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.PRZED EURO 2012.
Poznań
Spokojnie, zdążymy... – ale pracy jeszcze sporo – tak można
określić sytuację w Poznaniu na kilka miesięcy przed inauguracją
mistrzostw

.TYLKO SŁUŻBA.
Active shooter
Liczy się każda sekunda – szkolenie AMOK

.PAMIĘĆ.
Medal „Wdowom katyńskim”
Hołd dla kobiet – 16 września na Zamku Królewskim w Warszawie
odbędzie się gala wręczenia wdowom po zamordowanych
żołnierzach i policjantach specjalnie zaprojektowanego medalu

.TYLKO SŁUŻBA.
Warto wiedzieć
Broń po nowemu
Poradnik
Z sonometrem na drodze – użycie sonometru w dwóch krokach
Ruch drogowy
Prosto z drogi – Transgraniczny kompromis; Usuwanie pojazdów
porzuconych; Kamizelka obowiązkowa?; Bilans siedmiu miesięcy

.POLICYJNY PITAWAL.
I śmiesznie, i strasznie
Samo życie – Ostre pogotowie w dolinie; Gorzkie żale pani Zofii;
Sprawa osobista

.TYLKO SŁUŻBA.
Bank Dobrych Praktyk Prewencyjnych
O bezpieczeństwie przy ognisku – czasem wystarczy zwykłe
ognisko, by młodsi na dłużej zapamiętali, jak bezpiecznie spędzać
czas wolny

.PRAWO.
Przestępczość akcyzowa
Nielegalna sprzedaż towarów akcyzowych

.SPORT.
Biegi długie i ultradługie 
Słupsk bieganiem stoi – Wyznaczać następne cele; Podstawa to
psychika; Złapałem bakcyla

.ROZRYWKA.
Kryminał społeczny
Jesteśmy niewolnikami etykietek – rozmowa z Wiktorem
Hagenem
Uroki samotnego ojcostwa – fragment powieści kryminalnej
Wiktora Hagena „Długi weekend”

.KRAJ.
Rozmaitości
Kowalczyk uniewinniony, Enigma dla KGP, Mazowiecka policja
z duchem czasu, Ojciec Mateusz na motorze, Sejmowa komisja
debatowała o rasizmie, Tłumy w Wiosce Policyjnej, W Gdyni
czytali dzieciom

.TYLKO SŁUŻBA.
Prewencja
I dla dużych, i dla małych – żeby przekazać komunikat, trzeba
opanować mowę odbiorcy

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.
Skargi 2010
Składam skargę... – w ubiegłym roku Policja rozpatrzyła 
17 191 skarg na działania policjantów
Nie być sędzią we własnej sprawie – niektóre skargi są
rozpatrywane przez RPO
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich – w 2010 r. do biura
rzecznika trafiło 487 skarg na działania Policji

.PRZED EURO 2012.
Logistyka
Zakupy na mistrzostwa – Biuro Logistyki Policji KGP kupuje
głównie sprzęt i samochody

.TYLKO SŁUŻBA.
Prezydencja UE
Program Policji – w zakresie współpracy policyjnej polskie
przewodnictwo jest skierowane na wymianę doświadczeń między
UE a państwami Europy Wschodniej
Komunikacja wewnętrzna
Feedback, czyli informacja zwrotna – niezbędny element
w przepływie informacji
Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – gaśnica samochodowa
Mundurowy savoir-vivre
Policjant pod parasolem – co ma zrobić umundurowany policjant,
jeśli pada deszcz?
Policja konna
Nie boso, ale i nie w ostrogach – 4 funkcjonariuszy na koniach
potrafi zastąpić 80-osobową kompanię pieszą

.TYLKO ŻYCIE.
Fundacja „10 kwietnia”
Dać szansę ich dzieciom – fundacja postawiła na edukację młodych
ludzi, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej

.PASJE.
Policjant w czwartym pokoleniu
Roztańczony policjant – st. sierż. Kamil Tokarski w Policji służy
od ośmiu lat, obecnie w Zespole Prasowym KWP w Kielcach zdjęcie na okładce KMP we Wrocławiu
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Ko wal czyk unie win nio ny 
16 sierp nia br. by ły ko men dant głów ny Po li cji nad insp. An to ni

Ko wal czyk zo stał unie win nio ny przez Sąd Okrę go wy w Kiel cach

z za rzu tu skła da nia fał szy wych ze znań w spra wie tzw. afe ry sta ra -

cho wic kiej. 

W 2003 ro ku do szło do prze cie ku taj nych in for ma cji o pla no -

wa nej ak cji CBŚ prze ciw ko lo kal nej ma fii i sa mo rzą dow com

w Sta ra cho wi cach. Wsz czę to śledz two, kil ka mie się cy póź niej Sąd

Okrę go wy w Kiel cach wy dał wy ro ki w tej spra wie. Sąd uznał, że

źró dłem prze cie ku był ów cze sny wi ce mi ni ster MSWiA Zbi gniew

So bot ka, któ ry prze ka zał in for ma cje o pla no wa nej ak cji po sło wi

Hen ry ko wi Dłu go szo wi, a ten po sło wi An drze jo wi Ja giel le, któ ry

te le fo nicz nie ostrzegł sta ra cho wic kie go sta ro stę i in nych. So bot -

ka zo stał ska za ny na 3,5 ro ku wię zie nia (po tem zo stał uła ska wio -

ny przez pre zy den ta Alek san dra Kwa śniew skie go), Dłu gosz

na pół to ra ro ku, a Ja gieł ło na rok (oby dwa wy ro ki zo sta ły póź niej

zła go dzo ne).

W po wią za niu z afe rą sta ra cho wic ką to czył się pro ces nad insp.

An to nie go Ko wal czy ka, oskar żo ne go m.in. o ujaw nie nie ta jem ni -

cy służ bo wej i o zło że nie fał szy wych ze znań.

Spra wa krą ży ła mię dzy są dem re jo no wym i okrę go wym. W 2007

roku za jął się nią na wet Sąd Naj wyż szy, któ ry uznał, że Ko wal czyk

nie po peł nił prze stęp stwa ujaw nie nia ta jem ni cy służ bo wej, mi -

mo iż prze ka zał Zbi gnie wo wi So bot ce in for ma cje o pla no wa nej

ak cji po li cji w Sta ra cho wi cach, po nie waż So bot ka – ja ko wi ce mi -

ni ster MSWiA – był oso bą upraw nio ną i upo waż nio ną do otrzy -

my wa nia te go ty pu in for ma cji.

W 2008 ro ku sąd re jo no wy uznał Ko wal czy ka za win ne go za rzu -

tu nie po wia do mie nia pro ku ra tu ry o prze cie ku i ska zał go na 14

mie się cy wię zie nia. Jed nak po ape la cji sąd od wo ław czy unie win -

nił go od te go za rzu tu, ale cof nął do są du re jo no we go spra wę do -

ty czą cą skła da nia fał szy wych ze znań.

Pro ces cią gnął się ko lej ne 3 la ta. W wy ro ku z 16 sierp nia br. Sąd

Okrę go wy w Kiel cach uznał, że nie ma wy star cza ją cych do wo dów

na to, że Ko wal czyk skła dał fał szy we ze zna nia i unie win nił go.

Wy rok nie jest pra wo moc ny. Pro ku ra tu ra za po wie dzia ła zło że nie

ape la cji.

ELŻ BIE TA SI TEK

Enig ma dla KGP
Fir ma Enig ma Sys te my Ochro ny In for ma cji wdro ży ła sys tem in for -

ma tycz ny dla ko men dy głów nej, któ ry ma jed no cze śnie moż li wość

prze twa rza nia in for ma cji nie jaw nych, do klau zu li „po uf ne” włącz -

nie. Za da niem sys te mu jest zwięk sze nie bez pie czeń stwa prze sy ła -

nych in for ma cji oraz uspraw nie nie prze ka zy wa nia da nych mię dzy

KGP a Eu ro po lem. Wdro żo ne roz wią za nie wy ko rzy stu je funk cjo nu -

ją ce już w KGP sys te my uwie rzy tel nie nia i au to ry za cji oraz In fra -

struk tu rę Klu cza Pu blicz ne go (PKI), któ re też do star cza ła Enig ma.

Zre ali zo wa ny pro jekt to pierw szy etap do sto so wa nia i uspraw nie -

nia ko mu ni ka cji pol skiej Po li cji z cen tral ną jed nost ką Eu ro po lu. No -

wa in fra struk tu ra do ce lo wo ob słu ży 350 sta no wisk do stę po wych (dla

ok. 1500 użyt kow ni ków) w ko men dach wo je wódz kich – dzię ki te mu

prze ka zy wa nie in for ma cji do jed no stek te re no wych i cen tral nej ba -

zy da nych Eu ro po lu zo sta ło zauto ma ty zo wa ne i umoż li wi zdal ne

prze szu ki wa nie da nych w cza sie rze czy wi stym.

AW

Mazowiecka policja z duchem
czasu

Ko men da wo je wódz ka w Ra do miu, o czym pi sa li śmy już wie lo -

krot nie, śmia ło ko mu ni ku je się ze spo łe czeń stwem za po śred nic -

twem no wych me diów: ma kon ta na Fa ce bo oku, YouTu be, Twit te rze,

Bli pie, Sky pe’ie oraz w ser wi sie Abo ut.Me. Te raz przy szła ko lej

na użyt kow ni ków smart fo nów – dzię ki spe cjal nej apli ka cji szyb ko

i ła two do trą oni do ak tu al no ści, po rad pre wen cyj nych i ba zy nu me -

rów te le fo nów ma zo wiec kiej po li cji. 

– Aby ko rzy stać z apli ka cji „ma zo wiec ka po li cja”, wy star czy ze

stro ny in ter ne to wej KWP w Ra do miu po brać bez płat ny wid get i za -

in sta lo wać go na swo im te le fo nie ko mór ko wym – mó wi Ra fał Je żak

z Ze spo łu Pra so we go KWP w Ra do miu. – Ra zem ze stu den ta mi Po -

li tech ni ki Ra dom skiej: Ma cie jem Sob czyń skim, Ka ro lem Ża kiem

i Paw łem Grądz kim, opra co wa li śmy apli ka cję do ta ble tów i te le fo -

nów ko mór ko wych z sys te mem ope ra cyj nym An dro id. Na ca łym

świe cie smart fo nów z tym sys te mem uży wa już pra wie 150 mln osób

i te raz do każ dej z nich bę dzie my mo gli do trzeć z naj now szy mi in -

for ma cja mi i po ra da mi.

AW

Oj ciec Ma te usz
na mo to rze

Po li cjan ci z Wy dzia łu Ru chu

Dro go we go i Ze spo łu Pra so we -

go ma zo wiec kiej KWP przy go -

to wa li film, któ ry ma prze ko nać

mo to cy kli stów do bez piecz -

niej szej jaz dy, a kie row com po -

jaz dów przy po mnieć, że

pro wa dzą cy jed no ślad jest peł -

no praw nym użyt kow ni kiem

dro gi. W fil mie bę dzie moż -

na zo ba czyć ak to rów z se ria lu Oj ciec Ma te usz Mi cha ła Pie lę (czy li

aspi ran ta Miet ka No cu la) i Ra fa ła Cie szyń skie go (gra st. sierż. Gi bal -

skie go), wie lo krot ne go mi strza raj dów en du ro Ry szar da Au gu sty -

na oraz ka ska de rów z gru py FX Dri ver pod kie row nic twem Mi cha ła

Per na cha i Ma cie ja Ku bi cy. W pro duk cji ma zo wiec kich po li cjan tów

wy stą pi li też ra dom scy stra ża cy, a re -

ali za cję wspar ły Wo je wódz kie Ośrod -

ki Ru chu Dro go we go z War sza wy

i Ra do mia. 

Film ma być emi to wa ny od wrze -

śnia na an te nach ogól no pol skich sta -

cji te le wi zyj nych, m.in. w pro gra mie

Stop Dro gów ka. Ma zo wiec ka po li cja

w swo ich dzia ła niach pro mu ją cych

bez piecz ne za cho wa nia ko rzy sta ła już

z po mo cy m.in. Je rze go Dud ka,

Krzysz to fa Ho łow czy ca, Lesz ka Ku -

za ja, Pio tra Adam czy ka, Mar ci na Do -

ro ciń skie go i To ma sza Ka ro la ka.

AW
zdj. KWP w Ra do miu 
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Tłumy 
w Wiosce Policyjnej

Pod czas te go rocz ne go Przy stan ku Wo od stock na po li cyj nym sto isku w Pa sa -
żu Or ga ni za cji Po za rzą do wych każ dy mógł zna leźć coś dla sie bie: by ły m.in.
roz mo wy o to le ran cji re li gij nej, cy ber prze mo cy i han dlu ludź mi oraz, dla chęt -
nych, ba da nie al ko ma tem.

Wio skę Po li cyj ną 2011 przy go to wał Wy dział Pre wen cji KWP w Go rzo wie Wiel ko pol -

skim – w sek to rze in for ma cyj nym moż na by ło zna leźć ma te ria ły pro fi lak tycz ne od in sty -

tu cji i ko mend wo je wódz kich z ca łej Pol ski, po świę co ne m.in. han dlo wi ludź mi,

nar ko ma nii, bez pie czeń stwu w sie ci i ochro nie mie nia. Obok w na mio cie te atral nym spe -

cja li ści z Fun da cji Oca le nie opo wia da li o wie lo kul tu ro wo ści i spe cy fi ce pra cy z uchodź ca -

mi, a ca ły sek tor fun da cji ude ko ro wa ny był fla ga mi państw, z któ rych po cho dzą uchodź cy

pra cu ją cy w Oca le niu. Spo ra licz ba

przy stan ko wi czów od wie dzi ła sto -

isko Po znań skiej Fi lii Związ ku Gmin

Wy zna nio wych Ży dow skich RP,

gdzie od two rzo no ma łą sy na go gę ze

sto łem sza ba so wym. Kon sul ta cji

udzie lał też Spe cja li stycz ny Ośro dek

Wspar cia dla Ofiar Prze mo cy w Ro -

dzi nie z Go rzo wa.

W sek to rze Pro fi lak ty ka a Ty
umiesz czo no dwie wy sta wy fo to gra -

ficz ne: Wio ska Po li cyj na na Przy stan -
ku Wo od stock 2002–2010 i Ob li cza prze mo cy oraz pra ce pla stycz ne dzie ci i mło dzie ży

przed sta wia ją ce prze ciw dzia ła nie agre sji i prze mo cy. 

Od 4 do 6 sierp nia na XVII Przy stan ku Wo od stock ba wi ło się oko ło 700 tys. osób

– nad ich bez pie czeń stwem czu wa ło po nad ty siąc po li cjan tów, a wy da rze nie to po raz

ko lej ny oka za ło się naj bez piecz niej szą te go ty pu im pre zą w na szym kra ju. Po li cja mia ła

83 po waż niej sze po wo dy do in ter wen cji: zgło szo no 64 prze stęp stwa kry mi nal ne (głów -

nie drob ne kra dzie że i przy własz cze nia po zo sta wio nych do ku men tów i sprzę tu elek tro -

nicz ne go). Zda rzy ło się też kil ka wła mań do na mio tów i ujaw nio no 22 przy pad ki

po sia da nia drob nych ilo ści ma ri hu any. Od no to wa no je den roz bój (kra dzież to reb ki),

którego spraw ca zo stał za trzy ma ny nie ba wem po zgło sze niu. Do szło też do jed nej kra -

dzie ży po zo sta wio ne go przy dro dze sa mo cho du.

AW
zdj. KWP w Go rzo wie Wiel ko pol skim 

Sejmowa komisja
debatowała 
o rasizmie

Sej mo wa Ko mi sja Mniej szo ści Na ro do -

wych i Et nicz nych de ba to wa ła 18 sierp -

nia 2011 r. o pro ble mach wal ki z ra si zmem

i kse no fo bią na sta dio nach w kon tek ście

Eu ro 2012.

W po sie dze niu wzię li udział człon ko wie

Sto wa rzy sze nia „Ni gdy wię cej”, nie za leż -

nej or ga ni za cji eks perc kiej, któ ra od 2009

ro ku z ra mie nia UEFA pro wa dzi kam pa nię

za ty tu ło wa ną „Wy kop my ra sizm ze sta dio -

nów”. Człon ko wie sto wa rzy sze nia przed -

sta wi li swój pro gram wal ki z ty mi

ne ga tyw ny mi zja wi ska mi. 

– Pol ska pił ka jest już wie lo kul tu ro wa,

co sym bo li zu je zmia ny za cho dzą ce w na -

szym spo łe czeń stwie, ale sy tu acja na wielu

sta dio nach cią gle da je po wo dy do nie po -

ko ju – po wie dział przed sta wi ciel „Ni gdy

więcej” dr Ra fał Pan kow ski, ko or dy na tor

Cen trum Mo ni to ro wa nia Ra si zmu w Eu ro -

pie Wschod niej, po wsta łe go przy wspar ciu

UEFA.

Po sło wie za po zna li się z in for ma cją mi ni -

stra spor tu i tu ry sty ki na te mat prze ja wów

nie na wi ści na im pre zach spor to wych oraz

z re zul ta ta mi mo ni to rin gu ra si zmu na sta -

dio nach pol skich i ukra iń skich, pro wa dzo -

ne go przez Sto wa rzy sze nie „Ni gdy wię cej”.

Tyl ko w cią gu 18 mie się cy, od wrze śnia

2009 do mar ca 2011 r., od no to wa no na pol -

skich are nach spor to wych po nad 130 in cy -

den tów o cha rak te rze ra si stow skim, kse no-

fo bicz nym i an ty se mic kim.

We dług człon ków sto wa rzy sze nia Mi -

strzo stwa Eu ro py da ją szan sę na po pra wę

sy tu acji. Przy wspar ciu UEFA sto wa rzy sze -

nie roz po czy na w Pol sce i na Ukra inie

oficjalny pro gram od po wie dzial no ści spo -

łecz nej UEFA Eu ro 2012 pod na zwą

RESPECT Di ver si ty, któ re go waż ną czę -

ścią bę dą an ty ra si stow skie dzia ła nia edu ka -

cyj ne. 

W trak cie przy go to wań do Eu ro 2012 sto -

wa rzy sze nie „Ni gdy wię cej” ak tyw nie

uczest ni czy w kon sul ta cjach, tre nin gach

i wy mia nie do świad czeń w dzie dzi nie prze -

ciw dzia ła nia ra si zmo wi. M.in. w czerw cu

br. by ło go spo da rzem mię dzy na ro do wej

kon fe ren cji pt. „Mo ni to ro wa nie i prze ciw -

dzia ła nie ra si zmo wi na sta dio nach i po za

ni mi”, któ ra od by ła się w Sej mie i w pa ła -

cyku MSZ na Fok sal.

E.S.

W Gdy ni 
czy ta li dzie ciom

W ra mach ogól no pol skiej kam pa nii Ca ła Pol -
ska czy ta dzie ciom od lip ca do po ło wy sierp nia

w każ dą nie dzie lę na Sce nie Let niej Te atru

Miej skie go w Or ło wie zna ni gdy nia nie czy ta li

naj pięk niej sze książ ki dla dzie ci. Wśród lek to -

rów by li też po li cjan ci: frag men ty Ma łej En cy -
klo pe dii Do mo wych Po two rów Sta ni sla va

Ma ri ja no vi ca czy tał ko men dant miej ski Po li cji

z Gdy ni mł. insp. Ro bert Lek syc ki. Na ko niec

spo tka nia zro bio no pa miąt ko we zdję cia, a dzie -

ci otrzy ma ły drob ne upo min ki.

AW
zdj. Łu kasz Je zier ny 

Uwaga Czytelnicy! Przypominamy – bieżące informacje zamieszczamy w „Aktualnościach” na www.gazeta.policja.pl
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Początek roku szkolnego to nowe wyzwania nie tylko
dla uczniów i ich rodziców, ale i dla policjantów
zajmujących się profilaktyką – jak mają skutecznie
dotrzeć do jednych i drugich?

Ż e by prze ka zać ja ki kol wiek ko mu ni kat, trze ba opa no wać mo wę

od bior cy – i nie cho dzi tu o na ukę ję zy ków ob cych, ale o roz po -

wszech nia nie in for ma cji na te mat sze ro ko po ję te go bez pie czeń -

stwa. Ina czej mó wi się do dzie ci, a ina czej do ich opie ku nów, dla te go

pod po wia da my po my sły na cie ka we roz po czę cie ro ku szkol ne go.

PO LI CJANT DO PRZY TU LA NIA
Więk szość ko mend wo je wódz kich, miej skich czy po wia to wych ma

swo ją ma skot kę: Wro cław ko mi sa rza Lwa, Opo le za jącz ka Po li cu sia,

Ka to wi ce Sznup ka, Kra ków in spek to ra Wa wel ka, Go rzów ty gry ska

Lu po, Łódź Ko ta Pre wen cju sza i ko mi sa rza Bły ska, Bia ły stok Mi sia

Do bro mi sia, a Po znań sier żan ta Pyr ka. By wa, że plu szo wy zwier za -

czek ko ja rzy się ze swo im re gio nem (jak smok z Kra ko wem, a Py -

rek z Wiel ko pol ską), ale zda rza się, że to dzie ci go wy my śla ją. Jak

gło si ofi cjal ny akt uro dze nia, nie bie ski pies Sznu pek przy szedł

na świat 5 grud nia 2003 r. – w dniu fi na łu kon kur su na ma skot kę

ślą skiej policji. Je go imię w gwa rze zna czy „szu kać” („sznu pać”).

W 2005 r. po wstał Pre wen cjusz – nie bie skie go ko ta na ma lo wał

łódz ki czwar to kla si sta rów nież na kon kurs ogło szo ny przez ko men -

dę miej ską. 

Z oka zji te go rocz ne go Świę ta Po li cji we Wro cła wiu od był się zlot

po li cyj nych ma sko tek w wer sji XXL. 

– Ta kie spo tka nie na Dol nym Ślą sku mia ło miej sce po raz pierw -

szy – mó wi mł. asp. Pa weł Za lew ski z Ze spo łu Pre wen cji Kry mi nal -

nej i Pro fi lak ty ki Spo łecz nej Wy dzia łu Pre wen cji KMP we

TYLKO SŁUŻBA Prewencja POLICJA 997       wrzesień 2011 r.6

I dla du żych,
i dla ma łych
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Wro cła wiu. – Chcie li śmy uatrak cyj nić ten dzień i za pro si li śmy ma -

skot ki z ko mend z ca łej Pol ski – przy je cha ło ich aż 15.

Naj więk szą fraj dę mia ły dzie ci, któ re po pro stu przy tu la ły się

do plu sza ków wiel ko ści do ro słe go czło wie ka i ro bi ły so bie z ni mi

zdję cia. Uwa gę przy cią gnął też prze jazd ma sko tek przez mia sto za -

byt ko wym tram wa jem. Pod insp. Ma rek Da chow ski z Wy dzia łu Pre -

wen cji opol skiej KWP jest jed nym z ani ma to rów Po li cu sia i ra zem

z nim przy je chał do Wro cła wia.

– Ani ma tor to nie po li cjant, któ ry sie dzi w środ ku ko stiu mu, ale to

ta ki rzecz nik plu sza ka – wy ja śnia. – Ma skot ka nie mó wi, ale mo że

coś po ka zy wać, a za da niem ani ma to ra jest to ob ja śnić i wcią gnąć

dzie ci do za ba wy. 

Zwy kle ma skot ka XXL od wie dza przed szko la i szko ły pod sta wo -

we: przed sta wia, jak bez piecz nie po ru szać się po uli cy, ba wi się z naj -

młod szy mi i, oczy wi ście, da je się przy tu lać. W szpi ta lach i do mach

dziec ka przy no si ra dość i po zwa la za po mnieć o trud nych chwi lach.

Moż na ją za pro sić na fe styn czy pik nik – ale za wsze z ani ma to rem. 

– Wro cław skie ko mi sa ria ty ma ją aż pięć ko stiu mów ko mi sa rza Lwa

– jest wer sja w sta rym i no wym mun du rze.

Wszyst kie uszy ła fir ma przy go to wu ją ca ko stiu my

dla te atru; to nie tyl ko ład ne, ale bar dzo do pra co -

wa ne stro je – wy ja śnia mł. asp. Pa weł Za lew ski.

– Ma skot ce to wa rzy szy po li cjant, więc nie ma

moż li wo ści, by wy stą pi ła w ja kiejś kon tro wer syj -

nej sy tu acji.

– Opo le ma też ogrom ne go dmu cha ne go Po li -

cu sia – do da je pod insp. Ma rek Da chow ski. – Ro -

bi fu ro rę, zwłasz cza la tem, na im pre zach

ple ne ro wych. A Po li cu sie w wy da niu mi kro, czy li

ja ko plu szo we ma skot ki, pla kiet ki, po sta ci ry sun -

ko we w opra co wa nych przez Wy dział Pre wen cji

KWP w Opo lu wy daw nic twach, tra fia ją do mi lu -

siń skich, któ rych ba wią, uczą i ostrze ga ją.

PO RAD NIK DLA NA UCZY CIE LI
O ile do syć ła two na wią zać kon takt z dzieć mi

– zwłasz cza je śli ma się ogrom ne go plu sza ka

do tu le nia – to o wie le trud niej zna leźć wspól ny

ję zyk z na uczy cie la mi. W Bia łym sto ku po wstał po -

rad nik dla nich: to przede wszyst kim in for ma cje

o pro ce du rach praw nych, bo po li cjan ci do sta wa li

sy gna ły, że na uczy cie le nie wie dzą, kie dy po win ni zgła szać im róż ne

zda rze nia. 

– Po rad nik Lex la ta – we dług obo wią zu ją ce go pra wa jest kom pen -

dium wie dzy dla na uczy cie li – mó wi pod kom. Ka mil To masz czuk,

na czel nik Wy dzia łu Pre wen cji KMP w Bia łym sto ku. – Kie dy o na -

szym po rad ni ku na pi sa ła lo kal na pra sa, do sta wa li śmy te le fo ny z ca -

łe go wo je wódz twa, więc mu sie li śmy zro bić do druk. Po rad nik

moż na też ścią gnąć z na szej stro ny in ter ne to wej.

We wrze śniu 2010 r. w bia ło stoc kiej KMP po wstał re fe rat ds. nie -

let nich, któ ry prze jął pie czę m.in. nad po li cyj ną izbą dziec ka – pra -

co wał w niej mł. asp. Ro bert Ćwi kow ski (od kwiet nia te go ro ku już

w Wy dzia le Pre wen cji KWP) i to on jest au to rem Lex la ta. 

– Cho dzę na ra dy pe da go gicz ne, gdzie, w związ ku z art. 4 usta wy

o po stę po wa niu w spra wach nie let nich, mó wię o obo wiąz ku in for -

mo wa nia po li cji lub są du o czy nach ści ga nych z urzę du, któ re po peł -

nio no na te re nie pla có wek oświa to wych – wy ja śnia. – Na uczy cie le

czę sto nie po tra fią od róż nić czy nu ści ga ne go z urzę du, ta kie go jak

np. po bi cie, o któ rym mu szą po in for mo wać po li cję lub sąd ro dzin ny,

od czy nu ści ga ne go z oskar że nia pry wat ne go, czy li np. na ru sze nia

nie ty kal no ści cie le snej – a w tym przy pad ku ma ją je dy nie spo łecz ny

obo wią zek po in for mo wa nia nas lub są du.

Cho ciaż po cząt ko wo na uczy cie le nie da rzy li po li cjan ta za ufa niem,

to te raz ce nią te spo tka nia i pro po nu ją, by prze pro wa dzać je też z ro -

dzi ca mi, któ rzy ma ją czę sto do nich pre ten sję o zgła sza nie spraw po -

li cji. 

– Ro dzi ce nie ro zu mie ją, że na uczy ciel mu si nas po in for mo wać

o pew nych zda rze niach – tłu ma czy Ro bert Ćwi kow ski. – Nie ła two

im wy tłu ma czyć zwłasz cza za sa dy dzia ła nia izby dziec ka, dla te go

chciał bym zro bić film in struk ta żo wy, by mo gli go obej rzeć na wy wia -

dów kach i le piej zro zu mieć na szą ro lę. Nie za wsze po li cjant mo że

przyjść na spo tka nie, a po za tym mu si to być oso ba, któ ra po tra fi na -

wią zać kon takt i bę dzie się czu ła pew nie w ta kiej sy tu acji. Tak jak

nie każ dy po tra fi roz ma wiać z dzieć mi, tak trze ba umieć tra fić do ich

opie ku nów.

DO STO SO WAĆ SIĘ DO OD BIOR CY
Po rad nik dla na uczy cie li i film dla ro dzi ców to nie je dy ne pró by do -

tar cia do tych grup – w mar cu Ro bert Ćwi kow ski ra zem z ucznia mi

kla sy po li cyj nej z XVI LO w Bia łym sto ku przy go to wał Edu ka to rek

ro dzi ca: przez trzy dni w lo ka lu udo stęp nio nym przez ga le rię han -

dlo wą za pra szał na fil my warsz ta to we i roz mo wy o bez piecz nym in -

ter ne cie, nar ko ty kach i prze mo cy. Ich punkt po rad od wie dzi ło tyl ko

kil ka dzie siąt osób. 

– To nie wie le, ale chce my po wtó rzyć ak cję na po cząt ku te go ro ku

szkol ne go, bo je sień to naj lep szy mo ment na ta kie dzia ła nia – mó wi

mł. asp. Ćwi kow ski.

Z plu sza ka mi jest ła twiej – chy ba dla te go, że w ogó le dzie ciom

pro ściej co kol wiek wy ja śnić niż do ro słym. Do ko mi sa rza Lwa moż -

na na pi sać e -ma ila, a do Sznup ka za dzwo nić i opo wie dzieć o swo ich

pro ble mach. Po znań skie go sier żan ta Pyr ka po dob no nie któ re ma lu -

chy się bo ją, bo, nie ste ty, nie grze szy uro dą (choć in nym bar dzo się

po do ba) – na to miast je go stro na in ter ne to wa Pyr ko wa kra ina jest

ba jecz nie ko lo ro wa i oprócz in te rak tyw nych gier i za baw w za kład ce

Kra ina do ro słych pro po nu je kon spek ty lek cji dla na uczy cie li, spe cja -

li stycz ne ar ty ku ły i po ra dy. Dzie ci na pew no bez pro ble mu tra fią

do tej kra iny, do ro słym na to miast trze ba nie co pod po wie dzieć do niej

dro gę.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. KMP we Wro cła wiu

wrzesień 2011 r.       POLICJA 997 Prewencja  TYLKO SŁUŻBA 7

Policyjne maskotki (od lewej): 
Policuś, Pyrek, Koziołek Spoko, Lupo, Sznupek, Wawelek i Lew

6-7.09:Layout 6  8/22/11  3:07 PM  Page 7



W ro ku 2010 jed nost ki Po li cji w ca łym kra ju roz -

pa trzy ły 17 191 skarg na dzia ła nia po li cjan tów.

W skar gach tych by ło 26 887 za rzu tów. Po -

twier dzi ło się 1398 z nich, czy li 8,1 proc. 

ZA RZU TY – NAJ LICZ NIEJ SZE 
Naj więk sza licz ba za rzu tów zna la zła się, jak co ro ku,

w ka te go rii III do ty czą cej skarg na czyn no ści pro ce -
so we, ad mi ni stra cyj ne, z usta wy o Po li cji i in ne.

W tej ka te go rii wpły nę ło 11 451 skarg za wie ra ją -

cych 17 167 za rzu tów. Po twier dzi ło się 1137 za rzu -

tów, 442 prze ka za no do pro ku ra tu ry lub są du. Jest to

je dy na ka te go ria, w któ rej na stą pił nie znacz ny wzrost

licz by skarg i za rzu tów w po rów na niu z ro kiem 2009

(10 976 skarg, 16 391 za rzu tów).

Jed na z po twier dzo nych skarg do ty czy ła spra wy po -
szu ki waw czej pra cow ni ka fir my bu dow la nej. Czyn no ści
Policji trwa ły pra wie trzy la ta, po mi mo że zwło ki za gi -
nio ne go zo sta ły od na le zio ne po kil ku dniach od da ty za -
gi nię cia na te re nie dzia ła nia są sied niej ko men dy Po li cji,
za le d wie 10 km od miej sca za gi nię cia (!). Czas za ist nie -
nia uchy bień unie moż li wiał prze pro wa dze nie po stę po -
wań dys cy pli nar nych wo bec win nych po li cjan tów.
Z przy pad kiem tym za po zna no wszyst kich funk cjo na riu -
szy w jed no st ce i wy ko rzy sta no go w ra mach do sko na le -
nia za wo do we go.

Dru gą co do li czeb no ści gru pą by ły za rzu ty z ka te go -

rii za ła twia nie skarg. Wpły nę ły 2453 skar gi z 2749 za -

rzu ta mi. Po twier dzo no 150 za rzu tów, 29 prze ka za no

do pro ku ra tu ry lub są du. Naj wię cej za rzu tów tej ka te -

go rii do ty czy ło spo so bu za ła twie nia po przed niej skar gi

oraz bez czyn no ści lub opie sza ło ści w za ła twia niu skarg.

Tak by ło w przy pad ku skar gi do ty czą cej nie pra wi dło we -
go prze pro wa dza nia przez po li cjan tów czyn no ści wy ja śnia -
ją cych ko li zję dro go wą. W jed no st ce Po li cji wy ja śnia ją cej
skar gę nie do pa trzo no się nie pra wi dło wo ści, na to miast
w jed no st ce nad rzęd nej, do któ rej tra fi ła ko lej na skar ga,
ujaw nio no wie le nie pra wi dło wo ści za rów no w wy ja śnia -
niu ko li zji, jak i we wcze śniej szym po stę po wa niu skar go -
wym. Wo bec win nych uchy bień wy cią gnię to kon se kwen cje
służ bo we.

