za li się ze swe go za da nia bez

za rzu tu.

Po kil ku la tach (pod koniec lat 60.), po now nie

na sku tek tarć mię dzy wy wia dem i kontr wy wia dem

MSW, ope ra cję prze jął De par ta ment I, rów nież ma ją cy

swo ich agen tów dzia ła ją cych w po dob ny spo sób. Za -

pew ne wte dy zy ska ła ona mia no „Że la zo”. Po sta no wio -

no bo wiem wy ko rzy stać zna ko mi cie pro spe ru ją ce

in te re sy agen tów i ich licz ne kon tak ty nie tyl ko do dzia -

łal no ści za wo do wej, ale też ko mer cyj nej, choć ra czej na -

le ża ło by tu użyć sło wa „ma fij nej”.

Towarzysze z „Żelaza”

Afera „Żelazo” jest największą i najbardziej znaną spośród co najmniej kilkunastu afer gospodarczych
sprokurowanych przez służby PRL-owskiego MSW. Gdyby nie walki między dwiema frakcjami w PZPR, może nigdy
nie wyszłaby na jaw. Istnieje hipoteza, że jej tragicznym następstwem była śmierć księdza Jerzego Popiełuszki.

Cho dzi ło o po zy ski wa nie zło ta, de wiz, szla chet nych ka -

mie ni i dro go cen nych pre cjo zów, a na wet eks klu zyw nej

odzie ży i cen nych me bli, ze sprze da ży któ rych mia no by

fi nan so wać po czy na nia de par ta men tów MSW. Naj czę ściej

sto so wa ną me to dą by ło do ga da nie się z nie uczci wym 

ju bi le rem i sfin go wa nie na pa du. „Ob ra bo wa ny” otrzy my -

wał pro wi zję od wspól ni ków i od szko do wa nie od to wa rzy -

stwa ubez pie cze nio we go, a to wa rzy sze z „Że la za” cie szy li

się ko lej nym suk ce sem.

Agen ci czę sto wcho dzi li w po wią za nia z gru pa mi prze -

stęp czy mi, or ga ni zu jąc z ich po mo cą tak że rze czy wi ste

sko ki na skle py ju bi ler skie, jak rów nież na ban ki. Nie

obe szło się bez tra ge dii. Ich ofia rą padł fran cu ski po li -

cjant – zo stał za strze lo ny pod czas pró by po wstrzy ma nia

ban dy tów. Przy pi su je im się rów nież na pad na je den ze

szwaj car skich ban ków w 1972 ro ku, w trak cie któ re go

za strze lo ny zo stał pra cow nik.

KOM PA NIA BRA CI
Ogó łem lu dzie z „Że la za” ope ro wa li w 24 mia stach Eu -

ro py Za chod niej, m.in.: Ham bur gu, Ber li nie, Ko lo nii,

Bruk se li, Pa ry żu. Naj moc niej sze struk tu ry i punk ty za -

cze pie nia (fir my -przy kryw ki) siat ka mia ła w RFN. Za -

do mo wi ło się tam trzech bra ci Ja no szów, któ rzy dla

De par ta men tu I MSW pra co wa li od po cząt ku lat 60.:

Mie czy sław (do wy jaz du na Za chód był pro ku ra to rem

wo je wódz kim we Wro cła wiu), Ka zi mierz (kon takt z Mi -

ni ster stwem Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go na wią zał

pod czas służ by w Kor pu sie Bez pie czeń stwa We wnętrz -

ne go; w 1952 wstą pił do Szko ły Ofi cer skiej MBP w Le -

gio no wie, ale zo stał wy da lo ny, gdyż za ta ił nie któ re fak ty

z ży cio ry su; prze nie sio ny do UBP w Kra ko wie, póź niej

wła ści ciel hu ty szkła w Je le niej Gó rze) i Jan (wła ści ciel

du że go za kła du hy drau licz ne go w Je le niej Gó rze).

To oni by li fi la ra mi „Że la za” i oni or ga ni zo wa li więk -

szość prze rzu tów po zy ska nych dóbr.

Nie by li jed nak po słusz ny mi wy ko naw ca mi po le ceń

mo co daw ców, ra czej wi raż ka mi, któ rzy dba li przede

wszyst kim o swo je in te re sy. MSW przy my ka ło oczy

na ich prze stęp cze wy czy ny za rów no za gra ni cą, jak

i w kra ju. By li po trzeb ni. Obo wią zy wać miał układ

fifty-fifty – w za mian za zdo by wa nie i prze my ca nie dóbr

do Pol ski Ja no szo wie mie li za trzy mać po ło wę zy sku.

Za chłan ność, z ja ką dzia ła li, spo wo do wa ła, że już

w 1969 roku nie miec cy stró że pra wa za czę li dep tać im

po pię tach. Bra cia na ci ska li MSW na zwi nię cie in te re -

sów i wy co fa nie ich do kra ju. W 1970 ro ku w cen tra li

za pa dła de cy zja o wy wo zie na gro ma dzo nych bo gactw,

nie mia ło to jed nak na stą pić od ra zu. Wpierw Ka zi -
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mierz Ja nosz zre zy gno wał z pro wa dze nia re stau ra cji-

-przy kryw ki w Ham bur gu, i otwo rzył w tym mie ście

fik cyj ny sklep ju bi ler ski. Na pa pie rze ja ko wła ści ciel

fi gu ro wał Jens Ke il holz, by ły kel ner z re stau ra cji Ja no -

sza. O wszyst kim de cy do wał jed nak ci chy wspól nik.

Rze ko my ju bi ler ku po wał w hur tow niach i od pry wat -

nych osób wy ro by ze zło ta i sre bra oraz ka mie nie szla -

chet ne z tzw. opóź nio ną płat no ścią. Po nie waż cho dzi ło

o na praw dę znacz ne ilo ści to wa rów, fir my go dzi ły się

na wet na 90-dnio wą zwło kę, nie kie dy żą da jąc je dy nie

sym bo licz nej za licz ki.

To wa ry par tia mi wy wo żo no w skryt kach trans por tem

ko ło wym lub ko le jo wym. Szef Sta si Mar cus Wolf wie -

dział o nich i każ do ra zo wo za pew niał pa ra sol ochron ny

ze swo ich agen tów na te re nie NRD. Na pol skiej gra ni -

cy trans por ty przej mo wa li ofi ce ro wie MSW, któ rzy do -

wo zi li kosz tow no ści do tzw. czar nej ka sy (ofi cjal nie,

oczy wi ście, nie ist nie ją cej) – kil ku po miesz czeń w bu -

dyn ku MSW przy ul. Ra ko wiec kiej, peł nią cych funk cję

sej fu.

ZŁO DZIEJ OKRA DZIO NY
Naj więk szy miał być ostat ni trans port. Kie dy już usta -

lo no je go ter min, Ka zi mierz Ja nosz do ko nał ostat nich,

ogrom nych, za ku pów, za któ re miał za pła cić prze le wem.

We dług dr. Pio tra Gon tar czy ka, wi ce dy rek to ra pio nu ar -

chi wal ne go IPN, ra zem z po przed ni mi tro fe ami uzbie -

ra ło się: 200 kg (we dług in nych sza cun ków do 250 kg)

zło ta w szta bach i wy ro bach ju bi ler skich, ty sią ce ka mie -

ni szla chet nych, sie dem kon te ne rów wy ro bów ze srebra

oraz wie lo mi lio no wy ma ją tek w to wa rach luk su so wych

lub trud no do stęp nych w kra ju – ra zem dwa wa go ny.

Trans port bez prze szkód do tarł do kra ju, gdzie prze jął

go szef Wy dzia łu Nie miec kie go De par ta men tu I

mjr Ta de usz Szwarc. On tak że miał przy jąć na gra ni cy

sa me go Ka zi mie rza Ja no sza, któ ry w skryt kach prze -

wiózł swo im sa mo cho dem oko ło 100 kg pre cjo zów,

głów nie zło tych.

