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.Z NAMI.

10 lat po zamachu w Nowym Jorku
„Oni mieli swoje plany, swoje marzenia” – uroczystości przed
pomnikiem Homo Homini, upamiętniającym ofiary zamachów
terrorystycznych

.TYLKO SŁUŻBA.
Komunikacja wewnętrzna
Bariery komunikacyjne – utrudniają czy wręcz uniemożliwiają
skuteczne porozumiewanie się
Logistyka
Miliony dla Policji (cd.) – samochody, skutery i inne „drobiazgi”
kupione dzięki pomocy NMF
Finanse
Wspólne szkolenie Policji, SG i ŻW – Fundusz Granic
Zewnętrznych
Mundurowy savoir-vivre
Sznur galowy – kiedy policjant powinien go nosić i jak założyć?
Czym różnią się sznury poszczególnych korpusów?

.OBOK NAS.
Szkolenie kandydatów na kierowców
L na drogach – nie są mile widziane, w obiegowej opinii to
spowalniacze i zawalidrogi

.POLICYJNY PITAWAL.
Napad na konwój
„Włoski” rabunek – sprawcy napadu do dziś pozostają nieznani

.TYLKO SŁUŻBA.
Komisariat Policji Poznań-Targi
Jedyny taki w Polsce – jego rejon działania to nie tylko teren
Międzynarodowych Targów Poznańskich, ale również kwartały
starych ulic wokół nich
Prezydencja UE
Program Policji – w okresie sprawowania przez Polskę
prezydencji Policja zainicjowała rozwój infrastruktury nauk
sądowych w Europie
Psy policyjne
Patrolują, tropią... – w podlaskiej policji służy 68 psów

.PRAWO.
Propagowanie totalitaryzmu
Przestępstwa z nienawiści – art. 256 k.k. i art. 257 k.k.

.SPORT.
Rozmaitości
Medaliści z Nowego Jorku – urlop na mistrzostwach; Bieg
z Policją; Tym razem głos miały... ryby; Najlepsza w Europie;
Mistrzostwa Policji w Półmaratonie; Sportowe zapowiedzi

.ROZRYWKA.
Kryminał antyczny
Sceny z życia Greków – rozmowa z Jakubem Szamałkiem,
autorem powieści kryminalnych
Pościg za Pegazem – fragment powieści kryminalnej Jakuba
Szamałka „Kiedy Atena odwraca wzrok” 

.KRAJ.
Rozmaitości
Ile pa sów ma ze bra?; No wo cze sne tech no lo gie na Eu ro 2012; 
Po moc dla Amel ki; No wy fur gon; Dla ma lu chów

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.
Policjanci proszą o łaskę
Załatwić gliniarza – dwaj policjanci skazani prawomocnym
wyrokiem zwrócili się do Prezydenta RP z prośbą o ułaskawienie
To lumpy muszą się bać policji, a nie odwrotnie – mówi prof. Piotr
Kruszyński, specjalista prawa karnego, wykładowca UW
Casus Jana G. – Policjant ułaskawiony przez prezydenta

.TYLKO SŁUŻBA.
Turniej Par Patrolowych
Białystok z pucharem – finał XVIII edycji Ogólnopolskich
Zawodów Policjantów Prewencji

.PRZED EURO 2012.
Gdańska próba generalna
Nowy stadion. Nowe drogi? – 42 tys. kibiców może bezpiecznie
opuścić PGE Arena w ciągu 11 minut, tylko co później policja
i służby porządkowe mają z nimi zrobić?
Prezydencja UE
Współpraca dla bezpieczeństwa – w ciągu pół roku trzeba
zabezpieczyć ponad 1500 imprez odbywających się pod szyldem
polskiej prezydencji w UE
Policjant, który mi pomógł 
Służba i duma – Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu jest
jedyną jednostką w kraju, która ma aż dwóch laureatów konkursu

.PAMIĘĆ.
71 lat po Katyniu i Miednoje
Przepraszamy, że tak późno; Przed Grobem Policjanta Polskiego;
Tablica i dęby; 2 września w Miednoje

.TYLKO ŻYCIE.
Europejski Rok Wolontariatu
Dzień Profilaktyki – PaT, program skierowany do młodzieży,
realizowany pod auspicjami KGP, na obchodach promujących
Europejski Rok Wolontariatu

.PROWOKACJE.
Wyroki komisji lekarskich
Odrzuceni – czy policjant po przebytym udarze mózgu musi
odejść ze służby?

.TYLKO SŁUŻBA.
Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – broń służbowa, amunicja
ponadnormatywna
Active shooter
Szanse na przeżycie – jak ma się zachować w razie ataku
aktywnego strzelca każdy, kto znajdzie się w rejonie jego 
działania

zdjęcie na okładce Bła żej Bą kie wicz 
(Ze spół Pra so wy KWP w Gdań sku)
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No wo cze sne tech no lo gie
na Eu ro 2012 

Gra ni cę Pol ski prze kro czy li ter ro ry ści.
Nie bez piecz na sub stan cja, któ rą po sia -
da ją, mo że zo stać uży ta pod czas Eu -
ro 2012. Ta in for ma cja sta wia na no gi

wszyst kie służ by. To sce na riusz po ka -

zów tech no lo gii re ago wa nia i za rzą dza -

nia kry zy so we go, któ re to wa rzy szy ły

eu ro pej skiej kon fe ren cji na rzecz bez -

pie czeń stwa, Se cu ri ty Re se arch Con -

fe ren ce 2011. Kon fe ren cja, któ rej jed nym z pa tro nów branżowych

by ła „Po li cja 997”, od by ła się w War sza wie w dniach 19–21 wrze śnia.

Co ro ku or ga ni zu je ją kraj unĳ nej pre zy den cji. Te go rocz ną, szó stą

już edy cję Se cu ri ty Re se arch Con fe ren ce zor ga ni zo wał Prze my sło -

wy In sty tut Au to ma ty ki i Po mia rów PIAP wspól nie z Ko mi sją Eu ro -

pej ską. 

Pod czas po ka zu za pre zen to wa no no wo cze sne la bo ra to rium che -

micz ne, któ re po zwa la wy kryć nie bez piecz ne sub stan cje oraz pan cer -

ny wóz po li cyj ny, z któ re go moż na ko or dy no wać dzia ła nia na wet

w nie bez piecz nym te re nie. Moż na by ło po dzi wiać ro bo ty, ka me ry

i sys te my łącz no ści, któ re bar dzo przy da dzą się służ bom – nie tyl ko

Po li cji – w sy tu acjach kry zy so wych.

IF 
zdj. PIAP

Ile pa sów ma ze bra?
Od wrze śnia dwie po li cjant ki ze sto łecz nej KRP IV pro wa dzą za -

ję cia dla klas pierw szych i ze ró wek z Wo li i Be mo wa Bez piecz na dro -
ga do szko ły – pro po nu ją ma lu chom spa cer w oko li cach ich szko ły,

a przy oka zji opo wia da ją, jak bez piecz nie prze cho dzić przez jezd nię

i dla cze go nie wol no roz ma wiać z nie zna jo my mi.

– To o wie le cie kaw sze dla dzie ci niż zwy kła po ga dan ka w kla sie

– tłu ma czy asp. Agniesz ka Ma kow ska, któ ra uło ży ła pro gram za jęć.

– Pod czas spa ce ru za da je my dzie ciom za gad ki i da je my pro ste za da -

nia, na przy kład po li cze nie, ile przejść dla pie szych mi nę li śmy

po dro dze. 

Zwy kle w za ję ciach bio rą udział dwie kla sy ra zem ze swo imi na -

uczy ciel ka mi. Sierż. Iwo na Mą dzik, któ ra z asp. Ma kow ską pro wa dzi

za ję cia, mó wi, że gra fik ma ją na pię ty – co dzien nie spa ce ru ją z kil ko -

ma kla sa mi po róż nych tra sach. – Waż ne, że by dzie ci za pa mię ta ły jak

naj wię cej: czę sto po ta kich za ję ciach zda rza się, że po ucza ją ro dzi -

ców, któ rzy chcą z ni mi prze cho dzić w nie do zwo lo nych miej scach

al bo na czer wo nym świe tle – mó wią po li cjant ki. – To zna czy, że coś

im zo sta je w gło wach po na szych spa ce rach.