ZA RZU TY – NAJ CIĘŻ SZE
Za rzu ty o naj więk szym cię ża rze ga tun ko wym do ty czy -

ły ka te go rii I: nie ludz kie lub po ni ża ją ce trak to wa nie
i ka te go rii II: na ru sze nie pra wa do wol no ści.

Na nie ludz kie lub po ni ża ją ce trak to wa nie wpły -

nę ło 898 skarg, w któ rych by ło 1911 za rzu tów. Po twier -

dzo no we wła snym za kre sie 18 za rzu tów, 429

prze ka za no do pro ku ra tu ry lub są du. Prze mo cy psy -

chicz nej do ty czy ły 554 za rzu ty, 6 po twier dzo no we wła -

snym za kre sie, 65 prze ka za no do pro ku ra tu ry.

Sto so wa nie nie do zwo lo nych me tod fi zycz nych za rzu co -

no po li cjan tom 543 ra zy, 3 przy pad ki po twier dzo no, 216

prze ka za no do pro ku ra tu ry. Sto so wa nia środ ków przy -

mu su bez po śred nie go do ty czy ło 347 za rzu tów, z któ -

rych 2 po twier dzo no, a 64 prze ka za no do pro ku ra tu ry.

Jed na ze skarg zło żo na przez oby wa te la na ro do wo ści
arab skiej do ty czy ła bez pod staw ne go oskar że nia go o czy ny
za bro nio ne, któ rych nie po peł nił, uży wa nia przez po li cjan -
tów zwro tów na ru sza ją cych je go god ność, utrud nia nia mu
kon tak tu z ad wo ka tem. Spra wę prze ka za no do pro ku ra tu -

ry, któ ra pro wa dzi śledz two do ty czą ce prze kro cze nia upraw -
nień przez funk cjo na riu szy.

W ka te go rii na ru sze nie pra wa do wol no ści wpły nę -

ło 351 skarg za wie ra ją cych 707 za rzu tów. 19 za rzu tów po -

twier dzo no we wła snym za kre sie, 135 prze ka za no

do pro ku ra tu ry lub są du. W tej ka te go rii naj czę ściej skar -

żo no się na za sad ność, le gal ność i pra wi dło wość

zatrzymania (289 za rzu tów, 7 po twier dzo no, 76 prze ka za -

no do pro ku ra tu ry), do pro wa dze nie do wy trzeź wie nia

(131 za rzu tów, 1 po twier dzo no, 31 prze ka za no) oraz

na na ru sze nie pra wa do po wia do mie nia wska za nej oso by

(56 za rzu tów, 6 po twier dzo no, 5 prze ka za no). 

Ewi dent ną wi nę po li cjan ta po twier dzo no w skar dze ko -
bie ty na to, że nie po wia do mio no jej o za trzy ma niu nie let -
nie go sy na. W sto sun ku do win ne go po li cjan ta wy cią gnię to
kon se kwen cje służ bo we, prze pro wa dza jąc z nim roz mo wę
dys cy pli nu ją cą.

I i II ka te go ria skarg jest szcze gól nie wni kli wie ana li -

zo wa na przez ko mór ki skar go we Po li cji. W przy pad ku,

gdy oby wa tel po na wia skar gę, po nie waż jest nie za do wo -

lo ny z pierw sze go roz strzy gnię cia, in for ma cja o skar dze

prze ka zy wa na jest do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich.

W ubie głym ro ku prze ka za no do RPO 105 in for ma cji

o skar gach po now nych z ka te go rii I i II.
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ZA RZU TY – PO ZO STA ŁE 
Na nie kul tu ral ny sto su nek po li cjan ta do oby wa te la
wpły nę ły w 2010 ro ku 1092 skar gi, a w nich 2779 za rzu -

tów, z któ rych po twier dzo no 109, a 31 prze ka za no do pro -

ku ra tu ry.

Do ka te go rii okre ślo nej na zwą „in ne” (m.in. skar gi do -

ty czą ce spraw ro dzin nych, zda rzeń za ist nia łych w cza sie

po za służ bo wym po li cjan ta itp.) na le ża ło w ubie głym ro -

ku 766 skarg, a w nich 1194 za rzu ty, z któ rych po twier -

dzo no 72. W 81 przy pad kach za rzu ty zo sta ły prze ka za ne

do pro ku ra tu ry lub są du.

PO TWIER DZO NE – NIE PO TWIER DZO NE
Naj wię cej skarg po twier dzo nych – 11,5 proc., do ty czy ło

spraw we wnętrz nych Po li cji. By ło to 199 skarg zło żo nych

przez po li cjan tów, kan dy da tów i pra cow ni ków Po li cji na:

spra wy ka dro we – 80 skarg, 7 za rzu tów po twier dzo nych;

spra wy do ty czą ce m.in. re la cji mię dzy ludz kich (w tym

skar gi na mob bing) i in ne – 60 skarg, w któ rych po twier -

dzi ło się 7 za rzu tów; po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne – 45

skarg, po twier dzo ne 3 za rzu ty; spra wy fi nan so we – 35

skarg, po twier dzo ne 7 za rzu tów.

Na de cy zję ad mi ni stra cyj ną za wie ra ją cą błęd ną pod sta -
wę praw ną po skar żył się kan dy dat do służ by w Po li cji.

Po zba da niu skar ga oka za ła się słusz na, w de cy zji po wo -
ła no się bo wiem na nie obo wią zu ją cy akt praw ny. Ten przy -
pa dek zo stał omó wio ny pod czas szko le nia za wo do we go
pra cow ni ków kadr.

Na dru gim miej scu wśród skarg po twier dzo nych (9,1

proc.) by ły skar gi na czyn no ści pro ce so we i ad mi ni stra -

cyj ne z usta wy o Po li cji, a na ko lej nym (8,1 proc. po -

twier dzo nych) skar gi na nie kul tu ral ny sto su nek

po li cjan ta do oby wa te la. 

Naj wię cej skarg po twier dzi ło się w wo je wódz twach

opol skim, za chod nio po mor skim i ślą skim, naj mniej

w wo je wódz twach ma ło pol skim, dol no ślą skim i ma zo -

wiec kim. 

PRZY CZY NY SKARG
Skar gi, któ rych za sad ność zo sta ła po twier dzo na, są zwy -

kle wy ni kiem nie wła ści we go wy ko ny wa nia przez po li -

cjan tów obo wiąz ków służ bo wych, bra ku rze tel no ści, ale

tak że nie wy star cza ją ce go po zio mu wie dzy za wo do wej.

Czę sto przy czy ną jest rów nież prze cią że nie obo wiąz ka -

mi. Nie jed no krot nie po wo du do skar gi do star cza ją ni ski

po ziom kul tu ry oso bi stej po li cjan ta oraz brak umie jęt no -

ści pa no wa nia nad emo cja mi. 

Przy czy ny skła da nia skarg, któ re po wy ja śnie niu oka zu -

ją się nie za sad ne, to przede wszyst kim brak pod sta wo -

wej wie dzy praw nej u osób skar żą cych i błęd ne

in ter pre to wa nie prze pi sów. Czę ste są tak że pró by an ga -

żo wa nia Po li cji do roz strzy ga nia spo rów cy wil nych,

zwłasz cza o cha rak te rze ma jąt ko wym, a tak że dą że nie

skar żą cych do unik nię cia od po wie dzial no ści kar nej przez

po ma wia nie po li cjan tów o nad uży cie upraw nień. Po wo -

dów do skła da nia nie za sad nych skarg do star cza ją nie rzad -

ko sa mi po li cjan ci, pro wa dząc czyn no ści służ bo we bez

na le ży tej kon se kwen cji i sta now czo ści. 

Od ręb ną gru pę skar żą cych, bę dą cą utra pie niem ko mó -

rek skar go wych Po li cji, sta no wią oso by z za bu rze nia mi

psy chicz ny mi, przed sta wia ją ce wy ima gi no wa ne zda rze -

nia, oraz tzw. pie nia cze, któ rzy nie przyj mu ją do wia do -

mo ści usta lo ne go sta nu fak tycz ne go i wie lo krot nie

po na wia ją za rzu ty już wcze śniej wy ja śnio ne. Re kor dzi sta

zło żył w ubie głym ro ku po nad 200 skarg do ty czą cych te -

go sa me go te ma tu, w co raz to in nym kon tek ście. 

– Ten pro blem zo stał już, na szczę ście, roz wią za ny.

W kwiet niu 2011 ro ku na stą pi ła ko rzyst na dla nas zmia -

na w k.p.a. W przy pad ku, gdy oso ba, któ ra skła da po now -

ną skar gę na ten sam te mat, nie wska zu je żad nych

no wych oko licz no ści, nie mu si my już ko lej ny raz wy ja -

śniać skar gi, ani na nią od po wia dać, a je dy nie od no to wać

ten fakt w ak tach spra wy – mó wi mł. insp. Grze gorz

Karaś, na czel nik Wy dzia łu Skarg i Ana liz Biu ra Kon tro li

KGP. 

Ta ką moż li wość da je ko mór kom skar go wym art. 239

k.p.a. w no wym brzmie niu: „W przy pad ku, gdy skar ga,

w wy ni ku jej roz pa trze nia, zo sta ła uzna na za bez za sad -

ną i jej bez za sad ność wy ka za no w od po wie dzi na skar -

gę, a skar żą cy po no wił skar gę bez wska za nia no wych

oko licz no ści, or gan wła ści wy do jej roz pa trze nia mo że

pod trzy mać swo je po przed nie sta no wi sko z od po wied -

nią ad no ta cją w ak tach spra wy, bez za wia da mia nia skar -

żą ce go”.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. Andrzej Mitura
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Nie być sędzią
we własnej
sprawie
Od 2010 roku Policja nie jest już sędzią we własnych
sprawach dotyczących niektórych skarg i pewnych
informacji niebędących skargami. Są przekazywane
przez Policję do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

J est to no wa pro ce du ra, wpro wa dzo na w stycz niu 2010 ro ku,

zgod nie z za le ce nia mi Ra dy Eu ro py do ty czą cy mi stwo rze nia

w Po li cji sys te mu prze ka zy wa nia in for ma cji skar go wych i po za -

skar go wych Nie za leż ne mu Or ga no wi Mo ni to ru ją ce mu Nie wła ści we

Dzia ła nia Po li cji. 

Obo wiąz ki jed no stek i ko mó rek Po li cji w tym za kre sie, ro dzaj

prze ka zy wa nych in for ma cji oraz struk tu rę ko mu ni ka cyj ną okre śla

do ku ment „Mo del prze ka zy wa nia in for ma cji skar go wych i po za skar -

go wych przez Po li cję Rzecz ni ko wi Praw Oby wa tel skich” za ak cep to -

wa ny przez pod se kre ta rza sta nu w MSWiA Ada ma Ra pac kie go.

W imie niu ko men dan ta głów ne go nad zór nad prze ka zy wa niem in -

for ma cji skar go wych spra wu je dy rek tor Biu ra Kon tro li KGP,

a nad prze ka zy wa niem in for ma cji po za skar go wych peł no moc nik ko -

men dan ta głów ne go Po li cji ds. ochro ny praw czło wie ka. 

W ten spo sób Po li cja prze sta ła być sę dzią we wła snych spra wach.

SKAR GI: 
NIE LUDZ KIE TRAK TO WA NIE, BEZ PRAW NE DZIA ŁA NIE
In for ma cje prze ka zy wa ne do RPO przez Biu ro Kon tro li KGP do ty czą

skarg po now nych z I i II ka te go rii skar go wej. 

W pierw szej – na nie ludz kie lub po ni ża ją ce trak to wa nie – wy stę -

pu ją ta kie za rzu ty, jak: sto so wa nie nie do zwo lo nych me tod fi zycz -

nych; sto so wa nie środ ków przy mu su bez po śred nie go; prze moc

psy chicz na (za stra sza nie); wy mu sza nie ze znań, wy ja śnień, in for ma -

cji, oświad czeń, mo le sto wa nie sek su al ne lub gwałt; nie hu ma ni tar ne

wa run ki w po miesz cze niach dla osób za trzy ma nych (PDOZ), izbach

dziec ka, aresz cie, pod czas kon wo ju i in ne. 

Ka te go rii II do ty czą za rzu ty o za sad ność, le gal ność, pra wi dło wość

za trzy ma nia; czas za trzy ma nia; pra wo do kon tak tu z ad wo ka tem;

pra wo do ba da nia le kar skie go; pra wo do po wia do mie nia wska za nej

oso by; do pro wa dze nie do wy trzeź wie nia; do pro wa dze nie do pla ców -

ki opie ki zdro wot nej; pra wo do in for ma cji o pod sta wach pod ję tych

dzia łań i in ne.

W ubie głym ro ku prze ka za no do Biu ra RPO 105 skarg po now nych

z wy mie nio nych ka te go rii. 

Jed na z nich do ty czy ła nie le gal ne go za trzy ma nia w PDOZ. Męż czy -
zna zo stał tam za trzy ma ny na wnio sek pro ku ra tu ry w związ ku z pro -
wa dzo nym prze ciw ko nie mu po stę po wa niem. Zo stał do pro wa dzo ny
do są du i po roz pra wie zwol nio ny. Po li cjan ci przy wieź li go po now nie
do PDOZ, aby mógł ode brać de po zyt i pod pi sać sto sow ne do ku men ty.
Po li cjant z PDOZ za brał się za wy pi sy wa nie do ku men tu, a męż czyź nie
ka zał wejść do ce li i zło żyć koc, po czym za mknął go w tej ce li na oko -

ło 10 mi nut. Tłu ma czył to fak tem, że dru gi po li cjant peł nią cy służ bę
w PDOZ był w tym cza sie za ję ty wy da wa niem po sił ków dla za trzy ma -
nych. Męż czy zna zło żył skar gę, któ ra na stęp nie zo sta ła prze ka za na
do pro ku ra tu ry, na dzia ła nie Po licji, uwa ża jąc, że przez owe 10 mi nut
był bez praw nie prze trzy my wa ny. Pro ku ra tu ra nie do pa trzy ła się cech
prze stęp stwa i od mó wi ła wsz czę cia po stę po wa nia. Męż czy zna po no wił
skar gę, a po nie waż do ty czy ła II ka te go rii, zgod nie z wy tycz ny mi RE,
prze ka za no ją do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Rzecz nik po zba da -
niu skar gi uznał za sad ność za rzu tu o po zba wie nie wol no ści, ale stwier -
dził jed no cze śnie, że nie wy stą pi ły tu prze słan ki do od po wie dzial no ści
kar nej wo bec po li cjan tów. Swo je sta no wi sko RPO przed sta wił za in -

te re so wa ne mu w od po wie dzi na skar gę.

INFORMACJE POZASKARGOWE: 
SZCZEGÓLNE WYDARZENIA
Zgod nie z wy tycz ny mi Ra dy Eu ro py do Biu ra Rzecz ni ka Praw Oby -

wa tel skich prze ka zy wa ne są tak że in for ma cje nie bę dą ce skar ga mi,

ale do ty czą ce szcze gól nych wy da rzeń z udzia łem po li cjan tów. Cho -

dzi o zda rze nia, z któ rych na pod sta wie wstęp nie prze pro wa dzo nych

czyn no ści wy ni ka, że w związ ku z dzia ła niem funk cjo na riu sza na stą -

pi ły śmierć, pró ba sa mo bój cza lub uszko dze nie cia ła in nej oso by, do -

szło do na ru sze nia wol no ści sek su al nej, do bez za sad ne go uży cia

środ ków przy mu su bez po śred nie go lub prze mo cy w sto sun ku do in -

nej oso by. 

Zgod nie z usta lo ną pro ce du rą, gdy doj dzie do któ re goś z ta kich

wy da rzeń, dy żur ny da nej jed nost ki ma obo wią zek po wia do mić o tym

te le gra mem dy żur ne go ko men dy wo je wódz kiej, a ten peł no moc ni -

ka ds. ochro ny praw czło wie ka w KWP. Na pod sta wie te le gra mu peł -

no moc nik, w ter mi nie do 5 dni, opra co wu je in for ma cję dla Rzecz ni ka

Praw Oby wa tel skich, za po zna je z nią ko men dan ta wo je wódz kie go

i prze sy ła do peł no moc ni ka w KGP. Stąd w cią gu dwóch dni in for ma -

cja zo sta je prze ka za na do RPO. 

– Są to in for ma cje bar dzo go rą ce, o wy da rze niach nie do koń ca wy -

ja śnio nych, kie dy nie wia do mo jesz cze, czy nie do szło na przy kład

do po mó wie nia po li cjan ta. Wy sła nie ta kich in for ma cji do rzecz ni ka

ma tyl ko za sy gna li zo wać ewen tu al ne nie pra wi dło wo ści, do któ rych

być mo że do szło pod czas wy ko ny wa nia za dań przez po li cjan tów. To

nie jest ani oce na zda rze nia, ani prze są dza nie o wy ni ku ba da nej spra -

wy. Rów no le gle to czy się po stę po wa nie wy ja śnia ją ce, dys cy pli nar ne

czy też pro ku ra tor skie – mó wi mł. insp. Krzysz tof Łasz kie wicz, peł -

no moc nik ko men dan ta głów ne go Po li cji ds. ochro ny praw czło wie ka.

Od po wied ni ze spół w Biu rze Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich ana -

li zu je prze sła ne in for ma cje i de cy du je, któ rą ze spraw po dej mie

do wła sne go pro wa dze nia. RPO mo że wów czas wy stą pić do pro ku -

ra tu ry czy Po li cji o dal sze in for ma cje w da nej spra wie. 

W 2010 ro ku Po li cja prze ka za ła do Biu ra Rzecz ni ka Praw Oby wa -

tel skich 100 ta kich in for ma cji, w tym ro ku, jak wy ni ka ze sta ty styk,

bę dzie ich wię cej.

WSPÓŁ PRA CA Z RPO
– W ubie głym ro ku nie otrzy my wa li śmy in for ma cji zwrot nej o tym,

ile spo śród prze ka za nych in for ma cji rzecz nik pod jął do wła sne go wy -

ja śnie nia – mó wi Krzysz tof Łasz kie wicz. – W lip cu te go ro ku pod czas

spo tka nia z przed sta wi cie la mi Biu ra RPO usta li li śmy wspól nie za -

sa dy współ pra cy. Uzy ska li śmy też za pew nie nie, że bę dzie my otrzy -

my wać in for ma cje za rów no o spra wach pod ję tych przez RPO, jak

i o wy ni ku usta leń. In for ma cje te peł no moc ni cy ds. ochro ny praw

czło wie ka w ko men dach wo je wódz kich Po li cji bę dą oma wia li pod -

czas na rad i wy ko rzy sty wa li pod czas szko leń. 

W pierw szym pół ro czu 2011 ro ku, spo śród 61 prze ka za nych spraw,

rzecz nik pod jął 13.

ELŻ BIE TA SI TEK 
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Do Biu ra Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich

wpły nę ło w ubie głym ro ku 487 skarg

na dzia ła nia Po li cji. W tej licz bie by ły za -

rów no skar gi kie ro wa ne bez po śred nio do rzecz ni ka,

jak też skar gi i in for ma cje po za skar go we prze ka za ne

przez Ko men dę Głów ną Po li cji.

PRZEKROCZENIE LUB ZANIECHANIE 
– Wszyst kie skar gi, ja kie do nas wpły wa ją, ba da my

pod ką tem za sad no ści, na to miast do wła sne go wy ja -

śnie nia wy bie ra my te o naj więk szym cię ża rze ga tun -

ko wym – mó wi Ma rek Łu ka szuk, dy rek tor Ze spo łu

Pra wa Kar ne go w Biu rze Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -

skich.

W ub.r. ze spół ten pod jął do wy ja śnie nia 33 spra wy.

Do ty czy ły głów nie dwóch ro dza jów skarg. Pierw szy

to zarzuty o prze kro cze nie przez po li cjan tów upraw -

nień, zwłasz cza uży cie nad mier nie re pre syj nych

środ ków, dru gi ro dzaj to skargi na za nie cha nie, po le -

ga ją ce naj czę ściej na tym, że oso by po krzyw dzo ne

nie by ły in for mo wa ne o przy słu gu ją cych im pra wach. 

PRO CE DU RA
Wy ja śnia nie skarg przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -

skich od by wa się na dwa spo so by. Al bo jest to po stę -

po wa nie wy ja śnia ją ce pro wa dzo ne sa mo dziel nie

przez Ze spół Pra wa Kar ne go w Biu rze RPO, al bo też

rzecz nik zwra ca się o zba da nie spra wy do wła ści -

wych in sty tu cji, tj. do Po li cji lub pro ku ra tu ry. Często

sto so wa ne jest po łą cze nie tych dwóch moż li wo ści.

Rzecz nik wska zu je kie run ki, w ja kich po win no być

pro wa dzo ne po stę po wa nie, oko licz no ści, któ re po -

win ny być analizowane, a zwłasz cza wska zu je na ko -

niecz ność pro oby wa tel skiej wy kład ni prze pi sów

pra wa. 

W przy pad ku gdy stwier dzo ne zo sta nie na ru sze -

nie pra wa, rzecz nik za wsze wska zu je na po trze bę za -

sto so wa nia przez da ny or gan czy in sty tu cję pra wem

okre ślo nych środ ków. By wa ją ni mi kon se kwen cje

dys cy pli nar ne lub kar ne wy cią gnię te wo bec oso by

win nej na ru sze nia pra wa, ale tak że, nie rzad ko, jest

to wska za nie na po trze bę zmia ny prze pi sów. 

WNIO SKI Z PO STĘ PO WA NIA
Je że li pro wa dzą cy po stę po wa nie po twier dził za ist -

nie nie nie pra wi dło wo ści i wsz czął od po wied nie

procedury, któ re m.in. do pro wa dzi ły do usu nię cia

nie pra wi dło wo ści, to po stę po wa nie w Biurze Rzecz -
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W oce nie  
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich

ni ka Praw Oby wa tel skich się koń czy, a oso ba, któ ra

skła da ła skar gę, zo sta je po in for mo wa na o wnio skach.

Gdy by jed nak nie po twier dzo no za war tych w skar -

dze za rzu tów, to rzecz nik mo że zgo dzić się z ta ką

kon klu zją lub nie. W tym dru gim przy pad ku, je śli

spra wa nie zo sta ła skie ro wa na do pro ku ra tu ry, sam

skła da za wia do mie nie o prze stęp stwie, a po stę po -

wa nie pro wa dzo ne przez pro ku ra tu rę ma pra wo mo -

ni to ro wać. 

– Śledz twa w spra wie prze kro cze nia upraw nień

przez funk cjo na riu szy Po li cji są z re gu ły uma rza ne

wo bec nie po peł nie nia prze stęp stwa lub bra ku do -

sta tecz nych na to do wo dów – mó wi dy rek tor Łu ka -

szuk. – Akta ta kich spraw ba da my w Biu rze RPO

pod kątem pra wi dło wo ści pro wa dzo ne go po stę po -

wa nia i za sad no ści umo rze nia. Je śli stwier dzi my

uchy bie nia, rzecz nik kie ru je wy stą pie nie do pro ku -

ra to ra nad rzęd ne go.

WSKAZYWANIE TENDENCJI I ZAGROŻEŃ
Ana li za skarg oby wa te li na Po li cję, choć każ da roz -

pa try wa na jest in dy wi du al nie, wska zu je na pew ne

ten den cje i za gro że nia. Ad re sa tem ta kich wnio sków

na tu ry ogól nej jest Ko men dant Głów ny Po li cji,

do któ re go rzecz nik kie ru je sto sow ne wy stą pie nie.

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich mo że wy stę po wać

tak że z ini cja ty wą le gi sla cyj ną. W lu tym te go ro ku

RPO wy stą pił do Mi ni stra Spraw We wnętrz nych

i Ad mi ni stra cji z wnio skiem o pod ję cie dzia łań

zwią za nych z opra co wa niem usta wy, któ ra w spo sób

kom plek so wy okre śla ła by za sa dy wy ko rzy sty wa nia

przez or ga ny pań stwo we da nych po cho dzą cych

z mo ni to rin gu sta dio no we go. Pro blem ten wy stą pił

w związ ku z za miesz cze niem przez ślą ską po li cję

na stro nach in ter ne to wych zdjęć ki bi ców pił kar -

skich po cho dzą cych z mo ni to rin gu, w ce lu iden ty -

fi ka cji spraw ców na ru sze nia pra wa. We dług

rzecz ni ka w pol skim sys te mie praw nym nie ma

prze pi sów upraw nia ją cych Po li cję do ta kie go dzia ła -

nia. Mi ni ster Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji

w od po wie dzi wska zał, że w je go prze ko na niu Po li -

cja mo że pu bli ko wać wi ze run ki osób na pod sta wie

zgo dy udzie lo nej przez pro ku ra to ra, stwier dził jed -

nak, że ze wzglę du na wa gę za gad nie nia na le ża ło by

ure gu lo wać tę pro ble ma ty kę na po zio mie usta wo -

wym, po sze ro kich kon sul ta cjach mię dzy re sor to -

wych. W MSWiA pod ję to pra ce le gi sla cyj ne w tym

za kre sie.

ELŻ BIE TA SI TEK
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KA SKI, TAR CZE I ZE STA WY
W br. w BLP KGP za koń czo no pro ce du ry prze tar go we

i wy ło nio no do staw ców 5,5 tys. kom ple tów ze sta wów
prze ciw u de rze nio wych (tzw. ochron oso bi stych) no -

wej ge ne ra cji, o pod wyż szo nych pa ra me trach użyt ko wych

na po trze by po li cjan tów z od dzia łów pre wen cji Po li cji

(OPP) i nie eta to wych pod od dzia łów Po li cji (NPP), bio -

rą cych udział w za bez pie cze niu mi strzostw Eu ro py w pił -

ce noż nej. 

10 ma ja br. pod pi sa no umo wę na do sta wę 600 tarcz
ochron nych (do sta wa do 30 wrze śnia br.), a 1 czerw -

ca br. – na kup no 7000 ka sków ochron nych
z osło ną twa rzy, z ter mi nem re ali za cji do 15 li -

sto pa da br. 

FUR GO NY I AM BU LAN SE
No we fur go ny wy pa do we bę dą mia ły spe cja li -

stycz ną za bu do wę w ce lu za pew nie nia OPP i sa mo -

dziel nym pod od dzia łom pre wen cji Po li cji prze wo zu

8 funk cjo na riu szy wraz ze sprzę tem (ka ski, rę ka wi ce,

pał ki sztur mo we, tar cze i ze sta wy ochron ne), bro nią oraz

oso bi stym wy po sa że niem służ bo wym. Zo sta nie ku pio -

nych ich aż 600 za 106 690 000 zł. Pierw sza par tia 

(259 szt.) tra fi do OOP do 14 grud nia br., dru ga (341 szt.)

do 24 kwiet nia 2012 r. 

Z ko lei am bu lan se sa ni tar ne, wy po sa żo ne w spe cja -

li stycz ny sprzęt me dycz ny, prze zna czo ne bę dą do udzie -

la nia pierw szej po mo cy po li cjan tom, któ rzy ewen tu al nie

ucier pią w ak cji. W ich wnę trzu wy ko ny wa ne bę dzie pod -

sta wo we le cze nie i mo ni to ro wa nie sta nu zdro wia po szko -

do wa nych. Po nad to bę dą prze wo zić tam, gdzie to

naj bar dziej po trzeb ne, spe cja li stycz ne wy po sa że nie me -

dycz ne. Ma ją zo stać ku pio ne 24 ta kie po jaz dy (VW Cra -

fter) za 7 800 000 zł. 

AR MAT KI I WY RZUT NIE
Do dzia łań zwią za nych z za bez pie cze niem Eu ro 2012

włą czo ne zo sta ną rów nież po jaz dy spe cjal ne ku pio ne

m.in. w ra mach Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji, Nor we -

skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go oraz pol skiej pre zy den -

cji: 12 ar ma tek wod nych, 13 po jaz dów RSD (ru cho me

sta no wi sko do wo dze nia) i 66 po jaz dów AWGŁ/RO (au to -

ma tycz na wy rzut nia ga zu łza wią ce go/re flek tor olśnie wa -

ją cy).

Zbież ność po trzeb sprzę to wych Po li cji do za bez pie cze -

nia pol skiej pre zy den cji w Ra dzie UE oraz Eu ro 2012 wy -

ni ka ze zbli żo nych ce lów: za pew nie nie bez pie czeń stwa

uczest ni kom zgro ma dzeń ma so wych, uczest ni kom ofi -

cjal nych spo tkań lub roz gry wek pił kar skich, prze ciw dzia -

ła nie zbio ro wym na ru sze niom po rząd ku pu blicz ne go ze

12

Za ku py na mi strzo stwa
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Przygotowania do Euro 2012 trwają nie tylko na stadionach, drogach czy dworcach. Policja także inwestuje. 
Biuro Logistyki Policji KGP kupuje głównie sprzęt i samochody.

Samochód
osobowo-terenowy
wykorzystywany
przez oddziały
prewencji 
kupiony ze
środków
Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego

Ruchome Stanowisko Dowodzenia od środka

stro ny an ty glo ba li stów lub pseu do ki bi ców pił kar skich,

prze ciw dzia ła nie i neu tra li za cja ak tów ter ro ru. 

Sprzęt uzbro je nia i wy po sa że nia spe cjal ne go na

Eu ro 2012 tra fi głów nie do od dzia łów

pre wen cji Po li cji (OPP) i nie eta to -

wych od dzia łów pre wen cji Po li cji

(NPP), a tak że do: ze spo łów mi -

ner sko -pi ro tech nicz nych KWP, sa mo dziel nych pod od -

dzia łów an ty ter ro ry stycz nych Po li cji (SPAP), sek cji an -

ty ter ro ry stycz nych (SAT) KWP i Biu ra Ope ra cji

An ty ter ro ry stycz nych KGP.

Z OSZCZĘD NO ŚCI
Dzię ki uzy ska nym oszczęd no ściom w to ku do tych czas

prze pro wa dzo nych po stę po wań roz po czę to pro ce du ry

zwią za ne z przy go to wa niem do ku men ta cji na kup no do -

dat ko we go sprzę tu, w tym: 10 000 kaj da nek jed no ra zo -

wych – 45 000 zł, 130 – 150 ka mi ze lek ku lo od por nych

cięż kich (prze zna czo nych dla SPAP i SAT KWP)

– 925 400 zł.

W ra mach za ku pów na Eu ro 2012 prze wi dzia no tak że

sprzęt te le in for ma tycz ny dla po li cjan tów za gra nicz nych,
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spot ter sów i ich opie ku nów. BŁiI KGP pla nu je kup no 82

kom pu te rów prze no śnych ty pu net bo ok (mi ni lap to py),

któ re umoż li wia ją opra co wa nie przez po li cjan tów pra cu -

ją cych w te re nie nie zbęd nej do ku men ta cji (trwa ją pro -

ce du ry prze tar go we) oraz 417 te le fo nów ko mór ko wych

z usłu gą do stę pu do in ter ne tu w ce lu za pew nie nia łącz -

no ści te le fo nicz nej oraz po zwa la ją cą na prze sy ła nie wia -

do mo ści e -ma ilo wych i jaw nej do ku men ta cji służ bo wej

(uru cho mie nie po stę po wa nia o udzie le nie za mó wie nia

pu blicz ne go jest w trak cie przy go to wań). 

NO WE MUN DU RY
W ra mach za dań zwią za nych z za opa try wa niem jed no stek

Po li cji w przed mio ty umun du ro wa nia w 2011 r. trwa re ali -

za cja umów na do sta wy asor ty men tu umun du ro wa nia no -

we go wzo ru: 60 tys. ko szu lek z krót kim rę ka wem 

T -shirt, 40 tys. ko szul służ bo wych i ty leż sa mo ko szul służ -

bo wych let nich, po  28 tys. kom ple tów bie li zny ter mo ak -

tyw nej zi mo wej i let niej, 20 tys. par skar pet zi mo wych, 

14 tys. cza pek let nich i 12 tys. zi mo wych, 14 tys. spodni

służ bo wych let nich do pół bu tów, 11,5 tys. kom ple tów kur -

tek służ bo wych zi mo wych z pod pin ką i ocie pla czem z po -

la ru i ty leż sa mo kur tek let nich, oraz po 11 tys. spodni

zi mo wych, swe trów, trze wi ków i pa sków do spodni.

Pierw sza par tia umun du ro wa nia (do sta wa do 15 sierp -

nia 2011 r.) zo sta ła w ca ło ści prze zna czo na na po trze by

13wrzesień 2011 r.       POLICJA 997 Logistyka

jed no stek Po li cji w tych mia stach, gdzie bę dą się od by wa -

ły roz gryw ki pił kar skie – Ko men dy Sto łecz nej Po li cji,

KWP w Gdań sku, KWP w Kra ko wie, KWP w Po zna niu

i KWP we Wro cła wiu.

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. An drzej Mi tu ra

RSD dla
sztabowców
wyposażone
w komputery,
monitory, środki
nawigacji itp.
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Z uwa gi na swe po ło że nie geo po li tycz ne Pol ska od daw na sta ra ła

się pro mo wać na are nie mię dzy na ro do wej współ pra cę z pań -

stwa mi Eu ro py Wschod niej. Od mo men tu wej ścia Pol ski

do struk tur unĳ nych re ali za cja te go ce lu sta ła się ła twiej sza, m.in.

dzię ki Pro gra mo wi Part ner stwa Wschod nie go – pol sko -szwedz kiej

ini cja ty wie z 2008 ro ku. Unia Eu ro pej ska ob ję ła współ pra cą sześć

kra jów Eu ro py Wschod niej: Ar me nię, Azer bej dżan, Bia ło ruś, Gru zję,

Moł da wię i Ukra inę. Pod sta wą współ pra cy są wspól ne unĳ ne war to -

ści, ta kie jak: wol ność, de mo kra cja, rzą dy pra wa i re spek to wa nie praw

czło wie ka.

Na prze strze ni ostat nich kil ku lat pol ska Po li cja po dej mo wa ła ini -

cja ty wy skie ro wa ne na wzmoc nie nie współ pra cy z wy bra ny mi kra ja -

mi Pro gra mu Part ner stwa Wschod nie go oraz Ro sji w za kre sie

zwal cza nia róż ne go ro dza ju prze stęp czo ści. 