Bra cia li czy li na wy wią za nie się przez MSW z przy ję -

te go ukła du. Sro go się roz cza ro wa li. Do sta li „le d wie”

oko ło 40 kg zło tych sztab i wy ro bów oraz zni ko mą część

dóbr kon sump cyj nych. Jesz cze po latach, już ja ko star -

si lu dzie – nie kry jąc się ze swo im udzia łem w afe rze

„Że la zo” – ża li li się w roz mo wach z dzien ni ka rza mi, że

mo co daw cy wy sta wi li ich do wia tru. Wła dze za to po -

now nie przy my ka ły oczy na ich dzia łal ność prze stęp czą

w kra ju i za  gra ni cą (pro ku ra tu ry nie miec kie zwra ca ły

się wie lo krot nie o ich wy da nie, za wsze bez sku tecz nie).

We dług dr. Gon tar czy ka MSW wy ko rzy sty wa ło ich tak -

że do ak cji na Za cho dzie ja ko płat nych za bój ców. Na

przykład w 1977 r. płk Jan Ro dak miał zle cić im za bój -

stwo Ada ma Mich ni ka, ale bra cia mie li od mó wić wy ko -

na nia za da nia „z po bu dek pa trio tycz nych”.

Ban dyc ka pas sa urwa ła się na po cząt ku lat 80., kie dy

Ja no szo wie utra ci li przy chyl ność władz. W 1984 ro ku

Ka zi mierz Ja nosz zo stał aresz to wa ny (za trzy my wa ny był

wie lo krot nie wcze śniej, ale za wsze za raz wy cho dził

na wol ność). Mie czy sław po spie szył do MSW wy cią gać

bra ta. Oka za ło się to trud niej sze, niż przy pusz czał, więc

bra cia za czę li szan ta żo wać kie row nic two MSW, a póź -

niej na wet PZPR. „Że la zo” zna li od pod szew ki; ich opo -

wie ści o sa mej ak cji, jak i par tyj nych do stoj ni kach

ob da ro wy wa nych „zdo by cza mi” brzmia ły w peł ni wia ry -

god nie. Ka zi mierz mó wił m.in. o wy sta wie pre cjo zów

zor ga ni zo wa nej w Ka to wi cach dla naj wyż szych do stoj ni -

ków PZPR, na któ rej bie ga li oni po sa li po obwie sza ni

kosz tow no ścia mi. Zga dza ło się to ide al nie z nie ofi cjal -

nym ra por tem funk cjo na riu szy SB za bez pie cza ją cych

im pre zę.

KO MI SJE TO WA RZY SZY
Z ope ra cji „Że la zo” zro bi ła się afe ra „Że la zo”. Ów cze -

sny szef MSW gen. Cze sław Kisz czak, czło wiek z frak -

cji gen. Woj cie cha Ja ru zel skie go, po wo łał ko mi sję

re sor to wą, któ rą kie ro wał je go za stęp ca gen. Wła dy sław

Po żo ga. Nie zna la zła ona klu czo wej dla spra wy do ku -

men ta cji, któ ra znik nę ła. Bez pow rot nie za gi nę ło oko -

ło 300 tzw. pa pi ru sów, za wie ra ją cych kon cep cje dzia łań,

ana li zy, pla ny kon kret nych ak cji oraz spis dóbr prze my -

co nych do kra ju, któ ry – jak oce niał w la tach 80. gen.

Po żo ga – li czył oko ło 1000 kart for ma tu A -4 (dla po rów -

na nia podobny spis w spra wie skar bu ro du Po toc kich,

zaj mu ją ce go kil ka wa go nów, li czył 22 kar ty, co da je pe -

wien osąd o ska li, na ja ką pro wa dzo na by ła ope ra cja De -

par ta men tu I MSW).

Mi mo to uda ło się usta lić spo ro fak tów, choć znacz -

ną część z nich prze mil cza no. Ra port ko mi sji Po żo gi

stwier dzał jed nak, że od po wie dzial ni by li m.in.: sze -

fo wie MSW – Sta ni sław Ko wal czyk, Wie sław Ociep ka

i Fran ci szek Szlach cic, ale bez po śred nim or ga ni za to -

rem i nad zor cą był gen. Mi ro sław Mi lew ski (wte dy dy -

rek tor De par ta men tu I MSW).

Mi ni ste rial na ko mi sja Po żo gi nie by ła je dy ną – za -

pew ne z chę ci wy eli mi no wa nia we wnątrz par tyj nej opo -

zy cji przez frak cję gen. Ja ru zel skie go. Spra wą za ję ła się

ko mi sja cen tral na Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR.

OBRO NA MI LEW SKIE GO
Mi lew ski był jed nak wy traw nym gra czem (od 1945 r.

był w UB, do wo dził pol skim od dzia łem, któ ry wspo ma -

gał NKWD w tzw. ob ła wie au gu stow skiej; póź niej wciąż

w pio nie bez pie ki do tarł do sta no wi ska dy rek to ra De -

par ta men tu I MSW, wi ce -, a na stęp nie mi ni stra SW,

wresz cie człon ka KC PZPR).

Przed par tyj ną ko mi sją Mi lew ski ze znał w 1985 r.:

By ła to ope ra cja nie ty po wa, w któ rej „śmier dzia ło”. Stąd
trze ba by ło mieć zgo dę okre ślo ne go wyż sze go szcze bla.
Na ogół ja so bie nie przy po mi nam, że by poza spra wa mi ja -
ki miś szcze gó ło wy mi, ope ra cja mi, że by se kre tarz KC czy
pre mier coś ak cep to wał. Więc wi docz nie uzna na by ła ta
spra wa za tej ska li, wa gi. Bra ło się to z te go, że wów czas
za po trze bo wa nie na pie nią dze by ło wiel kie i stąd szu ka ło
się wszel kich spo so bów (frag ment ste no gra mu).

Z je go ze znań wy ni ka ło też, że w la tach 70. w MSW

funk cjo no wał nie ofi cjal ny skle pik, w któ rym moż na

było ku pić po zy ska ne w ra mach ak cji „Że la zo” kosz tow -

no ści. Ku pić lub do stać. Mi lew ski ob cią żył m.in. Edwar -

da Gier ka i je go żo nę, Ja na Szy dla ka, Zdzi sła wa Grud nia

o rze ko me przy własz cze nie wie lu przed mio tów. Fran ci -

szek Szlach cic w roz mo wie z dzien ni ka rzem śled czym

Hen ry kiem Pie cu chem przy znał się do wzię cia zło te go

ze gar ka ze zło tą bran so le tą ozdo bio ną dia men ci ka mi.

Był bar dzo zdzi wio ny py ta niem re por te ra, czy dał

na nie go po kwi to wa nie.

Jan i Mieczysław
Janoszowie w swojej
restauracji Orkan
w Hamburgu

Mieczysław Janosz

�
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KONTR ATAK MI LEW SKIE GO?
Po ja wie nie się na zwisk par tyj nych przy wód ców w tak nie ko rzyst -

nym świe tle mu sia ło wów czas spo wo do wać za tu szo wa nie spra wy.

Nie by ło żad nych na stępstw na tu ry praw nej, po za zwol nie niem

z wię zie nia Ka zi mie rza Ja no sza. Ja no szo wie po zo sta li na wol no -

ści, po dob nie jak i pro wa dzą cy ich ofi ce ro wie MSW. Sze fu ją cy 

De par ta men to wi I gen. Mi lew ski rów nież. Po dał się je dy nie

do dy mi sji, co zu peł nie sa tys fak cjo no wa ło frak cję gen. Ja ru zel -

skie go.

Do pie ro w paź dzier ni ku 1990 ro ku Mi lew skie go za trzy ma li funk -

cjo na riu sze UOP. We dług re la cji Krzysz to fa Ko złow skie go, ów cze sne -

go mi ni stra spraw we wnętrz nych w rzą dzie Ta de usza Ma zo wiec kie go,

gdy przy szli po Mi lew skie go, miał ich za py tać:

– Co mi za rzu ca cie?

– Afe rę „Że la zo”.

– A, to... – Mi lew ski miał mach nąć rę ką i wy raź nie się uspo ko ić.

Wie dział, że ca łej praw dy, w tym je go ro li w afe rze, nie da się już

usta lić. Cze go in ne go mógł się chwi lę wcze śniej oba wiać?