AW
zdj. An drzej Mi tu ra

Wi tam ser decz nie
By nie do szło do dez in for ma cji na sze ro ką ska lę, my ślę, że po win -

ni ście opu bli ko wać spro sto wa nie do ar ty ku łu „Broń po no we mu” opu -
bli ko wa ne go w nu me rze 9 mie sięcz ni ka. Cho dzi mi o cyt. „(...)
ko niecz ność zda nia bro ni pod czas po by tu w szpi ta lu i sa na to rium zo -
sta ły roz sze rzo ne obec nie o zwol nie nie le kar skie (...)”. Pro po nu ję jesz -
cze raz za po znać się z tre ścią za rzą dze nia.

Adam Pasz ty ła

I świę ta ra cja, Sza now ny Czy tel ni ku. Nie po sia da nie bro ni

przy so bie – zgod ne z zapisem za rzą dze nia nr 852 Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji z dnia 22 lip ca 2011 r. w spra wie za sad przy zna -

wa nia i użyt ko wa nia bro ni pal nej przez po li cjan tów: „Za bra nia się

po li cjan to wi: (...) po sia da nia przy so bie bro ni pal nej pod czas (...)

le cze nia szpi tal ne go lub sa na to ryj ne go oraz zwol nie nia le kar skie -

go” (par. 10 ust. 3 pkt c) – nie jest rów no znacz ne ze „zda niem

bro ni”. Zbyt nio tu roz sze rzy łem wy kład nię słow ną. Mea cul pa.

Dzię ku ję za uważ ne czy ta nie na szych tek stów.

PRZE MY SŁAW KA CAK

Po moc dla Amel ki 
Mo to cy kli ści zrze sze ni w klu bie Kni ght Ri ders IPA Po land prze -

ka za li 7630 zł na re ha bi li ta cję Amel ki, któ ra sie dem lat te mu uro -

dzi ła się bez nó żek i rącz ki. O spra wie pi sa li śmy w sierp niu,

w re por ta żu „Jeż dżą z gło wą, nie z ma net ką”, któ ry po wstał

po V Mię dzy na ro do wym Zlo cie Mo to cy klo wym Kni ght Ri ders

w Cho to wej ko ło Tar no wa. Na au kcji ze bra no wte dy po nad 7,5 tys.

zł, któ re 1 wrze śnia przed sta wi cie le po li cyj ne go klu bu – pre zy dent

Krzysz tof „Ge pard” Bia łek, wi ce pre zy dent Sta ni sław „Stan ley” Dyn -

gosz i dy rek tor chap te ru Kni ght Ri ders IPA Tar nów Wie sław To karz

– uro czy ście prze ka za li na po moc dla dziec ka. 

Amel ka od uro dze nia mo że li czyć na wspar cie po li cyj nych mo to -

cy kli stów. Wcze śniej w Ło dzi, a te raz, gdy prze nio sła się w ro dzin ne

stro ny, do Tar no wa. W cią gu trzech lat tar now scy ry ce rze prze ka za li

kwo tę oko ło 13 tys. zł na kon to fun da cji, któ ra po ma ga Amel ce.

P. Ost. 
zdj. ar chi wum Kni ght Ri ders IPA Tar nów
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No wy fur gon
Pod czas na ra dy ka dry kie row ni czej

Po li cji z kie row nic twem MSWiA za -

pre zen to wa no mo del no we go fur go nu

wy pa do we go. 

Mer ce de sy sprin te ry wej dą do służ -

by przed Mi strzo stwa mi Eu ro py w Pił -

ce Noż nej Eu ro 2012 i w pierw szej

ko lej no ści prze zna czo ne bę dą dla po li -

cjan tów OPP, któ rzy we zmą udział

w za bez pie cza niu tej im pre zy.

Sa mo chód mie ści kie row cę i „pra we go” oraz 6 po li cjan tów w prze dzia le trans por to wym.

Ma funk cjo nal nie roz miesz czo ne sie dze nia i za mo co wa nia na wy po sa że nie funk cjo na riu szy

oraz moż li wość opusz cza nia prze dzia łu trans por to we go na trzy stro ny. Jest znacz nie wyż szy

od do tych czas użyt ko wa nych w Po li cji volks wa ge nów trans por te rów.

Mie rzą cy 183 cm świę to krzy ski ko men dant wo je wódz ki Po li cji insp. Mi -

ro sław Schos sler oraz jesz cze wyż szy od nie go mi ni ster SWiA Je rzy Mil -

ler nie mie li trud no ści ze sta niem we wnę trzu fur go nu.

W oce nie po li cyj nych spe cja li stów, ma ją cych od bie rać nad cho dzą ce

fur go ny, sa mo chód wy ma ga jesz cze po pra wek kil ku drob nych de ta li, np.

za sła bo za mo co wa nej lamp ki pod su fi to wej, któ ra – przy in ten syw nej

eks plo ata cji w naj róż niej szych wa run kach – mo gła by gro zić wy pa da -

niem.

PK
zdj. PK

Dla 
ma lu chów

„Ma mo, ta to już

wiem, jak być bez -

piecz nym!” – trwa ko -

lej na edy cja kam pa nii

pre wen cyj nej pod tym ha słem. Na uczy -

cie le przed szkol ni i ro dzi ce przed szko la -

ków mo gą do stać bez płat ne ma te ria ły

edu ka cyj ne, a dla ma lu chów przy go to wa -

no atrak cyj ny kon kurs. Szcze gó ły i ma te -

ria ły do po bra nia na

http://www.war ta dla dzie ci.pl/. 
Dzie ci w przed szko lach i szko łach od -

wie dza tej je sie ni rów nież Spon ge Bob

– bo ha ter kre sków ki i ogól no pol skiej

kam pa nii spo łecz nej na rzecz bez pie -

czeń stwa w ru chu dro go wym. Gąb ko we -

mu stwor ko wi to wa rzy szą po li cjan ci,

któ rzy uczą dzie ci, jak być bez piecz nym

pie szym, pa sa że rem czy ro we rzy stą.
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Dwaj policjanci z Kędzierzyna-Koźla skazani
prawomocnym wyrokiem za przekroczenie uprawnień
podczas interwencji zwrócili się do prezydenta RP
z prośbą o ułaskawienie. Ich prośbę poparło ponad
30 tys. policjantów z całego kraju, mieszkańcy i władze
miasta.

PO LI CJANT: „ŻE BY RA TO WAĆ LU DZI”
3 sierp nia 2006 ro ku. Dy żur ny KPP w Kę dzie rzy nie -Koź lu po wia da -

mia pa trol po li cji, że w Ka na le Kłodz kim to nie męż czy zna. St. sierż.

Se ba stian Za jąc w cią gu kil ku mi nut do jeż dża na miej sce. Wy cią ga

nie do szłe go to piel ca z wo dy. Męż czy zna jest pod sil nym wpły wem

al ko ho lu, nie od dy cha, si nie je. Po li cjant nie wa ha się ani chwi li, sto -

su je sztucz ne od dy cha nie usta -usta. Fa cho wo, bo ukoń czył szko łę

ra tow nic twa me dycz ne go. 

– Mię dzy in ny mi po to, że by ra to wać lu dzi, że by umie jęt nie udzie -

lać po mo cy w róż nych sy tu acjach, ja kie zda rza ją się pod czas służ by

– mó wi Za jąc.

Te umie jęt no ści wie le ra zy mu się przy da ły. Tak by ło i w tym przy -

pad ku. Za nim przy je cha ło po go to wie, męż czy zna od zy skał przy tom -

ność.

Po li cjant ode brał po dzię ko wa nia i gra tu la cje od prze ło żo nych. Był

szczę śli wy, że uda ło mu się ura to wać czło wie ka. Te go dnia był bo ha -

te rem. Na stęp ne go za czę ła się spra wa, któ ra wy eli mi no wa ła go z Po -

li cji. 

LE GI TY MO WA NY: „ODP… SIĘ!” 
Noc z 4 na 5 sierp nia 2006 ro ku. Ten sam re jon, dziel ni ca Koź le -Port.

Naj bar dziej za gro żo na prze stęp czo ścią w ca łym mie ście. Kra dzie że

zło mu, bój ki, roz bo je zda rza ją się tu bar dzo czę sto. Starszy sierżant

Se ba stian Za jąc peł ni służ bę tym ra zem z sierż. Ja ku bem Dziu bą.

Zna ją ten re jon, wie dzą, że po li cja jest tu wy jąt ko wo nie lu bia na. 