Ostat nim przed się wzię ciem w tym za kre sie by ła in au gu ra cja szko -

le nio we go pro jek tu pn. Mi niEu ro east Po li ce. Pierw sze z czte rech za -

pla no wa nych spo tkań od by ło się w dniach 24–26 ma ja br.

w War sza wie, a uczest ni czy ło w nim 12 be ne fi cjen tów z Eu ro py

Wschod niej. 

PROJEKT EUROEAST POLICE
War to wspo mnieć, że pi lo ta żo wy pro jekt MiniEuroeast Police wpi su -

je się w szer szą ini cja ty wę pol skiej pre zy den cji – pro jekt Eu ro east

Po li ce, któ ry za kła da za cie śnie nie bi la te ral nej i mul ti la te ral nej współ -

pra cy UE z kra ja mi Part ner stwa Wschod nie go. Pro gram ten zo stał

opra co wa ny w 2010 ro ku przez eks per tów Biu ra Mię dzy na ro do wej

Współ pra cy Po li cji KGP z wy ko rzy sta niem naj lep szych roz wią zań mo -

de lu pro gra mu Eu ro Med (pro gra mu dla kra jów ba se nu Mo rza Śród -

ziem ne go). U pod staw ini cja ty wy Po li cji leży fakt, że do tych czas

w UE nie wpro wa dzo no jed no li te go in stru men tu po li cyj nej współ -

pra cy szko le nio wej mię dzy pań stwa mi człon kow ski mi i wschod ni mi

są sia da mi. 

W trak cie pierw szej edy cji Eu ro east Po li ce, fi nan so wa nej przez Ko -

mi sję Eu ro pej ską, prze wi du je się re ali za cję pię ciu kom po nen tów

obej mu ją cych wie le se mi na riów, se sji tre nin go wych, wi zyt eks perc -

kich oraz kształ ce nie przez in ter net. Współ pra ca do ty czyć bę dzie

m.in. trans fe ru eu ro pej skich stan dar dów funk cjo no wa nia or ga nów

ści ga nia, wzmoc nie nia współ pra cy po li cyj nej w re gio nie, a tak że

współ pra cy w za kre sie ochro ny gra nic. Be ne fi cjen ta mi pro gra mu bę -

dą przed sta wi cie le po li cji, stra ży gra nicz nej oraz in nych służb wła -

ści wych ds. zwal cza nia prze stęp czo ści. W su mie prze wi dzia no udział

blisko 800 re pre zen tan tów kra jów UE i Part ner stwa Wschod nie go.

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ SPORTOWYCH
Z uwa gi na do świad cze nia Pol ski zwią za ne ze współ pra cą z Ukra -

iną przy or ga ni za cji Mi strzostw Eu ro py EU RO 2012, pol scy eks -

per ci po li cyj ni przed sta wią na fo rum unij nym pro po zy cję ak tu -

ali za cji pod ręcz ni ka za le ceń w za kre sie współ pra cy po li cyj nej

pod czas mię dzy na ro do wych me czów pił ki noż nej o za pi sy do ty -

czą ce współ pra cy z kra ja mi trze ci mi, ta ki mi jak Ukra ina. Jest to

wkład Pol ski w wy pra co wa nie me tod współ pra cy z pań stwem spo -

za UE przy or ga ni za cji im prez spor to wych o mię dzy na ro do wym

za się gu. 

ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI PRZECIWKO
DZIEDZICTWU NARODOWEMU 
Ko lej ny prio ry te to wy dla pol skiej Po li cji obszar współ pra cy w UE

zwią za ny jest ze zwal cza niem prze stęp czo ści prze ciw ko dzie dzic -

twu na ro do we mu. Pro ce der ten ma w wie lu przy pad kach wy miar

mię dzy na ro do wy z uwa gi na wy wóz skra dzio nych obiek tów do kra -

jów Eu ro py Za chod niej lub Ame ry ki Pół noc nej. Do tych cza so we do -

świad cze nia wska zu ją, że han del dzie ła mi sztu ki jest do god nym

spo so bem pra nia pie nię dzy po cho dzą cych z nie le gal ne go han dlu

nar ko ty ka mi lub bro nią. Ce lem pol skiej pre zy den cji jest przy ję cie

do ku men tu unĳ ne go (tzw. Kon klu zji Ra dy UE) na te mat współ -

pra cy po li cyj nej w zwal cza niu prze stęp czo ści prze ciw ko do brom

kul tu ry oraz opra co wa nie wspól nej ana li zy ry zy ka w za kre sie roz po -

zna nia te go zja wi ska w kra jach UE i wy bra nych kra jach Part ner -

stwa Wschod nie go (Bia ło ruś, Ukra ina, Moł da wia). Klu czo we

dzia ła nia eks per tów obej mu ją m.in. ze bra nie in for ma cji na te mat

szla ków i spo so bów prze my tu dóbr kul tu ry, mo de li dzia ła nia spraw -

ców, a tak że spo rzą dze nie oce ny po ten cjal nych za gro żeń zwią za -

nych z or ga ni za cją im prez ma so wych, ta kich jak np. Mi strzo stwa

Eu ro py EU RO 2012. 

ZWALCZANIE FAŁSZERSTW PIENIĘDZY
W kon tekst pol skich sta rań o wej ście do stre fy eu ro do sko na le wpi -

su je się prio ry tet Po li cji do ty czą cy wzmoc nie nia współ pra cy i wy -

mia ny in for ma cji po li cyj nej w za kre sie zwal cza nia fał szerstw

pie nię dzy, w szcze gól no ści eu ro. Dą że niem pol skiej pre zy den cji

bę dzie wzmoc nie nie struk tur i kom pe ten cji kra jo wych jed no stek

ds. zwal cza nia fał szerstw pie nię dzy oraz stwo rze nie eks perc kiej

sie ci kon tak to wej w pań stwach człon kow skich UE i wy bra nych

kra jach Eu ro py Wschod niej, tj. Bia ło ru si, Ro sji i Ukra iny. Umoż li -

wi to, m.in. wska za nie mię dzy na ro do wych po wią zań sie ci prze stęp -

czych oraz zwięk szy moż li wo ści współ pra cy po li cyj nej mię dzy

pań stwa mi człon kow ski mi UE, unĳ ny mi agen cja mi: Eu ro pej skim

Urzę dem ds. Zwal cza nia Nad użyć Fi nan so wych (OLAF) i Eu ro -

pej skim Urzę dem Po li cji (EU RO POL) z kra ja mi Pro gra mu Part -

ner stwa Wschod nie go i Ro sją. Przy kła dem ta kiej współ pra cy jest

pro jekt bu do wy plat for my szko le nio wej OLAF w Eu ro pie Pół noc -

no -Wschod niej. Ini cja ty wa ta zo sta ła re ko men do wa na przez stro nę

pol ską ja ko wnio sek z se mi na rium: „Ochro na eu ro a mię dzy na ro do -

wa wy mia na in for ma cji w sys te mie zwal cza nia fał szerstw”, któ re

od by ło się w War sza wie w dniach 21–25 lu te go 2011 ro ku. Wy mia -

na in for ma cji po li cyj nych w re jo nie Pół noc no -Wschod niej Eu ro py

przyj mie for mę kon fe ren cji, w któ rej udział we zmą eu ro pej scy

eks per ci ds. fał szerstw oraz przed sta wi cie le służb cel nych

z państw człon kow skich UE z Eu ro py Pół noc no -Wschod niej

(Niem cy, Pol ska, Li twa, Ło twa, Es to nia, Szwe cja, Fin lan dia) 

oraz państw trze cich (Nor we gii, Ro sji, Ukra iny, Bia ło ru si oraz 

Moł da wii). 
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Program Policji (2)

Wrzesień to trzeci miesiąc sprawowania przez Polskę
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W zakresie
współpracy policyjnej polskie przewodnictwo jest
skierowane na wspólne działania i wymianę
doświadczeń między UE a państwami Europy
Wschodniej.
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WALKA Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ
W pro gra mie pre zy den cji zna la zła się tak że ini cja ty wa do ty -

czą ca wzmoc nie nia współ pra cy państw człon kow skich UE

w za kre sie zwal cza nia wy ko rzy sty wa nia sek su al ne go dzie ci

i por no gra fii dzie cię cej w cy ber prze strze ni. W związ ku ze 

sta łym roz wo jem tech no lo gii in for ma tycz nych oraz po więk -

sza ją cym się do stę pem do in ter ne tu prze stęp czość zwią za -

na z wy ko rzy sty wa niem sek su al nym dzie ci i por no gra fią

dzie cię cą w cy ber prze strze ni bar dzo czę sto przy bie ra cha rak -

ter mię dzy na ro do wy. W opi nii pol skiej pre zy den cji, w ce lu

efek tyw ne go zwal cza nia tej prze stęp czo ści nie zbęd ne jest

pod ję cie ści słej współ pra cy nie tyl ko na szcze blu unĳ nym,

ale tak że za pro sze nie do współ pra cy wschod nich są sia dów

gra ni cy ze wnętrz nej Unii Eu ro pej skiej, tj. Bia ło ru si, Moł da -

wii i Ukra iny. Ce lem pol skiej ini cja ty wy jest przede wszyst -

kim pod ję cie prac w kie run ku utwo rze nia cen tral ne go

re je stru usług nie do zwo lo nych w za kre sie por no gra fii dzie -

cię cej oraz ujed no li ce nie za sad za si la nia te go re je stru da ny -

mi po cho dzą cy mi od part ne rów pro jek tu. 

PO LI TY KA AN TY NAR KO TY KO WA
Wśród ini cja tyw pol skiej Po li cji w za kre sie współ pra cy z kra -

ja mi Eu ro py Wschod niej nie mo gło za brak nąć przed się wzię -

cia do ty czą ce go zwal cza nia prze stęp czo ści nar ko ty ko wej.

W tym ce lu za pla no wa no w Pol sce w paź dzier ni ku 2011 ro -

ku mię dzy na ro do wą kon fe ren cję „Unia Eu ro pej ska – Eu ro pa

Wschod nia: zwal cza nie prze stęp czo ści nar ko ty ko wej”, z któ -

rej wnio ski zo sta ną wy ko rzy sta ne do opra co wa nia tzw. ma py

dro go wej w za kre sie roz wo ju współ pra cy w zwal cza niu prze -

stęp czo ści nar ko ty ko wej mię dzy UE i part ne ra mi z Eu ro py

Wschod niej, tj. Fe de ra cji Ro syj skiej, Ukra iny, Bia ło ru si i Moł -

da wii. 

SPO TKA NIA ZA GRA NICZ NE
W ce lu zwięk sze nia za an ga żo wa nia part ne rów z Eu ro py

Wschod niej w de ba tę na te mat ini cja tyw, któ re zna la zły się

w pro gra mie pre zy den cji pol skiej Po li cji, za pla no wa no rów -

nież zor ga ni zo wa nie dwóch spo tkań za gra nicz nych

– na Ukra inie i w Ro sji. Pierw sze z nich, spo tka nie ofi ce rów

łącz ni ko wych Po li cji akre dy to wa nych na Ukra inie, od bę dzie

się 14 wrze śnia br. w Ki jo wie. Pro ble ma ty ka spo tka nia do ty -

czyć bę dzie zwal cza nia han dlu ludź mi w aspek cie współ pra -

cy UE z Ukra iną oraz pań stwa mi trze ci mi. 

W paź dzier ni ku 2011 ro ku w Mo skwie od bę dzie się kon fe -

ren cja ofi ce rów łącz ni ko wych Po li cji akre dy to wa nych w Ro -

sji. Te ma ta mi wio dą cy mi bę dą nar ko ty ki syn te tycz ne, szla ki

prze my tu nar ko ty ków oraz współ pra ca re gio nal na w zwal cza -

niu prze stęp czo ści nar ko ty ko wej.

I I I

W ko lej nych nu me rach „Po li cji 997” bę dą pre zen to wa ne

po zo sta łe ini cja ty wy Po li cji, przed sta wio ne przez eks per tów

KGP na fo rach Ra dy UE i agen cji unĳ nych. Do ty czą one

m.in. te ma ty ki zwią za nej z wy mia ną in for ma cji, stan da ry za -

cją ba dań kry mi na li stycz nych oraz zwal cza nia han dlu ludź -

mi. 

Wię cej na www.pre zy den cja.po li cja.pl

IZA BE LA IGLEW SKA
Punkt kon tak to wy Po li cji ds. pre zy den cji

Biu ro Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji KGP
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Zwalczanie
fałszerstw
pieniędzy
K o men da Głów na Po li cji za koń czy -

ła re ali za cję pro jek tu fi nan so wa ne -

go ze środ ków pro gra mu Ko mi sji

Eu ro pej skiej Pe ry kles Eu ro pej skie go Biu -

ra ds. Nad użyć (OLAF) oraz ze środ ków

bu dże tu pań stwa pn. Ochro na eu ro a mię dzy na ro do wa współ pra ca w sys te mie
zwal cza nia fał szerstw. Po my sło daw cą pro jek tu by ło Cen tral ne Biu ro Śled -

cze KGP we współ pra cy z Ko men dą Sto łecz ną Po li cji. Umo wa gran to wa

nr OLAF/2010/C5/032 zo sta ła za war ta mię dzy ko men dan tem głów nym

Po li cji a przed sta wi cie lem Ko mi sji Eu ro pej skiej 14 grud nia 2010 ro ku. 

War tość sza cun ko wa pro jek tu wy no si oko ło 100 000 eu ro, w tym do fi -

nan so wa nie z Ko mi sji Eu ro pej skiej oko ło 65 000 eu ro. Głów nym ce lem

przed się wzię cia by ło wzmoc nie nie współ pra cy kra jów UE i wy mia na

informacji w za kre sie zwal cza nia fał szerstw pie nię dzy, w szcze gól no ści

euro, we współ pra cy z Eu ro po lem oraz kra ja mi Eu ro py Wschod niej 

(Bia ło ruś, Ro sja, Ukra ina, Moł da wia).

Głów nym za da niem w ra mach pro jek tu by ła or ga ni za cja w War sza wie

w dniach 2–25 lu te go 2011 ro ku mię dzy na ro do we go se mi na rium na te mat

zwal cza nia fał szerstw. W se mi na rium uczest ni czy li przed sta wi cie le in sty -

tu cji i służb RP, przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej, Eu ro po lu, Eu ro pej -

skie go Ban ku Cen tral ne go, Eu ro ju stu i In ter po lu, a tak że przed sta wi cie le

in sty tu cji państw UE: Li twy, Nie miec, Hisz pa nii, Cy pru, Szwe cji, Wę gier,

Włoch, Ho lan dii, Da nii, Czech, Fin lan dii, Sło we nii oraz Buł ga rii, a tak że

państw Eu ro py Wschod niej: Ro sji, Bia ło ru si, Ukra iny oraz Moł da wii.

W ra mach pro jek tu od by ły się tak że wi zy ty stu dyj ne pol skich po li cjan -

tów w Hisz pa nii, Niem czech, na Sło wa cji, Li twie i Ukra inie. Na za koń -

cze nie przy go to wa no pu bli ka cję pod su mo wu ją cą wy ni ki se mi na rium oraz

za wie ra ją cą ma te ria ły dy dak tycz ne na ba zie do brych prak tyk wy nie sio nych

ze spo tkań. Pu bli ka cję prze tłu ma czo no na ję zyk an giel ski, nie miec ki i ro -

syj ski, a na stęp nie ro ze sła no do wszyst kich uczest ni ków pro jek tu. 

Jed nym z wnio sków przy ję tych pod czas se mi na rium w War sza wie jest re -

ko men da cja utwo rze nia wie lo let niej plat for my wy mia ny in for ma cji mię -

dzy pań stwa mi Eu ro py Pół noc no -Wschod niej. Ini cja ty wa ta bę dzie

re ali zo wa na w po sta ci co rocz nych kon fe ren cji pod na zwą Eu ro Pół noc ny
Wschód III. Spo tka nie eu ro pej skich eks per tów ds. fał szerstw pie nię dzy rów nież

przy wspar ciu fi nan so wym KE w ra mach pro gra mu Pe ry kles.
Za rów no za koń czo ny już pro jekt Ochro na eu ro a mię dzy na ro do wa współ -

pra ca w sys te mie zwal cza nia fał szerstw, jak i pla no wa ne wie lo let nie przed -

się wzię cie sta no wią ele ment dzia łań w ra mach pol skiej pre zy den cji

w Ra dzie UE pod ty tu łem Wzmoc nie nie współ pra cy i wy mia ny in for ma cji po -
li cyj nej w za kre sie zwal cza nia fał szerstw pie nię dzy, za któ re od po wie dzial -

na jest Ko men da Głów na Po li cji.

oprac. Wydział Funduszy Pomocowych 
Biura Finansów KGP
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F e ed back naj pro ściej moż na okre ślić ja ko udzie le nie

in for ma cji zwrot nej pra cow ni ko wi na te mat efek -

tów je go pra cy. W ten spo sób po ję cie to de fi nio wa -

ne jest naj czę ściej. Głów nym za da niem tak ro zu mia ne go

sprzę że nia zwrot ne go jest zwięk sze nie do kład no ści prze -

ka zu mię dzy prze ło żo nym i pod wład nym. Ale fe ed back

moż na też poj mo wać znacz nie sze rzej – ja ko spo sób

na sku tecz ne ko mu ni ko wa nie się.

SPRAW NA WY MIA NA IN FOR MA CJI
Sprzę że nie zwrot ne jest bez wąt pie nia jed nym z ko niecz -

nych ele men tów efek tyw nej ko mu ni ka cji. Aby moż na by -

ło w ogó le mó wić o spraw nej wy mia nie in for ma cji, mu si

oczy wi ście wy stą pić nadaw ca i od bior ca. Rów nie waż ny

jest też od po wied ni wy bór ka na łu ko mu ni ka cji, czy li na -

rzę dzia, za po mo cą któ re go prze ka że my na szą wia do -

mość. Ale że by ko mu ni ko wa nie się by ło sku tecz ne,

mu si my za dbać jesz cze o „sprzę że nie zwrot ne”. Nadaw -

ca mu si mieć bo wiem pew ność, 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. W na tło ku da nych, ja kie co -

dzien nie od bie ra my i wy sy ła my, mo gą jed nak wy stą pić

licz ne za kłó ce nia w ko mu ni ka cji, i to za rów no po stro nie

nadaw cy, jak i od bior cy. Je śli nie za pew ni my so bie sprzę -

że nia zwrot ne go, być mo że nie do wie my się, czy prze ka -

za na przez nas in for ma cja rze czy wi ście do tar ła

do od bior cy w for mie peł nej i nie znie kształ co nej. Dzię -

ki sprzę że niu zwrot ne mu zy sku je my więc pew ność, że

je ste śmy do brze ro zu mia ni przez na sze oto cze nie: prze -

ło żo nych, pod wład nych czy współ pra cow ni ków. 

TWA RZĄ W TWARZ
O in for ma cję zwrot ną naj ła twiej pod czas bez po śred niej

roz mo wy. Ko mu ni ku jąc się z roz mów cą twa rzą w twarz

ma my szan sę uzy skać sprzę że nie zwrot ne nie mal au to -

ma tycz nie. Wte dy na bie żą co mo że my ko ry go wać swo je

wy po wie dzi, uzu peł niać je, a w ra zie po trze by do po wia -

dać i wy ja śniać, dba jąc o ja sność i dwu kie run ko wość prze -

ka zu. Nie co ina czej wy glą da sy tu acja wów czas, gdy

po ro zu mie wa my się z kimś na od le głość. 

TE LE FON, FAKS, E -MA IL, SMS
Wy da wać by się mo gło, że w cza sach, kie dy każ dy z nas co -

dzien nie wy ko nu je dzie siąt ki po łą czeń te le fo nicz nych, wy -

sy ła e -ma ile i SMS -y, za pew nie nie so bie in for ma cji

zwrot nej nie jest ni czym trud nym. Ale dys po no wa nie

spraw ny mi środ ka mi prze ka zu (te le fon, faks, e-ma il) nie

gwa ran tu je nie ste ty sku tecz ne go prze pły wu in for ma cji.

Czę sto już w mo men cie wy sła nia e -ma ila lub fak su uzna je -

my spra wę za za ła twio ną i nie spraw dza my, czy tra fił on

do ad re sa ta i czy ten pra wi dło wo go zro zu miał. Za sta nów -

my się, czy sa mo wy sła nie e -ma ila do pod wład nych lub po -

wie sze nie na ta bli cy ogło szeń in for ma cji o ter mi nie

naj bliż szej od pra wy ozna cza już, że do wie dzą się o tym

wszy scy za in te re so wa ni? Z pew no ścią nie. War to więc do -

ło żyć tro chę sta rań i za dbać o in for ma cję zwrot ną.

Trosz cząc się o sku tecz ny prze pływ in for ma cji, spraw -

dzaj my, czy nasz prze kaz rze czy wi ście do tarł do od bior cy

i nie zo stał znie kształ co ny. Kie dy wy sy ła my faks, nie re zy -

gnuj my z roz mo wy te le fo nicz nej, dzię ki któ rej upew ni my

się, że do ku ment do tarł tam, gdzie miał tra fić. Je śli na służ -

bo wą skrzyn kę e -ma ilo wą do sta nie my wia do mość, po -

twierdź my krót ko jej otrzy ma nie. Ta kie czyn no ści nie

za bio rą nam du żo cza su, a z pew no ścią przy czy nią się

do uspraw nie nia prze pły wu in for ma cji w na szej or ga ni za cji.

Oczy wi ście te go ro dza ju za cho wa nia moż li we są do re ali -

za cji wte dy, gdy nasz ko mu ni kat ma do trzeć do okre ślo nej

i nie zbyt licz nej gru py od bior ców. Trud no wy obra zić so bie

sy tu ację, w któ rej ko men dant jed nost ki dzwo ni do każ de -

go ze swo ich pod wład nych z py ta niem, czy ten zo stał za po -

zna ny z prze ka za ną przez nie go na od pra wie in for ma cją.

Ale już na czel nik nie wiel kie go wy dzia łu czy kie row nik sek -

cji mają moż li wość, by uzy skać in for ma cję zwrot ną bez po -

śred nio od swo ich pra cow ni ków. 

DWU KIE RUN KO WOŚĆ PRZE KA ZU
Nie za leż nie od te go, w ja kiej ro li wy stę pu je my, czy w kon -

kret nej sy tu acji je ste śmy nadaw cą czy od bior cą ko mu ni ka -

tu, dbaj my o ko mu ni ka cję dwu stron ną. War to wy ro bić

so bie do bry na wyk re gu lar ne go od bie ra nia wia do mo ści,

spraw dza nia skrzyn ki e -ma ilo wej czy tecz ki z pi sma mi

do za po zna nia i do star cza nia nadaw cy in for ma cji zwrot nej.

Za pew nia jąc so bie sprzę że nie zwrot ne, ła twiej unik nie my

ba rier w ko mu ni ka cji i nie po trzeb nych nie do mó wień. Cza -

sa mi otrzy ma my in for ma cję zwrot ną au to ma tycz nie, w in -

nych przy pad kach bę dzie my mu sie li o nią po pro sić, czy

wręcz ją wy mu sić. Ale za bie ga jąc o dwu kie run ko wość prze -

ka zu, szyb ko prze ko na my się, że ko rzy ści z ta kich pro stych

czyn no ści trud no prze ce nić.

nadkom. dr SŁAWOMIR WEREMIUK
pełnomocnik komendanta głównego Policji 

ds. komunikacji wewnętrznej

TYLKO SŁUŻBA Komunikacja wewnętrzna (5) POLICJA 997       wrzesień 2011 r.16

Feedback
czyli informacja zwrotna
Mówiąc o komunikacji wewnętrznej, często używamy pojęcia
„sprzężenie zwrotne” lub angielskiego terminu „feedback”.
Sprzężenie zwrotne określiliśmy nawet jako jeden z niezbędnych
elementów skutecznego komunikowania się. Dlaczego jednak
feedback jest tak ważny w przepływie informacji? I co dla nas,
jako uczestników procesu komunikowania się, oznacza
w praktyce?
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Pytania i odpowiedzi (16) 

– gaśnica samochodowa
i wa run ki ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych

obiek tów bu dow la nych i te re nów. Roz po rzą dze nie Mi -

ni stra In fra struk tu ry z 18 wrze śnia 2009 r. w spra wie za -

kre su i spo so bu prze pro wa dza nia ba dań tech nicz nych

po jaz dów oraz wzo rów do ku men tów sto so wa nych

przy tych ba da niach (Dz.U. nr 155, poz. 1232), w za łącz -

ni ku nr 1 okre śla wy kaz czyn no ści kon tro l nych oraz me -

to dy i kry te ria oce ny sta nu tech nicz ne go po jaz du

pod czas prze pro wa dza nia ba da nia tech nicz ne go. Przed -

mio tem ba da nia są tak że ele men ty wy po sa że nia po jaz -

du, czy li np. ga śni ca.

Zgod nie z za pi sem (l. p. 2.1., trze cia ko lum na) ba -

da nie ga śni cy od by wa się po przez oglę dzi ny i je dy nie

jej brak (je że li jest wy ma ga na) po wo du je ne ga tyw ny

wy nik ba da nia. Stąd też na le ży przy jąć, że sko ro pra -

wo daw ca w kry te riach nie ujął kon tro li waż no ści lub

spraw no ści ga śni cy, to te ele men ty po win ny po zo stać

po za za in te re so wa niem dia gno sty, a tym sa mym i or ga -

nu kon tro li ru chu. Za kła da jąc, że po li cjant za trzy mał by

do wód re je stra cyj ny z te go po wo du, to po jazd tra fi

na ba da nie tech nicz ne do dat ko we, pod czas któ re go

dia gno sta i tak nie jest upraw nio ny do spraw dza nia ter -

mi nu waż no ści (przy dat no ści) ga śni cy.

W kon tek ście art. 66 usta wy, jak rów nież z prak tycz -

ne go punk tu wi dze nia, wąt pli wo ści bu dzi tak że kon -

tro la spraw no ści i sku tecz no ści dzia ła nia ga śni cy „na

dro dze”, po nie waż udzie le nie od po wie dzi na to py ta nie

wią za ło by się z ko niecz no ścią jej uży cia.

Ana li zu jąc ak ty praw ne, do ty czą ce ochro ny prze ciw -

po ża ro wej, na le ży stwier dzić, że wa run ki, ja kim od po -

wia dać po win ny ga śni ce bę dą ce w wy po sa że niu

po jaz dów, nie zo sta ły okre ślo ne w ogó le, po dob nie jak

za sa dy kon ser wa cji.

Ma jąc na wzglę dzie po wyż sze, na le ży stwier dzić, że

prze pi sy do ty czą ce ga śnic sa mo cho do wych nie są jed -

no znacz ne. W oce nie BRD KGP ga śni ca sta no wią ca wy -

po sa że nie po jaz du sa mo cho do we go in ne go niż

mo to cykl (z wy łą cze niem po jaz dów prze zna czo nych

do prze wo zu ma te ria łów nie bez piecz nych) nie pod le ga

prze pi som roz po rzą dze nia MSWiA z 7 czerw ca 2010 r.

w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in -

nych obiek tów bu dow la nych i te re nów ja ko sprzęt ga -

śni czy. Pod czas kon tro li dro go wej po li cjan ci po win ni

spraw dzać re ali za cję obo wiąz ku po sia da nia ga śni cy.

Ujaw nio ny prze kro czo ny ter min jej waż no ści nie po wi -

nien jed nak skut ko wać za trzy ma niem do wo du re je stra -

cyj ne go lub na ło że niem man da tu kar ne go. Jed nak że

w tym przy pad ku ko niecz ne wy da je się po ucze nie kie -

ru ją ce go o po trze bie do ko na nia kon ser wa cji i spraw dze -

nia ga śni cy – zgod nie z za le ce niem pro du cen ta.

asp. sztab. JA CEK GISZ CZAK
Ze spół Opi nio daw czo -Kon sul ta cyj ny BRD KGP

Z god nie z par. 11 ust. 1 pkt 14 Roz po rzą dze nia Mi -

ni stra In fra struk tu ry z 31 grud nia 2002 r. w spra -

wie wa run ków tech nicz nych po jaz dów oraz

za kre su ich nie zbęd ne go wy po sa że nia (Dz.U. z 2003 r.

nr 32, poz. 262 ze zm.) ga śni ca jest ele men tem wy po -

sa że nia obo wiąz ko we go po jaz du sa mo cho do we go (z wy -

jąt kiem mo to cy kla), któ rą na le ży umie ścić w miej scu

ła two do stęp nym, w ra zie po trze by jej uży cia.

Na to miast art. 66 usta wy z 20 czerw ca 1997 r. Pra wo

o ru chu dro go wym (tekst jed no li ty z 2005 r. Dz.U.

nr 108, poz. 908 ze zm.), zwa nej w dal szej czę ści usta -

wą, wska zu je, że po jazd uczest ni czą cy w ru chu ma być

tak zbu do wa ny, wy po sa żo ny i utrzy ma ny, aby ko rzy sta -

nie z nie go nie za gra ża ło bez pie czeń stwu osób nim ja -

dą cych lub in nych uczest ni ków ru chu, nie na ru sza ło

po rząd ku ru chu na dro dze i nie na ra ża ło ko go kol wiek

na szko dę. Po nad to urzą dze nia i wy po sa że nie po jaz du,

w szcze gól no ści za pew nia ją ce bez pie czeń stwo ru chu

i ochro nę śro do wi ska przed ujem ny mi skut ka mi uży -

wa nia po jaz du, po win ny być utrzy ma ne w na le ży tym

sta nie oraz dzia łać spraw nie i sku tecz nie.

Wpraw dzie Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We -

wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 7 czerw ca 2010 r. w spra wie

ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów

bu dow la nych i te re nów (Dz.U. nr 109, poz. 719) w par. 3

ust. 2 i 3 za wie ra za pis, że: „par. 3 ust. 2 Urzą dze nia

prze ciw po ża ro we oraz ga śni ce prze no śne i prze woź ne,

zwa ne da lej „ga śni ca mi”, po win ny być pod da wa ne prze -

glą dom tech nicz nym i czyn no ściom kon ser wa cyj nym,

zgod nie z za sa da mi i w spo sób okre ślo ny w Pol skich Nor -

mach do ty czą cych urzą dzeń prze ciw po ża ro wych i ga śnic,

w do ku men ta cji tech nicz no -ru cho wej oraz w in struk -

cjach ob słu gi, opra co wa nych przez ich pro du cen tów.

3. Prze glą dy tech nicz ne i czyn no ści kon ser wa cyj ne po -

win ny być prze pro wa dza ne w okre sach usta lo nych przez

pro du cen ta, nie rza dziej jed nak niż raz w ro ku”, jed nak -

że w oce nie BRD KGP nie na le ży sto so wać te goż ak tu

do po jaz dów, po nie waż roz po rzą dze nie okre śla spo so by

z Problem gaśnic samochodowych poruszany jest na wielu stronach komend
wojewódzkich Policji, na forach policyjnych. W wielu miejscach pojawiają się
sprzeczne ze sobą informacje: warunki jej oznaczenia, dopuszczenia
do użytkowania. W związku z tym proszę o pomoc w wyjaśnieniu problemu: 

1. Czy gaśnica samochodowa, którą należy posiadać w wyposażeniu
samochodu osobowego, podlega takim samym rygorom prawnym, jak gaśnica
stosowania i określana przepisami prawa jako sprzęt gaśniczy?

2. W jakim zakresie policjanci są uprawnieni do kontroli gaśnic
samochodowych: termin przydatności (gwarancji), stan techniczny i wizualny
(zużyta gaśnica w okresie gwarancyjnym) itp.? 
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Nie ma ak tu praw ne go, w któ rym uję te zo sta ły by za sa dy no sze nia pa -

ra so la przez umun du ro wa ne go po li cjan ta. Dla te go też mó wić moż -

na wy łącz nie o za le ce niach sto sow nych do po sza no wa nia mun du ru.

TYL KO DO MUN DU RU WYJ ŚCIO WE GO
Po li cjant mo że no sić pa ra sol wy łącz nie do mun du ru wyj ścio we go. Wy klu -

cza się no sze nie pa ra so la pod czas peł nie nia służ by, m.in.: przez pa trol pre -

wen cji na służ bie; przez po li cjan tów bę dą cych w szy ku mar szo wym lub

roz wi nię tym; przez do wód cę, któ ry stoi na pra wym skrzy dle pod od dzia łu;

przez pocz ty sztan da ro we i fla go we. 

Do pusz cza się na to miast no sze nie pa ra so la, kie dy po li cjant wy stę pu je

in dy wi du al nie w umun du ro wa niu wyj ścio wym! Ta kiej sy tu acji na le ży uni -

kać, cho ciaż oczy wi ście mo że za ist nieć oko licz ność, że pa ra sol jest nie -

odzow ny. Na przy kład pod czas wpi su do księ gi pa miąt ko wej za czy na pa dać

deszcz, a nie zo sta ło przy go to wa ne do tej czyn no ści sto sow ne miej sce z za -

da sze niem, wów czas po li cjant ma pra wo roz ło żyć pa ra sol.

ZA WSZE W CZAP CE!
Umun du ro wa ny po li cjant, bę dąc po za bu dyn kiem, za wsze mu si mieć na

gło wie czap kę (poza rzecznikami wykonującymi obowiązki służbowe), co

ab so lut nie wy klu cza sy tu ację, że prze by wa pod pa ra so lem z od kry tą gło wą!

Nie do pusz czal ne jest np., aby funk cjo na riusz wy stę pu ją cy in dy wi du al nie

w jed nej rę ce trzy mał nad gło wą pa ra sol, a w dru giej czap kę.