Ko złow ski wspo mi na nie zwy kłe uak tyw nie nie się ra dziec kich

służb wy wia dow czych, któ re wszel ki mi ka na ła mi sta ra ły się usta lić,

o co cho dzi z aresz to wa niem Mi lew skie go. Dla cze go? Od po wiedź

mo że za wie rać się w – spo rzą dzo nej przez płk. Wie sła wa Gór nic kie -

go, do rad cę pre mie ra gen. Ja ru zel skie go – no tat ce z na ra dy w Urzę -

dzie Ra dy Mi ni strów, któ ra od by ła się przed po łu dniem 25

paź dzier ni ka 1984 ro ku (znaj do wa ła się ona w pry wat nym ar chi wum

prof. Pacz kow skie go, któ ry – zgod nie z klau zu lą na ło żo ną na no tat -

kę, ujaw nił ją do pie ro w 2010 ro ku):

Po li tycz nym in spi ra to rem po rwa nia – nie za leż nie od in dy wi du al ne go
fa na ty zmu spraw cy – mógł być wy łącz nie to wa rzysz Mi ro sław Mi lew -
ski (...) To wa rzysz pre mier, po dzie la jąc dez apro ba tę ze bra nych dla dzia -
łal no ści tow. Mi lew skie go i nie po da jąc w wąt pli wość po li tycz nej, a mo że
i oso bi stej od po wie dzial no ści za upro wa dze nie, a być mo że i za mor der -
stwo na oso bie ks. Po pie łusz ki, sprze ci wił się jed no cze śnie po dej mo wa niu
de cy zji per so nal nych na XVII Ple num KC PZPR, któ re mia ło się
wkrót ce roz po cząć (już ja ko pre zy dent RP gen. Ja ru zel ski twier dził, że

za de cy do wa ło do bro kra ju, tzn. oba wa przed de kon spi ra cją me tod

dzia ła nia pol skie go wy wia du).

Mi lew skie go ob cią żył tak że Grze gorz Pio trow ski, za bój ca księ dza

Po pie łusz ki, któ ry w ze zna niach po dał, że miał je go po par cie.

Ge ne ra łom Ja ru zel skie mu i Kisz cza ko wi od po wia da ła te za, że in -

spi ra to rem mor du był Mi lew ski – by od wró cić uwa gę od swo jej od -

po wie dzial no ści w afe rze „Że la zo”.

Ile w niej praw dy? �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. archiwum

źródła: 
Jerzy Morawski, Złota afera, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2007

„Żelazo” – TVP 1, reż. Jerzy Morawski
„Afera >>Żelazo<<”, cykl „Wielkie napady PRL-u” – TVP3 Warszawa

POLICYJNY PITAWAL Afera PRL-owskiego MSW POLICJA 997       czerwiec 2011 r.44
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Dwudziestotrzyletnia Gaba bardzo chce być policjantką
– bierze więc udział w doborze, pomyślnie go
przechodzi i dostaje upragnioną blachę. Problem
pojawia się dopiero wtedy, gdy w jej komisariacie
dowiadują się, że jest lesbĳką.

Z a brzmi to ba nal nie, ale ten sce na riusz na pi sa ło ży cie. Praw dzi -

wą hi sto rię swo jej ko le żan ki w fil mie dy plo mo wym Chcę wstą -
pić do po li cji po ka za ła Agniesz ka Ma nia, ab sol went ka

War szaw skiej Szko ły Fil mo wej. Etiu dę moż na by ło obej rzeć 6 ma ja

br. w war szaw skiej ka wiar ni Kry ty ki Po li tycz nej No wy Wspa nia ły
Świat. Po pro jek cji roz ma wia no m.in. o prze stęp stwach mo ty wo wa -

nych uprze dze nia mi wo bec osób ho mo sek su al nych, a ca łe spo tka nie

by ło czę ścią wspól nych dzia łań Kam pa nii Prze ciw Ho mo fo bii (KPH)

i peł no moc ni ka KGP ds. ochro ny praw czło wie ka mł. insp. Krzysz to -

fa Łasz kie wi cza – o pro wa dzo nych przez nich szko le niach Po zy cja
ofia ry w pro ce sie kar nym pi sa li śmy w nu me rze mar co wym Po li cji 997
obok roz mo wy z in spek to rem Łasz kie wi czem.

PI ŁA PO MO GŁA
– Wy da rze nie po ka za ne w fil mie nie ste ty zda rzy ło się na praw dę –

mó wi Agniesz ka Ma nia, re ży ser ka i au tor ka sce na riu sza. – Mia ło

miej sce w pierw szym ty go dniu służ by mo jej ko le żan ki: by ła szarpana

i ob ra ża na przez po li cjan ta ze swo je go ko mi sa ria tu, ale nie zde cy do -

wa ła się te go zgło sić prze ło żo nym. Od tej hi sto rii mi nę ło po nad pięć

lat – i ona, i ten po li cjant na dal pra cu ją w jed nym miej scu, na to miast

jej cią gle zmie nia li part ne rów, aż w koń cu tra fi ła na po li cjan ta, dla

któ re go jej orien ta cja sek su al na nie jest pro ble mem.

Re ży ser ka zwró ci ła się o po moc w re ali za cji fil mu do dwóch szkół

Po li cji, jed nak te od mó wi ły. 

– Kie dy pro wa dzi li śmy z ni mi roz mo wy, sce na riusz był jesz cze we

wstęp nej fa zie, nie bar dzo przy po mi nał go to wy film – tłu ma czy. –

Nie je stem więc pew na, czy aku rat to by ło po wo dem od rzu ce nia

przez nie proś by. Szko ła w Pi le wy ra zi ła zgo dę rów nież na pod sta -

wie przej ścio wej wer sji sce na riu sza. 

W go to wym fil mie po ka za no ślu bo wa nie – bie rze w nim udział

głów na bo ha ter ka oraz praw dzi wi słu cha cze pil skiej SP. I tu taj,

od stro ny po li cyj nych re aliów, nie ma się do cze go przy cze pić. Na -

to miast wąt pli wo ści mo gą bu dzić dwie in ne sce ny: re kru ta cja Gaby

do Po li cji oraz za cho wa nie funk cjo na riu sza w sto sun ku do niej pod -

czas in ter wen cji przed klu bem. Roz mo wa Ga by z po li cjant ką od

do bo ru wy glą da bo wiem tak: ma lut ki po kój, w trak cie re mon tu,

funk cjo na riusz ka pa li pa pie ro sa i za da je in tym ne py ta nia. Oprócz

kan dy dat ki i po li cjant ki w po ko ju nie ma ni ko go. 

– Gdy by ktoś na pod sta wie tej sce ny chciał do wie dzieć się, jak wy -

glą da do bór do Po li cji, miał by zu peł nie spa czo ny ob raz – pod su mo wu -

je mł. insp. Krzysz tof Łasz kie wicz. – We dług mnie rów nież sce na

in ter wen cji po li cyj nej wo bec les bĳ ki to sy tu acja kom plet nie ode rwa -

na od rze czy wi sto ści. Wie rzę jed nak re ży ser ce, że po dob ne ubli ża nie

i prze moc wo bec oso by ho mo sek su al nej nie ste ty mo gły mieć miej -

sce. Gdy by to zgło szo no, ja ko Po li cja by li by śmy w sta nie za re ago wać.

NIE BÓJ MY SIĘ WY MA GAĆ
Jan Świerszcz z KPH, współ twór ca pro gra mu Po zy cja ofia ry w pro ce -
sie kar nym, mó wi, że nie mal 90 proc. osób LGBT (les bĳ ki, ge je, oso -

by bi sek su al ne i trans pł cio we – red.), któ re do świad czy ły prze mo cy

ze wzglę du na swo ją orien ta cję, nie zgła sza te go fak tu. 

– Mię dzy na ro do we ba da nia wska zu ją trzy po wta rza ją ce się po wo -

dy nie zgła sza nia po li cji prze stępstw ho mo fo bicz nych: po pierw sze,

po szko do wa ni ba ga te li zu ją zda rze nie, bo uwa ża ją, że wła ści wie nic

ta kie go się nie sta ło, po dru gie, oba wia ją się zlek ce wa -

że nia spra wy ze stro ny po li cjan tów, a po trze cie, ocze -

ku ją do dat ko wych przy kro ści w ko mi sa ria cie

– prze cież bę dą mu sie li się przy znać do swo jej „in no -

ści”, a to mo że ich na ra zić na nie wy bred ne żar ty lub

na wet obe lgi – tłu ma czy Jan Świerszcz.