Pa tro lu jąc uli ce, pod jeż dża ją w po bli że tu tej szej knaj py. Dwaj 

pod pi ci męż czyź ni na ich wi dok za czy na ją kląć i rzu cać obe lga mi

pod ich ad re sem. Po li cjan ci przy stę pu ją do le gi ty mo wa nia ich. 

Je den męż czy zna oka zu je do ku men ty, dru gi od ma wia. Na po now ne

py ta nie po li cjan ta, jak się na zy wa, krzy czy: „Prze cież ci k… mó wi -

łem!” 

– Za czął ubli żać mo je mu ko le dze, szar pać go. Pa dły sło wa na ch…

i po dob ne. Wspól nie wsa dzi li śmy go więc do ra dio wo zu, aby za wieźć

go do ko mi sa ria tu. W ra dio wo zie fa cet na gle zła god niał. Oka zał do -

ku men ty i pro sił, wręcz bła gał, że by nie za trzy my wać go na doł ku

– opo wia da Se ba stian Za jąc. – Tłu ma czył, że pra cu je na bar ce,

na stęp ne go dnia ma wy pły nąć w rejs, a jak go za trzy ma my, to stra ci

pra cę. 

Obaj po li cjan ci twier dzą, że ule gli proś bom, po sta no wi li je dy nie

uka rać za trzy ma ne go man da tem. Ale po nie waż od stro ny knaj py nad -

cho dzi ła gru pa pod pi tych osób, że by nie spo wo do wać zbie go wi ska,

od je cha li da lej, na pę tlę au to bu so wą. 

– Tam wy pi sa li śmy Da riu szo wi M. man dat 100-zło to wy – tłu ma -

czy Za jąc. – I wy pu ści li śmy go.

PRO KU RA TOR: „PRZE KRO CZE NIE UPRAW NIEŃ” 
10 mi nut póź niej dy żur ny ko men dy po in for mo wał ich przez ra dio sta -

cję, że ode brał te le fon od Da riu sza M., któ ry zło żył na nich skar gę.

Twier dził, że zo stał wy wie zio ny do la su, gdzie je den z po li cjan tów

pusz czał mu gaz łza wią cy w oczy tak dłu go, aż wy pry skał ca ły po -

jem nik, że ubli ża li mu i zmu sza li do pod pi sa nia na klęcz kach man -

da tu. 

Po skoń czo nej służ bie po li cjan ci na pi sa li no tat kę, w któ rej opi sa li

prze bieg in ter wen cji. Dwa dni póź niej pro ku ra tor re jo no wy w Kę -

dzie rzy nie -Koź lu przed sta wił oby dwu funk cjo na riu szom za rzu ty

o czyn z art. 231 k.k. – prze kro cze nie upraw nień, a Ja ku bo wi Dziu -

bie do dat ko wo o czyn z art. 271 k.k. – fał szo wa nie do ku men tów (na -

pi sa nie nie praw dy w no tat ce służ bo wej). Zo sta li za wie sze ni

w obo wiąz kach służ bo wych. 

– Wszy scy w ko men dzie by li śmy zszo ko wa ni, że pro ku ra tor tak ła -

two dał wia rę sło wom ka ra ne go czło wie ka prze ciw ko sło wom po li -

cjan tów – mó wi Krzysz tof Ptak, prze wod ni czą cy za rzą du te re no we go

NSZZ Po li cjan tów w Kę dzie rzy nie -Koź lu. – Nie wie rzy li śmy w wi nę

na szych ko le gów i po sta no wi li śmy im po móc. Ze spe cjal ne go fun du -

szu związ ko we go opła ci li śmy ad wo ka ta, że by pro wa dził ich spra wę. 

KO MEN DANT: „TO DO BRZY PO LI CJAN CI”
– Za jąc i Dziu ba to do brzy po li cjan ci, wie lo krot nie na gra dza ni. Nie

wie rzy li śmy w ich wi nę, zwłasz cza że po mó wił ich czło wiek do brze

zna ny po li cji, wie lo krot nie ka ra ny – mó wi prze ło żo ny oby dwu po li -

cjan tów, ko men dant po wia to wy w Kę dzie rzy nie -Koź lu mł. insp. To -

masz Ka war ski. – Cie szy li śmy się, kie dy de cy zją są du zo sta li

od wie sze ni i mo gli wró cić do służ by. 

Kil ka dni po tym „od wie sze niu” Se ba stian Za jąc ura to wał ko lej ne -

go czło wie ka. Dzię ki szyb kiej in ter wen cji uda ło mu się w po rę do -

trzeć do nie do szłe go sa mo bój cy, od ciąć go ze sznu ra i sku tecz nie

re ani mo wać. 

Tym cza sem po stę po wa nie prze ciw ko oby dwu po li cjan tom trwa ło.

Przed są dem ze zna wa li ko lej ni świad ko wie. Wśród nich ko le ga rze -

ko mo po krzyw dzo ne go Da riu sza M. 

– Ten świa dek ze znał, że ob ser wu jąc z pew nej od le gło ści in ter -

wen cję, dzi wił się na szej cier pli wo ści, sły sząc jak M. nam ubli żał. Po -

wie dział też są do wi, że M. na stęp ne go dnia po zda rze niu chwa lił się

kum plom, że za ła twił dwóch gli nia rzy, skła da jąc na nich skar gę. Za -

py ta ny przez sąd, czy wi dział wte dy na twa rzy po krzyw dzo ne go śla -

dy po pa rze nia ga zem, świa dek od po wie dział, że nie. Ale tych ze znań,

świad czą cych na na szą ko rzyść, sąd nie wziął pod uwa gę – mó wi Se -

ba stian Za jąc.

Sąd re jo no wy od mó wił wia ry god no ści ze zna niom świad ka To ma -
sza G. al bo wiem po pierw sze świa dek ten mógł nie wi dzieć do kład nie
prze bie gu zda rzeń, bo wiem roz gry wa ją ce się zda rze nia za sła niał mu ra -
dio wóz, a nad to świa dek ten nie skła dał ze znań w po stę po wa niu przy -
go to waw czym a w po stę po wa niu są do wym prze słu chi wa ny był dwa i pół
ro ku po zda rze niu (…) (z uza sad nie nia wy ro ku – pi sow nia i in ter -

punk cja oryg.). 

SĄD: „WIN NI” 
16 stycz nia 2009 ro ku w są dzie re jo no wym za pa dły wy ro ki ska zu ją -

ce Se ba stia na Za ją ca na ka rę jed ne go ro ku i 2 mie się cy po zba wie nia
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wol no ści w za wie sze niu na 2 la ta i Ja ku ba Dziu bę na ka rę jed ne go ro -

ku i 4 mie się cy w za wie sze niu na 2 la ta. 

Po ape la cji sąd okrę go wy zwró cił spra wę do po now ne go roz pa trze -

nia. W czerw cu 2011 ro ku wy ro kiem są du okrę go we go ka ry te zo sta -

ły zmniej szo ne do 6 mie się cy po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu

na dwa la ta. 

Sąd uznał, że oby dwaj po li cjan ci do pu ści li się bez pod staw ne go za -

trzy ma nia Da riu sza M. i wy wie zie nia go za mia sto: Wy ja śnie nia oskar -
żo nych, że Da riusz M. sta wiał czyn ny opór wo bec funk cjo na riu szy po li cji
są od osob nio ne i nie ma ją po twier dze nia w po zo sta łym zgro ma dzo nym
ma te ria le do wo do wym a świad czą je dy nie o chę ci unik nię cia przez oskar -
żo nych od po wie dzial no ści kar nej (z uza sad nie nia wy ro ku – pi sow nia

i in ter punk cja oryg.).

Ja kub Dziu ba zda niem są du do pu ścił się tak że prze stęp stwa

z art. 271 k.k., czy li sfał szo wa nia no tat ki służ bo wej, po nie waż nie

opi sał w niej oko licz no ści bez pod staw ne go wy wie zie nia po krzyw -

dzo ne go do la su. Utrzy my wa nie przez oskar żo ne go Ja ku ba Dziu bę, że
za po mniał ująć tę oko licz ność w no tat ce, gdyż po sia dał ma ło cza su do jej
spo rzą dze nia, ab so lut nie nie za słu gu je na apro ba tę, tym bar dziej, że
po na wią za niu łącz no ści z dy żur nym, o tym fak cie mó wił (z uza sad nie -

nia wy ro ku – pi sow nia i in ter punk cja oryg.).