Wy klu czo na jest też sy tu acja, że po li cjant jed ną rę ką od da je ho nor,

a w dru giej trzy ma nad gło wą pa ra sol. Na le ży go, mi mo desz czu, zło żyć

i trzy ma jąc w po zy cji pio no wej w le wej rę ce, przy le wej no dze, pra wą rę ką

od dać ho nor przez sa lu to wa nie, np. pod czas hym nu RP.

ZA WSZE CZAR NY
Pa no wie po li cjan ci ko rzy sta ją cy z pa ra so la po win ni pa mię tać, że po wi nien

on być kla sycz ny – pro sty, czar ny, nieau to ma tycz ny, nie skła da ny. Więk szą

do wol ność ma ją pa nie po li cjant ki – do pusz czal ny jest pa ra sol ma ły, skła da -

ny, ale rów nież czar ny.

Za rów no jed nak pa nie, jak pa no wie po li cjan ci, wy stę pu jąc w mun du rze

wyj ścio wym lub ga lo wym, mu szą pa mię tać, że pa ra sol nie mo że mieć żad -

nych apli ka cji i na dru ków pro mo cyj nych firm lub in sty tu cji.

W CY WIL NYM UBRA NIU BAR DZIEJ WY PA DA
Pod czas opa dów at mos fe rycz nych, w przy pad ku bra ku miej sca za da szo ne -

go, naj bar dziej wła ści wa wi ze run ko wo jest sy tu acja, kie dy czar ne pa ra so le

o du żej po wierzch ni trzy ma ją po nad czap ka mi umun du ro wa nych po li cjan -

tów oso by asy stu ją ce w ubra niu cy wil nym (mo gą to być po li cjan ci nie wy -

stę pu ją cy w mun du rze). Za le ca się, aby umun du ro wa ny po li cjant nie

trzy mał pa ra so la nad gło wą in ne go umun du ro wa ne go po li cjan ta, na wet jeśli

jest on ge ne ra łem.

not. GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra

kon sul ta cja
insp. Grze gorz Jach 

Policjant pod parasolem
Co ma zrobić umundurowany policjant, jeśli pada deszcz 
lub śnieg – czy powinien rozłożyć parasol, czy też musi
moknąć?

x

x x
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P rzed II woj ną świa to wą ist nia ła Cen tral na Szko ła Ka wa le rii

w Gru dzią dzu, któ ra na by wa ła i szko li ła ko nie – głów nie dla

woj ska, ale tak że dla Po li cji Pań stwo wej.

– Ide ałem by ło by, gdy by śmy mie li te go ro dza ju cen tral ny ośro dek

szko le nio wy, ale to ra czej sfe ra ma rzeń – mó wi Iza be la Do bro wol ska

z Wy dzia łu ds. Za bez pie cze nia Pre wen cyj ne go Biu ra Pre wen cji KGP,

in struk tor ka jaz dy kon nej, któ ra co naj mniej raz w ro ku od wie dza

każ de z ogniw kon nych, ate stu jąc słu żą ce tam zwie rzę ta.

NA SWO IM LUB CZY IMŚ TE RE NIE
Trud no mó wić o wła snym ośrod ku szko le nio wym, je śli nie kie dy nie

ma się na wet wła snych staj ni. Cho rzów, Rze szów, To ma szów Ma zo -

wiec ki i Po znań go spo da ru ją „na swo im”. War sza wa, Szcze cin i Czę -

sto cho wa ko rzy sta ją z obiek tów dzier ża wio nych.

Stwa rza to pro ble my głów nie przy szko le niu. Koń z ate stem I stop -

nia ma być przy go to wa ny do służ by pa tro lo wej; koń z ate stem

II stop nia – tak że do współ dzia ła nia z od dzia ła mi pre wen cji – nie

mo że bać się tłu mu, ru chu ulicz ne go, wy strza łów, hu ków, pło mie ni

itd. W trak cie przy ucza nia zwie rzę cia sto su je się naj róż niej sze tech -

ni ki – od w mia rę pro stych, jak zróż ni co wa ne pod ło że, sze lesz czą ce

i ha ła śli we ele men ty oto cze nia, po bar dziej skom pli ko wa ne, jak róż -

no rod ne prze szko dy czy che micz ne i pi ro tech nicz ne środ ki po zo ra -

cji. O ile wła sny te ren moż na tu wy ko rzy stać do wol nie, o ty le

dzier ża wio ny już nie za wsze.

– Nasz tor szko le nio wy stwo rzy li śmy sa mi, na kimś z ze wnątrz mo -

że on wy wrzeć okrop ne wra że nie: ja kieś fo lie, opo ny, ma ty, wszyst -

ko ro bi wra że nie ba ła ga nu, ale tak to ma wy glą dać – mó wi mł. asp.

Mar cin Fie dler, do wód ca Ogni wa Kon ne go Wy dzia łu Za bez pie cze -

nia Mia sta KMP w Po zna niu. – Im więk sza licz ba rze czy, z któ ry mi

koń mu si się oswo ić, a przed któ ry mi w na tu rze ucie kał by, tym więk -

sza pew ność, że pod czas ak cji bę dzie bez względ nie po słusz ny, wy ko -

na to, co do nie go na le ży, a nie bę dzie za gro że niem dla jeźdź ca

i in nych lu dzi.

NA SWO IM LUB CZY IMŚ GAR NUSZ KU
Naj waż niej szym man ka men tem jest jed nak brak pie nię dzy. Dzien -

na staw ka ży wie nio wa dla ko nia to 16,18 zło tych. Staw ka ta nie

uwzględ nia ryn ko wych wa hań cen owsa i pasz, któ re po tra fią nie kie -

dy zdro żeć przez pa rę mie się cy na wet o 100 proc. 

– Ale ryn ko we wa ha nia cen owsa i pasz dla ko ni re gu lo wa ne mo gą

być zgod nie z par. 30 ust. 1 Za rzą dze nia nr 884 Ko men dan ta Głów -
ne go Po li cji z 21 lip ca 2009 r., w spra wie me tod i form wy ko ny wa nia
przez po li cjan tów za dań z uży ciem ko ni służ bo wych, szcze gó ło wych
zasad szko le nia oraz norm wy ży wie nia, przez zwięk sze nie lub zmniej -

sze nie norm wy ży wie nia na wnio sek le ka rza we te ry na rii za twier dzo -

ny przez ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji – za strze ga pod kom.

Ja nusz Za bo row ski z Wy dzia łu ds. Za bez pie cze nia Pre wen cyj ne go

Biu ra Pre wen cji KGP.

To sa mo za rzą dze nie okre śla, że kosz ty utrzy ma nia ko nia, m.in.

usług we te ry na ryj nych (np. w Po zna niu w 2010 ro ku, w któ rym

szczę śli wie ko nie nie cho ro wa ły zbyt nio, był to koszt oko ło 20 tys.

zło tych na ca łą staj nię) czy ko wal skich (raz na sie dem ty go dni ku cie

4 ko pyt – 280 zł; chy ba że koń wy ma ga ku cia or to pe dycz ne go – wów -

czas do 400 zł) po kry wa ne są ze środ ków bu dże to wych wła ści wych

miej sco wo ko mend wo je wódz kich.

Fi nan so we pro ble my do ty czą wszyst kich ogniw kon nych, choć

w róż nym stop niu. Za bo ga tą ucho dzi naj więk sza w kra ju jed nost ka

war szaw ska, któ rej ist nie nie opła ca mia sto. Na po moc sa mo rzą do wą

lub dar czyń ców w ja kimś stop niu mo gą jed nak li czyć wszy scy ko nia -

rze.

– Ko nia, któ ry był by dla nas przy dat ny, moż na ku pić za 8–10 tys.

zło tych wzwyż – mó wi Da nu ta Bie law ska, in struk tor ka jaz dy kon -

nej, pra cu ją ca w po znań skiej jed no st ce. – W ze szłym ro ku do sta li -

śmy od władz miej skich 30 tys. na za kup dwóch ko ni. To już

na praw dę ład na po moc. Z ko lei bro war uży cza nam na mio tu, w któ -

rym szko li my ko nie w se zo nie je sien no -zi mo wym, choć nie jest to

ide al ne roz wią za nie, bo je go fa lu ją ce na wie trze ścia ny pło szą mło de

ko nie. Lep szy był by sta ły, mu ro wa ny obiekt.

Z ko lei na przy kład jed nost ka z Czę sto cho wy mo że li czyć na

wspar cie miej sco we go To wa rzy stwa Krze wie nia Kul tu ry Fi zycz nej,

z obiek tów któ re go ko rzy sta.

W BU TACH FIR MO WYCH LUB WŁA SNYCH
Do raź na czy na wet sta ła po moc ze stro ny in sty tu cji ze wnętrz nych

nie za stą pi jed nak re gu lar ne go do fi nan so wy wa nia przez ma cie rzy stą

fir mę.

– Nie ma my gdzie skła do wać pa szy, sto do ła za wa li ła się ze sta ro -

ści, na no wą brak środ ków, cze ka my aż ktoś nam ją wy bu du je, a póki

co w pro wi zo rycz ny spo sób wy ko rzy stu je my ko ry tarz i po miesz cze -

nia in ne go bu dyn ku go spo dar cze go – mó wi mł. asp. Fie dler.

Po znań mo że za to po chwa lić się spe cjal nie za pro jek to wa nym ko -

nio wo zem (choć już przy cze py do prze wo zu ko ni nie speł nia ją po li -

cyj nych ocze ki wań – nie są do sto so wa ne do ko ni o ta kiej ma sie oraz

tak czę stej eks plo ata cji). W Czę sto cho wie do dys po zy cji ma ją na to -

miast oko ło 20-let nie go sta ra.

– Zo stał je dy nie za adap to wa ny do ta kich ce lów, z ar cha icz nym spo -

so bem opusz cza nia kla py wej ścio wej dla ko ni – mó wi pod insp. Grze -

gorz Ci chy, na czel nik Wy dzia łu Pre wen cji KMP w Czę sto cho wie.

TYLKO SŁUŻBA Policja konna POLICJA 997       wrzesień 2011 r.20

Nie boso, 
ale i nie w ostrogach
Kiedy w 1923 roku podczas meczu na Wembley tłum
wtargnął na murawę stadionu, został opanowany przez
jednego (!) konnego policjanta. U nas przyjmuje się,
że 4 funkcjonariuszy na koniach potrafi zastąpić 
80-osobową kompanię pieszą. Mimo to służba konna
pozostaje niedoposażona bardziej niż inne.
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– Mie li śmy też lan dro we ra do cią gnię cia przy czep dla ko ni z 1996

ro ku, skła da ne go z dwóch in nych. Po wi nien pójść na złom w 2010 r.,

ale wy trzy mał do mar ca te go ro ku. 

Iden tycz nym, choć nie co młod szym, sta rem dys po nu je też jed -

nost ka cho rzow ska. To tyl ko przy kła dy.

– Wszyst kie ogni wa kon ne w kra ju bo ry ka ją się z bra kiem od po -

wied nie go sprzę tu trans por to we go – pod su mo wu je Iza be la Do bro -

wol ska.

Nie ina czej jest z wy po sa że niem ko ni i jeźdź ców. Pa nu je peł na róż -

no rod ność – za rów no gdy cho dzi o rzę dy koń skie, cza pra ki, jak

i umun du ro wa nie jeźdź ców, mi mo że prze pi sy wszyst kie te kwe stie

re gu lu ją. Przy kła do wo w War sza wie czy Rze szo wie ko nie ma ją cza -

pra ki bez lo go „Po li cja”; w Po zna niu – z lo go (i zgod nie z prze pi sa -

mi). Nie jest to tyl ko kwe stia jed no li te go wy glą du for ma cji, ale też

bez pie czeń stwa lu dzi i zwie rząt.

– Bra ku je ochra nia czy na łby ko ni, ochra nia czy nóg dla zwie rząt

i lu dzi – mó wi Iza be la Do bro wol ska. – Po win ny być też ka ski, a nie

tocz ki. Jeż dżąc na ate sta cje, za wsze ro bię za le ce nia, któ re we wszyst -

kich jed nost kach brzmią nie mal iden tycz nie: uzu peł nić bra ki w wy -

po sa że niu. I tak co ro ku.

Na czel nik Ci chy ma bar dziej pro za icz ne zmar twie nie.

– Ofi cer ki do jaz dy w mun du rze ga lo wym po cho dzą w więk szo ści

z 1998 ro ku, wie lo krot nie by ły na pra wia ne – mó wi. – Na to miast do

co dzien nej służ by po li cjan ci za kła da li „skocz ki”, choć nie są one do -

bre do jaz dy kon nej, kie dy cza sem trze ba szyb ko wy su nąć no gę ze

strze mie nia, więc część, nie wiem czy nie wszy scy, ku pi li od po wied -

nie obu wie za wła sne pie nią dze.

Nie oni jed ni – po dob nie jest w po zo sta łych sze ściu jed nost kach

kon nych. I do ty czy to nie tyl ko bu tów.

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. An drzej Mi tu ra
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W Pol sce ma my 7 jed no stek po li cji kon nej 
(da ne z koń ca 2010 ro ku):

z Referat Konny i Przewodników Psów Służbowych Wydziału
Wywiadowczo-Patrolowego KSP (14 jeźdźców, 3
kandydujących; 20 koni, w tym 14 z atestami II stopnia 
i 6 bez atestów),

z Ogniwo Konne Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP
w Poznaniu (10 policjantów plus 2 kandydujących; 3 konie
z atestami I stopnia i 9 z atestami II stopnia),

z Zespół Konny Wydziału Prewencji w Chorzowie
(3 funkcjonariuszy i tyluż kandydatów; 3 konie z atestami
I stopnia i 3 z atestami II stopnia),

z Zespół Konny Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie
(5 funkcjonariuszy, 4 konie z atestami II stopnia,
1 z atestem I stopnia, jeden w trakcie przygotowywania,
bez atestów),

z Zespół Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych
oraz Konny w Myczkowie Wydziału Prewencji KMP
w Rzeszowie (5 policjantów; 3 konie z atestami II stopnia,
1 bez atestów),

z Ogniwo Konne Referatu Patrolowo-Interwencyjnego KPP
w Tomaszowie Mazowieckim (7 policjantów; 5 koni
z atestami II stopnia),

z Referat Konny Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie
(3 policjantów i 1 kandydujący; 1 koń z atestem
I stopnia, 4 z atestami II stopnia).

Ogółem 58 koni (jako ciekawostka, dla porównania
– w samej tylko Moskwie rosyjska milicja utrzymuje oddział
200-konny).
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Fundacja „10 kwietnia” postawiła
na edukację młodych ludzi, których
rodzice zginęli w trakcie pełnienia
służby publicznej. Inwestując w ich
naukę, chce zapewnić im lepszy start
w dorosłe życie. Wśród jej
podopiecznych są dzieci
pracowników administracji publicznej
i funkcjonariuszy – Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej.

–I m pul sem do po wsta nia fun da cji by ła

ka ta stro fa smo leń ska i re ak cja spo łe -

czeń stwa na tra ge dię ro dzin ofiar ka ta -

stro fy. – Naj więk sze przed się bior stwa i or ga-

ni za cje dzia ła ją ce w Pol sce prze ka za ły środ ki na

po moc tym ro dzi nom – mówi Mo ni ka Rzep ka,

pre zes Za rzą du Fun da cji „10 kwiet nia”. – Fun da -

to rzy po sta no wi li po ma gać w sze ro kim za kre sie

i wspo ma gać rów nież dzie ci, któ rych ro dzi ce zgi -

nę li pod czas peł nie nia służ by pu blicz nej.

21 lip ca 2010 r. za re je stro wa na zo sta ła Fun -

da cja „10 kwiet nia”.

KSIĄŻ KI, TU TO RING, STAŻ
Fun da cja „10 kwiet nia” skon cen tro wa ła się

na po mo cy w zdo by ciu wy kształ ce nia dzie ciom

za rów no po po le głych pra cow ni kach ad mi ni -

stra cji pu blicz nej, jak i po funk cjo na riu szach.

Mo gą one ko rzy stać z jej pro gra mów.

– Współ fi nan su je my ich po trze by edu ka -

cyj ne, m.in. za kup ksią żek, kom pu te rów,

opła ca nie kur sów, stu diów – mó wi pa ni pre -

zes. – Po za tym ofe ru je my im tu to ring. Po -

le ga on na tym, że mło de mu czło wie ko wi

przy dzie la my opie ku na – tu to ra. Naj czę ściej

jest to oso ba z do świad cze niem aka de mic -

kim, któ ra in dy wi du al nie pra cu je z pod -

opiecz nym, m.in. aby ukie run ko wać je go

za in te re so wa nia, do ra dzić w wy bo rze za wo -

du, szko ły, kie run ku stu diów. Or ga ni zu je my

też dla na szych stu diu ją cych pod opiecz nych

płat ne prak ty ki i sta że w fir mach fun da-

to rów.

Fun da cja współ fi nan so wa ła też za kup lap to -

pa dla Ju sty ny, a tak że na ukę ję zy ka fran cu -

skie go.

– Fun da cja ro bi wiel ką rzecz, in we stu jąc

w na ukę dzie ci – pod kre śla An na Brze ziń ska.

– Da je im naj lep szy po sag, któ re go nikt i nic im

nie od bie rze.

LU DZIE CHCĄ PO MA GAĆ
O Fun da cji „10 kwiet nia” An na Brze ziń ska,

któ ra słu ży w KWP we Wro cła wiu, do wie dzia ła

się od ko le gi z pra cy, któ re go z ko lei po in for mo -

wa ła ko le żan ka. Za dzwo ni ła do biu ra fun da cji,

gdzie uzy ska ła szcze gó ło we in for ma cje. Ta kich,

jak ona osób, któ re sa me kon tak tu ją się z fun da -

cją, jest wię cej. 

– Dzwo nią do nas rów nież zna jo mi ro dzin po -

szko do wa nych, w któ rych są dzie ci, i pro szą, że -

by śmy ob ję li je opie ką – mó wi pre zes Mo ni ka

Rzep ka. – I to jest bar dzo bu du ją ce. Świad czy

bo wiem, że lu dzie nie ży ją tyl ko dla sie bie, że

chcą po ma gać in nym. A po trze bu ją cych jest

wie lu. Po ma ga my oso bom zgła sza ją cym się

do nas, oczy wi ście je śli tyl ko speł nia ją wa run ki

za war te w sta tu cie na szej fun da cji.

GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. Andrzej Mitura

Dać szansę ich dzieciom
Aby sko rzy stać z pro gra mu współ fi nan su ją -

ce go po trze by edu ka cyj ne, do chód w ro dzi nie

nie mo że prze kra czać 3197,85 zło tych brut to

na oso bę. Nie ma na to miast ogra ni czeń do cho -

do wych, je śli cho dzi o tu to ring oraz prak ty ki.

JU STYN KA 
PA TRZY W PRZY SZŁOŚĆ
No cą z 11 na 12 li sto pa da 2001 r. 24-let ni 

st. post. Ma ciej Brze ziń ski i st. post. Ja ro sław

Nor ber czyk z KPP w Śro dzie Ślą skiej pod czas

służ by zo sta li po wia do mie ni o ja dą cym sla lo -

mem bmw. Chcie li je za trzy mać, ale kie row ca

za czął ucie kać. Wsz czę li po ścig. W pew nym

mo men cie bmw zje cha ło na le wy pas jezd ni

i zde rzy ło się z nad jeż dża ją cym z prze ciw ka cię -

ża ro wym jel czem. Jelcz zje chał na le wy pas

jezd ni, pro sto na nad jeż dża ją cy ra dio wóz.

Śmierć na miej scu po nio sła żo na kie row cy cię -

ża rów ki. Po li cjan ci zmar li w szpi ta lu – Ma ciej

Brze ziń ski 12 li sto pa da, a Ja ro sław Nor ber czyk

ty dzień póź niej. Ba da nia wy ka za ły, że kie row ca

bmw był pod wpły wem al ko ho lu, za ży wał też

ste ry dy.

Ju sty na Brze ziń ska w chwi li śmier ci ta ty mia -

ła trzy la ta.

– Mi mo że mi nę ło pra wie dzie sięć lat od tej

tra ge dii, na dal czu je my ból – mó wi mł. asp. An -

na Brze ziń ska, któ ra do Po li cji wstą pi ła już

po śmier ci mę ża. – Bra ku je go nam ca ły czas.

Cór ka, oglą da jąc zdję cia i ka se ty, na któ rych jest

jej ta ta, pła cze. Jest bar dzo de li kat na i wraż li -

wa. A jed no cze śnie nad wiek doj rza ła. Szyb ko

wy do ro śla ła, jest mo ją pod po rą. Ra zem pla nu je -

my nasz bu dżet do mo wy, ra zem po dej mu je my

róż ne de cy zje.

Dziew czyn ka in te re su je się fo to gra fią, ma lar -

stwem (ma lu je na płót nie). Uczy się ję zy ków

ob cych. W przy szło ści chcia ła by po dró żo wać.

– Ma wie le po my słów na ży cie – mó wi pa ni

An na. – Mam na dzie ję, że Fun da cja „10 kwiet -

nia” po mo że cór ce w wy bra niu naj lep szych oraz

w ich re ali za cji.

Ju sty na od kil ku mie się cy jest pod opiecz ną

Fun da cji „10 kwiet nia”. Ob ję ta jest tu to rin -

giem. Raz w mie sią cu spo ty ka się z tu tor ką,

dzię ki któ rej roz wi ja swo je za in te re so wa nia.

Cho dzą ra zem do mu ze ów, te atrów. Dziew -

czyn ka jest za chwy co na.

Adres Fundacji „10 kwietnia”:
00-133 Warszawa, ul. Jana Pawła II 24, lok. 211
tel.: 22 652 20 22, tel. kom: 506 00 33 14
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00
e-mail: biuro@fundacja10kwietnia.pl

Justyna Brze ziń ska z mamą
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Ka mil To -

kar ski – mi mo

że miał już wte dy

na swo im kon cie

set ki wy stę pów

na sce nie za rów -

no w kra ju, jak

i za gra ni cą – de cy zji nie zmie nił. Wstą pił

do Po li cji.

– Ni gdy na wet nie po my śla łem, że mógł -

bym wy ko ny wać in ny za wód – mó wi. – Do -

sko na le zda wa łem so bie spra wę, że wy ma ga

on du żo dys cy pli ny, po dej mo wa nia szyb kich

de cy zji, re flek su. 

Ka mil To kar ski po ukoń cze niu kur su pod -

sta wo we go w Szko le Po li cji w Pi le pod jął

służ bę w Ko men dzie Po wia to wej Po li cji

w ro dzin nych Sta ra cho wi cach – naj pierw

w ogni wie pa tro lo wo -in ter wen cyj nym, póź -

niej był dziel ni co wym, wresz cie zo stał ofi ce -

rem pra so wym. Od kil ku mie się cy pra cu je

w Ze spo le Pra so wym KWP w Kiel cach.
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Jest gliną z dziada pradziada – policjantami byli jego
antenaci w linii męskiej. Jest też tancerzem – talent
artystyczny odziedziczył po kądzieli. A cały ród
wywodzi się z ziemi kieleckiej, która od zawsze była
jego małą ojczyzną.

28 -let ni st. sierż.

Ka mil To kar ski

w Po li cji słu ży

od ośmiu lat. Obec nie pra cu je

w Ze spo le Pra so wym KWP

w Kiel cach. 

DE CY ZJA GŁĘ BO KO PRZE MY ŚLA NA
Ka mil To kar ski od naj młod szych lat chciał

zo stać po li cjan tem, ale do for ma cji wstą pił

do pie ro rok po ma tu rze. To oj ciec prze ko nał

go, że by przez ten czas za sta no wił się, czy

rze czy wi ście chce wstą pić do Po li cji. Zbi -

gniew To kar ski wie dział bo wiem, jak trud -

ny, od po wie dzial ny, wy ma ga ją cy wy rze czeń

i po świę ceń, a za ra zem stre su ją cy jest to za -

wód – sam był po li cjan tem (ze służ by od -

szedł do pie ro w tym ro ku, w stop niu

nad ko mi sa rza, ostat nio peł nił funk cję dy żur -

ne go KPP w Sta ra cho wi cach). I nie był

pierw szym mun du ro wym w ro dzi nie To kar -

skich. Dzia dek Ka mi la, Zyg munt, miał sto -

pień ka pi ta na, gdy w 1972 r. od cho dził

do cy wi la ze sta no wi ska za stęp cy sze fa ko -

men dy w Sta ra cho wi cach. Sier żan tem był

pra dzia dek Mi chał, któ ry słu żył m.in. ja ko

dziel ni co wy w ko men dzie w Ostrow cu Świę -

to krzy skim. A stryj Zyg munt (brat oj ca) pia -

sto wał sta no wi sko ko men dan ta ko mi sa ria tu

w Bro dach. Po li cjan ta mi by li rów nież mę żo -

wie sióstr je go dziad ka: je den słu żył w Sta -

szo wie, dru gi w Ostrow cu Świę to krzy skim.

Roztaƒczony
policjant

Ca ły czas się kształ ci. Skoń czył po li to lo -

gię na Uni wer sy te cie Ja na Ko cha now skie go

w Kiel cach, po dy plo mo we stu dia – kie ru nek

za rzą dza nie w in sty tu cjach bez pie czeń stwa

i po rząd ku pu blicz ne go – na Uni wer sy te cie

Ja giel loń skim. Ka mil To kar ski jest też te go -

rocz nym ab sol wen tem Wyż szej Szko ły Po li -

cji w Szczyt nie.

MA ZU RA CZAS ZA CZĄĆ 
Ja ko trzy na sto la tek tra fił do Ze spo łu Tań ca

i In sce ni za cji Ple ja da w Sta ra cho wic kim

Cen trum Kul tu ry.

– Na za ję cia uczęsz cza łem pra wie od po -

cząt ku po wsta nia ze spo łu – mó wi. – Po cząt - t
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ko wo tań czy łem głów nie tań ce to wa rzy skie

i show dan ce, z cza sem do szły tań ce re gio -

nal ne, m.in. kra ko wiak, su ita świę to krzy ska,

a tak że tań ce ślą skie i lu bu skie. Dzię ki nim

po zna łem hi sto rię re gio nów, z któ rych po -

cho dzą.

Naj bar dziej jed nak Ka mil lu bi ma zu ra.

– Ma w so bie płyn ność, ele gan cję i roz -

mach – mó wi. – Jest tań cem peł nym fan ta zji,

a mu zy ka jest ży wa i dy na micz na. Tań czy się

go w mun du rach ułań skich lub w kon tu -

szach, po nie waż głów nie roz po wszech nio ny

zo stał przez ofi ce rów Le gio nów Pol skich

wal czą cych u bo ku Na po le ona, jak rów nież

przez szlach tę. Ma zur ode grał du żą ro lę

w cza sie roz bio rów, kie dy to obok po lo ne -

za stał się sym bo lem na szej pol sko ści.

Ze wzglę du na szyb kie, wi ro we ob ro ty lu -

bi też tań czyć wal ca wie deń skie go. In te re -

su je się też tań ca mi hip -ho po wy mi.

Z Ple ja dą wy stę po wał nie tyl ko w kra ju,

ale tak że za gra ni cą, m.in. w An glii, Niem -

czech, w Bel gii, na Ukra inie.

Ze spół od niósł wie le suk ce sów, zdo by wał

też licz ne na gro dy.

TRZE BA MIEĆ PA SJĘ
– Ko le ga cho dził na za ję cia ta necz ne do Ple -

ja dy i na mó wił mnie, że bym też spró bo wał

– mó wi Ka mil To kar ski. – Oka za ło się, że

sły szę mu zy kę i czu ję ta niec. Te zdol no ści

odzie dzi czy łem po ma mie, któ ra śpie wa

w Te atrze Mu zycz nym nad Ka mien ną.

Na po cząt ku trak to wa łem ta niec lek ko

– chcia łem na uczyć się tyl ko pod sta wo wych

kro ków – póź niej jed nak za czął mnie wcią -

gać. Wresz cie stał się mo ją pa sją. Cho ciaż

w ta niec trze ba wło żyć wie le wy sił ku fi zycz -

ne go, jest świet ną for mą re lak su. Zna ko mi -

cie od prę ża, rze czy wi ście moż na się w nim

za tra cić.

Pod kre śla, że oglą da pro gra my te le wi zyj ne,

w któ rych mło dzi lu dzie pre zen tu ją swo je ta -

len ty wo kal ne i ta necz ne. Ce ni ich, że ma ją pa -

sję i roz wi ja ją się. Uwa ża bo wiem, że każ dy

mło dy czło wiek po wi nien mieć ja kieś za in te -

re so wa nia. Mo że to być np. sport, mu zy ka,

a na wet przy sło wio we znacz ki.

– To o wie le lep sze niż sie dze nie go dzi na mi

przed kom pu te rem czy te le wi zo rem – pod kre śla.

– Po za kom pu te ra mi i gra mi ist nie ją in ne 

spo so by spę dza nia wol ne go cza su. W ży ciu trze ba

mieć ja kąś pa sję, bo ona nas wzbo ga ca i roz wi ja.

PO ŁĄ CZYŁ ICH TA NIEC
W Ple ja dzie Ka mil po znał Do ro tę, mie li

wów czas po kil ka na ście lat. Tań czy li w pa -

rze, a po pew nym cza sie zo sta li pa rą. Obec -

nie są mał żeń stwem. Żo na jest ar chi tek tem.

Od pew ne go cza su nie tań czą w ze spo le. 

– Naj pierw kil ka mie się cy by łem

w WSPol. w Szczyt nie, po po wro cie do sta -

łem pro po zy cję pra cy w KWP w Kiel cach, co

wią za ło się ze zmia ną miej sca za miesz ka nia

– mó wi. – Nie da ło by się po go dzić te go

z tań cem, tym bar dziej że w Kiel cach nie ma

żad ne go ze spo łu ta necz ne go, a do jazd

do Sta ra cho wic zaj mu je zbyt du żo cza su. Ale

chciał bym jesz cze kie dyś po tań czyć w ja -

kimś ze spo le.

Na ra zie tań czy, rzecz ja sna z żo ną, oka zjo -

nal nie, np. na we se lach. Na klu by czy dys -

ko te ki bra ku je cza su.

Obo je z żo ną my ślą o po więk sze niu ro dzi -

ny. Mo że ich po to mek bę dzie pią tym po ko -

le niem To kar skich, któ re za ło ży po li cyj ny

mun dur.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. ar chi wum pry wat ne Ka mi la To kar skie go
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Michał Tokarski –
pradziadek Kamila

Zygmunt Tokarski –
dziadek 

Zbigniew Tokarski –
ojciec 

Zygmunt Tokarski –
stryjek

St. sierż. Kamil Tokarski (pierwszy z prawej) w pracy

t

23-24.09:Layout 6  8/22/11  3:14 PM  Page 24



ale pracy jeszcze sporo – tak
jednym zdaniem można określić
sytuację w Poznaniu na kilka
miesięcy przed inauguracją
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
Euro 2012.

W iel ki plac bu do wy – to wła ści wy opis

oto cze nia wo kół sta dio nu w sto li cy

Wiel ko pol ski. Dla tam tej szej po li cji

to do dat ko we pro ble my przy przy go to wy wa -

niu za bez pie czeń tej pre sti żo wej im pre zy.

Wszyst kie – już opra co wa ne – pla ny par kin -

gów, dróg do jaz do wych i ewa ku acyj nych itd.

po zo sta ją na dal... pla na mi. Go to we są je dy -

nie (or ga ni za cyj nie i szko le nio wo) Po li cja,

a tak że sam sta dion. Choć na wet o obiek cie

nie spo sób stwier dzić te go w stu pro cen tach.

TRUD NA WSPÓŁ PRA CA
– Obec nie na sta dio nie znaj du je się 158 ka -

mer, któ re teo re tycz nie obej mu ją ca łość try -

bun i oto cze nie sta dio nu – mó wi pod insp.

Ma ciej Ne sto ruk, na czel nik Szta bu Po li cji

KWP w Po zna niu. – Pro jek tant nie uwzględ -

nił na szych su ge stii co do wy so ko ści, na ja -

kiej po win ny być za mo co wa ne. Nie któ re są

za wy so ko i mo gą wy stą pić pro ble my z iden -

ty fi ka cją, je śli na przy kład ja kaś oso ba za ło ży

czap kę. Sy tu acja ma się jed nak zmie nić do

9 wrze śnia, czy li pierw sze go je sien ne go me -

czu li go we go. Wów czas za in sta lo wa nych do -

dat ko wo i zmo der ni zo wa nych ma być 35

ka mer, za pew nia ją cych w peł ni wła ści wy mo -

ni to ring i speł nia ją cych wy mo gi usta wy

o bez pie czeń stwie im prez ma so wych.

Praw do po dob nie nie by ło by te go ro dza ju

kło po tów, gdy by nie to, że sta dion w Po zna niu

nie zo stał – jak daw ny X -le cia w War sza wie

– cał ko wi cie wy bu rzo ny i wy bu do wa ny

od pod staw, lecz był mo der ni zo wa ny eta pa mi.

W cza sie mo der ni za cji zmie ni ła się kon cep cja

co do wiel ko ści sta dio nu, bo pier wot nie miał

być mniej szy. Try bu ny I i III trze ba by ło w ja -

kiś spo sób do pa so wać do wcze śniej wy bu do -

wa nych try bun II i IV, co nie ko rzyst nie od bi ło

się na za bu do wie (choć obiekt ro bi wra że nie

pod wzglę dem roz ma chu). Do dat ko wym

man ka men tem by ło do tej po ry nie wy ło nie -

nie ope ra to ra/dzier żaw cy sta dio nu – dla po -

znań skiej po li cji stwa rza ło to ko niecz ność

pro wa dze nia roz mów i uzgod nień nie z jed -

nym, a z wie lo ma pod mio ta mi, któ re uczest -

ni czy ły w przy go to wa niu im prez ma so wych,

od by wa ją cych się na sta dio nie. 

– Obec nie jest już wy bra ny ope ra tor sta -

dio nu i mam na dzie ję, że współ pra ca bę dzie

bar dziej płyn na – mó wi pod insp. An drzej Bo -

ro wiak, rzecz nik pra so wy KWP w Po zna niu.