Te ob ser wa cje po twier dzi ła jed na z uczest ni czek fil -

mo we go spo tka nia, któ ra zgła sza ła po li cji wła ma nie

do piw ni cy i wul gar ne na pi sy, któ re się tam po ja wi ły.

Po li cjan ci przy je cha li, wy słu cha li jej re la cji i wszyst ko

by ło by w po rząd ku, gdy by nie ko men tarz jed ne go

z nich, któ ry na od chod ne po wie dział, że pry wat nie to

wca le się nie dzi wi autorom napisów, bo sam by tak

po stą pił… In spek tor Łasz kie wicz od po wie dział jej, że

jest zdu mio ny tak nie pro fe sjo nal nym za cho wa niem

funk cjo na riu sza i zło żył by na nie go skar gę. 

– Po li cjant w trak cie wy ko ny wa nia obo wiąz ków

służ bo wych nie ma pra wa do pry wat nych opi nii –

mówi. – Na wet je śli swo je za da nie wy ko nał bez za rzu -

tu, czy li przy jął zgło sze nie, przy je chał na miej sce zda rze nia i zro bił

to, co do nie go na le ża ło, to tą jed ną wy po wie dzią cał ko wi cie prze kre -

ślił swo ją pra cę. Nie wol no się bać gło śne go zwra ca nia uwa gi na ta -

kie po stę po wa nie: je śli po li cjant nie prze pro si za nie od ra zu, nie

wol no się wa hać, trze ba to zgło sić je go prze ło żo -

nym. Tyl ko w ta ki spo sób my, ja ko oby wa te le,

mo że my wy mu sić na po li cjan tach, by po stę po -

wa li pro fe sjo nal nie, sko ro sa mi w cza sie służ -

by nie po tra fią tak się za cho wać. �

ALEK SAN DRA WI CIK 
zdj. Ma ria An drze jew ska

Chciała wstąpić do Policji

Posterunkowa Gabriela Bugaj, grana przez Martę Kędziorę, składa ślubowanie –
obok prawdziwi słuchacze SP w Pile
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Strze la nie w Ka to wi cach 
14 ma ja 2011 r. w szko le Po li cji w Ka to wi cach zor ga ni zo wa no ko -

lej ne już Mi strzo stwa Po li cji w Strze la niu.

Do udzia łu w za wo dach za pro sze ni zo sta li przed sta wi cie le Ko men -

dy Głów nej Po li cji, ko mend wo je wódz kich Po li cji, szkół po li cyj nych

oraz: Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go, Żan dar me rii Woj sko wej,

Woj ska Pol skie go, Służ by Wię zien nej, Stra ży Gra nicz nej, Służ by Cel -

nej oraz Służ by Ochro ny Ko lei. Ho no ro wy pa tro nat nad przed się -

wzię ciem spra wo wał ko men dant głów ny Po li cji, a tak że Za rząd

Głów ny NSZZ Po li cjan tów. 

Star to wa ło 106 osób

w kon ku ren cji in dy wi du al -

nej oraz 22 re pre zen ta cje

dru ży no we. W kla sy fi ka cji

in dy wi du al nej mi strzostw,

wspól nej dla ko biet i męż -

czyzn, pierw sze miej sce 

za jął Krzysz tof Foj cik –

przed sta wi ciel Szko ły Po li -

cji w Ka to wi cach.

W kla sy fi ka cji dru ży no wej miej sce pierw sze za ję ła re pre zen ta cja

Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Ka to wi cach, na to miast ko lej ne

lokaty za ję ły od po wied nio: dru ży ny Szko ły Po li cji w Ka to wi cach

i Komendy Wo je wódz kiej Po li cji w Po zna niu. �

KA TA RZY NA SIL SKA
zdj. SP w Ka to wi cach 
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już, edy cję ukoń czy ło pra wie 6 tys. uczest ni -

ków. 

Pol ską Po li cję re pre zen to wa li: pod insp.

Ma ciej Woj cie chow ski (WSPol. w Szczyt nie),

asp. sztab. Da riusz Gu zow ski (SP w Słup -

sku), sierż. Pa weł Pio tra sch ke (SP w Słup -

sku), asp. sztab. Ja cek Mi sie wicz (KWP

w Olsz ty nie) or az pod insp. To masz Ku bic ki

– ko men dant po wia to wy w Ole śnie. 

Po la cy w gro nie 17 re pre zen ta cji po li cji

z ca łe go świa ta wy wal czy li dru ży no wo świet -

ne dru gie miej sce. Pierw sze miej sce za ję li

ukra iń scy mi li cjan ci, a trze cie cze scy po li -

cjan ci. 

Kla sy fi ka cję in dy wi du al ną wy gra li Ukra iń -

cy: Olek sandr Ma tvy ichuk (czas 2:17:53)

i Sa lo Ta ras (2:21:31). Trze ci był re pre zen -

tant Pol ski Pa weł Pio tra sch ke (2:24:36). Po -

zo sta li pol scy po li cjan ci tak że upla so wa li się

wy so ko. Ma ciej Woj cie chow ski (2:33:40) za -

jął ósme miej sce, Ja cek Mi sie wicz (2:38:36)

dzie wią te, a Da riusz Gu zow ski (2:41:53)

pięt na ste. 

Przy wy jeź dzie po li cjan tów do Pra gi po mo -

gła Pol ska Fe de ra cja Spor tu „Gwar dia” i Fun -

da cja RA DAN. �

zdj. z ar chi wum M. Woj cie chow skie go 

Nasi wi ce mi strza mi w ma ra to nie8 ma ja w sto li cy Czech Pra dze od by ły

się VII Mi strzo stwa Świa ta Po li cji w Bie gu

Ma ra toń skim. Mi strzo stwa ro ze gra no w ra -

mach co rocz ne go Pra skie go Ma ra to nu Volks -

wa ge na, któ re go te go rocz ną, sie dem na stą

Pol ska – Ukra ina 
już w czerw cu 

Mecz pił ki noż nej mię dzy re pre zen ta cją na szej Po li cji a mi li cją

ukra iń ską, pla no wa ny po cząt ko wo na wrze sień, od bę dzie się już

7 czerw ca. Im pre zę „Na rok przed Eu ro 2012” zlo ka li zo wa no

na sta dio nie pół noc no pra skie go Dziel ni co we go Ośrod ka Spor tu

i Re kre acji przy ul. Ka wę czyń skiej 44 w War sza wie. Po czą tek

o godz. 16.00. Jak za pew nia An drzej Ku czyń ski, głów ny or ga ni za -

tor me czu, każ dy te go dnia znaj dzie coś dla sie bie. Spo tka nie

głów ne po prze dzo ne bę dzie me czem po ka zo wym mię dzy mun -

du ro wy mi a sym pa ty ka mi Po li cji ze śro do wisk ar ty stycz nych i pił -

kar skich. Wy sta wa sprzę tu służ bo we go, tre su ra psów i ko ni,

musz tra pa rad na w wy ko na niu or kie stry po li cyj nej i po kaz spraw -

no ści bo jo wej an ty ter ro ry stów to tyl ko część do dat ko wych atrak -

cji. Za pla no wa no tak że wy stęp su per gwiaz dy, któ rej na ra zie

ujaw nić nie mo że my, bo ma być to du ża nie spo dzian ka. Mecz ho -

no ro wym pa tro na tem ob jął ko men dant głów ny Po li cji. Pod czas

spo tka nia od bę dzie się li cy ta cja spor to wych ga dże tów dla pod -

opiecz nych Fun da cji Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych

Po li cjan tach. 

W imie niu or ga ni za to rów: Za rzą du w War sza wie CBŚ KGP, Za -

rzą du Głów ne go NSZZP, KGP, KSP oraz re gio nu CBŚ sto łecz nej

gru py wo je wódz kiej IPA ser decz nie za pra sza my. �

Wi ta my 
w na szych sze re gach

11 ma ja br. po li cyj ne ślu bo wa nie zło ży ła uty tu ło wa na za wod nicz -

ka ta ekwon -do Ilo na Dzia ła. Po sia dacz ka czar ne go pa sa na co dzień

tre nu je w klu bie Le wart Lu bar tów. Obec nie jest na kur sie pod sta -

wo wym w CSP w Le gio no wie. 