Wy rok jest pra wo moc ny. 

ZWIĄZKOWCY:
„POPARCIE PRZESZŁO NASZE OCZEKIWANIA” 
– In for ma cję o tym, że za padł pra wo moc ny wy rok ska zu ją cy na szych

ko le gów, do sta łem SMS -em, kie dy uczest ni czy łem w po sie dze niu

Kra jo we go Za rzą du NSZZ Po li cjan tów – mó wi asp. sztab. Igna cy Kra -

sic ki, prze wod ni czą cy opol skich związ ków po li cyj nych. – Wspól nie

z ko le ga mi z „kra jów ki” za czę li śmy się za sta na wiać, co w tej sy tu acji

mo że my jesz cze zro bić. Wte dy zro dził się po mysł, że by wy stą pić

do pre zy den ta z proś bą o uła ska wie nie na szych ko le gów. O uła ska -

wie nie mo że się zwró cić sam za in te re so wa ny, je go peł no moc nik lub

ro dzi na. My mo gli śmy je dy nie po przeć ta ką proś bę. 

Jesz cze te go sa me go dnia Kra sic ki ro ze słał pi sma do wszyst kich

związ ko wych za rzą dów wo je wódz kich z proś bą o pod pi sy pod pe ty -

cją do pre zy den ta. Opol scy związ kow cy umie ści li proś bę tak że na in -

ter ne to wym fo rum po li cyj nym. Od zew prze szedł ich ocze ki wa nia.

W cią gu mie sią ca ze bra li pra wie 30 ty się cy pod pi sów. 

Po par cia ska za nym po li cjan tom udzie li li nie tyl ko ich ko le dzy po

fa chu. Na nad zwy czaj nej se sji ra dy mia sta w Kę dzie rzy nie -Koź lu rad -

ni pod ję li uchwa łę po pie ra ją cą pe ty cję o uła ska wie nie. Co cie ka we,

bez wzglę du na to, ja kie re pre zen to wa li opcje po li tycz ne, pod ję li ją

jed no myśl nie. 

– Nie cho dzi tu o pod wa ża nie wy ro ku są du, a je dy nie o gest po par -

cia dla obu pa nów. Po dej mu jąc uchwa łę, chcie li śmy włą czyć się

w sze ro ki nurt dzia łań na rzecz uła ska wie nia po li cjan tów – oświad -

czył na ła mach lo kal nej ga ze ty bur mistrz mia sta To masz Wan tu ła.

Pod pi sy pod po par ciem ini cja ty wy ze brał rów nież miej sco wy pro -

boszcz, po par cia udzie li li tak że opol scy po sło wie. Spra wą za in te re -

so wał się wy bit ny kar ni sta prof. Piotr Kru szyń ski. W imie niu oby dwu

po li cjan tów na pi sał i uza sad nił proś bę o uła ska wie nie i 18 sierp nia br.

zło żył ją w Kan ce la rii Pre zy den ta RP. 

Do proś by do łą czo ne zo sta ły wszyst kie li sty z po par ciem i pod pi -

sa mi. 

SKA ZA NY: „ZO STA WI ŁEM W PO LI CJI MO JĄ DU SZĘ”
Se ba stian Za jąc i Ja kub Dziu ba ode szli ze służ by, za nim wy rok się

upra wo moc nił. 

– Czu ję się tak, jak by mi wy dar to te 11 lat służ by, jak by te la ta nie

by ły nic war te – mó wi Se ba stian Za jąc. 

Z Ja ku bem Dziu bą nie uda ło nam się po roz ma wiać. Wy je chał

do pra cy za gra ni cę. Se ba stian Za jąc mó wi, że żal i roz go ry cze nie czu -

je do wy mia ru spra wie dli wo ści, nie do Po li cji. Gdy by to by ło moż li -

we, wró cił by do służ by. Za pew nia, że je go ko le ga też. 

– Zo sta wi łem tam ka wał mo jej du szy – mó wi Za jąc.

Ko men dant Ka war ski, tak jak wszy scy po li cjan ci z Kę dzie rzy na -

-Koź la, pod pi sał się pod pe ty cją do pre zy den ta. Mó wi, że je śli Za jąc

i Dziu ba zo sta ną uła ska wie ni, chęt nie przyj mie ich zno wu do służ -

by. 

– Dla ta kich do brych gli nia rzy za wsze jest miej sce – za pew nia. 

DA RIUSZ M.: „ZA ŁA TWI ŁEM GLI NIA RZY”
Da riusz M. stał się w swo im śro do wi sku bo ha te rem. Szczy ci się, że

za ła twił gli nia rzy. W sierp niu lo kal ne me dia do no si ły, że Da riusz M.

po pi ja ne mu wsz czął awan tu rę w knaj pie, po bił czło wie ka, a gdy ktoś

chciał we zwać po li cję, krzy czał, że po li cji się nie boi, bo dwóch gli -

nia rzy już za ła twił.

ELŻ BIE TA SI TEK
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Panie profesorze, jest Pan autorem prośby
do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
o ułaskawienie dwóch policjantów
z Kędzierzyna-Koźla, Sebastiana Zająca i Jakuba
Dziuby. Co Pana skłoniło, żeby zająć się tą sprawą?

– Kie dy usły sza łem o wy ro ku, ja ki za padł w tej spra -

wie, od ra zu mia łem po czu cie, że po li cjan tów skrzyw -

dzo no. Uwa żam bo wiem, że po li cjant po wi nien być

zde cy do wa ny, a wo bec chu li ga nów – na wet w ja kimś

sen sie bru tal ny. To ło buz ma się bać po li cjan ta, a nie

od wrot nie. Kie dy więc do wie dzia łem się, że dwaj stró -

że pra wa zo sta li ska za ni na pod sta wie ze znań czło wie -

ka ka ra ne go, o złej opi nii, po sta no wi łem po znać spra wę

do kład nie. 

Kiedy wyraził Pan wolę zajęcia się tą sprawą,
przedstawiciele policyjnych związków zawodowych
zaprosili Pana na spotkanie w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Opolu. Czego się Pan tam
dowiedział?

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY Policjanci proszą o łaskę POLICJA 997       październik 2011 r.8

To lum py mu szą się
bać po li cji, 
a nie od wrot nie

– Roz ma wia łem z oby dwo ma ska za ny mi, z ich

prze ło żo ny mi i ko le ga mi. Utwier dzi łem się w prze -

ko na niu, że to bar dzo do brzy po li cjan ci, że wszy -

scy prze ło że ni sto ją za ni mi mu rem. Zo ba czy łem

też, jak wiel kie ne ga tyw ne zna cze nie ma ten wy -

rok są du dla ca łe go śro do wi ska po li cyj ne go. I ja się

z ty mi od czu cia mi zga dzam. W Sta nach Zjed no czo -

nych męż czy zna, któ ry za cho wy wał by się tak, jak

rze ko mo po krzyw dzo ny Da riusz M., był by bru tal -

nie rzu co ny na ma skę sa mo cho du, na wet obe rwał -

by pał ką, a już z ca łą pew no ścią zro bio no by mu

spra wę o sta wia nie opo ru przed sta wi cie lom wła dzy.

U nas ktoś, kto lży po li cjan ta, ata ku je go, wy star czy,

że się po skar ży, że źle go trak to wa no, a już ro le się

od wra ca ją: on sta je się po krzyw dzo nym, a stró że

pra wa oskar żo ny mi. To ja kaś pa ra no ja. To złe sto so -

wa nie pra wa. Tak nie mo że być. Je śli chce my bez -

piecz nie cho dzić po uli cach, to lum py mu szą się

bać po li cji, a nie od wrot nie.

Jakimi argumentami chce Pan Profesor przekonać
prezydenta, aby zastosował akt łaski?

– Po pierw sze – wy rok, choć pra wo moc ny, jest mo im

zda niem błęd ny, po nie waż ze zna nia po krzyw dzo ne go

nie są po twier dzo ne żad ny mi do wo da mi w po sta ci np.

ob duk cji le kar skiej czy ze znań wia ry god nych świad ków.

Wy rok opie ra się na ze zna niach oso by trzy krot nie ka ra -

nej. Był na to miast świa dek, któ ry po twier dzał wer sję

po li cjan tów, ale sąd nie wziął te go pod uwa gę.