Nie ozna cza to by naj mniej, że do tych cza -

so we za strze że nia zgła sza ne przez wiel ko-

pol skich stró żów pra wa by ły wcze śniej

lek ce wa żo ne. Po ich uwa gach na pra wio no

ewi dent ne nie do pa trze nie, ja kim by ło „wą -

skie gar dło” sta dio nu – miej sce, w któ rym

sty ka ły się dro gi wyj ścia ki bi ców miej sco -

wych i przy jezd nych. Po wsta ła za bu do wa -

na kład ka, wio dą ca wprost z pla cu, na któ ry

bę dą przy jeż dżać au to ka ry, do prze zna czo -

nych dla nich sek to rów z go ść mi.

– To był wa ru nek, ja ki po sta wi li śmy, by

na sta dio nie mo gły od by wać się me cze pił -

kar skie z udzia łem zor ga ni zo wa nych grup ki -

bi ców przy jezd nych – mó wi na czel nik

Ne sto ruk.

Do brym te stem obiek tu przed otwar ciem

se zo nu li go we go i przy go to wa nia mi do Eu -

ro 2012 by ły za wo dy mo to cros so we zor ga ni -

zo wa ne w sierp niu przez fir mę Red Bull.

Dwa dni przed ni mi po li cyj na wi zy ta cja wy -

ka za ła je den, po zor nie ma ły, błąd.

– Przy go to wa nia ro bi ły im po nu ją ce wra że -

nie. Co do spo so bu za pew nie nia bez pie czeń -

stwa wi dzom w za sa dzie nie by ło za strze żeń,

z wy jąt kiem jed ne go szcze gó łu – mó wi pod -

insp. Bo ro wiak. – Wej ścia na plac przed sta dio -

nem mia ły nie rów no ści, któ re pro wi zo rycz nie

za kry to ma ta mi. Gdy by nie zbęd na by ła szyb -

ka ewa ku acja lu dzi, sta no wi ło by to za gro że nie

i mu sia ło zo stać po pra wio ne. Ko men dant

miej ski Po li cji w Po zna niu jest sta now czy i nie

wy da je po zy tyw nych opi nii na im pre zy ma so -

we, je śli Po li cja ma ja kie kol wiek za strze że nia.

Oj, by ło wie le wzbu rze nia wśród or ga ni za to -

rów przed kil ko ma wcze śniej szy mi me cza mi

pił kar ski mi, ale by ło to bez sku tecz ne. Bez pie -

czeń stwa lu dzi nie moż na ba ga te li zo wać.

Na mo to cros so wej im pre zie na sta dio nie

obec nych by ło 39 po li cjan tów.

– Mie li śmy prak tycz ny, zda ny, test po wro -

tu po li cjan tów na sta dio ny – mó wi na czel nik

Ne sto ruk.

„OD CIN KI”
O ile raj cy miej scy zna leź li zro zu mie nie dla

po trze by wy bu do wa nia do dat ko wej kład ki

wej ścio wej na sta dio nie, o ty le nie ule gli ar -

gu men tom Po li cji, że stre fa ki bi ca po win -

na być zor ga ni zo wa na na te re nie Mię dzy na -

ro do wych Tar gów Po znań skich – ob sza rze

na ty le wiel kim, by swo bod nie mógł przy jąć

du żą licz bę ki bi ców, ale jed nak ogro dzo nym

– ła twiej szym do kon tro lo wa nia.

Pod czas Eu ro 2012 stre fa ki bi ca znaj dzie

się w sa mym cen trum mia sta – na pl. Wol no -

ści i al. Mar cin kow skie go, mi mo pro te stów

i tam tej szych miesz kań ców, i Po li cji. To

miej sce znaj du je się o krok od Sta re go Ryn -

ku, peł ne go knajp, na któ rym i bez wiel kich

im prez do cho dzi do zda rzeń wy ma ga ją cych

in ter wen cji. Bę dzie to je den z tzw. od cin -

ków/stref, któ re Po li cja obej mie swo im 

nad zo rem. Po zo sta ły mi bę dą: „sta dion”,

„mia sto”, „tra sa”.

– Każ da ze stref ma już wy zna czo ne go do -

wód cę, któ ry wie, za co od po wia da – mó wi

na czel nik Ne sto ruk. – Spo ty ka my się re gu -

lar nie, re la cjo nu jąc so bie prze bieg przy go to -

wań i ewen tu al ne pro ble my. Wie lo krot nie

spo ty ka li śmy się tak że z przed sta wi cie la mi

UEFA, któ rzy wy ma ga nia ma ją twar de, acz

przy znać trze ba, że za sad ne z punk tu wi dze -

nia bez pie czeń stwa.

Po znań ska po li cja ma je den wiel ki han di -

cap – sta dion w sto li cy Wiel ko pol ski był

pierw szym z od da nych do użyt ków obiek tów,

na któ rych od bę dą się me cze Eu ro 2012.

– Od wrze śnia ubie głe go ro ku prze wi nę ło

się przez nie go już 750 tys. osób. To do świad -

cze nie, któ re go nie ma ją na si ko le dzy z in -

nych miast, gdzie sta dio ny są do pie ro

wy kań cza ne – mó wi na czel nik Ne sto ruk.

– Oczy wi ście, oni ma ją swo je wcze śniej sze

do świad cze nia z in nych sta dio nów, by li też

u nas, ale to nie to sa mo, co ro bić za bez pie -

cze nie wiel kiej im pre zy na no wym, le d wo co

od da nym do użyt ku obiek cie.

25sierpień 2011 r.       POLICJA 997 Poznań

Spokojnie, zdążymy…

Policyjna wizyta przed zawodami
motocrossowymi

t
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WY ZWA NIA
Han di cap nie ozna cza bra ku pro ble mów, któ re przyj dzie roz wią zać.

– Jed nym z nich jest wiel kość wo je wódz twa: od 300 km z po łu dnia

na pół noc i do 200 z za cho du na wschód, to za wsze stwa rza kło pot

przy za bez pie cze niu prze jaz dów uczest ni ków du żych im prez – mó -

wi na czel nik Ne sto ruk. – Po nad to na na szym te re nie znaj du ją się

ośrod ki, gdzie tre no wać i miesz kać bę dą re pre zen ta cja Pol ski oraz

re pre zen ta cje kil ku kra jów. Swo je ba zy bę dą mieć w Gro dzi sku Wiel -

ko pol skim, Wiej cach, Opa le ni cy i Wron kach.

Z te go po wo du szef Szta bu Po li cji KWP w Po zna niu naj chęt niej

wi dział by na swo im te re nie dru ży ny, któ rych ki bi ce nie jeż dżą zbyt

gro mad nie.

– Mo że ze Skan dy na wii, z wy jąt kiem Da nii, bo Duń czy cy chęt nie

po dró żu ją za swo ją re pre zen ta cją, mo że z Cy pru – uśmie cha się.

– Na to miast, z ra cji bli sko ści Po zna nia i gra ni cy z Niem ca mi, spo -

dzie wa my się na wet do 50–60 tys. ki bi ców nie miec kich; moż na też

prze wi dzieć licz ne gru py An gli ków lub Ho len drów, je śli mie li by

u nas roz gry wać mecz. To bę dzie du że wy zwa nie. W żad nym jed nak

wy pad ku nie zmie nia to na sze go na sta wie nia i de ter mi na cji. Na szym

za da niem jest za pew nie nie wszyst kim bez pie czeń stwa i o to je stem

spo koj ny.

Pe wien nie po kój na to miast, choć rów nież zwią za ny

z wiel ko ścią wo je wódz twa i ko niecz no ścią za bez pie -

cze nia prze jaz dów, wzbu dza ły je dy nie po li cyj ne po -

jaz dy – w służ bie pre wen cyj nej osią gnę ły już 10 lat

i cza sem po kil ka set ty się cy ki lo me trów prze bie gu.

Na szczę ście (jak dla wszyst kich w kra ju) roz strzy -

gnię ty zo stał już prze targ na bu sy. 

– Świet nie, że po li cjan ci do sta ną du że mer ce de sy

sprin te ry, choć pa tro low cy mun du ro wi z od dzia łu pre -

wen cji za wsze chwa li li mniej sze i zwrot ne w cia snych

uli cach volks wa ge ny trans por te ry – mó wi pod insp. Bo -

ro wiak. – Do brze się sta ło, że Po li cja bę dzie mia ła

na Eu ro no wy sprzęt trans por to wy, bo te go nigdy nie

jest za wie le.

Na Eu ro 2012 po zna nia cy bę dą mie li do dys po zy cji 7800 po li cjan -

tów wła sne go gar ni zo nu (w tym 475 z OPP). Wie dzą też, z któ rych

wo je wództw i ilu funk cjo na riu szy przy je dzie do po mo cy.

– Zdo by li śmy bez cen ne do świad cze nie pod czas kon fe ren cji kli -

ma tycz nej zor ga ni zo wa nej dwa la ta te mu w Po zna niu. Wów czas też

mie li śmy wspar cie z in nych wo je wództw. Te raz dla po li cjan tów, któ -

rzy przy ja dą z in nych re gio nów na Eu ro 2012, ma my już za pew nio -

ne nie złe miej sca noc le go we – mó wi na czel nik Ne sto ruk. – Wiem, że

Po li cja jest przy go to wa na, wie rzę, że in ni też bę dą.

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor

Poznań26

Kładka dla przyjezdnych kibiców

Poznański stadion w całej okazałości

W sali
monitoringu

t
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Przygotowania do imprezy motocrossowej
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W po li cji lan du Bran den bur gia szko le ni są wszy scy

po li cjan ci z pa tro li – za ję cia trwa ją kil ka dni

i obej mu ją teo rię i ćwi cze nia prak tycz ne: uczest -

ni cy po zna ją de fi ni cję amo ku (sło wo po cho dzi od ma laj -

skie go amuk i ozna cza „osza la ły z gnie wu”), pod sta wy

psy cho lo gii spraw cy i oma wia ją gło śne przy pad ki z prze -

szło ści, m.in. strze la ni ny w Co lum bi ne High Scho ol

(1999 r.) w USA i w nie miec kich szko łach w Er fur cie

(2002 r.) i w Win nen den (2009 r.). Uczą się od po wied -

niej tak ty ki in ter wen cji, obej mu ją cej zbli ża nie się do

obiek tu, po dział obiek tu na stro ny i po zio my, po ru sza nie

się w obiek cie, spo sób wcho dze nia do po miesz czeń; ćwi -

czą ko mu ni ka cję z part ne rem z pa tro lu i z jed nost ką oraz

wcie la ją się w za ło gę ra dio wo zu, któ ra przyj mu je zgło sze -

nie o zda rze niu. Na ko niec jest jesz cze strze la nie na

strzel ni cy.

ZAMACH NA KRÓLOWĄ
Szko le nia AMOK dla po li cjan tów ho len der skich za czę ły się

w 2008 r., opra co wa no je w ko men dzie w Ein dho ven w re -

gio nie Bra bant Zu id -Oost pod kie run kiem sze fa kor pu su

Si mo ne Ste en dĳk. Du ży na cisk kła dzie się na na ukę roz po -

zna nia po ten cjal ne go spraw cy, któ ry w miej scu pu blicz nym

szy ku je się do za ma chu. Szko le nie ma zmie nić my śle nie

po li cjan tów i wy pra co wać pew ne na wy ki, któ re po zwo lą

na szyb sze wy pa trze nie w tłu mie i zi den ty fi ko wa nie ta kiej

oso by; po za tym po li cjan ci ma ją też opa no wać spo so by

prze szko dze nia spraw cy w re ali za cji je go za mia rów al bo,

gdy za czął już np. strze lać do lu dzi, mu szą umieć go obez -

wład nić (nie sie niem po mo cy ran nym mu szą się za jąć in ne

służ by). 

Waż nym ele men tem szko le nia jest na uka kon tak to wa -

nia się po li cjan tów z cen trum do wo dze nia oraz umie jęt ność

za pew nie nia bez pie czeń stwa oso bi ste go funk cjo na riu szy:

ła twiej po dej mą oni dzia ła nia i de cy zję skut ku ją cą na wet

na ra że niem wła sne go zdro wia, je śli bę dą od po wied nio wy -

po sa że ni (np. w lek kie ka mi zel ki ku lo od por ne i heł my ba -

li stycz ne). O tym, że w Ho lan dii ist nie je po trze ba ta kich

szko leń, świad czą m.in. dwa zda rze nia: w 2009 r. Karst T.

pró bo wał sta ra no wać sa mo cho dem oso bo wym au to bus,

któ rym po dró żo wa ła kró lo wa ho len der ska Be atrix – wcze -

śniej po trą cił śmier tel nie sie dem osób, któ re sta ły przy

tra sie jej prze jaz du. Dwa la ta póź niej cho ry psy chicz nie

Tri stan van der V. za czął strze lać do lu dzi w cen trum han -

dlo wym w Al phen aan den Rĳn: za bił sześć osób, a na -

stęp nie po peł nił sa mo bój stwo. We wrze śniu ubie głe go

ro ku w ko men dzie tam tej szej po li cji 12 po li cjan tów zo -

sta ło prze szko lo nych z za kre su pro ce dur AMOK. Kie -

row nic two po li cji uzna ło, że udział w tym szko le niu

pod no si umie jęt no ści za wo do we funk cjo na riu szy i od

2012 r. AMOK bę dzie czę ścią re gu lar ne go szko le nia ho -

len der skich po li cjan tów.

SZALEŃCY Z BRONIĄ
Od 2010 roku w Vaud i Valais, dwóch szwajcarskich

kantonach, policjanci również uczą się, jak postępować

wobec szaleńców z bronią. W Belgii, gdzie w 2009 r. młody

Flamand zaatakował żłobek (zabił nożem pielęgniarkę

i dwoje niemowląt oraz ranił około dziesięciorga innych

dzieci), w kwietniu tego roku wprowadzono szkolenia

AMOK, by na przyszłość uniknąć takich tragedii. 

– Takie szkolenia są potrzebne, ale aby mogli je przechodzić

polscy policjanci, musiałby najpierw powstać program zgodny

z naszymi przepisami prawnymi – mówi Grzegorz „Cichy”

Mikołajczyk, konsultant ds. antyterroryzmu, czerwonej

taktyki, strategii bezpieczeństwa i ochrony, założyciel

zespołu specjalistów zajmujących się m.in. szkoleniem

taktycznym funkcjonariuszy MSWiA i MON. – Trzeba

również uwzględnić środowisko społeczne i warunki

kulturowe naszego kraju i do nich dostosować treści zawarte

w szkoleniu.

Mikołajczyk podkreśla, że procedura AMOK jest bardzo

zbliżona do szkoleń, które jego instruktorzy prowadzą

pod nazwą Active shooter. 
– Jak wi dać po przy wo ła nych zda rze niach, szko le nia te -

go ty pu za czy na ją wzbu dzać za in te re so wa nie, ale w Pol -

sce ta ki sche mat po stę po wa nia w sy tu acji kry zy so wej

do pie ro racz ku je: nie ma na ra zie pro ce du ry dzia łań służb

po li cyj nych na miej scu zda rze nia i ana li zy po dob nych wy -

da rzeń – tłu ma czy. Po li cjant za zna cza, że szko le nia Active
sho oter czy AMOK dla grup an ty ter ro ry stycz nych są in ne

niż dla zwy kłe go pa tro lu peł nią ce go służ bę w mie ście –

bo in ne są za da nia tych dwóch grup. Każ da z nich po win -

na mieć naj pierw wła sne, ja sne i pro ste pro ce du ry dzia łań

na wy pa dek ata ku sza leń ca z bro nią, a do pie ro póź niej

mu si być ćwi czo na ich współ pra ca. 

– Uwa żam, że w Pol sce je ste śmy bar dzo bli sko

wdro że nia pro ce dur tak tycz nych w sy tu acji ata ku ak -

tyw ne go strzel ca, lecz mu si my naj pierw ja sno okre ślić,

ja kich do kład nie zja wisk do ty czą. Ma my do brze przy -

go to wa nych po li cjan tów, je że li cho dzi o spraw dza nie

po miesz czeń, szko ły Po li cji kła dą du ży na cisk na na -

ukę tych umie jęt no ści, ale trze ba się jesz cze sku pić na

funk cjo na riu szach, któ rzy już ja kiś czas pra cu ją w te -

re nie, bo zu peł nie ina czej mo gą od bie rać te go ty pu

szko le nia. Pod czas opra co wy wa nia stan dar dów Co un -

ter Ac ti ve Sho oter (pi sa li śmy o nich w nu me rze lip co -

wym – AW) bra li śmy pod uwa gę przede wszyst kim

stan wie dzy i umie jęt no ści pol skich po li cjan tów oraz

po ziom ich wy szko le nia, a do pie ro w dal szej ko lej no -

ści za kres pro ce dur bez pie czeń stwa ich sa mych i osób

po stron nych.

ALEKSANDRA WICIK
konsultacje: Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk 

(Counterterrorism Training Poland Cichy 
Fight & Tactics Team)

TYLKO SŁUŻBA Active shooter (3) POLICJA 997       wrzesień 2011 r.28

Liczy się każda
sekunda
W kilku krajach Europy policjanci przechodzą tzw. szkolenia AMOK
– wprowadzono je po tragicznych wydarzeniach, w których jeden
człowiek w krótkim czasie pozbawił życia wiele osób.
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16 września na Zamku Królewskim w Warszawie
odbędzie się gala wręczenia żyjącym jeszcze wdowom
po zamordowanych żołnierzach i policjantach
specjalnie zaprojektowanego medalu. 

Bę dzie on po dzię ko wa niem i hoł dem zło żo nym ko bie tom, któ -

re po zba wio ne mę żów, głów ro dzi ny, sa me mu sia ły bo ry kać się

z prze ciw no ścia mi lo su. Ko bie tom, któ re szy ka no wa ne, prze śla -

do wa ne przez oku pan tów, tak że zsy ła ne w głąb im pe rium zła, prze -

trwa ły, jak sa me pod kre śla ją, dzię ki mi ło ści Bo ga i umi ło wa niu

oj czy zny. Ko bie tom, któ rym w cza sach PRL nie wol no by ło wspo -

minać o swo jej tra ge dii. Ko bie tom, któ re sta ły się straż nicz ka mi na -

ro do wej pa mię ci i, mi mo wszyst ko, prze ka za ły na stęp nym

po ko le niom ta kie war to ści, jak: wia ra i pa trio tyzm. 

KON KURS 
– Po mysł na ro dził się w ubie głym ro ku – mó wi ła na wal nym ze bra -

niu War szaw skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939 je go pre -

zes Be ata Przy by szew ska -Ku ja wa. – Wdo wy ka tyń skie od cho dzą

bar dzo szyb ko. Jest ich oko ło 20 i wszyst kie ma ją po nad 90 lat, nie -

któ re po nad 100. Prze cho wa ły dla nas naj wyż sze war to ści. Trze ba im

za to po dzię ko wać. 

Kon kurs na me da lion zor ga ni zo wa ny z ini cja ty wy WSRP 1939 ho -

no ro wym pa tro na tem ob jął gen. insp. An drzej Ma te juk, ko men dant

głów ny Po li cji. Prze zna czo ny był dla mło dych ar ty stów (do 35. ro ku

ży cia), co mia ło tak że ten wa lor, że krze wi ło pa mięć hi sto rycz ną

wśród mło de go po ko le nia. 

Me ry to rycz nie kon kurs przy go to wał Wy dział Rzeź by Aka de mii

Sztuk Pięk nych w Kra ko wie, a współ or ga ni za to ra mi by ły: War szaw -

skie Sto wa rzy sze nie Ro dzina Po li cyj na 1939 i Dom Ma kler ski IDM -

SA. Pu la na gród i wy róż nień wy nio sła 16 tys. zł. 

46 prac mło dych ar ty stów oce nia ło ju ry, w któ rym za sia da li: prof.

Adam Wsioł kow ski – rek tor ASP w Kra ko wie, prof. Jo an na Be bar ska

z Pra cow ni Me da lier stwa i Ma łych Form Rzeź biar skich Wy dzia łu

Sztuk Pięk nych Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, prof.

Han na Je lo nek z Pra cow ni Me da lier stwa Wy dzia łu Rzeź by ASP

w War sza wie, prof. Ja cek Dwor ski z Pra cow ni Ma łych Form Rzeź biar -

skich Wy dzia łu Ma lar stwa i Rzeź by ASP we Wro cła wiu, prof. Krzysz -

tof Nitsch z Pra cow ni Rzeź by w Me ta lu ASP w Kra ko wie, dr hab. Jan

Szczyp ka – pro dzie kan Wy dzia łu Rzeź by ASP w Gdań sku, Be ata Przy -

by szew ska -Ku ja wa – pre zes Za rzą du WSRP 1939 oraz Ro mu ald Stęp -

niew ski ja ko re pre zen tant ko men dan ta głów ne go Po li cji. 

ME DAL 
13 kwiet nia 2011 ro ku, w Dniu Pa mię ci o Ofia rach Zbrod ni Ka tyń -

skiej ogło szo no wy ni ki kon kur su. Zwy cię ży ła Sa ra Hej ke, ab sol went -

ka Wy dzia łu Kon ser wa cji i Re stau ra cji Dzieł Sztu ki ASP

w War sza wie. 

Na gro dzo na pra ca to me dal o śred ni cy 12 cm. Na je go awer sie wi -

dać po stać ko bie ty, któ ra uchy la za sło nę w oknie. To wła śnie wdo wa.

Wdo wa, któ ra jesz cze cze ka, wy glą da i pa trzy z na dzie ją, że mąż jed -

nak wró ci. Na re wer sie wi dać już tyl ko sa mo okno, za sło nię te do po -

ło wy. Nikt przez nie nie wy glą da. We dług au tor ki pro jek tu to sym bol

nie pew no ści i nie wie dzy

o lo sach mę żów. Je dy ne, co zo sta ło tym

ko bie tom, to na dzie ja, prze pla ta -

na chwi la mi zwąt pie nia. Na re wer sie

jest pół ko li sty na pis: WDO WOM KA -

TYŃ SKIM. 

Wy róż nie nia oraz na gro dy pie nięż ne

otrzy ma li tak że: Bog dan Cze sak z ASP w Kra -

ko wie, Pa weł Osób ka z ASP we Wro cła wiu i Mi chał Wa siak z tej sa -

mej uczel ni. 

Lau re at ka Sa ra Hej ke ukoń czy ła Ogól no kształ cą ce Li ceum Sztuk

Pięk nych w War sza wie i sto łecz ną ASP. By ła na sty pen dium w Ate -

nach, bra ła tak że udział w kon kur sie na lo go Mu zeum Ka tyń skie go

i lo go swo je go wy dzia łu na ASP. Obec nie pro wa dzi pra cow nię rzeź -

biar sko -kon ser wa tor ską, jest tak że asy stent ką w war szaw skiej ASP. 

16 wrze śnia przed sta wi ciel „Po li cji 997” bę dzie na Zam ku Kró -

lew skim w War sza wie, a re la cję z ga li za mie ści my w paź dzier ni ko -

wym wy da niu na sze go mie sięcz ni ka.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. ma te ria ły or ga ni za to ra kon kur su 
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Hołd dla ko biet

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

6 września

WARSZAWA 
(przy wejściu do Pałacu Kultury i Nauki, 

od strony ul. Marszałkowskiej)
udział społeczności programu PaT

w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu

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

30.09:Layout 6  8/22/11  3:36 PM  Page 30



Zmie nia ono wcze śniej sze Za rzą dze nie nr 6

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 16 ma -

ja 2000 ro ku w spra wie szcze gó ło wych za -

sad przy zna wa nia i użyt ko wa nia bro ni pal nej

przez po li cjan tów, do sto so wu jąc treść prze pi sów

do zmie nia ją cych się re aliów, a tak że je do pre -

cy zo wu je.

No wym okre śle niem jest na przy kład ter min

„broń pal na in dy wi du al na” ozna cza ją cy „broń

pal ną przy dzie lo ną po li cjan to wi zgod nie z nor -

ma mi wy po sa że nia, w tym broń pal ną krót ką”.

W sta rym za rzą dze niu mo wa by ła je dy nie o przy -

dzie la nej po li cjan to wi „bro ni pal nej krót kiej”.

PRZY ZNA WA NIE
Spo ro zmian wpro wa dzo nych zo sta ło w Dzia -

le II (wcze śniej zwa nym roz dzia łem) do ty czą -

cym za sad przy zna wa nia bro ni pal nej

in dy wi du al nej. Uszcze gó ło wio na zo sta ła li sta

osób, któ re wy stę pu ją z wnio skiem o wy da nie

bro ni po li cjan to wi. Po nad to no we za rzą dze nie

prze wi du je, że broń pal ną in dy wi du al ną

„przy dzie la się po li cjan tom, któ rzy uzy ska li

kwa li fi ka cje za wo do we pod sta wo we”, pod czas

gdy sta re mó wi ło, że „broń pal ną krót ką przy -

dzie la się po li cjan tom, którzy zda li eg za min

z za gad nień do ty czą cych bu do wy, wa run ków

i przy pad ków uży cia bro ni pal nej oraz środ -

ków przy mu su bez po śred nie go”. O ile jed nak

sta re za rzą dze nie prze wi dy wa ło spraw dze nie

wie dzy po li cjan ta na te mat za kre su bu do wy

i dzia ła nia da ne go ro dza ju bro ni przed jej wy -

da niem, o ty le no we do pre cy zo wu je wy ma ga -

nia i mó wi o ko niecz no ści spraw dze nia tak że

wie dzy na te mat wa run ków bez pie czeń stwa

przy po słu gi wa niu się bro nią pal ną.

Za rzą dze nie z 20 lip ca 2011 ro ku okre śla

rów nież (cze go nie by ło wcze śniej), że je śli

– wy zna czo na przez kie row ni ka jed nost ki

– oso ba stwier dzi nie za do wa la ją cy stan

wie dzy u eg za mi no wa ne go, po wia da mia

o tym bez po śred nie go prze ło żo ne go po li cjan -

ta, a ten zo bo wią zu je pod wład ne go do uzu -

peł nie nia bra ków. Od eg za mi nu moż na

od stą pić, je śli po li cjant do sta je po now nie

broń te go sa me go ty pu i – co jest ko lej ną no -

wo ścią – je śli broń jest mu przy dzie la na nie

póź niej niż przed upły wem 12 mie się cy

od za koń cze nia szko le nia za wo do we go pod -

sta wo we go.

UŻYT KO WA NIE
Tu rów nież no we za rzą dze nie wpro wa dza

kil ka istot nych zmian, choć by moż li wość po -

wie rze nia go spo dar ki uzbro je niem pra cow -

ni ko wi Po li cji (efekt po stu la tów z jed no stek

te re no wych).

Do da ny zo stał prze pis okre śla ją cy, że obo -

wią zek no sze nia bro ni pod czas peł nie nia

służ by nie do ty czy „po li cjan ta zo bo wią za ne -

go do peł nie nia służ by bez bro ni na pod sta -

wie od ręb nych prze pi sów”.

Wpro wa dzo ny zo stał roz sze rzo ny i bar -

dziej pre cy zyj ny za pis o spo so bach no sze nia

bro ni przez umun du ro wa nych funk cjo na riu -

szy. O ile sta ry mó wił ogól nie o zgod no ści

z prze pi sa mi mun du ro wy mi, o ty le no wy do -

pusz cza no sze nie bro ni na pa sie głów nym,

w fu te ra le udo wym lub ka mi zel ce na opo rzą -

dze nie „w spo sób za pew nia ją cy spraw ne

i szyb kie jej do by cie oraz bez piecz ne prze -

no sze nie”.

Swo istym si gnum tem po ris jest fakt, że

w par. 10 ust. 1 pkt 3, okre śla ją cym wa run ki

za bra nia ją ce po li cjan to wi po sia da nia przy so -

bie bro ni, do spo ży wa nia na po jów al ko ho lo -

wych do da ne zo sta ło przyj mo wa nie

„środ ków odu rza ją cych, środ ków psy cho tro -

po wych, środ ków dzia ła ją cych po dob nie

do al ko ho lu” (tak że po ich „spo ży ciu lub

przy ję ciu”).

Uprzed nie re gu la cje prze wi du ją ce ko -

niecz ność zda nia bro ni pod czas „po by tu

w szpi ta lu lub sa na to rium” zo sta ły roz sze -

rzo ne obec nie o zwol nie nia le kar skie. Ko lej -

ną ozna ką zmie nia ją cych się cza sów jest

re zy gna cja w no wym za rzą dze niu ze szcze -

gó ło we go za pi su o za sa dach prze cho wy wa -

nia pi sto le tów P -64 i P -83 (po zo stał ogól ny

za pis o bro ni z kur kiem i bez kur ko wej).

Ogó łem, za rzą dze nie z 20 lip ca 2011 ro ku

do pre cy zo wu je wcze śniej sze re gu la cje do ty -

czą ce prze cho wy wa nia i utrzy ma nia bro ni,

a tak że spo so bu spra wo wa nia nad zo ru

nad ty mi czyn no ścia mi przez prze ło żo nych.

MIĘ DZY NA RO DO WO
No we za rzą dze nie dostosowuje też po li cyj ne

prze pi sy do nor m Unii Eu ro pej skiej i umó w

pod pi sa ny ch z in ny mi po li cja mi. Współ dzia -

ła ją cy z pol ski mi funk cjo na riu sze z in nych

państw bę dą mo gli de po nować swo ją broń

w jed nost kach pol skiej Po li cji, z za strze że -

niem, że broń ta ką przyj mu je się i wy da je

na za sa dach obo wią zu ją cych w Policji.

Unor mo wa na zo sta ła rów nież kwe stia 

wy wo zu bro ni i amu ni cji przez po li cjan ta 

od de le go wa ne go na mi sję za gra nicz ną (za -

rzą dze nie prze wi du je też moż li wość wy da -

nia zgo dy przez ko men dan ta głów ne go

Po li cji na wy wóz in ne go sprzę tu do mio ta nia

amu ni cji).

oprac. PK
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Broń po no we mu
Z dniem 1 sierpnia 2011 roku weszło w życie Zarządzenie nr 852
Komendanta Głównego Policji z 20 lipca 2011 r. w sprawie przyznawania
i użytkowania broni palnej przez policjantów.
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Jest niewielki, łatwy do transportu i wygodny w użyciu.
A przy tym niezwykle skuteczny. Gdyby znalazł się
w każdym radiowozie służby ruchu drogowego, nasze
drogi z pewnością stałyby się bardziej przyjazne 
dla ucha.

A to dzię ki wy eli mi no wa niu z ru chu po jaz dów prze kra cza ją cych

do pusz czal ny po ziom ha ła su emi to wa ne go przez ich ukła dy

wy de cho we. Dla mo to cy kli z sil ni kiem do 125 ccm oraz sa mo -

cho dów z sil ni ka mi ben zy no wy mi wy no si on 94 de cy be le (dB), dla

po jaz dów z więk szy mi sil ni ka mi 96 dB. Wszyst ko więc, co ry czy, dud -

ni i hu czy w nad mia rze, obez wład nia jąc nasz or gan słu chu prze raź li -

wą ka ko fo nią dźwię ków, ła two moż na usu nąć z dro gi za po mo cą

nie wiel kie go apa ra tu (mier ni ka) zwa ne go so no me trem. Urzą dze nie

ma nie zbęd ne cer ty fi ka ty in sty tu cji nor ma li za cyj nych, wy ma ga ne dla

te go ro dza ju przy rzą dów po mia ro wych. Dzię ki te mu je go wska za nia

da ją pod sta wę praw ną do za trzy ma nia do wo du re je stra cyj ne go po -

jaz du (art. 132 Pra wa o ru chu dro go wym) oraz upo waż nia ją do na ło -

że nia man da tu w wy so ko ści do 300 zł.

– So no me tru nie da się oszu kać – mó wi asp. Ja kub Ma ra sek -Ra -

dec ki z WRD KSP. – Zmie rzy gło śność sil ni ków po jaz dów me cha -

nicz nych za rów no na po sto ju, jak i w ru chu, z do kład no ścią

do jed ne go miej sca po prze cin ku, w za kre sie od 50 do 120 dB. Mo -

że tak że okre ślić po ziom in nych sy gna łów dźwię ko wych po jaz dów,

np. klak so nów, alar mów czy sy ren.

Aspi rant Ma ra sek -Ra dec ki na co dzień jest dys po nen tem am bu -

lan su ET DiE, czy li Ekip Tech ni ki Dro go wej i Eko lo gii. Oprócz so -

no me tru ma na po kła dzie swe go ra dio wo zu in ny spe cja li stycz ny

sprzęt kon tro l no -po mia ro wy, któ ry wy ko rzy stu je w służ bie, m.in. dy -

mo mierz, ana li za tor spa lin, przy miar te le sko po wy do mie rze nia ga -

ba ry tów po jaz dów, urzą dze nie roz ru cho we 12/24 V, a tak że przy rząd

do ba da nia prze pusz czal no ści świa tła w szy bach po jaz du. Funk cjo na -

riusz dro gów ki po dzie lił się z na mi do świad cze nia mi z pra cy z so no -

me trem. Opi sał krok po kro ku spo sób przy go to wa nia mier ni ka

do po mia rów oraz tech ni kę jej prze pro wa dza nia. 

– Po miar po wi nien być wy ko na ny w te re nie otwar tym – pod kre śla

asp. Ma ra sek -Ra dec ki. – W od le gło ści 3 me trów od ob ry su ba da ne -

go po jaz du nie po win ny wy stę po wać żad ne prze szko dy aku stycz ne,

któ re mo gły by po wo do wać po wsta nie fa li od bi tej. Naj le piej je śli po -

wierzch nia te re nu po mia ro we go jest utwar dzo na: be to no wa lub po -

kry ta as fal tem. Opty mal na tem pe ra tu ra oto cze nia to +5 oC do

+40 oC. Przed roz po czę ciem po mia ru na le ży okre ślić po ziom ha ła -

su oto cze nia z uwzględ nie niem wpły wu wia tru. Pod czas po mia rów

je go pręd kość nie po win na prze kra czać 5 m/sek. Po ziom ha ła su oto -

cze nia wi nien być mniej szy od po zio mu ha ła su wy twa rza ne go przez

po jazd co naj mniej o 10 dB. Po mia ry naj le piej wy ko ny wać przy wy -

ko rzy sta niu osło ny prze ciw wietrz nej, ogra ni cza ją cej czę ścio wo ha łas

ze wnętrz ny.