W mar cu br. pa ni Ilo na na mi strzo stwach świa ta w No wej Ze lan -

dii wy wal czy ła zło ty me dal w ka te go rii do 58 kg. �
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Bia th lon w Szczyt nie 
21 ma ja br. w Wyż szej Szko le Po li cji w Szczyt nie od by ły się Otwar -

te Mi strzo stwa Po li cji w Bia th lo nie Po li cyj nym o Pu char Ko men dan -

ta Głów ne go Po li cji. Do ry wa li za cji sta nę li re pre zen tan ci Stra ży

Gra nicz nej, Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go, Biu ra Ochro ny

Rzą du, Służ by Wię zien nej, Żan dar me rii Woj sko wej i in nych jed no -

stek Woj ska Pol skie go oraz przed sta wi cie le Po li cji. 

Za wod ni cy mu sie li po ko nać trzy pę tle cros so we o dłu go ści oko -

ło 1500 m każ da. Po prze bie gnię ciu pierw szej i dru giej pę tli od da wa li

po 10 strza łów na sta no wi sku strze lec kim. O osta tecz nym wy ni ku de -

cy do wał łącz ny czas bie gu i strze lań, po do li cze niu kar cza so wych – np.

za prze strze li ny po za po lem punk to wym, i bo nu sów – odej mo wa no

np. 10 se kund za każ de tra fie nie w naj le piej punk to wa ne miejsce tar -

czy. Ce lem by ła tar cza TS-9 („Fran cuz”) usta wio na w od le gło ści 25 m. 

Wy star to wa ły tyl ko trzy pa nie, któ re skla sy fi ko wa no w jed nej ka -

te go rii OPEN. Naj lep sza by ła Iwo na Nie rad ka z Aka de mii Ma ry nar -

ki Wo jen nej w Gdy ni przed Ane tą Tro ja now ską z KWP w Lu bli nie

i Ka ta rzy ną Red dig z KMP w Olsz ty nie. 

Wśród pa nów bez kon ku ren cyj ny, po dob nie jak rok te mu, był Ma -

ciej Woj cie chow ski z WSPol. w Szczyt nie. Ko lej ne miej sca w ka te go -

rii męż czyzn do 40 lat za ję li przed sta wi cie le Cen trum Szko le nia

Stra ży Gra nicz nej w Kę trzy nie – dru gie Grze gorz Man dy wel, a trze -

cie Piotr Wit kow ski. 

Kla sy fi ka cję męż czyzn po wy żej 40 lat wy grał Mi ro sław Szyn kow -

ski z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kę trzy nie. Za nim

upla so wa li się ko lej no: Hu bert Le giędź z Ko men dy Głów nej Straży

Granicznej i Krzysz tof Po lak z KWP w Rze szo wie. 

Dru ży no wo naj lep si oka za li się re pre zen tan ci Cen trum Szko le nia

Straży Granicznej w Kę trzy nie – Grze gorz Man dy wel i Piotr Wit kow -

ski. Dru gie miej sce za jął ze spół szczy cień skiej uczel ni w skła dzie:

Ma ciej Woj cie chow ski i Adam Pi wo war ski, a trze cie przed sta wi cie -

le Ko men dy Głów nej Straży Granicznej – Hu bert Le giędź i Ste fan

Gą ga ła. 

Za wo dy przy go to wał Za kład Wy szko le nia Spe cjal ne go Wy dzia łu

Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go i Ad mi ni stra cji WSPol. w Szczyt nie

oraz Po li cyj ny Klub Spor to wy Gwar dia. Przy or ga ni za cji po ma ga li

człon ko wie Stu denc kie go Ko ła Strze lec kie go WSPol. oraz ucznio wie

part ner skie go 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, re ali zu ją cy pro gram „Edu ka cja

po li cyj na”. �

zdj. To masz Mu rasz ko

Zlot mun du ro wych 
mo to cy kli stów 

Pod kar pac ka Gru pa Wo je wódz ka IPA zor ga ni zo wa ła w week end

20–22 ma ja I Mię dzy na ro do wy Zlot Mo to cy klo wy Służb Mun du ro wych. 

Oka zją by ło 20-le cie ist nie nia Biesz czadz kie go Od dzia łu Stra ży

Gra nicz nej, a zlot wpi sał się w cykl im prez upa mięt nia ją cych prze -

kształ ce nie Wojsk Ochro ny Po gra ni cza w SG. Mun du ro wi mi ło śni cy

ry czą cych jed no śla dów spo tka li się w Czar nej Gór nej w Biesz cza dach,

gdzie przy gril lu i mu zy ce ulu bio nych ze spo łów spę dzi li dwa dni. 

Dla mo to cy kli stów wy stą pił m.in. Alex Ca rlin, ame ry kań ski mu zyk

od kil ku lat miesz ka ją cy w Pol sce, wpi sa ny do Księ gi Re kor dów Gu in -

nes sa – za grał naj dłuż szy, trwa ją cy po nad 32 go dzi ny, gi ta ro wy kon -

cert so lo, zresz tą w pol skim pu bie. 

Kul mi na cją zlo tu był prze jazd ma low ni czą tra są przez Biesz cza dy

i pa ra da mo to cy kli w Prze my ślu pod czas fe sty nu „Pik nik Gra nicz ny”

i „I Eu ro re gio nal ny Fe sti wal Sma ków”, gdzie mo to cy kli ści zro bi li

praw dzi wą fu ro rę. �

zdj. Zdzisław Welszyng
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Spor to we za po wie dzi 
W czerw cu cze ka ją nas ko lej ne za wo dy z cen tral ne go ka len da -

rza im prez spor to wych. 

– 4 czerw ca od bę dzie się, or ga ni zo wa ny przez SP w Słup -

sku, XV Mię dzy na ro do wy Pół ma ra ton Po li cyj ny na tra sie 

Ust ka – Słupsk.

– 12 czerw ca w WSPol. w Szczyt nie od bę dą się XIV Otwar te

Mi strzo stwa Po li cji w Ka ra te Ky oku shin.

– 17 czerw ca w CSP w Le gio no wie od bę dą się Mi strzo stwa

Pol ski Po li cji w Ju do.

– 25 czerw ca KPP w Śro dzie Wiel ko pol skiej or ga ni zu je

XI Otwar ty Mię dzy na ro do wy Tria th lon Po li cyj ny im. Le cha

Józefiaka.

– Mi strzo stwa War sza wy Służb Mun du ro wych w Pły wa niu,

prze kła da ne z kwiet nia na maj, zo sta ną prze pro wa dzo ne do pie -

ro na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka i – we dług za po wie dzi

or ga ni za to rów – bę dą mia ły po nadre gio nal ny wy miar. �

sport opra co wał PA WEŁ OSTA SZEW SKI

46-47.06:Layout 6  5/25/11  9:00 AM  Page 47



Fragment książki Joaquina „Jacka”
Garcii i Michaela Levina Gangster.
Prawdziwa historia agenta FBI, który
przeniknął do mafii.

(…)

Dla mnie szko ła ma fii za czę ła się od stwo -

rze nia no wej oso bo wo ści. Nie mo głem

po pro stu na po cze ka niu zmy ślić ja kiejś hi -

sto ryj ki, czy do ra biać so bie fik cyj ne go ro do -

wo du, al bo wsta wiać im do wol ne go ki tu, jak

to ro bi łem przy na szych po przed nich ak -

cjach. Po trze bo wa łem kon kret nej hi sto rii,

któ rą mo gli by spraw dzić, po nie waż pra wie

na pew no bę dą chcie li zba dać mo ją wia ry -

god ność. Za czę li śmy od wy bra nia no we go na -

zwi ska, co ozna cza ło, że mu si my zde cy do wać

o mo ich ko rze niach. Mie li śmy do wy bo ru

dwie opcje – al bo mia łem być peł nej krwi

Wło chem, któ ry do ra stał na Ku bie za rzą dów

Ba ti sty, kie dy ma fia – wła ści cie le ka syn –

pa no wa ła nad Ha wa ną, lub mia łem być pół-

-Wło chem, pół-Ku bań czy kiem. Zde cy do wa -

li śmy, że po dej mie my de cy zję, kie dy już 

za an ga żu ję się w spra wy w Bro nxie.