Po dru gie – ka ra, cho ciaż wy da je się ła god na, jest dla

tych po li cjan tów dra stycz nie su ro wa, po nie waż mu sie li

odejść ze służ by. W do dat ku wy rok w za wie sze niu nie

po zwa la na wy wie dze nie ka sa cji. 

I po trze cie – bar dzo istot ne jest spo łecz ne od dzia -

ły wa nie te go wy ro ku. Prze stęp cy bę dą się utwier dzać

w prze ko na niu, że wy star czy po li cjan ta po mó wić, że by

go wy eli mi no wać, a po li cjan ci od wrot nie – bę dą ba li się

po dej mo wać in ter wen cje.

Jakie warunki musi spełniać sprawa, żeby wystąpić
do prezydenta o ułaskawienie?

– K.p.k. nie sta wia tu ja kichś szcze gól nych wa run -

ków. Z proś bą o uła ska wie nie mo że się zwró cić do pre -

zy den ta każ dy oby wa tel ska za ny pra wo moc nym

wy ro kiem. 

Rozmowa 
z profesorem 
Piotrem 
Kruszyńskim, 
specjalistą 
prawa karnego, 
wykładowcą 
Uniwersytetu 
Warszawskiego
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Czy prezydent wszczyna jakąś specjalną procedurę dotyczącą badania sprawy?

– To jest za kres dys kre cjo nal nej wła dzy pre zy den ta. Z re gu ły jest tak, że pre zy dent

zwra ca się o opi nię w da nej spra wie do pro ku ra to ra ge ne ral ne go. Pro ku ra tor ge ne ral -

ny spo rzą dza opi nię w try bie szcze gól nym, a pre zy dent mo że wziąć tę opi nię pod uwa -

gę, lecz nie mu si. K.p.k. nie sta wia tu żad nych wa run ków. Po wta rzam, to jest za kres

dys kre cjo nal nej wła dzy pre zy den ta.

Poparcie dla skazanych policjantów wyraziły różne środowiska. 30 tys. podpisów
pod petycją do prezydenta zebrali policjanci…

– I nie tyl ko oni. Pe ty cje pły nę ły od po li cjan tów, od ra dy mia sta, pa ra fii, od róż nych

or ga ni za cji. Wszyst kie je, a tak że opi nie służ bo we o tych po li cjan tach, do łą czy łem

do umo ty wo wa nej proś by o uła ska wie nie. 18 sierp nia zło ży łem wszyst ko w Kan ce la rii

Pre zy den ta.

Ile czasu trwa rozpatrywanie sprawy przez prezydenta?

– Nie jest to okre ślo ne. To za le ży wy łącz nie od pre zy den ta. Mam na dzie ję, że w tej

spra wie de cy zja za pad nie szyb ko…

W redakcji „Policji 997” też mamy taką nadzieję. Dziękuję za rozmowę.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. An drzej Mi tu ra
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Ca sus Ja na G.
Wśród uła ska wio nych przez pre zy den tów RP
zna lazł się ska za ny po li cjant. Akt uła ska wie -
nia miał miej sce w 2002 ro ku. Spra wa do ty -
czy ła sto łecz ne go funk cjo na riu sza sierż.
sztab. Ja na G., któ ry zo stał ska za ny za prze -
kro cze nie gra nic obro ny ko niecz nej. 
9 mar ca 1997 ro ku 46-let ni wów czas sierż.
sztab. Jan G., ja dąc wie czo rem na służ bę,
cze kał na przy stan ku tram wa jo wym na war -
szaw skim Bród nie. Był po cy wil ne mu. Zo ba -
czył, jak trzej męż czyź ni za ata ko wa li sto ją ce
na przy stan ku dwie ko bie ty. Zmu si li je do od -
da nia pie nię dzy, si łą ścią ga li im pier ścion ki,
zry wa li łań cusz ki. Jan G. sta nął w obro nie na -
pad nię tych ko biet. Ostrzegł, że jest po li cjan -
tem i że ma broń. Gdy to nie po skut ko wa ło,
strze lił w po wie trze. 
Na past ni cy ucie kli. Tym cza sem na od głos
strza łów z po bli skie go pu bu wy bie gło kil ku
męż czyzn. Z ki ja mi bi lar do wy mi ru szy li w kie -
run ku po li cjan ta. Oba wia jąc się, że chcą go
za ata ko wać, Jan G. za czął strze lać. Dwóch
męż czyzn zgi nę ło, je den zo stał cięż ko ran ny. 
Śledz two trwa ło dwa la ta. Jan G. zo stał zwol -
nio ny ze służ by. Wyje chał z War sza wy, bar -
dzo pod upadł na zdro wiu. W 1999 ro ku
ska za ny zo stał pra wo moc nym wy ro kiem
na ka rę 5 lat po zba wie nia wol no ści. Wy ko na -
nie ka ry by ło od ro czo ne. Jan G. wy stą pił
o ka sa cję, ale Sąd Naj wyż szy nie przy chy lił
się do wnio sku.
W mar cu 2002 ro ku ów cze sny mi ni ster spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Krzysz tof Ja nik
wy stą pił do pre zy den ta Alek san dra Kwa -
śniew skie go z wnio skiem o uła ska wie nie
Jana G. Pod kre ślał, że Jan G. był bar dzo do -
brym po li cjan tem, do świad czo nym (15 lat
służ by), bez na ło gów, o nie po szla ko wa nej
opi nii. Bę dąc świad kiem prze stęp stwa, za -
re ago wał jak na po li cjan ta przy sta ło – ar gu -
men to wał mi ni ster – ale nie ste ty sy tu acja
wy mknę ła się spod kon tro li. 
Proś bę o uła ska wie nie Ja na G. po parł pre -
mier Le szek Mil ler. Ak cje zbie ra nia pod pi sów
pod pe ty cją o uła ska wie nie pro wa dzi li związ -
kow cy Ko men dy Sto łecz nej Po li cji, zbie ra jąc
kil ka na ście ty się cy pod pi sów po li cjan tów
z ca łe go kra ju. 
Pe ty cja o uła ska wie nie zbie gła się w cza sie
z tra gicz nym wy da rze niem w Pa ro lach
pod War sza wą, gdzie w trak cie po li cyj nej
ak cji ban dy ci za strze li li po li cjan ta Mi ro sła-
wa Ża ka. Zda rze nie to wy wo ła ło fa lę dys-
ku sji na te mat za ostrze nia kar za atak na po -
li cjan ta.
W kwiet niu 2002 ro ku pre zy dent Alek san der
Kwa śniew ski uła ska wił Ja na G.

E.S. 

Akt ła ski
Uła ska wie nie to skie ro wa ny do prze stęp cy in dy wi du al ny akt ła ski, któ ry
zgod nie z art. 139 Kon sty tu cji RP przy słu gu je Pre zy den to wi RP. Akt ła ski
mo że być za sto so wa ny w sto sun ku do osób ska za nych pra wo moc nym
wy ro kiem, z wy jąt kiem osób ska za nych wy ro ka mi Try bu na łu Sta nu (ze
wzglę du na po li tycz ny cha rak ter urzę du Pre zy den ta RP i rów nież po li tycz -
ny ro dzaj spraw, któ re roz po zna wa ne są przez Try bu nał Sta nu).
Akt ła ski po wi nien być sto so wa ny tyl ko wte dy, gdy wy ma ga ją te go wzglę -
dy hu ma ni zmu i spra wie dli wo ści, a nie moż na im za dość uczy nić w dro dze
po stę po wa nia są do we go. 
Art. 139 Kon sty tu cji RP nie okre śla spo so bu ko rzy sta nia z te go pra wa, jak
i je go gra nic. 
Uła ska wie nie mo że do ty czyć wszyst kich pra wo moc nie orze czo nych kar.
Je go za kres po zo sta wio ny jest uzna niu Pre zy den ta RP, któ ry sto su jąc je,
nie jest zwią za ny żad ny mi prze pi sa mi okre śla ją cy mi prze słan ki uła ska wie -
nia. Uła ska wie nie mo że przy brać po stać peł nej ła ski, któ ra po le ga na da -
ro wa niu ska za ne mu ca łej ka ry, oraz ła ski czę ścio wej, któ ra po le ga
na zła go dze niu orze czo nej ka ry. Ła ska czę ścio wa (nie peł na) mo że przy -
brać po stać: da ro wa nia tyl ko nie któ rych spo śród wy mie rzo nych ska za ne -
mu i nie wy ko na nych jesz cze kar; zła go dze nia po szcze gól nych kar po przez
ob ni że nie ich wy so ko ści; zła go dze nie ka ry po przez jej za mia nę na ka rę ła -
god niej szą (np. z ka ry po zba wie nia wol no ści na grzyw nę). 
Pre zy dent RP ma peł ną swo bo dę de cy zji w za kre sie wy bo ru tych spo śród
wy mie rzo nych ska za ne mu kar oraz środ ków kar nych, któ re cał ko wi cie lub
w czę ści da ru je. 
Akt ła ski po le gać mo że rów nież na za wie sze niu wy ko na nia orze czo nej
ka ry lub po zo sta łej do od by cia ka ry czy też na wcze śniej szym za tar ciu
ska za nia. Akt ła ski ła go dząc, a tym bar dziej cał ko wi cie da ro wu jąc, ka rę
mo że rów nież znieść obo wią zek na pra wie nia przez ska za ne go szko dy wy -
rzą dzo nej prze stęp stwem na ło żo ny na nie go przy wa run ko wym za wie sze -
niu wy ko na nia kary.
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Ka sja niuk przed dwo ma pa tro la mi po li cji