Krok pierw szy – przy go to wa nie so no me tru do pra cy

4 Włą czyć mier nik i skon tro lo wać stan 9-wol to wej ba te rii, do ko nać

ewen tu al nej jej wy mia ny. Na wy świe tla czu po ja wi się wi nie ta z ad -

re sem i te le fo nem pro du cen ta. Ekran po cząt ko wy moż na zga sić,

na ci ska jąc do wol ny (in ny niż wy łącz nik) kla wisz.

4 „Wy wzor co wać” mier nik za po mo cą

ka li bra to ra, któ ry wy twa rza dźwięk

o po zio mie wzor co wym 94 dB i czę -

sto tli wo ści 1000 Hz. Aby po praw nie

ska li bro wać

apa rat, na le ży

– przy wy łą -

czo nym mier -

ni ku – nało -

żyć na mi kro -

fon i włą czyć

ka li bra tor.

4 Na stęp nie po now nie włą czyć mier nik,

zga sić ekran po cząt ko wy (z ad re sem

pro du cen ta) i na ekra nie głów nym od -

czy tać dane te sto we mier ni ka. So no -

metr jest już go to wy do pra cy.

Krok dru gi – do ko ny wa nie po mia ru

4 Mi kro fon so no me tru umie ścić rów no le gle do pod ło ża, na wy so -

ko ści wy lo tu ru ry wy de cho wej po jaz du (ale nie mniej niż 20 cm od

pod ło ża), w od le gło ści 0,5 me tra od niej, pod ką tem 45 stop ni

wzglę dem pio no wej płasz czy zny, w któ rej le ży li nia wy lo tu ga zów.

4 Sil nik do pro wa dzić do pręd ko ści po mia ro wej (dla sa mo cho dów

wy no si ona 75 proc. pręd ko ści ob ro to wej mo cy mak sy mal nej; dla

mo to cy kli, któ rych pręd kość ob ro to wa mo cy mak sy mal nej prze -

kra cza 5000 obr./min – 50 proc. tej war to ści). Na stęp nie na ci snąć

i przy trzy mać przez oko ło 5 se kund kla wisz PO MIAR, po czym

szyb ko zwol nić pe dał przy spie sze nia i po wró cić do ob ro tów bie gu

ja ło we go. W ten spo sób na le ży wy ko nać co naj mniej trzy na stę -

pu ją ce po so bie po mia ry. Róż ni ca mię dzy war to ścią mak sy mal ną

a mi ni mal ną po mia rów nie mo że prze kra czać 2 dB. Wy nik za pi -

sać w pa mię ci mier ni ka w ce lu póź niej sze go umiesz cze nia w pro -

to ko le ba dań.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. An drzej Mi tu ra

TYLKO SŁUŻBA Poradnik POLICJA 997       wrzesień 2011 r.34

Z sonometrem na drodze 
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TRANS GRA NICZ NY KOM PRO MIS
Po trzech la tach ne go cja cji Par la ment Eu ro pej ski przy jął dy rek ty -

wę wpro wa dza ją cą uła twie nia w trans gra nicz nym eg ze kwo wa niu pra -

wa do ty czą ce go bez pie czeń stwa dro go we go. Sta ło się to moż li we

dzię ki wy co fa niu przez Gru pę Po ro zu mie nia Li be ra łów i De mo kra -

tów na rzecz Eu ro py po praw ki do ty czą cej tzw. ta bel zbież no ści, któ -

re by ły jed ną z kwe stii spor nych mię dzy PE i Ra dą UE. Dla na szych

kie row ców wo ja żu ją cych po unĳ nych trak tach nie jest to po myśl na

wia do mość, za gra nicz na po li cja bo wiem nie bę dzie już mia ła żad ne -

go pro ble mu, aby wy eg ze kwo wać od nich man dat. Do daj my – nie -

kie dy kil ku dzie się cio krot nie wyż szy – za to sa mo wy kro cze nie – niż

w Pol sce.

Wpro wa dze nie no wych prze pi sów umoż li wia ści ga nie prze stępstw

i wy kro czeń dro go wych nie za leż nie od te go, w ja kim pań stwie UE

zo sta ły one po peł nio ne i nie za leż nie od te go, gdzie za re je stro wa ny

był po jazd, z któ re go udzia łem do szło do po peł nie nia prze stęp stwa

lub wy kro cze nia. No we re gu la cje, oprócz za sto so wa nia na rzę dzi

do sku tecz ne go eg ze kwo wa nia pra wa, speł niać bę dą rów nież ro lę

pre wen cyj ną, przy po mi na jąc kie row com po ru sza ją cym się po dro gach

UE o nie uchron no ści ka ry za na ru sze nie pra wa w każ dym kra ju

Wspól no ty. 

Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy UE ma na ce lu pod -

nie sie nie sta nu bez pie czeń stwa dro go we go w kra jach człon kow skich

Wspól no ty. Prze wi du je dla wszyst kich państw – człon ków UE – dwu -

let ni okres na trans po zy cję unĳ nych re gu la cji do kra jo we go po rząd -

ku praw ne go.

USUWANIE POJAZDÓW
PORZUCONYCH

We szły w ży cie dwa roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych

i ad mi ni stra cji z 22 czerw ca 2011 r. do ty czą ce usu wa nia po jaz dów

z dróg pu blicz nych. Pierw sze okre śla za sa dy usu wa nia sa mo cho dów

po rzu co nych (po zo sta wio nych bez ta blic re je stra cyj nych lub któ rych

stan wska zu je na to, że od daw na nie są uży wa ne). Dru gie – aut,

które za gra ża ją bez pie czeń stwu lub po rząd ko wi w ru chu dro go we go

albo utrud nia ją pro wa dze nie ak cji ra tow ni czej. W obu przy pad kach

do usu wa nia po jaz dów upraw nio ne są: Po li cja, straż gmin na (miej -

ska), or ga ny gmi ny oraz za rząd ca dro gi. Pod sta wą ich dzia ła nia jest

de cy zja funk cjo na riu sza lub upraw nio ne go pra cow ni ka wy da -

na po upew nie niu się, że wy stą pi ły prze słan ki uza sad nia ją ce od ho lo -

wa nie po jaz du.

O usu nię ciu z uli cy po rzu co ne go au ta na le ży po wia do mić wła ści -

we go miej sco wo ko men dan ta po wia to we go (miej skie go, re jo no we -

go) Po li cji, wła ści cie la po jaz du oraz oso bę, któ ra nim dys po no wa ła na

pod sta wie in ne go niż wła sność ty tu łu praw ne go. Wła ści cie la po jaz du

na le ży po in for mo wać rów nież o kon se kwen cji nie ode bra nia go w ter -

mi nie sze ściu mie się cy od da ty usu nię cia i o ko niecz no ści po nie sie -

nia kosz tów od ho lo wa nia oraz prze cho wa nia na strze żo nym par kin gu.

Po jaz dy po rzu co ne, np. po zba wio ne ta blic re je stra cyj nych i nie -

ode bra ne w ter mi nie, prze cho dzą na wła sność gmi ny. Na stą pi to na

pod sta wie de cy zji wój ta (bur mi strza, pre zy den ta mia sta).

Z ko lei au ta usu nię te z in nych przy czyn i nie ode bra ne prze cho dzą na

wła sność po wia tu. Pod sta wą ich prze ję cia jest nie de cy zja sta ro sty, ale

orze cze nie są du. Do je go wy ko na nia sto su je się prze pi sy usta wy o po -

stę po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni stra cji (pod sta wa praw na: Roz po -

rzą dze nie MSWiA z 22 czerw ca 2011 r. – Dz.U. nr 143, poz. 845 i 846).

KA MI ZEL KA OBO WIĄZ KO WA?
Na ostat nim po sie dze niu Kra jo wej Ra dy Bez pie czeń stwa Ru chu

Dro go we go dys ku to wa no nad obo wiąz ko wym wy po sa że niem sa mo -

cho dów oso bo wych w Pol sce, a do kład niej – nad ko niecz no ścią roz -

sze rze nia te go obo wiąz ku o od bla sko wą ka mi zel kę. Przy po mnĳ my,

że ta ki wy móg ist nie je już w nie któ rych kra jach Eu ro py, m.in. w Au -

strii, Bel gii, Chor wa cji, Fin lan dii, Hisz pa nii, Nor we gii, Por tu ga lii,

na Wę grzech, we Wło szech, Sło wa cji, Cze chach. W in nych, np.

w Niem czech czy Ru mu nii, do ty czy tyl ko kie row ców sa mo cho dów

cię ża ro wych i au to ka rów. W nie któ rych kra jach od bla sko wa ka mi zel -

ka mu si znaj do wać się w ka bi nie au ta, a nie w ba gaż ni ku.

Jak nas po in for mo wał mł. insp. Ma rek Kon ko lew ski, rad ca Biu ra

Ru chu Dro go we go KGP, dzi siaj w Pol sce obo wią zek prze wo że nia ka -

mi ze lek od bla sko wych do ty czy je dy nie po jaz dów służ bo wych, m.in.

Po li cji oraz In spek cji Trans por tu Dro go we go, a do uży wa nia ich zo -

bli go wa ne są tyl ko oso by wy ko nu ją ce okre ślo ne czyn no ści na dro dze,

np. ro bot ni cy dro go wi, pra cow ni cy nad zo ru ko mu ni ka cji miej skiej,

oso by nad zo ru ją ce przej ście dzie ci przez jezd nię w wy zna czo nych

miej scach. Już nie dłu go – do dał – sy tu acja ta ule gnie zmia nie. 

BI LANS SIED MIU MIE SIĘ CY
Jak wy ni ka z da nych Biu ra Ru chu Dro go we go KGP, od 1 stycz nia

do koń ca lip ca br. na pol skich dro gach wy da rzy ło się 21 350 wy pad -

ków, w któ rych 2136 osób po nio sło śmierć, a 26 766 do zna ło ob ra -

żeń. Po li cji zgło szo no też 210 275 ko li zji.

W po rów na niu z ana lo gicz nym okre sem ro ku ubie głe go na stą pił

nie wiel ki wzrost licz by wy pad ków – o 190 (+0,9 proc.) oraz licz by

ofiar śmier tel nych – o 246 (+13 proc.). Za no to wa no na to miast spa -

dek licz by osób ran nych – o 1,5 proc. Naj więk szy wzrost licz by wy -

pad ków wy stą pił w woj. dol no ślą skim (+23,2) i pod kar pac kim (+11

proc.). Naj bez piecz niej sze na to miast by ły woj. lu bu skie (spa dek

o 14,5 proc.) oraz ku jaw sko -po mor skie (spa dek o 13,1 proc.).

Naj wię cej ofiar śmier tel nych w mi nio nym pół ro czu od no to wa no

na dro gach Ma zow sza (219), Wiel ko pol ski (202) i Ślą ska (184). Naj -

mniej w woj. opol skim (51), pod la skim (76), lu bu skim (77) i za chod -

nio po mor skim (80).

Jak wy ni ka z po li cyj nych sta ty styk, pi ja ni kie row cy to cią gle

olbrzymie za gro że nie na pol skich dro gach. Od stycz nia do lip ca br.

po li cjan ci ujaw ni li ogó łem 106 950 kie ru ją cych po jaz da mi pod wpły -

wem al ko ho lu lub po dob nie dzia ła ją ce go środ ka (art. 87 par. 1 i 2 k.w.

oraz art. 178a par. 1 i 2 k.k.), z cze go 64 207 sta no wi li kie ru ją cy po -

jaz da mi me cha nicz ny mi. W po rów na niu z ana lo gicz nym okre sem ro -

ku ubie głe go od no to wa no wzrost licz by ujaw nio nych nie trzeź wych

kie row ców o 10 735. Wśród nich 7724 sta no wi li kie ru ją cy po jaz da mi

me cha nicz ny mi.

JE RZY PA CIOR KOW SKI

Prosto z d       ogi 13

35.09:Layout 6  8/22/11  3:22 PM  Page 35



POLICYJNY PITAWAL I śmiesznie, i strasznie POLICJA 997       wrzesień 2011 r.36

N ie wszyst kie jed nak zgła sza ne po li cji zda rze nia

na le żą do ga tun ku tych naj cięż szych. Nie wszyst -

kie też wy ma ga ją na tych mia sto we go uru cho mie -

nia spe cjal nych sił i środ ków. By wa ją nie kie dy spra wy,

któ re wy wo łu ją uśmiech al bo za wsty dza ją. Bo ży cie po -

tra fi być rów nież gro te sko we. 

OSTRE PO GO TO WIE W DO LI NIE
„Kie dy czło wiek so bie pod je, dziw nie tkliw jest na me -

lo die” na pi sał kie dyś Boy -Że leń ski. Nikt jed nak nie

sfor mu ło wał do kład nie, ja kich wzru szeń do zna je ho -

mo sa piens, gdy so bie tę go po pi je „i wą tro ba mu gni -

je” – dy wa go wał fe lie to ni sta „Ku rie ra War szaw skie go”,

przy ta cza jąc in cy dent, ja ki spro ku ro wał pan Sta ni sław

Syl win S., za wo do wy zresz tą pro ku ra tor, w pa mięt ną

dla sie bie noc z 19 na 20 sierp nia 1924 ro ku. Wy da -

rzenia te sta ły się na wet po wo dem roz pra wy, któ rą

10 stycz nia 1925 r. roz pa try wał sąd po ko ju IX okrę gu

w War sza wie.

Akt oskar że nia za rzu cał S., że bę dąc w noc nym ka ba -

re cie w Do li nie Szwaj car skiej, oko ło godz. 2 wy biegł

na uli cę w sta nie nie trzeź wym i do no śnym gło sem wzy -

wał po ste run ko wych. Wo łał mię dzy in ny mi, że na zy wa

się Kauf man, jest in spek to rem po li cji i że za my ka tę
budę, gdyż mu tu na ubli ża no.

Po li cjan ci, chcąc za dość uczy nić żą da niom do mnie ma -

ne go zwierzch ni ka, za in ter we nio wa li w ka ba re cie, szu -

ka jąc win nych. Wnet jed nak oka za ło się, że to pan

(sa mo zwań czy) in spek tor sam wsz czął awan tu rę, nie

chcąc za pła cić ra chun ku. Spra wa pew nie za koń czy ła by

się na no tat ce służ bo wej, gdy by nie szyb ka po li cyj na

odsiecz. Przed lo kal za czę ły przy by wać mun du ro we po -

sił ki, we zwa ne te le fo nem rze ko me go insp. Kauf ma na

do ofi ce ra dy żur ne go Ko men dy Głów nej PP na sy gnał

„po li cjant w nie bez pie czeń stwie”. By ła pie cho ta, by ła
ka wa le ria – iro ni zo wał „Ku rier War szaw ski” – czy by ły
sa mo cho dy – ści śle nie zdo ła no usta lić, ale jed ne go z dy gni -
ta rzy po li cyj nych wi dzia no nad jeż dża ją ce go w mo to cy klu.

No i zro bi ła się chry ja. Prze słu cha no beł ko cą ce go „in -

spek to ra”, zło żył wy ja śnie nia post. An to ni Do la ta, który

pierw szy zja wił się na miej scu zda rze nia, chęt nie też

od po wia da li na py ta nia po li cjan tów go ście i per so nel re -

stau ra cji. Wte dy wy szło szy dło z wor ka. Pan „in spek -

tor” oka zał się war szaw skim pro ku ra to rem (przed sta wił

sto sow ne do ku men ty), od re ago wu ją cym stres przy kie -

lisz ku, po go dzi nach służ bo wych, rzecz ja sna. Świad ko -

wie jak je den mąż ze zna wa li, że głów nym po wo dem
awan tu ry by ła dziw na nie chęć pa na in spek to ra do pła ce nia
ra chun ku. Wszy scy też sły sze li o je go wcie le niu się w po -

stać insp. Kauf ma na z KG PP oraz groź bie za mknię cia

Samo życie
Policyjną służbę trudno zaliczyć do zajęć lekkich i łatwych. Codzienne obcowanie z tzw. marginesem i różnymi
patologiami nigdy nie nastrajało przedstawicieli tej profesji zbyt radośnie. Ani w okresie międzywojnia, ani dziś.

Nigdy też nie pozwalało na nudę, bo gdy sprawa goni sprawę, o bezczynności trzeba zapomnieć.

lo ka lu. Je den ze świad ków, zna ją cy praw dzi we go in -

spek to ra Kauf ma na, wy tknął Stanisławowi S. oszu stwo,

ale ten wca le się tym nie prze jął.

Pół ro ku póź niej war szaw ski pro ku ra tor sta nął przed

są dem w ro li oskar żo ne go. Do wi ny się przy znał, ale jako

oko licz ność ła go dzą cą po dał swój stan nie trzeź wo ści

i bę dą ce je go na stęp stwem lu ki w pa mię ci. Pro sił wy so -

ki sąd o wy ro zu mia łość i ła god ny wy miar ka ry. Sąd naj -

wy raź niej przy chy lił się do je go proś by, bo ska zał go

je dy nie na ka rę grzyw ny w wy so ko ści 40 zł plus 4 zł

kosz tów są do wych. O nie za pła co nym ra chun ku nie było

ani sło wa. Mo że więc pan pro ku ra to ro wi uda ło się mi mo

wszyst ko za ła pać na tzw. krzy wy ryj?

GORZ KIE ŻA LE PA NI ZO FII 
Pre ten sje o nie za pła co ny ra chu nek mia ła też Zo fia P.,

re pre zen tant ka naj star sze go za wo du świa ta, któ ra

w sierp niu 1934 r. zło ży ła do pro ku ra to ra Są du Okrę go -

we go w Za mo ściu skar gę, po ma wia jąc miej sco wych stró -

żów pra wa „o wy ko rzy sty wa nie sta no wisk służ bo wych

i kil ka krot ne zgwał ce nie”. Z ze znań po szko do wa nej

wynikało, że st. post. Zyg munt N. w ma ju 1933 r. wy ko -

rzy stał ją sek su al nie wbrew jej wo li. Na to miast funk cjo -

na riu sze służ by śled czej Win cen ty D. i Jó zef S. zro bi li

to sa mo po uprzed nim spo je niu jej al ko ho lem. Po nad to

– ża li ła się w swym pi śmie – w no cy na 1 mar ca przy był
do mo je go miesz ka nia Jó zef S. wraz ze st. post. Edwar dem
B. i cy wi lem K., aby so bie „po hu lać”. Gdy się sprze ci wi łam
te mu i za żą da łam, aby opu ści li miesz ka nie, oświad czy li,
że sta nę pod prę gie rzem po li cji, sko ro tak z ni mi po stę pu ję.

Tym ra zem męż czyź ni od pu ści li, ale śled czy Edward B.

po kil ku dniach sam od wie dził Zo fię P. Tak przy naj -

mniej twier dzi ła, i prze mo cą – przy kła da jąc jej pi sto let

do pier si – do piął swe go. Nie tyl ko zresz tą on. Kil ka -

krot nie przy cho dził do niej rów nież st. post. Win cen -

W II RP konwojowanie
oskarżonych z aresztu

do sądu należało
do zadań

funkcjonariuszy PP
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ty D. i zmu szał do nie nor mal nych sto sun ków płcio wych.

On też spro wa dzał do Zo fii P. in nych męż czyzn, któ rzy

gro żąc jej śmier cią, za spo ka ja li swe chu cie. Oczy wi ście,

za dar mo.

Zo fia P. sła ła swe skar gi do pro ku ra tu ry, ale ta – praw -

do po dob nie z uwa gi na zna ną po wszech nie re pu ta cję

au tor ki skar gi – nie nada wa ła spra wie bie gu. Być mo że

do pie ro pi smo Zo fii P. skie ro wa ne do pre zy den to wej RP

spo wo do wa ło wsz czę cie śledz twa prze ciw ko za moj skim

„gwał ci cie lom w mun du rach”. Nie ste ty, ża den z nich

do wi ny się nie po czu wał. Ow szem, przy zna li, że z Zo -

fią P. mie wa li od cza su do cza su in tym ne spo tka nia po -

za go dzi na mi służ bo wy mi, ale za wsze za jej zgo dą

i za umó wio nym wy na gro dze niem. W cza sie tych spo -

tkań do żad nych gwał tów ani in nych prze ja wów prze -

mo cy ni gdy nie do cho dzi ło. 

Po nie waż ze zna nia Zo fii P. bu dzi ły wąt pli wo ści co

do jej sta nu psy chicz ne go, skie ro wa no ją na ba da nia le -

kar skie. Orze cze nie psy chia trów nie by ło dla niej ko -

rzyst ne. Stwier dzo no, że ko bie ta „cier pi na hi ste rię, ma

skłon no ści do kon fa bu la cji, dla te go jej ze zna nia nie za -

słu gu ją na wia rę”. Na tej pod sta wie pro ku ra tor umo rzył

spra wę. Rów nież ko mi sja dys cy pli nar na po szcze gó ło wym
roz pa trze niu spra wy i prze słu cha niu ob wi nio nych do szła
do prze ko na nia, że za rzu ty sta wia ne po li cjan tom (…) uwa -
ża za nie udo wod nio ne i zga dza się w zu peł no ści z opi nią
władz są do wych. 

Po li cjan tów oczysz czo no, co praw da, z za rzu tów, ale

smro dek wo kół nich po zo stał na dłu go. Jed no jest

wszak że pew ne – go ścin ny lo kal pa ni Zo fii omi ja li już

sze ro kim łu kiem. Chcąc da lej pra co wać w po li cji,

o wszel kich hu lan kach mu sie li za po mnieć. 

SPRA WA OSO BI STA 
W ma ju 1926 r. Po ste ru nek PP w Dział do wie po wia do -

mio ny zo stał przez na czel ni ka miej sco we go za kła du

kar ne go o do ko na nym w no cy wła ma niu do kan ce la rii

wię zien nej. Na pod sta wie zna le zio nych śla dów usta lo -

no, że nie zna ny spraw ca po dra bi nie prze do stał się

przez 3,5-me tro wy mur oka la ją cy za kład kar ny. Na stęp -

nie po tej sa mej dra bi nie zszedł na po dwó rze wię zien -

ne i skra da jąc się wzdłuż bu dyn ków, do szedł do

sie dzi by ad mi ni stra cji za kła du. Po now nie wspiął się na

dra bi nę i w nie okra to wa nym oknie na pierw szym pię -

trze wy pchnął szy bę. 

Bę dąc już w środ ku, po szedł na ca łość – opi sy wał

w ty go dni ku „Na Po ste run ku” pod insp. PP Fran ci szek

Błasz kie wicz. Zde mo lo wał do ku ment nie wy po sa że nie

kan ce la rii, po nisz czył do ku men ty, tecz ki z ak ta mi, róż -

ne kwi ty i sko ro wi dze. Za war tość biu rek i re ga łów wy -

rzu cił na pod ło gę. Tam zna la zły się też dwie ma szy ny

do pi sa nia mar ki Mer ce des, ka ła ma rze z wy la nym atra -

men tem i do nicz ki z kwia ta mi. Sło wem, to tal ny ki pisz.

Wła my wacz nie ob ło wił się spe cjal nie. Do kie sze ni

scho wał je dy nie zna le zio ne 13 zł oraz kil ka na ście pa -

czek pa pie ro sów. Śled czy nie mie li jed nak wąt pli wo ści,

że zło dzie jo wi nie cho dzi ło o łup. Wy glą da ło to ra czej

na atak wście kło ści by łe go pen sjo na riu sza, wy wo ła ny

chę cią ze msty za do zna ne tu krzyw dy (uro jo ne bądź

praw dzi we). Przej rza no więc li stę osa dzo nych, któ rzy

w cią gu kil ku ostat nich mie się cy opu ści li miej sco wy za -

kład kar ny. 

Uwa gę śled czych zwró cił 35-let ni Jan K., no to rycz ny

ga po wicz, kil ka krot nie za trzy my wa ny za jaz dę po cią ga -

mi bez bi le tu, za to w ko le jar skim uni for mie. W Dział -

do wie prze by wał już dwu krot nie. Za każ dym ra zem
– pi sał pod insp. Błasz kie wicz – za cho wy wał się awan -
tur ni czo, de mo lo wał sprzę ty znaj du ją ce się w ce li, wy bi jał
szy by w oknie i urzą dzał gło dów kę. Po nad to ob ra żał do zor -
cę wię zien ne go, urzęd ni ków i sę dziów. Za rząd wię zie nia,
nie mo gąc mu dać ra dy, wzy wał czę sto na po moc po li cję.
W koń cu osob nik ten, chcąc oka zać, że trzy ma ny jest nie -
win nie, roz pruł so bie brzuch ka wał kiem szkła.

Jan K. tra fił do szpi ta la, ale na wol ność miał wyjść do -

pie ro po dwóch la tach, oka za ło się bo wiem, że ma na su -

mie niu rów nież po waż niej sze grze chy, m.in. wła ma nia

oraz po słu gi wa nie się skra dzio ny mi do ku men ta mi.

Na kil ka dni przed za koń cze niem ka ry prze nie sio no go

do Za kła du Po praw cze go w Choj ni cach, skąd na stęp nej

no cy zbiegł. Wpadł na Dwor cu Głów nym w War sza wie,

gdzie, po słu gu jąc się skra dzio nym kwi tem, usi ło wał

ode brać z prze cho wal ni czyjś ba gaż. Przy znał, że wła -

mu jąc się do kan ce la rii wię zien nej w Dział do wie, pa łał

żą dzą ze msty, bo w cza sie po by tu tam był źle trak to wa ny.
Źró dła mil czą, czy ko lej ny za kład kar ny, do ja kie go

tra fił prze czu lo ny Jan K., przy padł mu już do gu stu. Nie

wia do mo też, czy war szaw ski pro ku ra tor za nie chał

swych noc nych wy stą pień w ka ba re tach, ani też jak dłu -

go wy trwa li w ce li ba cie za moj scy śled czy. To już

przeszłość, a ży cie przy no si co raz to no we hi sto rie.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. ar chi wumWarszawa 

lat trzydziestych
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P o li cjan ci czę sto or ga ni zu ją spo tka nia

z dzieć mi i mło dzie żą, na któ rych mó wią

o bez piecz eństwie – waż ne jest jed nak,

w ja ki spo sób po da je się te in for ma cje. Sku tecz -

ną metodę wymyślił mł. asp. Ja ro sław Zbo zień

z KPP w Dzier żo nio wie (woj. dol no ślą skie): dla

wy cho wan ków Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no -

-Wy cho waw cze go w Pi ła wie Gór nej zor ga ni zo wał

wy ciecz kę ro we ro wą i pie cze nie kieł ba sek, a przy

tej oka zji po wie dział im o udzie la niu pierw szej

po mo cy i za sa dach po ru sza nia się po dro dze.

IN NY OB RAZ PO LI CJAN TA
– Na spo tka nie z dzieć mi prze zna czy li śmy ca ły

dzień: naj pierw w sa li gim na stycz nej roz ma wia -

li śmy ze wszyst ki mi pod opiecz ny mi m.in. o tym,

by nie ufać oso bom, któ rych nie zna my – opo -

wia da mł. asp. Zbo zień. – Oka za ło się, że wy cho -

wan ko wie ośrod ka bar dzo do brze zna ją nu me ry

alar mo we i wie dzą, jak we zwać po moc. To waż -

ne zwłasz cza w tej gru pie, po nie waż dzie ci po -

cho dzą z trud nych śro do wisk, nie któ re są lek ko

upo śle dzo ne lub nie w peł ni spraw ne ru cho wo.

Za to wszyst kie są bar dzo szcze re i otwar te, bar -

dzo się an ga żo wa ły pod czas na sze go spo tka nia.

Na stęp nym punk tem by ła wy ciecz ka ro we ro -

wa: pięt na sto oso bo wa gru pa zło żo na z dwóch

policjantów, dwóch opie ku nów i je de na ścior ga

dzie ci wy bra ła się na prze jażdż kę po Pi ła wie

Gór nej. Ro we ro wą ko lum nę pro wa dził dziel ni -

co wy mł. asp. Ar tur Rą pa ła z PP w tej miej sco -

wo ści. Dru gi po li cjant to Ja ro sław Zbo zień. 

– Obaj by li śmy w zwy kłych ubra niach – mó -

wi ten ostat ni. – Ce lo wo za pro si łem na na sze

spo tka nie dziel ni co we go. Dzie ci go zna ją z nie

za wsze mi łych oko licz no ści, więc chcia łem je

prze ko nać, że on może też ko ja rzyć się po zy -

tyw nie. 

Po wy ciecz ce by ły ko lej ne atrak cje: prze jażdż -

ka ra dio wo zem, a po tem ogni sko dla wszyst kich

wy cho wan ków. Na ko niec dnia ro ze gra no jesz -

cze mecz pił ki noż nej, bo dzie ci bar dzo o to pro -

si ły.

ILU ZŁO DZIEI PAN ZŁA PAŁ? 
Jak za uwa ża Ali cja Le sisz, opie kun ka dzie ci, ta -

kie nie ste re oty po we po dej ście do pre wen cji

ogrom nie po do ba ło się jej pod opiecz nym. Ja ro -

sław Zbo zień przy go to wał też dla nich po kaz

udzie la nia pierw szej po mo cy: naj pierw z wy ko -

rzy sta niem fan to mu za pre zen to wał ko lej ne

czyn no ści pod czas re ani ma cji, a po tem dzie ci

mo gły sa me wy pró bo wać swo je umie jęt no ści.

Pod ko niec dnia po ja wi ły się py ta nia. 

Mło dzież chcia ła wie dzieć, co gro zi za spo ży -

wa nie al ko ho lu w par ku, dla cze go po li cjan ci le gi -

ty mu ją nie któ re oso by i czy trze ba się sto so wać

do po le ceń funk cjo na riu szy. 

– Mniej sze dzie ci py ta ły, czy czę sto strze la my

z pi sto le tu i ilu zło dziei zła pa li śmy – mó wi mł.

O bezpieczeństwie przy ognisku
Czasem wystarczy zwykłe ognisko z pieczeniem kiełbasek, by młodsi
na dłużej zapamiętali, jak bezpiecznie spędzać czas wolny.

asp. Zbo zień. – To zna czy, że za czę ły nam ufać.

To nie są złe dzie ci, mia ły po pro stu trud ne do -

świad cze nia w ży ciu i mu si zna leźć się ktoś, kto

wy cią gnie do nich rę kę. Mu si my prze ła my wać

ich ne ga tyw ne sko ja rze nia z mun du rem i prze -

ko ny wać, że po li cjant to nie tyl ko ten, kto np.

przy szedł i za brał ich ta tę, ale też ktoś, do ko go

moż na się zwró cić o po moc.

Po li cjant z Dzier żo nio wa już pla nu je ko lej ne

ta kie spo tka nia – mo że zi mą zor ga ni zu ją ku lig,

że by przy oka zji po roz ma wiać o tym, jak bez -

piecz nie urzą dzać ta kie za ba wy?

ALEKSANDRA WICIK
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O bo wią zu ją ce prze pi sy, od po wied nio za sto so wa ne,

mo gą po móc w wal ce ze spraw ca mi te go ty pu prze -

stępstw. 

CZYN PRZE PO ŁO WIO NY
Nie le gal na sprze daż wy ro bów ak cy zo wych sta no wi czyn

prze po ło wio ny (bi typ). W pra wie kar nym po ję cie to ozna -

cza okre ślo ne ty py za cho wań za bro nio nych pod groź bą

ka ry, któ re za sad ni czo, wy peł nia jąc te sa me zna mio na,

mo gą sta no wić prze stęp stwo lub wy kro cze nie. Kry te rium

umoż li wia ją cym pra wi dło wą kwa li fi ka cję praw ną w przy -

pad ku czy nu prze po ło wio ne go jest war tość przed mio tu

czyn no ści spraw czej lub roz miar szko dy wy rzą dzo nej

przez spraw cę czy nu. 

CZYN CIĄ GŁY
Za rów no w pra wie kar nym po wszech nym (art. 12 k.k.),

jak i w ko dek sie kar nym skar bo wym (art. 6 k.k.s.) usta -

wo daw ca wpro wa dził kon struk cję czy nu cią głe go. In sty -

tu cja ta w pra wie kar nym na prze strze ni lat ule gła

ewo lu cji. Choć jest to jed no po ję cie praw ne, to ze wzglę -

du na spe cy fi kę prze stęp czo ści skar bo wej usta wo daw ca

do ko nał nie co in nej kon struk cji czy nu cią głe go w ko dek -

sie kar nym skar bo wym (k.k.s.) niż w ko dek sie kar nym

(k.k.). 

W po cząt ko wej for mie prze pis art. 6 par. 2 k.k.s. był

wzo ro wa ny na art. 12 k.k., jed nak że zmia ny tre ści art.

6 k.k.s. wpro wa dzo ne no we li za cją z 2005 r. spra wi ły, że

w obec nym kształ cie od bie ga on znacz nie od czy nu cią -

głe go okre ślo ne go w k.k. Przed no we li za cją za rów no

w k.k., jak i w k.k.s. by ło przy ję te, że czyn cią gły to dwa

lub wię cej za cho wań pod ję tych „w wy ko na niu z gó ry
po wzię te go za mia ru”. Na to miast po zmia nach wpro -

wa dzo nych w k.k.s. czy nem cią głym jest za cho wa nie pod -

ję te w krót kich od stę pach cza su „w wy ko na niu te go
sa me go za mia ru lub z wy ko rzy sta niem ta kiej sa mej
spo sob no ści”. Wpro wa dza jąc te zmia ny, usta wo daw ca

do ko nał zna czą ce go roz sze rze nia po la kry mi na li za cji

w sto sun ku do spraw ców prze stępstw po peł nia nych czy -

nem cią głym sty pi zo wa nych w ko dek sie kar nym skar bo -

wym (uza sad nie nie pro jek tu no we li, s. 5). 