Mu sia łem wy brać na zwi sko. Zde cy do wa li -

śmy, że bę dzie to Fal co ne. Ta kie na zwi sko

no sił dziel ny sy cy lĳ ski sę dzia, któ ry wraz ze

swą żo ną i trze ma ochra nia ją cy mi po li cjan -

ta mi zo stał za mor do wa ny przez ma fię kil ka

lat wcze śniej. Wte dy dy rek tor FBI Lo uis

Fre eh uho no ro wał sę dzie go Fal co ne brą zo -

wym po pier siem w Aka de mii FBI w po dzię -

ce za jego od da nie w wal ce z wło ską ma fią.

Jak się oka za ło, nie któ rzy gang ste rzy, któ -

rych po zna łem, gdy usły sze li mo je na zwi sko,

marsz czy li brwi i za sta na wia li się na głos, czy

je stem spo krew nio ny z tym nik czem nym fa -

ce tem. Jack Fal co ne to by ła mo ja no wa toż -

sa mość stwo rzo na na po trze by dzia łal no ści

w ma fii. 

(…) 

Ale ży cie w ma fii nie opie ra się wy łącz nie

na prze szło ści; dzie je się tu i te raz. Dla gang -

ste rów tu i te raz ozna cza szla ja nie się po re -

stau ra cjach i ba rach. Ci, któ rzy oglą da li

Ro dzi nę So pra no, Chłop ców z fe raj ny i Oj ca
chrzest ne go oraz wszyst kie po zo sta łe te go ro -

dza ju fil my, pew nie ma ją to sa mo wy obra że -

nie o ma fii, ja kie mia łem ja – że ma fio si są

na sta wie ni na dzia ła nie, że cią gle do ko goś

strze la ją lub ko goś bi ją. Rze czy wi stość jest

in na. Oczy wi ście ro bią tak że i to, ale ich co -

dzien ność krę ci się wo kół je dze nia i ga da nia

o tym, ja kie za da nia ma ją do wy ko na nia

w przy szło ści.

Je śli chcia łem ja dać z gang ste ra mi, mu sia -

łem znać się na ich po tra wach. Tak więc ko -

lej ne eta py po zna wa nia ma fii opie ra ły się

na je dze niu i pi ciu. Nikt nie mu si mnie dwa

ra zy za pra szać na obiad, więc ta część tre nin -

gu na praw dę mi się po do ba ła. Je śli trze ba coś

zjeść, ma fio si wie dzą, do któ rej re stau ra cji

pójść, by zjeść kon kret ne da nie. (…) Je śli

nie wiesz te go ro dza ju rze czy, co z cie bie

za gang ster?

(…) 

Kie dy już na uczy łem się, jak za ma wia

praw dzi wy gang ster, uzu peł nia łem edu ka cję,

oglą da jąc Fo od Chan nel. Po lu bi łem zwłasz -

cza Mol to Ma rio z Ma rio Ba ta lim, Li dia’s Fa -
mi ly Ta ble z Li dią Ba stia nich i Eve ry day Ita lia
z Gia dą De Lau ren tiis. Te pro gra my dzia ła ją

jak por nol dla żo łąd ka, spra wia ją, że sta ję się

ta ki głod ny! Kon cen tro wa łem się nie tyl ko

na przy go to wa niu po sił ków, lecz na wy ma -

wia niu słów tak, jak to ro bią Wło si. Za bie ra -

łem tak że żo nę i na szych przy ja ciół do

wło skich re stau ra cji, gdzie te sto wa łem swo -

je umie jęt no ści za ma wia nia je dze nia. Że

przy po mnę – dla ta kie go fa ce ta jak ja to nie

sta no wi ło naj trud niej szej czę ści za da nia.

Na do miar wszyst kie go gang ster ni gdy

w ży ciu nie spo glą da w me nu. Wcho dzi do re -

stau ra cji ko ły szą cym się kro kiem, nie le d wie

jak by był wła ści cie lem lo ka lu, wi ta się z kel -

ne rem i go spo da rzem re stau ra cji jak z daw no

nie wi dzia ny mi krew ny mi i mó wi jo wial nie:

„Hej! Co to ja dzi siaj zjem!”.

(…) 

Fa ce ci z ma fii po tra fi li być hoj ni i jed no -

cze śnie trud ni ja ko klien ci.

Ta hoj ność naj bar dziej da wa ła o so bie znać,

je śli cho dzi o za cho wa nie ma fio sów wo bec

in nych gang ste rów w świę ta Bo że go Na ro -

dze nia. John Got ti se nior, nie gdyś szef Gam -

bi no, był zna ny z da wa nia w pre zen cie

wy jąt ko we go ga tun ku ko nia ku – Rémy Mar -

tin, Lo uis XVIII, któ re go bu tel ka kosz to wa -

ła ty siąc pięć set do la rów. Oczy wi ście Got ti

rów nież za nie go nie pła cił, miał go pew nie
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Jo aqu in Gar cia, au tor Gang ste ra, uro -
dził się w Ha wa nie w 1952 r. – je go ro -
dzi na ucie kła z Ku by, kie dy miał
dzie więć lat. Do ra stał w no wo jor skim
Bronk sie i bar dzo chciał zo stać agen -
tem FBI, co mu się w koń cu uda ło
w 1980 r. Po odej ściu ze służ by w 2006
roku opi sał swo je za wo do we życie,
któ re go więk szość spę dził ja ko agent
spe cjal ny in fil tru ją cy gru py prze stęp -
cze. W wie le pro wa dzo nych przez
siebie spraw był za an ga żo wa ny jed no -
cze śnie, co wy ma ga ło nie la da zdol no -
ści ak tor skich: przez 26 lat pra cy w FBI
nie za li czył żad nej spek ta ku lar nej
wpad ki ani nie zo stał zde ma sko wa ny.
Za swój naj więk szy suk ces Gar cia
uznał prze nik nię cie do struk tur wło skiej
ro dzi ny Gam bi no z no wo jor skiej Co sa
Nostry – przez nie mal trzy la ta po zna -
wał co dzien ne ży cie praw dzi wych
gang ste rów i był bar dzo bli sko zo sta -
nia za przy się żo nym człon kiem ma fii.
Część je go ob ser wa cji, któ re pre zen tu -
je my po ni żej, moż na uznać za nie mal
go to wy po rad nik Jak zo stać praw dzi -
wym gang ste rem – świad czy to, jak
moc no Gar cia za an ga żo wał się w ode -
gra nie swo jej ży cio wej ro li. Ro li, któ rą
w każ dej chwi li mógł przy pła cić
życiem. �

AW

Agent 
w Cosa Nostra
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od ja kie goś go ścia, na któ rym pa so ży to wał,

a mo że ko niak „spadł z cię ża rów ki”. To by ły

na praw dę świet ne bu tel ki, krysz tał Bac ca rat

i al ko hol naj wyż szej ja ko ści. Zno wu, ła two

jest być hoj nym, gdy nie cho dzi o two je pie -

nią dze.

A kie dy na ko niec po sił ku przy cho dzi ra -

chu nek, za wsze ca łość po kry wa jed na oso ba.

Ma fio si ni gdy nie mó wią: „Okej, zo bacz my.

Ty mia łeś spa ghet ti, a ja kur cza ka”. Za wsze

któ ryś po ka zu je, ja ki ma gest, i za bie ra ra chu -

nek, a kie dy in ni przy sto le pro te stu ją, mó wi:

„Daj cie spo kój. Wy za pła ci cie na stęp ny”.

W tym wszyst kim cho dzi o po ka za nie się

jako wspa nia ły, hoj ny czło wiek.