ma ło pol skiej w skła dzie: sierż. Prze my sław

Karcz i st. post. Piotr Po sa da oraz sierż. Ar -

tur Wa dow ski i sierż. To masz Sta ro wicz.

W kla sy fi ka cji dru ży no wej zwy cię ży ła KWP

w Bia łymsto ku przed KWP w Kra ko wie

i KSP. 

W ce re mo nii uro czy ste go za koń cze nia za -

wo dów wziął udział szef Po li cji gen. insp.

An drzej Ma te juk.

RY SZARD JA KU BOW SKI
zdj. Wal de mar Ba ra now ski

W dniach od 14 do 16 września
2011 r. w słupskiej Szkole Policji
odbył się finał XVIII edycji
Ogólnopolskich Zawodów
Policjantów Prewencji – Turniej Par
Patrolowych „Patrol Roku”.
W szranki o tytuł najlepszego
policyjnego patrolu roku stanęło
68 policjantów reprezentujących
wszystkie komendy wojewódzkie
oraz Komendę Stołeczną Policji. 

Słup ski tur niej to je dy ne po li cyj ne za -

wo dy, któ re od wie lu lat ob ję te są ho -

no ro wym pa tro na tem Pre zy den ta RP.

Jest on rów nież fun da to rem Pu cha ru Prze -

chod nie go. 

Wzo rem lat ubie głych tur niej od by wał się

w sze ściu in ter dy scy pli nar nych kon ku ren -

cjach roz gry wa nych przez trzy dni. Pierw szą

by ło strze la nie sy tu acyj ne. Tu (a tak że

w kon ku ren cjach: sto so wa nie tech nik obez -

wład nia nia osób oraz prze pro wa dza nie in ter -

wen cji po li cyj nych) wy grał pa trol w skła dzie:

sierż. sztab. Ro bert Ku li gow ski i sierż. sztab.

To masz Ka sja niuk re pre zen tu ją cy KWP

w Bia ły sto ku, po ko nu jąc sierż. sztab. Ro ma -

na Ro ki tow skie go i sierż. sztab. Krzysz to fa

Ła zu gę z Ko men dy Sto łecz nej Po li cji, oraz

mł. asp. Ada ma Mal czew skie go i mł. asp. Bo -

gu sła wa Strau sa z KWP w Opo lu. 

W kon ku ren cji sto so wa nie tech ni ki obez -

wład nia nia osób pa trol bia ło stoc ki po ko nał

sierż. Prze my sła wa Kar cza i st. post. Pio tra

Po sa dę z KWP w Kra ko wie oraz sierż.

Krzysz to fa Ka sja niu ka i sierż. Ce za re go Świ -

der skie go tak że z KWP w Bia łym sto ku.

W prze pro wa dza niu in ter wen cji po li cyj nych

pa trol ten po ko nał sierż. Ra fa ła He sia i sierż.

Mi cha ła Knur ka z KWP w Rze szo wie oraz

sierż. Krzysz to fa Ka sja niu ka i sierż. Ce za re -

go Świ der skie go z KWP w Bia łymstoku. 

Udzie la nie pierw szej po mo cy przed me -

dycz nej to po pis pa tro lu z Ko men dy Sto łecz -

nej Po li cji w skła dzie sierż. sztab. Ro man

Ro ki tow ski oraz sierż. sztab. Krzysz tof Ła -

zu ga, któ rzy w po ko na nym po lu zo sta wi li

sierż. Ar tu ra Wa do wi cza i sierż. To ma sza Sta -

ro wi cza z KWP w Kra ko wie oraz st. sierż. Łu -

ka sza Ziem bę i sierż. Łu ka sza Tur skie go

z KMP w Ło dzi.

Zwy cięz cą spraw dzia nu wie dzy za wo do -

wej oka zał się pa trol po li cji ma ło pol skiej

w skła dzie: sierż. Ar tur Wa dow ski i sierż. To -

masz Sta ro wicz, po ko nu jąc ar cy mi strzów

z Bia łe go sto ku (sierż. sztab. Ro ber ta Ku li -

gow skie go i sierż. sztab. To ma sza Ka sja niu -

ka), a tak że ko le gów z KWP w Kra ko wie,

sierż. Prze my sła wa Kar cza i st. post. Pio tra

Po sa dę.

W ostat niej kon ku ren cji, ja ką by ło po ko -

ny wa nie po li cyj ne go to ru prze szkód, kla są

dla sie bie by li po li cjan ci sto łecz ni – st. sierż.

Ro bert Mać kow ski i sierż. Da mian Wy pych,

któ rzy wy prze dzi li st. sierż. Łu ka sza Ma jew -

skie go i sierż. Paw ła Ko co nia z KWP w Lu bli -

nie oraz sierż. Prze my sła wa Kar cza i st. post.

Pio tra Po sa dę z KWP

w Kra ko wie.

W kla sy fi ka cji ge -

ne ral nej zwy cię ży li

ar cy mi strzo wie bia ło -

stoc cy: sierż. sztab.

Ro bert Ku li gow ski

i sierż. sztab. To masz

Białystok z pucharem

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Na torze przeszkód

Uczestników turnieju odwiedził komendant
główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk

Konkurencja
przeprowadzanie
interwencji policyjnych
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Mecz Polska – Niemcy był dla
pomorskiej policji znakomitym
sprawdzianem przed Euro 2012.
Lepszą okazję trudno było sobie
wymarzyć.

T o wa rzy skie spo tka nie na no wo wy bu do -

wa nym sta dio nie PGE Are na w Gdań -

sku -Let ni cy za bez pie cza ło 1600

po li cjan tów z gar ni zo nu po mor skie go oraz

war miń sko -ma zur skie go, za chod nio po mor -

skie go i ku jaw sko -po mor skie go. Dzia ła li

na te re nie ca łe go wo je wódz twa. Obec ni by li

rów nież funk cjo na riu sze nie miec cy.

PO LAK, NIE MIEC –
DWAJ SPOT TER SI 
Na tzw. pro me na dach, ze wnętrz nej i we -

wnętrz nej, wo kół sta dio nu służ bę peł ni -

ło 100 gdań skich po li cjan tów. Swo je

umie jęt no ści spraw dza ło tak że – po cząt ko -

wo w mie ście, a pod czas me czu już na obiek -

cie – 16 funk cjo na riu szy z „Te am Pol ska”,

czy li ze spo łu spot ter sów (m.in. z: Gdań ska,

Bia łe go sto ku, Ka to wic, Ło dzi i Po zna nia),

wspo ma ga nych przez nie miec kie dwa pa tro -

le umun du ro wa ne i trzy ope ra cyj ne, rów nież

spot ter sów.

– Po rów ny wal ne si ły zo sta ną uży te pod -

czas Eu ro 2012 – mó wi pod insp. Piotr Są cza -

wa ze Szta bu KWP w Gdań sku. – Pa tro le

bę dą łą czo ne: po li cjan ci pol scy z to wa rzy szą -

cy mi im ofi ce ra mi z pań stw, któ rych re pre -

zen ta cje bę dą gra ły w na szym mie ście, oraz

spot ter si z za gra ni cy, któ rzy współ pra co wać

bę dą z funk cjo na riu sza mi „Team Pol ska”.