Ko lej ną zna czą cą róż ni cą mię dzy de fi ni cją czy nu cią -

głe go za miesz czo ną w k.k. i k.k.s., zde cy do wa nie uła twia -

ją cą ści ga nie oma wia nych prze stępstw, jest okre śle nie

w par. 2 art. 6 k.k.s. po ję cia krót kie go od stę pu cza su. We -

dług k.k.s. za krót ki od stęp cza su uwa ża się okres do

6 mie się cy, pod czas gdy na grun cie k.k. krót ki od stęp cza -

su nie jest jed no znacz nie okre ślo ny. 

Zgod nie z obec nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa

po szcze gól ne za cho wa nia skła da ją ce się na czyn cią gły co

do za sa dy mu szą go dzić w to sa mo do bro chro nio ne pra -

wem. Do pusz czal na jest sy tu acja, w któ rej każ de z za cho -

wań skła da ją cych się na prze stęp stwo po peł nio ne czy nem

cią głym oce nia ne od ręb nie sta no wi je dy nie wy kro cze nie

skar bo we. Do do ko na nia wła ści wej kwa li fi ka cji praw nej

roz strzy ga ją ce zna cze nie ma oce na ca ło ści za cho wa nia,

czy li su ma wszyst kich po je dyn czych za cho wań skła da ją -

cych się na czyn cią gły. Za tem w sy tu acji, w któ rej po je -

dyn cze za cho wa nia spraw cy, cho ciaż by ze wzglę du

na war tość uszczu ple nia lub przed mio tu czyn no ści spraw -

czej – są je dy nie wy kro cze nia mi skar bo wy mi (np. art. 63

par. 5 k.k.s. – ob rót to wa ra mi ak cy zo wy mi bez zna ków ak -

cy zy), za sto so wa na kon struk cja czy nu cią głe go wy wo ła od -

po wie dzial ność spraw cy za prze stęp stwo skar bo we. Z ca łą

sta now czo ścią na le ży stwier dzić, że jed nym z ce lów wpro -

wa dze nia kon struk cji czy nu cią głe go jest umoż li wie nie łą -

cze nia w je den czyn za bro nio ny ja ko prze stęp stwo

za cho wań nie bę dą cych prze stęp stwa mi. Tak że gdy by każ -

de z za cho wań od dziel nie nie sta no wi ło prze stęp stwa ze

wzglę du na zni ko mą szko dli wość, oce nia ne łącz nie mo gą

ozna czać prze kro cze nie pro gu tej zni ko mo ści. 

Na le ży jed nak pa mię tać, że czyn cią gły jest sztucz ną

kon struk cją praw ną, któ ra za kła da nie ja ko fik cję jed no -

ści czy nu. Ozna cza to, że wie lość za cho wań ist nie je

w prze strze ni praw nej ja ko je den czyn o ty le, o ile sąd

przyj mie w swo im orze cze niu, że zaj dą prze słan ki wska -

za ne w art. 6 k.k.s. (czy 12 k.k.). Za cho wa nia ob ję te

oma wia ną kon struk cją sta no wią jed no li tą ca łość je dy nie

z punk tu wi dze nia prawa ma te rial ne go, nie wy stę pu ją

zaś ja ko je den czyn w zna cze niu on to lo gicz nym (na tu -

ral nym) – zob. uchwa ła SN z 15 czerw ca 2007 r.

I KZP 15/07.

PO WA GA RZE CZY OSĄ DZO NEJ
Z punk tu wi dze nia po ru sza nej w tym ar ty ku le pro ble ma -

ty ki bar dzo istot na jest od po wiedź na py ta nie: czy

PRAWO Przestępczość akcyzowa POLICJA 997       wrzesień 2011 r.42

Nielegalna sprzedaż
towarów akcyzowych

W miejscach publicznych spotykamy często osoby nielegalnie sprzedające towary akcyzowe. Osoby takie nie tylko
mają kontakty przestępcze umożliwiające stały dostęp do źródeł zaopatrzenia w nielegalny towar, ale również

wiedzę o tym, jaką ilość towaru mogą mieć przy sobie, by popełnić jedynie wykroczenie skarbowe. To zachowanie
utrudnia organom ścigania zatrzymanie sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku. Często w takiej sytuacji

funkcjonariusze nie widzą skutecznego sposobu przeciwdziałania temu zjawisku. Jest to jednak założenie błędne.
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uprzed nie pra wo moc ne ska za nie za za cho wa nia sta no wią -

ce ele ment czy nu cią głe go unie moż li wia po cią gnię cie

do od po wie dzial no ści kar nej spraw cy za prze stęp stwo po -

peł nio ne czy nem cią głym obej mu ją cym ca łość za cho wań,

w tym tak że i to pra wo moc nie osą dzo ne ze wzglę du na rei
iu di ca tae? Aby od nieść to wprost do oma wia nej sy tu acji,

na le ży do dać, że każ de z tych za cho wań trak to wa ne od -

dziel nie nie mu si w prak ty ce sta no wić prze stęp stwa, tyl -

ko wy kro cze nie skar bo we, na to miast do pie ro po ob ję ciu

ca ło ści za cho wań kon struk cją czy nu cią głe go – bę dą sta -

no wić one prze stęp stwo.

Po wa ga rze czy osą dzo nej (res iu di ca ta) oraz za wi słość

spra wy (lis pen dens) są to bez względ ne prze szko dy pro ce -

so we za war te w art. 17 par. 1 pkt 7 k.p.k., któ rych sto so -

wa nie w po stę po wa niu w spra wach o prze stęp stwa

skar bo we i wy kro cze nia skar bo we wpro wa dzo ne jest

na mo cy dys po zy cji prze pi su art. 113 k.k.s. Obie wy mie -

nio ne ujem ne prze słan ki pro ce so we są ze so bą ści śle po -

wią za ne, a ist nie nie lis pen dens jest kon se kwen cją

funk cjo no wa nia rei iu di ca tae. W sy tu acji, gdy w jed nej

spra wie to czy ło by się wię cej niż jed no po stę po wa nie, to

w przy pad ku nie pod nie sie nia za rzu tu lis
pen dens w chwi li za koń cze nia któ re go kol -

wiek z po stę po wań mie li by śmy do czy -

nie nia z res iu di ca ta. Moż na za tem

przy jąć, że za sa da lis pen dens jest gwa ran -

tem za sa dy eko no mi ki pro ce su (zob.

post. SN z 29 stycz nia 2004 r.,

I KZP 40/03, OSNKW 2004, nr 2,

poz. 22).

Na le ży przyj rzeć się do kład niej nor -

mie praw nej wy ni ka ją cej z art. 17 par. 1

pkt 7 k.p.k. w brzmie niu: „po stę po wa -

nie kar ne co do te go sa me go czy nu tej

sa mej oso by zo sta ło pra wo moc nie za -

koń czo ne al bo wcze śniej wsz czę te to czy

się”. Z treści prze pi su wy ni ka, że usta -

wo daw ca uzależnił za sto so wa nie wy ni -

ka ją cej z oma wia ne go prze pi su nor my

praw nej od wa run ków, któ re mu szą zo -

stać speł nio ne łącz nie. Nie do pusz czal -

ność po now ne go po stę po wa nia za cho dzi

w sy tu acji, gdy przy za cho wa niu toż sa mo ści oso by i czy -

nu zo sta ło za koń czo ne wsz czę te uprzed nio po stę po wa -

nie kar ne.

W wy mie nio nych sta nach fak tycz nych za cho dzi toż sa -

mość spraw cy, jed nak że nie mo że być mo wy o toż sa -
mo ści czy nu. W uchwa le z 15 czerw ca 2007 r.

I KZP 15/07 Sąd Naj wyż szy wy wiódł, co na stę pu je: Nie
jest przy pad kiem, że w art. 12 k.k. usta wo daw ca użył ter -
mi nu: „czyn za bro nio ny”, a nie po pro stu „czyn”, jak
w art. 11 par. 1 k.k.; uczy nił to dla pod kre śle nia, że
w art. 12 k.k. cho dzi o byt praw ny, o praw ną (sztucz ną)
jed ność czy nu, nie zaś o czyn w zna cze niu on to lo gicz nym.
„Za cho wa nia”, o któ rych mo wa w art. 12 k.k., są więc ni -
czym in nym jak „czy na mi” w zna cze niu on to lo gicz nym, któ -
re usta wo daw ca ka że są do wi łą czyć w wę zeł praw nej
kon struk cji „jed ne go czy nu za bro nio ne go”. W praw nym

zna cze niu czyn cią gły sta no wi jed ność bez wzglę du na to,

ile za cho wań obej mu je swym za kre sem. Ab sur dem by ło -

by przy ję cie, że po je dyn cze za cho wa nie wcho dzą ce

w skład kon struk cji praw nej czy nu cią głe go jest tym sa -

mym, co czyn cią gły. Jak pa mię ta my, toż sa mość czy nu

jest wa run kiem ko niecz nym do za sto so wa nia prze pi su

art. 17 par. 1 pkt 7 k.p.k. Do dat ko wo moż na po sta wić re -

to rycz ne py ta nie, czy ten sam czyn moż na po peł nić

w róż nym cza sie? Gdyż w in nym cza sie zo sta nie do ko na -

ne prze stęp stwo czy nem cią głym, a w in nym za cho wa nia

wcho dzą ce w skład czy nu. Od no sząc się do cza su po peł -

nie nia czy nu cią głe go, któ rym jest czas obej mu ją cy

wszyst kie za cho wa nia za kwa li fi ko wa ne ja ko prze stęp stwo

po peł nio ne czy nem cią głym, na le ży pod nieść do dat ko wy

ar gu ment. Otóż re gu ła res iu di ca ta nie mo że się gać

w przy szłość, czy li obej mo wać swym dzia ła niem czy nu,

któ re go jesz cze nie po peł nio no. Spraw ca, po peł nia jąc po -

szcze gól ne wy kro cze nia, za któ re po no si każ do ra zo wo od -

po wie dzial ność, jest do pie ro w trak cie po peł nie nia

prze stęp stwa czy nem cią głym (zob. J. Gie zek, O po wa dze
rze czy osą dzo nej w ra mach kon struk cji czy nu cią głe go.
Uwa gi na mar gi ne sie uchwa ły SN z 15 czerw ca 2007 r.,
Cza so pi smo Pra wa Kar ne go i Na uk Pe nal nych, rok XII:

2008, z. 1). Po nad to w uchwa le z 15 czerw ca 2007 r.

I KZP 15/07 Sąd Naj wyż szy wy wiódł: sko ro kon struk cja
jed ne go czy nu za bro nio ne go, o któ rym
mowa w art. 12 k.k., eg zy sto wać mo że
w prze strze ni praw nej tyl ko o ty le, o ile
przy ję to ją w orze cze niu są du, za tem nie
mo że być mo wy o po wa dze rze czy osą dzo -
nej w wy ni ku upra wo moc nie nia się in ne go
orze cze nia niż ta kie, w któ rym pra wo moc -
nie przy pi sa no spraw cy czyn cią gły.

Wo bec po wyż sze go na le ży stwier dzić,

że na pod sta wie obo wią zu ją ce go ko -
dek su kar ne go skar bo we go uprzed nie
pra wo moc ne roz strzy gnię cie od po -
wie dzial no ści za po peł nie nie wy kro -
cze nia, któ re jest ele men tem czy nu
cią głe go, nie sta no wi prze szko dy do
wsz czę cia i pro wa dze nia po stę po wa -
nia kar ne go prze ciw ko tej sa mej oso -
bie o prze stęp stwo, na któ re skła da się
za cho wa nie za kwa li fi ko wa ne i wcze -
śniej osą dzo ne ja ko wy kro cze nie (zob.

post. SN z 29 stycz nia 2004 r., I KZP

40/03, OSNKW 2004, nr 2, poz. 22, K. Sych ta, glosa

do post. SN z 29 stycz nia 2004 r., I KZP 40/03 te za nr 3, 4).

Na mar gi ne sie na le ży do dać, że po stę po wa nie man da -

to we sto so wa ne w przed mio to wych spra wach przez Służ -

bę Cel ną nie sta no wi po stę po wa nia kar ne go w myśl

prze pi su art. 17 par. 1 pkt 7 k.p.k. (zob. post. SN z 29

stycz nia 2004 r., I KZP 40/03). 

Du ża spo łecz na szko dli wość nie le gal ne go ob ro tu to wa -

ra mi ak cy zo wy mi zmu sza do pod ję cia z ni m sku tecz nej

wal ki. Przy tak wy so kim stop niu spo łecz nej szko dli wo ści

nie ma miej sca na błęd ną kwa li fi ka cję praw ną za rzu ca -

nych spraw cy czy nów. Za sto so wa nie w prak ty ce przed -

sta wio nych w ni niej szym ar ty ku le roz wią zań praw nych

otwie ra funk cjo na riu szom zwal cza ją cym pro ce der nie le -

gal nej sprze da ży wy ro bów ak cy zo wych moż li wość re al nej

wal ki z prze stęp ca mi, któ rzy uchy la ją się od od po wie -

dzial no ści kar nej, sto su jąc wska za ną me to dę.

apli kant rad cow ski sierż. AN DRZEJ TO MA SIAK 
Zarząd w Lublinie CBŚ KGP
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Z całą stanowczością należy
stwierdzić, że jednym z celów

wprowadzenia konstrukcji czynu
ciągłego jest umożliwienie łączenia

w jeden czyn zabroniony jako
przestępstwo zachowań

niebędących przestępstwami. Także
gdyby każde z zachowań oddzielnie

nie stanowiło przestępstwa ze
względu na znikomą szkodliwość,
oceniane łącznie, mogą oznaczać

przekroczenie progu tej znikomości.

42-43.09:Layout 6  8/22/11  3:28 PM  Page 43



WY ZNA CZAĆ 
NA STĘP NE CE LE 

Pa weł Pio tra sch ke –
32 la ta, 70 kg 

– Ile trze ba się przy go to wy wać

do ta kie go pół ma ra to nu? – st.

sierż. (po Świę cie Po li cji awan -

sowa ny do sier żan ta szta bo we -

go) Pa weł Pio tra sch ke po wta rza

py ta nie i za my śla się. Jest

oszczęd ny w sło wach i bar dzo skrom ny jak

na zwy cięz cę, nie mal za wsty dzo ny swo ją wy gra -

ną. – To za le ży, co chce się osią gnąć – od po wia -

da po wo li. – Ja, gdy do ce lo wo przy go to wu ję się

do ja kiejś im pre zy, tre nu ję dwa ra zy dzien nie

przez osiem ty go dni. W tym okre sie trze ba już

zwra cać bacz ną uwa gę na to, co się je. Tre ning

mu szę do pa so wać do za dań, ja kie mam w pra cy.

Je śli jest ich spo ro, to już o 6.00 bie gnę 10 km,

a do pie ro po po łu dniu ro bię ten naj waż niej szy

tre ning. Je że li na to miast da ne go dnia jest mniej

za dań, to głów ny tre ning ro bię do po łu dnia,

a po po łu dniu wy cho dzę na 10–12 km, wte dy jest

to swo isty ma saż dla nóg po po ran nym tre nin gu.

Przed ma ra to nem bie gam po as fal cie, ale też

na tu tej szym sta dio nie. W nie dzie lę mam wię cej

cza su i wte dy za wsze po ko nu ję 30–

35 km. Tre nu ję sie dem dni w ty go -

dniu, chy ba że jest już po star tach.

Wte dy trze ba się zre ge ne ro wać, od -

po cząć i wy zna czać na stęp ne ce le. 

Ta kim no wym wy zwa niem był

w ubie głym ro ku udział w Ma ra to -

nie Ko man do sa, or ga ni zo wa nym

przez Woj sko wy Klub Bie ga cza

„Me ta” Lu bli niec i 1. Pułk Spe cjal -

ny Ko man do sów. Po li cjant wy star -

to wał i wy grał. I od ra zu zro bił

re kord tra sy. 

Na co dzień sierż.

sztab. Pa weł Pio tra sch ke

jest do wód cą II kom pa nii

Wy dzia łu Or ga ni za cji

i Do wo dze nia SP w Słup -

sku. W Po li cji słu ży od

2004 r. Od za wsze chciał

być mun du ro wym. Już

na po cząt ku swo jej ka rie -

ry bie go wej w „Gry fie”

Słupsk, bę dąc w woj sku,

miał re pre zen to wać klub.

Nie uda ło się jed nak

w woj sku zo stać, więc

zło żył pa pie ry do Po li cji

i Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Zo stał przy ję ty

do Po li cji i dziś obie stro ny mo gą tyl ko po chwa -

lić ten wy bór. 8 ma ja br. Pa weł Pio tra sch ke ra zem

z Ma cie jem Woj cie chow skim, Da riu szem Gu -

zow skim, Jac kiem Mi sie wi czem i To ma szem

Kubickim re pre zen to wał na szą służ bę w VII Mi -

strzo stwach Świa ta Po li cji w Bie gu Ma ra toń skim

w Pra dze. Słup ski bie gacz zdo był brą zo wy me -

dal, pla su jąc się naj wy żej spo śród Po la ków, a cała

dru ży na wy wal czy ła sre bro. 

– Ma ra ton w Cze chach był, po za po li cyj nym

pół ma ra to nem, mo im do ce lo wym star tem w tym
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Słupsk
bieganiem
stoi

Drużyna Szkoły Policji w Słupsku w składzie (od lewej): Paweł
Piotraschke, Dariusz Guzowski i Tomasz Matusiak zajęła drużynowo
pierwsze miejsce podczas tegorocznego półmaratonu policyjnego
na trasie Ustka–Słupsk. Zwycięzcom puchar wręcza komendant
szkoły insp. Jacenty Bąkiewicz

W czerw co wym pół ma ra to nie or ga ni zo wa nym przez Szko łę Po -

li cji w Słup sku po bie gło po nad 50 za wod ni ków. Trzy na ścio -

ro z nich by ło ze słup skiej szko ły. To aku rat nie dzi wi, bo

ła twiej wy star to wać w im pre zie na miej scu, niż je chać na dru gi ko -

niec Pol ski. Ale aż trzech zna la zło się w pierw szej dzie siąt ce – Pa weł

Pio tra sch ke, któ ry wy grał ca ły bieg, Da riusz Gu zow ski, czwar ty

w kla sy fi ka cji OPEN i dru gi w ka te go rii męż czyzn po wy żej 40. ro ku

ży cia oraz To masz Ma tu siak, dzie sią ty w kla sy fi ka cji ge ne ral nej i szó -

sty wśród pa nów po ni żej czter dziest ki. Ta trój ka zdo by ła też pierw -

sze miej sce w kla sy fi ka cji dru ży no wej. 

Co cie ka we, słup scy za wod ni cy to prze waż nie po li cjan ci za trud -

nie ni w szko le, rza dziej jej słu cha cze. Prze waż nie są to też za wod ni -

cy w kwie cie wie ku. 

Na uzna nie za słu gu ją wszy scy, któ rzy po ko na li dy stans z Ust ki

do Słup ska. W bar wach szko ły po bie gli: Pa weł Pio tra sch ke, Da riusz

Gu zow ski, To masz Ma tu siak, Mie czy sław Wi śniew ski, Mi ro sław

Gwa de ra, Da mian Łu ka szew ski, Ar ka diusz Her man, Da wid Wy soc -

ki, Krzysz tof Fran kow ski, Łu kasz Par de la, Kin ga Plu ciń ska, Ja cek

Czy żyk -Mar kie wicz i Ja ro sław Re kwi ro wicz. 

Dziś chcie li by śmy przed sta wić trój kę, któ ra wy gra ła kla sy fi ka cję

dru ży no wą.

tekst i zdjęcia PA WEŁ OSTA SZEW SKI
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ro ku – wy zna je Pa weł Pio tra sch ke. – Te raz chcę

sku pić się na bie gach krót szych, aby na brać szyb -

ko ści, któ ra da póź niej lep sze wy ni ki w bie gach

dłu gich. 

Po czą tek za in te re so wa nia spor tem po li cyj ne -

go mi strza był ta ki, jak u więk szo ści chło pa ków

– mi łość do pił ki noż nej. Grał w klu bie ama tor -

skim w li dze okrę go wej. W szko le na WF za uwa -

żył go jed nak na uczy ciel Piotr Zduń ski,

stwier dził, że Pa weł ma pre dys po zy cje do bie ga -

nia. 

– Spodo ba ło mi się to i cią gnę do dzi siaj, już

dwa na ście lat – uśmie cha się sier żant Pio tra sch -

ke. – Bie gam, bo lu bię. Nie ma in ne go wy ja śnie -

nia. Tre ning po zwa la mi od re ago wać co dzien ne

obo wiąz ki, do tle nić się i wy rzu cić z sie bie nad -

miar ener gii. 

Do dat ko wą pa sją słup skie go bie ga cza jest…

gra w sza chy i war ca by. 

Gdy py tam, czy każ dy mógł by spró bo wać swo -

ich sił w słup skim pół ma ra to nie, Pa weł Pio tra -

sch ke z uśmie chem od po wia da – Oczy wi ście,

jest pra wie rok na przy go to wa nia, to bar dzo du -

żo. Trze ba za ło żyć bu ty i wyjść na pierw szy tre -

ning, a po tem stop nio wo zwięk szać ob cią że nia.

Na tra sie nie moż na za po mnieć o uzu peł nia niu

pły nów, a w środ ku dy stan su na le ży wy pić żel

ener ge tycz ny. Dla chcą ce go nic trud ne go.
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POD STA WA 
TO PSY CHI KA 

Da riusz Gu zow ski –
42 la ta, 73 kg, 
ale by ło już i 99 

Asp. sztab. Da riusz Gu -

zow ski, jak sam o so bie mó -

wi, jest wasch & go – dwa

w jed nym. Jest stra ża kiem

i po li cjan tem. W słup skiej

szko le jest spe cja li stą ds.

ochro ny prze ciw po ża ro wej. Skoń czył kur sy

stra żac kie, więc ma po dwój ne kwa li fi ka cje.

Jest rów nież aspi ran tem PSP. W Po li cji słu ży

od 1991 r., po cząt ko wo od słu gi wał woj sko

w OPP w Gdań sku, po tem przez pięć lat pra -

co wał w ko mi sa ria cie w Trze bie li nie,

a od 1998 r. w Szko le Po li cji w Słup sku. 

Dy stans 21 km dla Da riu sza Gu zow skie go

to sta now czo za ma ło, aby się roz krę cić.

Od trzech lat star tu je bo wiem w bie gach

na 100 km. 4 czerw ca mu siał się jed nak spie -

szyć, po nie waż te go sa me go dnia miał koń co -

wy eg za min na stu diach. Po biegł więc

naj le piej ze swo ich wszyst kich star tów

w słup skim pół ma ra to nie, zaj mu jąc czwar te

miej sce OPEN. 

– To by ła ostat nia se sja eg za mi na cyj -

na przed obro ną pra cy ma gi ster skiej – mó wi

Da riusz Gu zow ski. – Jak tyl ko

skoń czy łem bieg, od czy ta łem wia -

do mość, że bym szyb ko przy jeż -

dżał na uczel nię. Oka za ło się, że

SMS przy szedł pół go dzi ny wcze -

śniej, w trak cie bie gu. Wzią łem

więc szyb ką ką piel i na eg za min.

Ko mi sja jesz cze by ła i zda łem. 

Po li cyj ny dłu go dy stan so wiec

wcze śniej przez 20 lat grał w pił kę

noż ną. Przy go da z bie ga niem za -

czę ła się od śred nich dy stan -

sów 800, 1500, mak sy mal nie do 3000 m. 

– Bie ga łem w klu bie, ale by łem ra czej

śred nim za wod ni kiem – wy ja śnia. – Je stem

ty po wym wy trzy ma ło ściow cem. Do pie ro

póź niej zro zu mia łem, że mam pre dys po zy -

cje do bie gów dłu gich, a na wet ul tra dłu -

gich. Pierw szy suk ces na ta kich dy stan sach

przy szedł w 2002 r., kie dy to za ją łem dru -

gie miej sce w Ma ra to nie War szaw skim. To

był bo dziec. Od tam tej po ry pod cho dzę

do spra wy bar dziej pro fe sjo nal nie i ca ły

czas sta ram się pod no sić swo ją spraw ność

fi zycz ną. 

W 2009 r. sta nął po raz pierw szy na star -

cie ul tra ma ra to nu. 100 km po ko nał w cza -

sie po ni żej 8 go dzin, za jął trze cie miej sce,

a po nie waż by ły to Mi strzo stwa Pol ski

w bie gu na 100 km, zo stał po wo ła ny do ka -

dry na ro do wej. W ubie głym ro ku, już ja ko

re pre zen tant Pol ski, star to wał w Mi strzo -

stwach Świa ta na 100 km na Gi bral ta rze.

Z trzech Po la ków do me ty do biegł tyl ko

po li cjant. Ze 149 za wod ni ków od pa dło 92. 

Da riusz Gu zow ski po sied miu edy cjach

pro wa dzi w ran kin gu bar dzo trud ne go Ma -

ra to nu Ko man do sa, w któ rym dy stans

42 km po ko nu je się w umun du ro wa niu

i z dzie się cio ki lo gra mo wym ple ca kiem. 

9 lip ca br. star to wał, ja ko re pre zen tant

kra ju, w Mi strzo stwach Świa ta w Tria lu w Ir -

lan dii. Do po ko na nia by ło 70 km po gó rach.

Gu zow ski jest twar dzie lem i tra sę, mi mo że,

jak wspo mi na, wzbu dza ła je go prze ra że nie,

prze biegł i prze czoł gał w ca ło ści. Za jął 65.

miej sce na 131 star tu ją cych, z któ rych 19

nie do bie gło do me ty. Te raz są przed nim

wrze śnio we Mi strzo stwa Świa ta w Bie gu

na 100 km w Win scho ten w Ho lan dii. 

Po li cyj ny stra żak biegł we wszyst kich

pięt na stu pół ma ra to nach or ga ni zo wa nych

przez słup ską szko łę. Star to wał, gdy jesz -

cze nie pra co wał na miej scu. Jed ne go bie -

gu jed nak nie ukoń czył. 

– Pa mię tam, że do bie głem do Słup ska

– wspo mi na. – I po tem za czą łem tra cić

świa do mość, bie głem w in ną stro nę niż

trze ba by ło. Po ka zy wa li mi kie ru nek, ale ja

uwa ża łem, że źle po ka zu ją, więc po bie -

głem gdzie in dziej. Na wet nie pa mię tam,

do kąd do bie głem. Pa dłem. Ock ną łem się

jak zdej mo wa li mi bu ty, więc za czą łem pro -

te sto wać i mó wi łem, że by je za ło żyć, bo

mu szę do biec do koń ca. Pod nio słem się,

chcia łem za wią zać sznu ro wa dła i znów się

prze wró ci łem. Po tem wy lą do wa łem w am -

bu la to rium. By łem tak od wod nio ny, że nie

ko ja rzy łem gdzie je stem. Wte dy jesz cze

nie wie dzia łem, jak po ko ny wać ta kie

dystanse, że trze ba się na wad niać, dla

śred nio dy stan sow ca to by ło du że prze sta -

wie nie. Na koń co wy suk ces skła da się bo -

wiem wie le ele men tów, z któ rych żad ne go

nie moż na po mi nąć. W bie gu, a zwłasz cza

dłu gim bie gu, naj waż niej sza jest gło wa.

Psy chi ka w ma ra to nach to pod sta wa. 

Ma rze niem Da riu sza Gu zow skie go jest

start w pre sti żo wym bie gu z Aten do Spar -

ty – dy stans 246 km. t
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Spor to we 
za po wie dzi

Od 26 sierp nia do 5 wrze śnia br. w No wym Jor ku trwa ją Świa -

to we Igrzy ska Po li cji i Stra ży Po żar nych. Na szą służ bę re pre zen tu je

pię cio ro za wod ni ków. Po ich po wro cie zda my re la cję z im pre zy. 

W kra ju od bę dą się tak że mi strzo stwa za pla no wa ne w cen tral nym

ka len da rzu im prez spor to wo -re kre acyj nych, ob ję tych pa tro na tem ko -

men dan ta głów ne go Po li cji: 

4 wrze śnia – Bieg Po li cjan tów w ra mach 21. Mię dzy na ro do we go

Pół ma ra to nu Philip sa w Pi le, trak to wa ny ja ko Mi strzo stwa Po li cji

na tym dy stan sie; 

9–11 wrze śnia – XI Mi strzo stwa Pol ski Po li cji w Węd kar stwie

Spła wi ko wym, roz gry wa ne na ka na łach w miej sco wo ści Go sła wi ce

ko ło Ko ni na, or ga ni zo wa ne przez KWP w Po zna niu; 

Po nad to:

24 wrze śnia – od bę dą się I Mi strzo stwa Służb Mun du ro wych w Pół -

ma ra to nie Gór skim, roz gry wa ne w ra mach II Mię dzy na ro do we go 

Bie gu Gór skie go – An glo sa skie go „Pół ma ra ton For rest” w Li ma no wej; 

25 wrze śnia – w ra mach Ma ra to nu War szaw skie go pro wa dzo -

na bę dzie kla sy fi ka cja służb mun du ro wych. 

Mi strzo stwa Po li cji w Bie gu Prze ła jo wym im. sierż. Grze go rza Za -

ło gi, przy go to wy wa ne przez KWP w Ka to wi cach, w Hut kach -Kan -

kach pla no wa ne wstęp nie na wrze sień od bę dą się 7 paź dzier ni ka. 

Ser decz nie za pra sza my do udzia łu i ki bi co wa nia.

P. Ost.
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ZŁA PA ŁEM BAK CY LA 

To masz Ma tu siak –
39 lat, 80 kg, ale by ło 118 

Przy go da z bie ga niem asp.

To ma sza Ma tu sia ka za czę ła się

nie daw no, w 2006 r. Za czął

od ra zu od ma ra to nu, i to Ma ra -

to nu Ko man do sa. 

– Wte dy wa ży łem 110 kg i był

to dla mnie c i ę ż k i bieg – mó -

wi po li cyj ny bie gacz. – Zwłasz cza że bie -

głem z dzie się cio ki lo gra mo wym ple ca kiem.

Za ją łem 105. miej sce z cza sem 5 go dzin i 48

mi nut. Za ła pa łem jed nak bak cy la bie ga nia.

Jesz cze bar dziej przy ło ży łem się do tre nin -

gów, schu dłem i za rok na na stęp nej edy cji

by łem siód my, z cza sem 3 go dzi ny i 54 mi -

nu ty. Za czą łem co raz czę ściej star to wać.

Nie ma co ukry wać, że bie go wo roz wi ną łem

się w Szko le Po li cji w Słup sku. 

To masz Ma tu siak słu ży w Po li cji od

1996 r. Wcze śniej słu żył w woj sku, po tem

zo stał w służ bie nad ter mi no wej w kom pa nii

spe cjal nej. Gdy te roz wią zy wa no, tra fił do

cy wi la. Na krót ko, bo swo je miej sce zna lazł

w Po li cji. Słu żył w Szcze ci nie w OPP,

w tam tej szej ko men dzie miej skiej i KMP

w Słup sku, aż tra fił do po li cyj nej szko ły. Te -

raz pra cu je ze słu cha cza mi w Za kła dzie Wy -

szko le nia Strze lec kie go SP w Słup sku.

Pra ca, jak sam przy zna je, ła twa nie jest, bo

to i broń, i lu dzie, i du żo hu ku, i wdy cha nia

pro chu i dy mu. Ale za to jest sys tem ośmio -

go dzin ny, a dla spor tow ca to bar dzo waż ne. 

– Sta łe go dzi ny pra cy sprzy ja ją tre nin go -

wi – wy ja śnia po li cyj ny bie gacz. – W ogó le,

je że li chce się po waż nie po dejść do spor tu,

trze ba upo rząd ko wać swo je ży cie. Przy

czym ja nie je stem żad nym za wo dow cem

– za strze ga się aspi rant Ma tu siak. – Je stem

kla sycz nym ama to rem, ty le że przy kła dam

się do tre nin gów. Za czą łem od ra zu od ma -

ra to nu, po nie waż chcia łem

zmie rzyć się z tym kró lew -

skim dy stan sem, a czas

mnie na glił – wy jeż dża łem

na mi sję do Ko so wa. Tam

tre no wa łem, wzią łem tak że

udział w bie gu duń skim

(25 km prze ła jów w umun -

du ro wa niu i z ple ca -

kiem 10 kg – przyp. P. Ost.)

Nim za czął bie gać, pchał

ku lą w Słup skim Klu bie

Lek kiej Atle ty ki. Nie by ła to jed nak dys cy -

pli na, któ ra tra fia ła w sed no je go moż li wo -

ści. Te raz, po kil ku star tach w bie gach

dłu gich, mo że po chwa lić się wy mier ny mi

osią gnię cia mi. W tym ro ku był trze ci w Mi -

strzo stwach Po li cji w Ma ra to nie, zor ga ni zo -

wa nych w Dęb nie. Za wo dy mun du ro wych

roz gry wa ne są w ra mach Mi strzostw Pol ski

w Bie gu Ma ra toń skim. To masz Ma tu siak

za jął w nich 12. miej sce, ja ko ama tor, a star -

tu ją tam re pre zen tan ci Pol ski. Dwu krot nie

zmie rzył się też z dy stan sem 100 km. Naj -

więk sze osią gnię cie to 4. miej sce w Mi -

strzo stwach Pol ski w bie gu na 100 km

w ubie głym ro ku. 