W rze czy wi sto ści ci lu dzie nie są wspa nia -

li i nie są hoj ni. Greg De Pal ma cią gle mi po -

wta rzał, że dla mia no wa ne go człon ka ma fii

je go kry mi nal na ro dzi na jest waż niej sza niż

je go praw dzi wi krew ni. Czę sto mó wił mi, że

gdy by dziec ko ko goś ta kie go le ża ło na sto le

ope ra cyj nym i mia ło za le d wie dzie sięć se -

kund ży cia, a je go szef by za dzwo nił i we zwał

go do sie bie, gość mu siał by na tych miast opu -

ścić szpi tal i sta wić się do zło że nia ra por tu.

Po tem mógł by prze słać kwia ty na po grzeb

dziec ka. Ta sa ma in for ma cja po ja wia się

w Un der boss, fa scy nu ją cej opo wie ści Pe te ra

Ma asa o ży ciu za stęp cy sze fa Gam bi no Sam -

my’ego „the Bull” Gra va no. A więc al bo to

by ła tra dy cja obo wią zu ją ca wśród gang ste rów

i prze ka za na De Pal mie, al bo Greg czy tał

książ kę o Gra va no. Nie ule ga wąt pli wo ści, że

ma fio si przy kła da ją du żą wa gę do te go, jak są

opi sy wa ni w kul tu rze ma so wej. W la tach sie -

dem dzie sią tych wszy scy oglą da li Oj ca
chrzest ne go. Póź niej nie opusz cza li żad ne go

od cin ka Ro dzi ny So pra no. Bar dzo nie wie le

prze stępstw wy da rzy ło się w nie dzie le mię -

dzy dwu dzie stą pierw szą a dwu dzie stą dru gą

(po mi ja jąc fakt, że więk szość gang ste rów

kra dła sy gnał ka blów ki).

Ma fio si czę sto też ca ło wa li się w po li czek.

Przy zwy cza je nie się do te go za ję ło mi spo ro

cza su. Cze mu nie mo gą po pro stu uści snąć

so bie na po wi ta nie dło ni? Na praw dę prze -

żył bym bez ca łe go te go ca ło wa nia. 

Jak na go ści, któ rzy nie wie le so bie ro bi li

z nad wa gi, gang ste rzy bar dzo dba li o swój

wy gląd ze wnętrz ny. Za wsze jeź dzi li na ma -

ni cu re i pe di cu re. Ni gdy nie la kie ro wa li pa -

znok ci – moż na by ło je co naj wy żej

po le ro wać. Kie dy pierw szy raz po sze dłem

z chło pa ka mi na ma ni cu re, dłu go otrzą sa łem

się z szo ku, gdyż zro bi łem coś, co jest po -

strze ga ne ja ko nie mę skie. Szcze rze mó wiąc,

to by ło wspa nia łe! Nic dziw ne go, że ko bie -

ty re gu lar nie cho dzą na te go ty pu za bie gi

i wo lą to cho wać w ta jem ni cy przed na mi, fa -

ce ta mi. Kil ka ra zy mia łem na wet ma saż twa -

rzy i je dy ne, co mo gę po wie dzieć, to mar ron!

Co za pięk na spra wa!

Mu sia łem też re gu lar nie się go lić i cho -

dzić do fry zje ra, bo ma fio si oraz ci, któ rzy

chcą ni mi zo stać, mu szą być gład ko ogo le ni

i ufry zo wa ni. Bro da czy wą sy nie są do zwo lo -

ne, bo ma fio si uwa ża ją, że nie ma ją nic

do ukry cia i że przed ni kim się nie mu szą

ukry wać. Uwa ża ją tak że, że wą sy lub bro dę

za pusz cza się po to, by mieć wy gląd twar -

dzie la i by onie śmie lać in nych – a oni nie

mu szą so bie te go sztucz nie za pew niać, bo

ma ją to tak czy ina czej. Mo że ów brak za ro -

stu miał ich tak że od róż niać od star sze go

pokolenia gang ste rów – ich dziad ków i ro -

dzi ców, któ rzy ze wzglę du na za rost by li

nazywani Mo usta che Pe tes (Wą sa ty mi Piotr -

ka mi). W każ dym ra zie w owym cza sie ta kie

pa no wa ły po śród ma fio sów za sa dy dba nia

o wy gląd ze wnętrz ny.

Ma fio si przy kła da ją du żą wa gę do luk su su.

Do sko na le zna ją się na bi żu te rii. Blask i szlif

dia men tu na sy gne tach, ja kie no szą za wsze

na ma łym pal cu, po ka zu ją ich sta tus spo łecz -

ny. Ko cha ją każ dy ro dzaj bi żu te rii: spin ki

do man kie tów, rzu ca ją ce się w oczy bran so -

let ki, zło te na szyj ni ki, fir mo we zło te ze gar ki

i za pin ki do kra wa tów wy sa dza ne dia men ta -

mi. Kol czy ki nie są do zwo lo ne – pew nie we -

dług nich nie są mę skie.

Zna ją się też na naj lep szych kro jach ubrań,

po tra fią roz po znać gar ni tu ry Brio ni czy Ze -

gna i od róż nia ją je od gor szych ma rek. Ich

ulu bio ne gar ni tu ry mia ły tra dy cyj ny krój

i były szy te z wło skich ma te ria łów, no szo no

do nich je dwab ne kra wa ty i pa su ją ce chu s -

tecz ki, któ re uzu peł nia ły wy gląd mia sto we go

ma fio sa. „Wło skie smo kin gi” by ły bar dzo po -

pu lar ne wśród tych fa ce tów. To wła śnie je

na zy wa li za bój czą Fi lą al bo za bój czym Ser gio

Tac chi ni. Naj czę ściej wkła da li je na zwy kłe

or dy nar ne pod ko szul ki, by wa ło też, że ob no -

si li się z po kaź nym zło tym łań cusz kiem

z krzy ży kiem. Ostat nim ele men tem te go

stro ju by ły bu ty spor to we z naj wyż szej pół ki.

Na co dzień no szo no ma ry nar ki we lu ro we,

przy uro czy stych oka zjach – je dwab ne,

a w le cie – ny lo no we lub z po lie stru.

Mu sie li mieć tak że wła ści we bu ty – mar ki

Fer ra ga mo, Bal ly lub Guc ci. Prze pa dli za bu -

ta mi z kro ko dy lej skó ry i no sze nie te go ro -

dza ju bu tów – czar nych, brą zo wych, a na wet

nie bie skich – ozna cza ło wy so ki sta tus. Je śli

cho dzi o skar pet ki, mo gły być ny lo no we lub

kasz mi ro we. Ta ka ele gan cja od stóp do głów

by ła nie zwy kle istot na, by fa ce ta za kla sy fi ko -

wa no ja ko mor te d’fam – w prze ciw nym wy -

pad ku uzna wa no go za cie nia sa. To by ła by

ka ta stro fa. No sze nie do brych ubrań, ro le xa

i naj lep szej bi żu te rii jest ozna ką te go, że się

na to wszyst ko za ro bi ło, wi docz ną ozna ką

suk ce su w ma fii.

Nat mnie na uczył, że gang ste rzy są bar -

dzo wy czu le ni na war tość, ja ką przed sta wia -

ją po szcze gól ne czę ści gar de ro by czy bi żu te -

rii. W re zul ta cie wy star czy, by zer k nę li

na ze ga rek, a już wie dzą, czy jest praw dzi wy.

Po tra fią to stwier dzić szyb ciej niż eks pert

z To ur ne au Cor ner. Umie ją za kla sy fi ko wać

dia ment szyb ciej niż gem mo log u Car tie ra

czy Tif fa ny’ego. We wszyst kich tych dzie -

dzi nach ma ją ta ką sa mą wie dzę jak eks per -

ci. Z te go po wo du ja rów nież mu sia łem stać

się eks per tem. Mu sia łem znać się nie tyl ko

na róż nych mar kach i mo de lach dro gich ze -

gar ków, ale rów nież być w sta nie wy ce nić

dia ment. Mu sia łem umieć roz po zna wać,

któ ra bi żu te ria po cho dzi z Ja cob and Com -

pa ny, a któ ra z Har ry Win ston lub in nej

firmy. Oprócz roz po zna wa nia bi żu te rii róż -

nych firm mu sia łem znać jej war tość i ra my

ce no we: war tość de ta licz ną, ce nę, w ra zie

gdy by bi żu te ria by ła tref na al bo kra dzio na,

uży wa na al bo no wa, mu sia łem wie dzieć, jak

nie obec ność nu me rów se ryj nych i me tek

w wy pad ku dro gich ze gar ków wpły wa na

cenę.