Gdańska próba generalna  POLICJA 997       październik 2011 r.12

Nowy stadion. Nowe

Wspólny patrol
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Na Eu ro 2012 do Gdań ska ja ko wspar cie

przy je dzie oko ło 1400 po li cjan tów ze Szcze -

ci na, Byd gosz czy oraz z Ko men dy Głów nej

Po li cji. Za kwa te ro wa ni zo sta ną mię dzy 

in ny mi w obiek tach Aka de mii Ma ry nar -

ki Wo jen nej w Gdy ni i w Prusz czu Gdań -

skim. Cen trum do wo dze nia po do pe ra cją

„Gdańsk” znaj do wać się bę dzie w – wła śnie

re mon to wa nych, a wkrót ce no wo wy po sa ża -

nych – po miesz cze niach Szta bu KWP.

STA DION BEZ PIECZ NY; DO JAZD
KOSZ MAR NY
PGE Are na jest no wym obiek tem, wy bu do -

wa nym od pod staw z uwzględ nie niem su ge -

stii gdań skiej po li cji, do ty czą cych kwe stii

bez pie czeń stwa. Zo sta ło wy dzie lo ne przej -

ście dla ki bi ców przy jezd nych. 

– Choć na Eu ro 2012 od dzie le nia zo sta ną

roz mon to wa ne, zgod nie z wy mo ga mi UEFA

– za strze ga pod insp. Są cza wa. 

Urzą dzo no od po wied nio wy po sa żo ne po -

miesz cze nie szta bo we dla służb po rząd ko -

wych. Na gra nia z każ dej z try bun

nad zo ro wa ne są obec nie i bę dą pod czas mi -

strzostw przez jed ną oso bę – bądź to ze stro -

ny or ga ni za to ra, bądź po li cji.

We dług za ło żeń kon struk cyj nych, 42 tys.

osób, bo ty le mo że po mie ścić PGE Are na,

jest w sta nie opu ścić sta dion w cią gu 11 mi -

nut. Nie wąt pli wie szyb ko, a za tem i bez -

piecz nie. Py ta nie tyl ko, co póź niej służ by

po rząd ko we i po li cja ma ją zro bić z ta kim tłu -

mem? Dro ga do sta dio nu jest prze bu do wy -

październik 2011 r.       POLICJA 997 Gdańska próba generalna  13

drogi? Wizytacja przed meczem

Na 
stanowisku 
sztabowym

„Wąskie gardło” – droga dojazdowa

t
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wa na i wy ni ka ją ce z te go ty tu łu utrud nie nia

da ły się we zna ki ki bi com po me czu Pol ska

– Niem cy. Do 2012 ro ku do jazd ma być wy -

re mon to wa ny, co nie zmie ni fak tu, że po zo -

sta nie – nie tyl ko w prze no śni – wą skim

gar dłem.

MIEJ SCE DLA „ZMĘ CZO NYCH”
Wy zwa niem dla po mor skiej po li cji (jak i po -

li cji w in nych mia stach go spo da rzach Eu -

ro 2012) bę dzie też na pew no stre fa ki bi ca.

Gdań ska zo sta nie usy tu owa na na pl. Ze brań

Lu do wych i jest prze wi dzia na na 35 tys.

osób. Znaj dą się w niej tzw. ma ły ko mi sa riat

– punkt, w któ rym bę dzie moż na zgła szać

wszel kie zda rze nia na ru sza ją ce po rzą dek lub

bez pie czeń stwo, a tak że, je śli zaj dzie ta ka

po trze ba, prze pro wa dzić wstęp ne czyn no ści

śled cze, oraz miej sce, gdzie oso by, któ re nad -

uży ły al ko ho lu, bę dą mo gły dojść do sie bie.

– Tak jak i w in nych mia stach go spo da -

rzach Eu ro 2012 stre fa ki bi ca bę dzie trak to -

wa na ja ko od ręb na im pre za ma so wa,

or ga ni za tor bę dzie mu siał speł nić wszyst kie

wy mo gi wy ni ka ją ce z usta wy o bez pie czeń -

stwie im prez ma so wych i uzy skać po zy tyw ną

opi nię ko men dan ta miej skie go – mó wi pod -

insp. Są cza wa. – Ład w stre fie ki bi ca za pew -

nią służ by po rząd ko we. Po li cja bę dzie

po za stre fą. Na szą ro lą bę dzie ko or dy na cja

wy mia ny in for ma cji w ra mach współ pra cy

z or ga ni za to rem i ewen tu al ne in ter wen cje

po dej mo wa ne na je go wnio sek. 

BEZ CEN NE DO ŚWIAD CZE NIE
– Za kła da my, że w Gdań sku za gra co naj -

mniej jed na tzw. sil na re pre zen ta cja, za któ -

rą ścią gnie wie lu ki bi ców – mó wi podi nsp.

Są cza wa. – Być mo że bę dzie to wła śnie re -

pre zen ta cja Nie miec. Gdy by tak by ło, ma my

bez cen ne do świad cze nie i kon tak ty. Niem -

cy ma ją bar dzo do bre roz po zna nie swo ich ki -

bi ców, na le żą im się sło wa uzna nia. Gdy by tą

„sil ną re pre zen ta cją” by ła in na dru ży na,

po pro stu wy ko rzy sta my spraw dzo ne wzor -

ce. Do ło ży my wszel kich sta rań, by za pew nić

wszyst kim bez pie czeń stwo i moż li wość ra -

do sne go, bez nie przy ja znych sy tu acji, prze -

ży cia świę ta, ja kim bę dą mi strzo stwa.

I są dząc po tym, jak prze bie gło za bez pie cze -

nie me czu Pol ska – Niem cy, na pew no da my

ra dę.

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Bła żej Bą kie wicz (Ze spół Pra so wy KWP

w Gdań sku), au tor (1) 
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Kompetentnie i... pięknie

Kibice zachowywali się spokojnie

3T – tolerancja, troska, tłumienie
– próba generalna
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Prezydencja UE  TYLKO SŁUŻBA 15

Z ca łej Eu ro py do Wro cła wia przy je cha ło oko ło 20 ty się cy związ kow -

ców, któ rzy de mon stro wa li w obro nie praw pra cow ni czych. Ko lum -

na ma ni fe stan tów cią gnę ła się przez pra wie pięć ki lo me trów.

Za trzy ma no jed ną oso bę – męż czy znę, któ ry uszko dził sa mo chód jed nej

ze sta cji te le wi zyj nych. Eu ro ma ni fe sta cja prze bie gła w po ko jo wej, wręcz

pik ni ko wej at mos fe rze, a ob ra dy mi ni strów nie zo sta ły za kłó co ne. 

CZTE RY KA TE GO RIE
Spo tka nia, któ re od by wa ją się w cza sie pol skiej pre zy den cji, na po trze by

stan da ry za cji przed się wzięć ukie run ko wa nych na ich bez pie czeń stwo

dzie li się na czte ry ka te go rie za bez pie cze nia:

1) ka te go ria I: spo tka nia na szcze blu głów państw i/lub sze fów rzą dów,

2) ka te go ria II: spo tka nia na szcze blu mar szał ków Sej mu i Se na tu, mi -

ni strów spraw we wnętrz nych, mi ni strów spraw za gra nicz nych oraz

mi ni strów obro ny na ro do wej,

3) ka te go ria III: spo tka nia na szcze blu mi ni strów, któ rych nie obej -

mu je ka te go ria II,

4) ka te go ria IV: spo tka nia bez udzia łu mi ni strów (np. na szcze blu eks -

perc kim).

Pod mio tem wio dą cym w re ali za cji za dań zwią za nych z za pew nie niem

bez pie czeń stwa spo tkań w ka te go rii I i II jest Biu ro Ochro ny Rzą du.

W ka te go rii III i IV ro lę tę sa mo dziel nie przej mu je Po li cja. W ra zie

uczest nic twa w spo tka niach ka te go rii III i IV osób pod le ga ją cych obo wiąz -

ko wej ochro nie na pod sta wie od po wied nich od ręb nych prze pi sów lub po -

ro zu mień mię dzy na ro do wych dzia ła nia BOR po le ga ją na ochro nie

bez po śred niej tych osób1.