– Przy znam, że nie wy szedł mi ten bieg

tak, jak pla no wa łem – wy zna je aspi rant Ma -

tu siak. – To cięż ka tra sa, roz gry wa na póź ną

je sie nią w Ka li szu. Star tu je się, gdy jesz cze

jest ciem no, czę sto sią pi deszcz, wie je

wiatr. Ja bie głem 9 go dzin i 25 mi nut. Zdo -

by łem III kla sę spor to wą, ale ce lo wa łem

wy żej. Wszyst ko oczy wi ście jest kwe stią

tre nin gu i psy chi ki. Na tra sie każ dy prze ży -

wa ja kiś kry zys. U mnie mo ment zwąt pie -

nia przy cho dzi na ok. 60–70 km. Trze ba

prze ła mać się i biec da lej. Ni gdy, na wet

na tre nin gach, nie uży wam słu cha wek. Lu -

bię sku pić się na tym, jak bie gnę, kon tro lo -

wać krok, od dech. Je że li ktoś chce za cząć

star ty, to po le cam ma ra to ny w du żych mia -

stach, na przy kład ten w War sza wie

– świet na tra sa, a do przo du pcha cię do -

ping lu dzi. 

– Za czą łem bie gać, aby po ko ny wać wła -

sne ba rie ry – mó wi. – Gdy po bie głem

10 km w 40 mi nut, to chcia łem te 40 mi -

nut zła mać, gdy po bie głem 38, to chcę jesz -

cze szyb ciej. To wcią ga. Na wet nie wiesz,

kie dy ku pisz so bie pierw szą pa rę bu tów, po -

tem dru gą, po tem spoden ki, od dy cha ją ce

ko szul ki, po tem pierw szy start, na stęp ny.

A jak nie tre nu jesz je den czy dru gi dzień,

to cze goś ci bra ku je. 

To masz Ma tu siak we wrze śniu chce wy -

star to wać w Mi strzo stwach Pol ski Po li cji

w Pół ma ra to nie w Pi le, później być mo że

w ma ra to nie w War sza wie, na stęp nie w ul -

tra ma ra to nie w Ka li szu, a na za koń cze nie se -

zo nu w Ma ra to nie Ko man do sa w Lu bliń cu.

t
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Rozmowa z Wiktorem Hagenem

Wprawdzie jest Pan dość tajemniczym pisarzem, ale mam wrażenie,
że warszawski komisarz Robert Nemhauser – bohater dwóch
Pana kryminałów – podobnie jak Pan lubi gotowanie i podróże.

– Każ dy au tor czer pie z wła sne go do świad cze nia: kie dy Ga briel Gar cia

Ma rqu ez za czy nał pi sać, opo wia dał o swo im mia stecz ku i ro dzi nie – nie

moż na po wie dzieć, że sam jest bo ha te rem swo ich po wie ści, ale oka zu je

się, że pi sa nie o tym, co się sa me mu prze ży ło i co się zna, zwy kle wy cho -

dzi naj le piej. 

Nemhauser jest niestereotypowy, bo Pan jest taki? Przyznam, że
jeszcze nie spotkałam takiego policjanta jak on – ani w książce, 
ani tym bardziej w rzeczywistości.

– To ktoś, kto mógł by być są sia dem każ de go z nas, po pro stu zwy kły

czło wiek. War to pi sać ta kie książ ki, któ re sa me mu chcia ło by się prze czy -

tać, a mnie ta kiej po wie ści i ta kiej po sta ci po pro stu bra ko wa ło. Lu bię

kry mi na ły, lecz mam wra że nie, że ich bo ha te ro wie są po dob ni: to zgorzk -

nia li, pi ją cy roz wod ni cy, bez pro ble mów, z któ ry mi my się bo ry ka my. Zgo -

da, ta cy lu dzie też ist nie ją, ale ode rwa nie książ ko wych czy se ria lo wych

po li cjan tów od praw dzi we go ży cia za czy na mnie iry to wać. A praw dzi we

ży cie to np. kło po ty z dzieć mi, ze psu ty sa mo chód i zło śli wi są sie dzi. Tym -

cza sem po wie ścio wi de tek ty wi głów nie pi ją whi sky, po tem ma ją de pre -

sję, a po tem zno wu pi ją – tak chy ba nie wy glą da zwy kłe ży cie. 

Mam wra że nie, że ci bo ha te ro wie po pro stu przy le cie li z ko smo su…

Ow szem, ła pią ban dy tów, nu rza ją się w ciem nych spraw kach pół świat ka,

ale to tak, jak by ca łe ży cie spę dzi li w piw ni cy: wszyst ko o niej wie dzą, bo

w ogó le nie wy cho dzą na świa tło dzien ne. Chcia łem spraw dzić, co by

było, gdy by śledz two po pro wa dził ktoś z nas – czło wiek, któ re go mo gli -

by śmy spo tkać na gril lu u zna jo mych, je go żo na by ła by ko le żan ką na szej

żo ny, a je go dzie ci cho dzi ły do przed szko la z na szy mi. 

36-letni Nemhauser ma nad wyraz ustabilizowaną sytuację rodzinną
i wygląd całkiem przeciętny: rudawe włosy układają mu się w loczki,
nosi okulary i przyzwoite ubrania. Manierami przypomina raczej
doktoranta z uniwersytetu, a nie prawdziwego glinę.

– Gra na to wej krwi i Dłu gie go week en du, czy li dwóch po wie ści o Nem -

hau se rze, nie moż na brać za stu pro cen to wą praw dę o pra cy w po li cji.

Uwa żam, że praw da o tym za wo dzie jest zwy czaj nie nud na – po dob nie

jak o każ dym in nym ro dza ju pra cy: dzien ni ka rza, ar che olo ga czy ochro -

nia rza. To ciąg po wta rzal nych czyn no ści i du żo pa pier ków do wy peł nia -

nia, więc gdy by to sfil mo wać lub opi sać, nie da ło by się te go obej rzeć ani

czy tać. Sta ram się two rzyć no wą rze czy wi stość, mo im zda niem o wie le

cie kaw szą dla od bior cy. Nem hau ser, mi mo że ru dzie lec w oku la rach, nie

wy róż nia się z tłu mu tak bar dzo, ale ja ko bo ha ter książ ko wy po pro stu

mu si być cha rak te ry stycz ny. Na pew no nie jest ani Su per ma nem, ani nie

ma aż ta kich dzi wactw jak Eber hard Mock, któ re go nie ste ty nie po tra -

fię ob da rzyć sym pa tią wła śnie z po wo du je go spo so bu by cia. Nem hau se -

ra o wie le ła twiej niż wy mie nio nych spo tkać na uli cy i po lu bić.

Może Pana bohater właśnie dlatego daje się lubić, że jest tak
zwyczajny? Razem z żoną nie zawsze radzi sobie z wychowaniem
dwóch czteroletnich synów, bliźniaków Cyryla i Metodego, i wcale
się tego nie wstydzi. Gdyby nie to, że Nemhauser jest policjantem
i prowadzi śledztwo, to nie nazwałabym książek o nim kryminałami.

– Se ria o Nem hau se rze – bo wła śnie pra cu ję nad ko lej ny mi czę ścia mi

– to pró ba na pi sa nia kry mi na łu oby cza jo we go. Na Za cho dzie ten nurt

w li te ra tu rze funk cjo nu je od daw na, na to miast u nas nie mo głem się go

do cze kać, więc sam za bra łem się za pi sa nie. Fu ro rę ro bi np. cykl Ale xan -

dra McCall Smi tha o ko bie cej agen cji de tek ty wi stycz nej: opo wia da o ży -

ciu w Bot swa nie, a in try ga kry mi nal na jest tam tak bła ha, że na wet trud no

na zwać te po wie ści kry mi na ła mi. Jed nak czy tel ni cy po ko cha li tę afry kań -

ską co dzien ność, bo ma ło kto ma moż li wość obej rzeć ją na wła sne oczy.

Po dob nie moż na po zna wać We ne cję dzię ki książ kom Don ny Le on o ko -

mi sa rzu Bru net tim – to mia sto cał kiem in ne, niż zna my je z pocz tó wek.

W Pol sce ra czej nie ku pu je się kry mi na łów, aby czy tać o kra jach, któ rych

się nie zna, sku pia my się głów nie na py ta niu: kto za bił? 

Czy to znaczy, że klasyczny kryminał z detektywem degeneratem
w roli głównej już się wyczerpał?

– Mo że po pro stu się znu dził. Ile ra zy moż na czy tać o ma nia kal -

nym mor der cy, któ ry za bi ja w co dru gi wto rek i od ci na ofie rze ko -

smyk wło sów? Zmie nia się co naj wy żej dzień po peł nia nia zbrod ni

i ele ment cia ła, któ re go ofia ra zo sta je po zba wio na… Oczy wi ście

uprasz czam spra wę, ale chcę przez to po wie dzieć, że po wsta je co raz

mniej kry mi na łów z sza lo ny mi mor der ca mi w ro li głów nej, po dob -

nie jak po pu lar nych kie dyś „lu dlu mów”. Nie zna czy to, że kry mi nał

z mor der cą i tro pią cym go stró żem pra wa znik nie, ale wy da je mi się,

że te raz jest czas kry mi na łów spo łecz nych, w któ rych szu ka nie

zbrod nia rza jest tyl ko tłem dla in nych te ma tów. Ten prze łom wy -

zna czy ło Mil len nium Stie ga Lars so na. 

Bar dzo chęt nie prze czy tał bym kry mi nał roz gry wa ją cy się w ja kimś

eg zo tycz nym miej scu, któ re chciał bym zwie dzić. Faj nie by by ło,

gdy by czy tel ni cy po zna wa li War sza wę ocza mi Nem hau se ra, a po -

tem tu przy jeż dża li. Lon dyn zwie dza się szla kiem Ku by Roz pru wa -

cza czy Hol me sa, Sztok holm – tra sa mi opi sa ny mi przez Lars so na,

Wro cław – tro pa mi Moc ka, a so bo wtór Kur ta Wal lan de ra opro wa dza

po Ystad.
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Za dużo się nie zobaczy tej Warszawy, idąc za Nemhauserem
– porusza się głównie w okolicach Pałacu Mostowskich, czyli
komendy stołecznej, w której pracuje.

– My śla łem ra czej o po zna wa niu War sza wy ja ko miej sca epa tu ją ce go

skraj no ścia mi, bo gac twem i bie dą, róż ni ca mi spo łecz ny mi: w Dłu gim week -
en dzie Nem hau ser spo ty ka przed się bior cę bu dow la ne go, któ ry ro bi prze -

krę ty. Do wia du je się, że być mo że jest on pe do fi lem, ale ko le ga

dzien ni karz do ra dza mu nie po ru szać te go te ma tu, bo bu dow la niec jest też

Ży dem… Nem hau ser jest zdu mio ny, co to ma do rze czy, ale w koń cu mu -

si się po go dzić, że wszy scy ope ru je my slo ga na mi i ety kiet ka mi, nikt nie

chce po zna wać praw dy.

Dla mnie re alia są bar dzo waż ne, lu bię mieć udo ku men to wa ne to,

o czym pi szę, ale nie za wsze po ka zu ję ca łą praw dę – cza sem war to ją znać,

ale do te go, by do brze wy glą da ła w książ ce, trze ba nie co ją zmie nić. Mo ją

za sa dą jest to, by wie dzieć, jak wy glą da ją miej sca czy zja wi ska, o któ rych

pi szę. Ca łość jest praw dzi wa, na to miast szcze gó ły – nie ko niecz nie. To tak

jak z Oj cem chrzest nym – to fik cja li te rac ka, jed nak tak su ge styw na, że

od cza su fil mu praw dzi wi ma fio si za czę li się wzo ro wać na bo ha te rach.

Zmyślenie przerosło rzeczywistość.
– Ja ko widz lub czy tel nik po trze bu ję praw dy o świe cie, a nie prze -

nie sie nia ży cia na ekran lub kar ty książ ki. Chcę po ka zać świat, w któ -

rym są rów ni i rów niej si, mia sto funk cjo nu je dzię ki ukła dom

i za leż no ściom, i tak fak tycz nie jest – pe wien po li cjant prze czy tał mo -

ją książ kę i po wie dział mi, co się je go zda niem zga dza, a co nie. Przy ją -

łem te uwa gi, jed nak wy tłu ma czy łem mu, że pew nych ele men tów

po trze bu ję do kon struk cji opo wie ści i nie mu szą być one praw dzi we. 

A jak jest z nazwiskiem głównego bohatera?
– Cho dzi ło za mną od pa ru lat. Z na zwi ska mi pol ski mi jest kło pot

za rów no dla fil mow ców, jak i pi sa rzy. Pol skie na zwi ska nie sprze da ją

się do brze, więc au to rzy szu ka ją ob co brzmią cych. Zwy kłe pol skie

na zwi sko po wo du je, że ca ła po wieść ro bi się prza śna lub na wet nie -

za mie rze nie śmiesz na: ko mi sarz Ko wal ski ści ga ban dy tę Pio trow skie -

go, a po ma ga im aspi rant Wi dłac ki… Mnie to po pro stu ba wi. Każ de

imię i na zwi sko z czymś się ko ja rzy – in spek tor Wła dy sław Ma li now -

ski nie wzbu dził by mo je go, ja ko czy tel ni ka, za ufa nia… To sztu ka

sama w so bie dać do bre imię bo ha te ro wi: kie dy czy ta my u Sap kow -

skie go o Ge ral cie, sły chać błysk sta li. Wszyst kie imio na i na zwi ska

z mo ich ksią żek wy stę pu ją w Pol sce, bo po sił ku ję się ich urzę do wym

wy ka zem.

Pan natomiast pisze pod pseudonimem.
– Za każ dym na zwi skiem idzie sko ja rze nie. Gdy czy ta Pa ni książ -

kę na pi sa ną np. przez dzien ni ka rza pry wat nej sta cji te le wi zyj nej, to

bę dzie się Pa ni spo dzie wa ła nie po chleb nych opi nii o obec nej opo zy -

cji. Po dob nie z ko mi ka mi, któ rzy chcą grać po waż ne ro le szek spi -

row skie – je ste śmy w nie wo li ety kie tek, z któ rej cięż ko się wy rwać,

dla te go wy bra łem pi sa nie pod pseu do ni mem. W mo ich książ kach

bo ha te ro wie są róż ni, ma ją wie le twa rzy, nie da ją się tak ła two za -

szu flad ko wać.

Jednak z drugiej strony komuś o nieznanym nazwisku trudno wydać
debiut literacki.

– Fakt, za zna nym na zwi skiem idą po ten cjal ni czy tel ni cy – ja jed -

nak nie chcia łem pi sać dla jed nej gru py, któ ra zde cy do wa ła by się

na lek tu rę tyl ko ze wzglę du na ko ja rzą ce się z czymś na zwi sko. To

by ło jak Ame ri can dre am – wy sła łem Gra na to wą krew do trzech wy -

daw nictw i oka za ło się, że wszyst kie chcia ły to wy dać, mi mo że na -

zwi sko au to ra nic im nie mó wi ło. Książ ka obro ni ła się tre ścią

– pierw szy kry mi nał spo łecz ny, któ ry mo że prze czy tać każ dy, bo każ -

dy znaj dzie wą tek dla sie bie. 

Czyli tak, jak w jednej z recenzji – kryminał metroseksualny.
– To ta kie sło wo klucz, mo im zda niem nie zbyt traf ne, ale sy gna -

li zu ją ce, że to kry mi nał dla każ de go – lecz to też nie ste ty ety kiet -

ka… Gra na to wą krew po rów ny wa no do kry mi na łów szwedz kich, ale

gdzież Nem hau se ro wi do Wal lan de ra! Kry tyk był chy ba do pie ro co

po lek tu rze Hen nin ga Man kel la, więc mu siał mo ją książ kę do cze goś

po rów nać…

Obie powieści dzieli niecały rok, a wydarzenia z Długiego weekendu
rozgrywają się niemal bezpośrednio po zakończeniu śledztwa
z Granatowej krwi. 

– W każ dej książ ce jest kil ka wąt ków pro wa dzo nych rów no le gle,

dla te go nie chcę ko lej nych czę ści za bar dzo roz cią gać w cza sie:

w pierw szej Pau la, żo na ko mi sa rza, do sta je pro po zy cję pra cy, a w ko -

lej nej wy jeż dża na szko le nie, więc trze ba za cho wać pro por cje cza so -

we. Mam już po my sły na na stęp ne to my – oczy wi ście nie ma sen su

pi sać wszyst kich jed no cze śnie, ale pla nu ję je jak se rial: przy pi sa niu

pierw sze go od cin ka trze ba mniej wię cej wie dzieć, co bę dzie się dzia -

ło w dwu na stym.

Może w dwunastym tomie Pana bohater nie będzie już taki
idealny… Nemhauser świetnie gotuje, co dzień relacjonuje żonie
postępy w śledztwie, orientuje się w literaturze i sztuce…

– No tak, wszyst kie zna jo me mi ko bie ty mó wią, że to książ ki wła -

śnie dla nich – o ile nie lu bią kry mi na łów, to te mo je aku rat im się

po do ba ją, bo są in ne niż to, co do tej po ry zna ły. Oczy wi ście nie moż -

na prze sa dzać: wspo mi na ny już Mock mo im zda niem prze ho lo wał

w swych dzi wac twach, ja na to miast nie chcia łem prze sa dzić w dru -

gą stro nę. Mój bo ha ter nie jest krysz ta ło wy i ma wa dy – a że aku rat

nie pi je na ło go wo i ma czas dla ro dzi ny, to chy ba do brze? Je śli go

skon fron tu ję z czymś trud nym, to naj wy żej z wy bo rem mniej sze go

i więk sze go zła, ka żę mu de cy do wać, czy np. wsa dzić za krat ki mi -

łe go czło wie ka, któ ry w sza le za bił le ka rza, bo ten, za nie dbu jąc swo -

je obo wiąz ki, po zba wił ży cia je go dziec ko. Po li cjant mu si

za pusz ko wać mor der cę, bo tak ka że pra wo, ale z dru giej stro ny prze -

cież to ta ki mi ły czło wiek… Za wsze jest ja kaś dru ga stro na.

A kiedy wyjdzie już dziesiąty tom o Nemhauserze i jakiś młody autor
napisze kryminał obyczajowy o czarnoskórej policjantce, krytycy
zawyrokują: o, to coś w stylu Hagena…

– Oby. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. z pry wat ne go ar chi wum au to ra

Wik tor Ha gen (ur. 1973 r.) pierw sze la ta ży cia spę dził w kra -
jach arab skich: je go oj ciec, Fran cuz, wy kła dał hi sto rię na uni -
wer sy te cie w Ka irze. Au tor stu dio wał an tro po lo gię kul tu ry
na uni wer sy te cie w Aix -en -Pro ven ce, po stu diach po ma gał
przy ja cie lo wi pro wa dzić re stau ra cję w Pa ry żu i spę dził kil ka
mie się cy w In diach, krę cąc fil my do ku men tal ne i ro biąc zdję -
cia dla pol skich i za gra nicz nych pism. Wik tor Ha gen na sta łe
miesz ka w Pol sce, in te re su je się psy cho lo gią, hi sto rią je dze -
nia i hi sto rią zbrod ni, lubi też li te ra tu rę dzie cię cą. W 2010 r.
uka za ła się Gra na to wa krew – je go pierw sza po wieść o sto -
łecz nym ko mi sa rzu Ro ber cie Nem hau se rze, a w 2011 r. jej
kon ty nu acja za ty tu ło wa na Dłu gi week end. Obec nie au tor pra -
cu je nad ko lej ny mi to ma mi.
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Uroki samotnego
ojcostwa 
Frag ment po wie ści kry mi nal nej 
Wik to ra Ha ge na Dłu gi week end

52.

Na stęp ne go dnia wszyst ko go bo la ło. Przy siągł by, że czu je każ de da nie,

któ re zro bił. 

Był prze szczę śli wy, że to już ostat ni dzień sam na sam z dzieć mi. Ro la

sa mot ne go oj ca go prze ro sła. Za wsze był zda nia, że opie ka nad dzieć mi

wca le nie by ła ta ka strasz na – oczy wi ście nie li cząc tych mie się cy po uro -

dze niu, gdy ra zem z Pau lą omal nie osza le li, bo bliź nia ki spa ły na prze -

mian i za wsze co naj mniej je den z nich wy ma gał uwa gi, nie da jąc im cie nia

szan sy na ja ki kol wiek od po czy nek. Pierw szy rok był kosz ma rem i głu pio

mu by ło wra cać do tych wspo mnień, kie dy po ko lej nej no cy, gdy nie uda -

ło mu się zmru żyć oka, cał ko wi cie wy koń czo ny zro bił Pau li awan tu rę o to,

że za ma ło się zaj mu je dzieć mi. Ona, nie mniej niż on zmę czo na, nie po -

zo sta ła dłuż na, i był bli ski te go, że by trza snąć drzwia mi i wyjść z do mu.

Po tem wściekł się, gdy uśpił ja kimś cu dem Me to de go, a Cy ryl wy spa ny

i pe łen chę ci do ży cia po sta no wił obu dzić bra ta, któ ry zły i zmę czo ny pła -

kał do pią tej ra no, nie da jąc się uśpić. W koń cu zde spe ro wa ny przy ło żył

mu w ty łek, czu jąc się cał kiem bez bron ny, ale przede wszyst kim bez gra -

nicz nie zmę czo ny. Tak, zde cy do wa nie nie by ły to do bre wspo mnie nia

i te raz się te go wsty dził. Je dy nym uspra wie dli wie niem by ło to, że wła ści -

wie nie mie li po ję cia, czym są dzie ci, a już na pew no nie by li go to wi

na peł ne we rwy bliź nia ki, ale mar ne to by ło po cie sze nie. 

Te raz co dzien nie cie szył się, że Cy ryl i Me to dy nie są już ta cy ma li

i nie bu dzą ich o czwar tej ra no. Ow szem, tłu kli się ca ły czas, oczy wi ście

nie by ło ła two ich roz dzie lić, kie dy mie li zły dzień, ale wi zy ty na pla cach

za baw al bo za ku py mo gły być faj ną przy go dą. Lu bił dla nich go to wać

i był w sta nie zro bić każ de mu z nich co in ne go do je dze nia. A jed nak te

kil ka dni sam na sam z dzieć mi nad we rę ży ło je go prze ko na nie, że to nic

ta kie go. Dzie ci w po łą cze niu z wy czer pu ją cym okre sem w pra cy i w re -

stau ra cji spo wo do wa ły, że nie da wał ra dy ogar nąć już wszyst kie go i więk -

szość rze czy le cia ła mu z rąk. Za po mniał na śmierć zro bić pra nie, choć

wpi sał je so bie na ta bli cy po wie szo nej na lo dów ce. Zresz tą na wet gdy by

nie za po mniał, kie dy miał je zro bić? Ma rio wy szedł od nie go o trze ciej

nad ra nem, po przed nie go dnia wca le nie by ło le piej. Tym cza sem za pas

czy stych rze czy – ni gdy spe cjal nie du ży, bo bliź nia ki nie kie dy na wet nie

zdą ży ły po bru dzić swo ich ubrań, bo wcze śniej je nisz czy ły – był rów ny

nie mal ze ru. Nem hau ser ze zdu mie niem znaj do wał na pod ło dze w ich

po ko ju spodnie ku pio ne le d wo mie siąc wcze śniej i na wet jesz cze nie -

cał ko wi cie brud ne, ale za to cał ko wi cie dziu ra we, a wła ści wie w strzę -

pach. „Nor mal ne dzie ci tak nie ro bią”, za wy ro ko wał, oglą da jąc reszt ki

ma te ria łu, któ ry był nie gdyś spodnia mi. „Co one z tym ro bią? Na padł je

re kin? Di no zaur? Wy szar pał im ta ki ka wał ma te ria łu? Na li tość bo ską...”.

„Nie, jeż dżą po pro stu na ko la nach – wy ja śni ła Pau la zmę czo nym gło sem.

– No wiesz, roz pę dza ją się i ja dą na ko la nie. Wte dy wła śnie po wsta ją

strzę py”. 

Spraw dził w sza fie chło pa ków, czy przy pad kiem czy ste ko szul ki nie

kry ją się w po jem ni ku na skar pet ki lub mo że pod łóż kiem. To się rów nież

zda rza ło. Nie ste ty, pod łóż kiem zna lazł tyl ko kil ka ogryz ków i reszt ki ka -

nap ki po kry te ple śnią, co nie na stro iło go le piej do ży cia. Co gor sza, pu -

dło na skar pet ki rów nież by ło pu ste. Trud no, od bru du jesz cze nikt nie

umarł – po my ślał, bu dząc chło pa ków, i przy po mniał so bie, że od cza su

wy jaz du Pau li nie my li się. Ile to już dni? Rze czy wi ście, zda wa li się tro -

chę sza rzy. 

Szyb ko się z te go roz grze szył. Igor, syn Peł ków, był ką pa ny bez u stan -

nie, nie kie dy wy da wa ło mu się, że na wet dwa ra zy dzien nie, a sta le cho -

ro wał. Mo że by ło coś w przy sło wiu „czę ste my cie skra ca ży cie”? A na wet

je śli nie, by ło ono ide al ną wy mów ką. Choć praw dę mó wiąc, od kła dał ką -

pa nie dzie ci za wsze na bar dziej sprzy ja ją cy ter min, bo w wan nie Cy ryl

i Me to dy – nie ła twi prze cież na co dzień – na bie ra li ja kichś do dat ko wych

dia bel skich cech. Spusz cze ni na chwi lę z oczu za le wa li ła zien kę wo dą,

wy ci ska li ca łą tu bę pa sty do wan ny lub ob le wa li się od stóp do głów no -

wy mi per fu ma mi Pau li. Prze cież go tów był przy siąc, że jesz cze na se kun -

dę przed tym, jak od wra cał wzrok, w za się gu ich rąk nie by ło żad ne go

z tych przed mio tów. Wi dział w tym dziw ną zbież ność z rze cza mi prze my -

ca ny mi do wię zie nia, choć prze cież w teo rii do kład nie kon tro lo wa no

wszel kie prze sył ki, a i tak oka zy wa ło się, że co dru gi wię zień miał te le fon

ko mór ko wy za bro nio ny w aresz cie, a nie któ rzy szpi kul ce, ży let ki i no że.

„Wła ści wie cze mu nie ka ła chy”, zdzi wił się raz Ma rio, przy oka zji prze wo -

żo ne go do są du gang ste ra Wą trób ki, któ ry pró bo wał uciecz ki. Umó wił się

na nią przez prze my co ny te le fon ko mór ko wy i ter ro ry zo wał kon wo jen -

tów ko man do skim no żem, któ re go nie tyl ko nie mógł mieć, ale któ ry po -

wi nien być wie lo krot nie zna le zio ny przy oka zji licz nych re wi zji. Ostat nia

mia ła miej sce za le d wie dzie sięć mi nut przed pró bą uciecz ki.

Ubrał bliź nia ków we wczo raj sze ubran ka. Na ko szul ce Me to de go znaj -

do wa ło się wię cej ko lo ru czer wo ne go i Nem hau ser już na pierw szy rzut

oka stwier dził, że nie był to ko lor na tu ral ny.

– Ke czup? – za py tał.

Me to dy prze czą co po krę cił gło wą.

– A więc ke czup – wes tchnął Nem hau ser i za czął szu kać ja kiejś ście -

recz ki, któ rą da ło by się to usu nąć.

Wła ści wie ani je mu, ani tym bar dziej Me to de mu pla ma nie prze szka -

dza ła, ale kie dy wy obra ził so bie kwa śne spoj rze nie Ja dzi z przed szko la, już

i tak trak tu ją cej ich nie mal jak ro dzi nę dys funk cyj ną, po sta no wił przy -

naj mniej spró bo wać. 

Psik nął ja kimś zmy wa czem w sprayu, ale pla ma twar do trzy ma ła się

da lej, ty le że te raz by ła ma low ni czo roz ma za na. Wes tchnął zre zy gno wa -

ny i spoj rzał raz jesz cze do sza fy. Po raz ko lej ny po wtó rzył, że bliź nia ki

po win ny mieć po kil ka dzie siąt ko szu lek. Za wsze wy cho dzi li ze skle pów

z ubra nia mi dla dzie ci z sia ta mi peł ny mi za ku pów i gdy by wszyst kie tra -

fi ły do sza fy, po win na być ona za peł nio na sto sa mi ubrań. Naj wy raź niej

jed nak ko szul ki sa me od cho dzi ły, bo oprócz kil ku swe ter ków, zu peł nie

nie przy dat nych ze wzglę du na po go dę, w sza fie nie by ło nic.

Po my ślał przez chwi lę i za ło żył Me to de mu ko szul kę tył na przód.

Stwier dził, że tak by ło le piej. 

Jak zwy kle się spóź nił, ale de mo nicz na Ja dzia – jak za czął ją na zy wać

– na szczę ście za ła twia ła ja kieś spra wy u dy rek tor ki. Bły ska wicz nie prze -

brał chło pa ków i wy mknął się jak naj szyb ciej. Ode tchnął, kie dy wy cho -

dził. Choć był jak zwy kle zi ry to wa ny na sie bie, że boi się spo tka nia

z ja kąś na bur mu szo ną ko bie tą z kom plek sa mi. A jed nak ni gdy nie znaj -

do wał wła ści wej ri po sty, kie dy za rzu ca ła mu ja -

kieś uchy bie nie, nie odmien nie tra fia jąc w ja kiś

czu ły punkt. Przez nią miał po czu cie, że nie jest

ide al nym, a na wet do brym oj cem, za ja kie go się

uwa żał.

(…)

Wiktor Hagen: Długi weekend. 
Wydawnictwo W. A. B, Warszawa 2011, s. 480 
Copyright © by Wydawnictwo W. A. B., 2011,
Wydanie I, Warszawa 2011.

Skró ty po cho dzą od re dak cji.
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Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia re dak cyj -
ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo nie od płat -
ne go pu bli ko wa nia li stów. Re dak cja za strze ga so bie
rów nież moż li wość nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko -
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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 
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W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
Wpła ty nie po prze dzo ne za mó wie niem bę dą zwra ca ne

bez re ali za cji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

Po zio mo: 1 – tu wie ża Eif fla, 4 – fo to gra ficz ny – atry bu tem tu ry sty, 8 – or de ru lub do wzię cia, 12 – 
wir nik, 15 – gdy nic się nie dzie je, 16 – uka zu je się tyl ko czte ry ra zy w ro ku, 18 – sto so wa ny do pro -
duk cji kau czu ku syn te tycz ne go, 20 – rzad kie imię żeń skie, 21 – tu mu zeum Pra do, 23 – stan w za -
chod niej Bra zy lii, 24 – rzym ska bo gi ni Księ ży ca, 25 – han dlo wa dziel ni ca Stam bu łu, 28 – tu na
fe sti wa lu przy zna ją Zło te Pal my, 29 – do prze wo zu, 30 – nie któ rych prze śla du je, 31 – wstrząs psy -
chicz ny, 33 – pięk ny brat Ar te mi dy, wład ca muz, 35 – bar dzo ży wy ta niec fran cu ski, 37 – rze ka 
w Etio pii, 38 – ma moc ma gicz ną, 40 – też kształ cą, 42 – wśród wę ży, 43 – hi sto rycz ny i ro man so -
wy, spla ta ją się w po wie ści, 45 – po le po etyc ko, 46 – … Mar tin, 47 – pas do ki mo na, 48 – szkla ne
opa ko wa nie, 49 – zdo bi gło wę ko gu ta, 50 – mia sto zna ne sma ko szom se ra, 51 – wie le ra zy uwal -
nia na w fil mie.
Pio no wo: 1 – du ży ogród w mie ście, 2 – for mu ła przy się gi, 3 – koń czą się, gdy za czy na ją się scho -
dy, 5 – du ża sa la na uni wer sy te cie, 6 – we rwa, za pał, 7 – eg zo tycz ny ptak z du żym dzio bem, 
8 – tu mu zeum ze słyn ną ko lek cją pa pi ru sów, 9 – drzwi do sto do ły, 10 – bę dzie mo ty lem, 11 – sto -
pień służ bo wy, 13 – go rą ce okrzy ki, okla ski po uda nym wy stę pie, 14 – do zgry zie nia, 17 – tu Akro -
pol, 19 – wę żyk, li nia ła ma na, 22 – le ku – ści śle okre ślo na, 24 – mia sto nad Sa nem, 26 – imię
mę skie z lwem w tle, 27 – kom plet kart, 30 – Sta ni sła wa Fi li pi na, „ko men dant ka po li cji ko bie cej”,
32 – osło nię cie sta no wi ska bo jo we go, 34 – jar, 36 – swój ad res po da je na od wro cie ko per ty, 38 –
spa da ją ca gwiaz da, 39 – uży wa na w prze my śle ce ra micz nym, 41 – oręż osy, 42 – krót ka to re wol -
wer, 44 – tu rec ka łód ka.
Po roz wią za niu krzy żów ki na le ży od czy tać ha sło, któ re two rzą li te ry w krat kach ozna czo nych w pra -
wym dol nym ro gu cy fra mi od 1 do 36:

(……......) (.....) (...................) (............................) (..........................................), (...........) (............................)
1  2  3  4  5    6  7    8  9  10  11  12   13  14  15  16  17  18   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   31  32  33  34  35  36

BOŻENA CHMIELEWSKA
Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych (nie decyduje data stempla
pocztowego) pod ad re sem re dak cji lub e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 20 września 2011 r.
W e -ma ilu pro si my o po da nie imie nia i na zwi ska oraz ad re su za miesz ka nia. Wśród Czy tel ni ków, któ -
rzy na de ślą pra wi dło we roz wią za nia, roz lo su je my na gro dy: książki Wydawnictwa W.A.B.
Na de sła nie przez Czy tel ni ka roz wią za nia ozna cza, że wy ra ża on zgo dę na pu bli ka cję swo je go
imie nia i na zwi ska oraz miej sca za miesz ka nia w razie wy gra nej. Peł ny re gu la min do wglą du 
w re dak cji. 
Roz wią za nie krzy żów ki z ha słem nr 8: „Nie ma miary dla serca człowieka”. Na gro dę, książki
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, wy lo so wa li: Ryszard Bedyński z Warszawy, Krystian
Abramowicz z Prabut, Barbara Bieganowska z Zamościa.
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