Nie mo głem być pa se rem kra dzio nych ze -

gar ków i wy ce niać na dzie sięć ty się cy ze gar -

ka, któ ry na uli cach jest sprze da wa ny za

czte ry i pół lub pięć ty się cy. Do kształ ca łem

się więc w za kre sie róż nic mię dzy mar ka mi

Au de mar Pi gu et, Cho pard, Pa tek Phi lip pe,

Bre itling, a przede wszyst kim po zna wa łem

ro le xy. Po sia da nie ład ne go ro le xa ze sta li nie -

rdzew nej to jed no, ale je śli nie mia łeś naj -

now sze go mo de lu osiem na sto ka ra to we go

so lid ne go zło te go ro le xa, jak in ni gang ste rzy

mo gli cię brać na po waż nie?

Na wia sem mó wiąc, ma fio si ni gdy nie ku -

po wa li rze czy w skle pach. Je śli mie li na so -

bie ja kąś ład ną dro go cen ną bi żu te rię, to

spa dła ona z cię ża rów ki al bo ją wy łu dzi li,

albo ktoś im ją po da ro wał. Pew nie sły sze li

od ja kie goś go ścia z dziel ni cy: „Buch nę li śmy

ze gar ki. Chcesz przyjść i obej rzeć?”. Al bo za -

sza le li na za ku pach, wy ko rzy stu jąc ukra dzio -

ną ja kie muś prze cho dnio wi kar tę kre dy to wą.

Ale ten sta ry żart Wo ody’ego Al le na, że

za naj więk szy grzech w je go ro dzi nie ucho -

dzi ło ku po wa nie w skle pie, do ty czy też

gang ste rów. �

(…)

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Joaquin „Jack” Garcia,
Michael Levin:
Gangster. Prawdziwa
historia agenta FBI,
który przeniknął
do mafii. 
Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak,
Kraków 2011, s. 304
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Numer zamknięto: 25.05.2011 r.
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia re dak cyj -
ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo nie od płat -
ne go pu bli ko wa nia li stów. Re dak cja za strze ga so bie
rów nież moż li wość nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko -
wa nych ma te ria łów na wła snej stro nie in ter ne to wej.
Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów i ma te -
ria łów spon so ro wa nych re dak cja nie od po wia da.

Zamówienia na prenumeratę:
Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”

ul. Do ma niew ska 36/38, 02-514 War sza wa 12
tel. 22 60-160-86, 22 60-161-26, faks 22 60-168-67

e -ma il: krzysztof.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

Poziomo: 1 – krę ci się i idzie na przód, 4 – do mło do ści wiesz cza Ada ma, 7 – by wa – nie zno śny,
roz ka pry szo ny, 11 – po wścią gli wość, 14 – gra „na tran zy sto rach”, 15 – część ucha od po wie dzial -
na za rów no wa gę, 17 – ga tu nek dra ma tu, 21 – z cza sem się za bliź nia, 22 – du że do kucz li we owa -
dy, 24 – pa no wie szlach ta prze ciw ko kró lo wi, 25 – dzie ło We rgi liu sza, któ re go bo ha te rem
Ene asz, 26 – bok ser ska na rin gu, 28 – waż ne na czy nie krwio no śne, 29 – bi je bra wo, bo mu za to
pła cą, 33 – nie zno si pun ka, 34 – wię cej niż tro je, 35 – otrzy ma prze sył kę, 36 – in spi ru je twór cę, 
37 – Glo ria, ame ry kań ska gwiaz da ki na nie me go, 41 – fi gu ra, gru ba ry ba, 42 – po jazd na pa rę,
43 – ewo lu cja nar ciar ska, 44 – dwu ślad służ bo wy, 45 – uro czy ście na gło sy i in stru men ty.
Pio no wo: 1 – ach, co to był za …, 2 – po prze dza na zwi sko, 3 – trą ba po wietrz na, 5 – sta tek
Noego, 6 – pły nie przez We ro nę, 7 – zmysł skó ry, 8 – uniósł się w prze stwo rza, 9 – na oka zi cie la
np., 10 – imię kró lów Spar ty, 12 – do ka wy, pie przu, 13 – ob cho dzi imie ni ny 5 mar ca, 16 – je zio ro
w Fin lan dii, 18 – ma larz Fran ci sco lub ze spół mu zycz ny, 19 – su che w stocz ni, 20 – kum pel Asa,
23 – w kuch ni zwy kle przy twier dzo ny do ścia ny, 26 – np. słyn ny So ro ka z „Po to pu”, 27 – sto li ca
Gha ny, 30 – nie zbęd na do prze cho wy wa nia żyw no ści, 31 – wład ca Teb, brat Jo ka sty, 32 – opie kun -
ka po ezji mi ło snej i mu zy ki, 33 – cho rą giew, 37 – lu bi na śla do wać gło sy in nych pta ków, 38 – brat
Moj że sza, 39 – mo tyl noc ny, 40 – mia no, ter min.
Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło, dokończenie niżej podanego aforyzmu, które
tworzą litery w kratkach oznaczonych w prawym dolnym rogu cyframi od 1 do 25:
„Trzy rzeczy zostały z raju:

(……........................),   (.................................)   (.....)   (.........................)   (............................................)
1   2   3   4   5   6   7         8   9   10   11   12   13       14        15   16   17   18       19   20   21   22   23   24   25

BOŻENA CHMIELEWSKA

Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych pod ad re sem re dak cji lub 
e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 21 czerwca 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 Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak.
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 5: „Róże kwitną, bo wierzymy w nie”. Na gro dę, książ ki 
Wy daw nic twa CKH, wy lo so wa li: Wacław Tokarski z Ustrzyk Dolnych, Marta Tyszkiewicz ze
Złoczewa, Justyna Bonk z Bydgoszczy.
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„Mamo, Tato już wiem, jak być bezpiecznym” 

– trwa trzecia już edycja kampanii adresowanej do przedszkolaków

Biu ro Pre wen cji Ko men dy Głów nej Po li cji we współ pra cy z To wa rzy stwem Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji „War ta” SA za chę ca do sko -

rzy sta nia z ma te ria łów edu ka cyj nych udo stęp nio nych w ra mach ko lej nej edy cji pro gra mu pn. „Ma mo, Ta to już wiem, jak być bez -

piecz nym”. 

Przed szkol ne pla ców ki oświa to we oraz in ne za in te re so wa ne in sty tu cje i oso by znaj dą ma te ria ły pod ad re sem www.war ta dla dzie -

ci.pl oraz www.po li cja.pl. Już w stycz niu przed szko la do sta ły te ma tycz ne ka len da rze na rok 2011. Dzie ci znaj dą w sie ci film, pio -

sen kę i gry edu ka cyj ne.

Do pe da go gów pla có wek przed szkol nych w ca łym kra ju oraz do po li cyj nych spe cja li stów ds. pre wen cji kry mi nal nej tra fi ły pa kie -

ty ma te ria łów po glą do wych, w tym ulot ka in for mu ją ca o moż li wo ści uczest nic twa każ de go przed szko la w kon kur sie pt. „Zbu duj

swój ulu bio ny sa mo chód ra tun ko wy”. Pa tro nat nad kon kur sem ob jął ko men dant głów ny Po li cji. 

Tak jak w po przed nich edy cjach pro gra mu udział Po li cji po le gać bę dzie na za pew nie niu uczest nic twa po li cyj nych spe cja li stów ds.

pre wen cji kry mi nal nej w spo tka niach z dzieć mi w wie ku przed szkol nym do ty czą cych te ma tu: za wód po li cjan ta. 

Ser decz nie za pra sza my na www.war ta dla dzie ci.pl i www.po li cja.pl. Tam mię dzy in ny mi re gu la min kon kur su. Ma te -

ria ły są in te re su ją ce, a na gro dy w kon kur sie atrak cyj ne!!! opracowano: w Biurze Prewencji KGP

podinsp. Anna Kuźnia
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