Do ko or dy na cji ww. za dań de cy zją Pre ze sa Ra dy Mi ni strów 25 czerw -

ca 2010 ro ku po wo ła no peł no moc ni ka rzą du do spraw za pew nie nia bez pie -

czeń stwa w trak cie przy go to wy wa nia i spra wo wa nia przez Rze cz po spo li tą

Pol ską prze wod nic twa w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej. Zo stał nim Adam Ra -

pac ki – pod se kre tarz sta nu w MSWiA. Or ga nem opi nio daw czo -do rad czym

peł no moc ni ka rzą du jest Ze spół ds. Bez pie czeń stwa Pre zy den cji, w skład

któ re go wcho dzą mię dzy in ny mi przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Spraw Za -

gra nicz nych, szef Biu ra Ochro ny Rzą du oraz ko men dan ci głów ni Po li cji,

Stra ży Gra nicz nej i Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Ko men dant Głów ny Po li cji, de cy zją nr 213 z dnia 20 ma ja 2009 ro ku,

po wo łał ze spół za da nio wy sta no wią cy je go or gan po moc ni czy w za kre sie re -

ali za cji przez Po li cję za dań zwią za nych z pre zy den cją. 

Uwzględ nia jąc ka len darz ofi cjal nych spo tkań i kon fe ren cji pol skiej pre -

zy den cji, a tak że li stę przed się wzięć to wa rzy szą cych oraz kul tu ral nych,

w cią gu oko ło pół ro ku ma my do czy nie nia z licz bą po nad 1500 im prez od -

by wa ją cych się pod szyl dem pol skiej pre zy den cji. 

PO LI CJA KO OR DY NU JE
Dla Po li cji ozna cza to ko niecz ność kom plek so we go po dej ścia do pro -

ble ma ty ki bez pie czeń stwa każ de go, po je dyn cze go spo tka nia z ka te -

go rii III i IV. Po li cja, ja ko służ ba wio dą ca, sko or dy no wać mu si wte dy

przed się wzię cia wła sne i sił współ dzia ła nia (PSP, SG, BOR, ABW i in -

ne) w ta ki spo sób, aby od po wia da ły one wy ma ga niom „zle ce nio daw -

cy”, czy li or ga ni za to ra spo tkań – naj czę ściej jest to MSZ (lub in ny

re sort me ry to rycz ny), oraz go spo da rza obiek tu – czę sto ko mer cyj ne -

go ge sto ra usług kon fe ren cyj nych, ho te lo wych lub kul tu ral nych. Spe -

cy fi ka za bez pie cze nia pre zy den cji po le ga też na ko niecz no ści

za an ga żo wa nia się w ak tyw ność w ob sza rach nie bę dą cych na co dzień

do me ną Po li cji. Przy kła dem są tu taj dzia ła nia po le ga ją ce na fi zycz nej

ochro nie we wnętrz nych stref bez pie czeń stwa wy zna czo nych w tzw.

obiek tach cen tral nych pre zy den cji2, przy wy ko rzy sta niu in fra struk -

tu ry akre dy ta cyj nej i kon tro li do stę pu3. Od po li cjan tów or ga ni zu ją -

cych i wy ko nu ją cych ta kie dzia ła nia wy ma ga to nie sza blo no we go, lecz

oczy wi ście zgod ne go z li te rą pra wa, sfor mu ło wa nia za dań do raź nych

i pro ce dur re ago wa nia.

In ny ob szar dzia łań, po dyk to wa ny ze wnętrz ny mi stan dar da mi za -

bez pie cze nia im prez o wy mia rze mię dzy na ro do wym wy ni ka ją cy mi

z sy tu acji geo po li tycz nej, to sze ro ko ro zu mia na pro fi lak ty ka za gro -

żeń z grup okre śla nych mia nem CBRN (to skrót od grup czyn ni -

ków, któ re mo gą za gro zić bez pie czeń stwu na wiel ką ska lę:

che micz ne, bio lo gicz ne, ra dio lo gicz ne i nu kle ar ne).

Po li cja opra co wa ła Kon cep cję za bez pie cze nia spo tkań kat. III bez pie -
czeń stwa pol skiej pre zy den cji w Ra dzie UE w kon tek ście za gro żeń CBRN.

Do ku ment za twier dzo ny przez Ko men dan ta Głów ne go Po li cji, opra co -

wa ny w Biu rze Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych KGP, za kła da ko rzy sta -

nie przez Po li cję z po mo cy przede wszyst kim Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej i Stra ży Gra nicz nej w iden ty fi ka cji, de tek cji i – w ra zie po trze -

by – w ogra ni cza niu skut ków oraz neu tra li za cji po ten cjal nych za gro żeń

zwią za nych z za bez piecza niem spo tkań kat. III pol skiej pre zy den cji.

Za bez pie cze nie CBRN w spo tka niach kat. I i II to do me na Biu ra Ochro -

ny Rzą du.

Li piec 2011 ro ku był swo istym po li go nem dla opi sa nych roz wią zań

or ga ni za cyj nych. Głów nym miej scem spo tkań był So pot, wtedy wi -

zy tów ka pol skiej pre zy den cji. Na tu ral nym miej scem ak tyw no ści ca -

ły czas jest War sza wa, gdzie od by wa się po nad po ło wa wy da rzeń

zwią za nych z prze wod nic twem Pol ski w Ra dzie UE. Spe cy ficz ne, zło -

żo ne pod wzglę dem za bez pie cze nia, spo tka nia ob jaz do we za gra nicz -

nych de le ga cji wy so kie go szcze bla (tzw. for mu ła trip) od by wa ły się

w wo je wódz twach ku jaw sko -po mor skim, lu bel skim, ma ło pol skim i pod -

kar pac kim.

mł. insp. Dariusz Wójcik – radca w Wydziale Operacyjnym 
Głównego Sztabu Policji KGP

1 Zgod nie z Pro gra mem Za bez pie cze nia Spo tkań w Trak cie Przy go to wy wa nia i Spra wo wa -
nia Prze wod nic twa RP w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej w 2011 ro ku (do ku ment przy ję ty przez

Ko mi tet do spraw Eu ro pej skich RM 21 stycz nia 2011 r.).

2 Obiek ty wy ty po wa ne przez Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych i za ak cep to wa ne przez

Ko mi tet do spraw Eu ro pej skich ja ko miej sca od by wa nia ofi cjal nych spo tkań i kon fe ren cji

pod czas pol skiej pre zy den cji. Są to np.: ho tel She ra ton i Dom Zdro jo wy w So po cie, Ha la

Stu le cia we Wro cła wiu, Au di to rium Ma xi mum Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie,

wy bra ne in sta la cje Tar gów Po znań skich oraz Za mek Kró lew ski i Cen trum Na uki „Ko per -

nik” w War sza wie.

3 Do star czo nej w ra mach de dy ko wa nych pro jek tów re ali zo wa nych przez De par ta ment

Ko or dy na cji Prze wod nic twa Pol ski w Ra dzie UE MSZ wraz z Cen trum Pro jek tów In for -

ma tycz nych MSWiA.

Współ pra ca dla bez pie czeń stwa
Ponad 900 policjantów zabezpieczało euromanifestację,
którą 17 września związkowcy zorganizowali we
Wrocławiu podczas obrad ministrów finansów i szefów
banków Unii Europejskiej. Było to jedno z prawie
1500 zabezpieczeń związanych z prezydencją Polski
w Radzie UE.
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Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu jest jedyną
jednostką w kraju, która ma aż dwóch laureatów
konkursu Policjant, który mi pomógł, organizowanego
przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” i Komendę Główną Policji.
Nadkomisarz Ewa Nowak, specjalista ds. nieletnich
i patologii, jest laureatką pierwszej edycji, z 2008 r.,
a starszy aspirant Mariusz Pogorzelski, dzielnicowy
– tegorocznej edycji.

–J e ste śmy z nich bar dzo dum ni – mó wi insp. Zbi gniew Li -

stwon, ko men dant po wia to wy prza sny skiej po li cji. – Przy -

zna nie im ty tu łu Po li cjant, któ ry mi po mógł na peł nia nas

też wia rą, że to, co ro bi my, jest do ce nia ne za rów no przez ka pi tu łę

kon kur su, jak i przez zwy kłych lu dzi. Prze cież to ci, któ rym ja ko in -

sty tu cja po mo gli śmy, zgło si li kan dy da tu ry po li cjan tów do kon kur su.

Zwy cię stwa pa ni Ewy i pa na Ma riu sza dzia ła ją rów nież mo bi li zu ją -

co na pra cę po zo sta łych funk cjo na riu szy na szej jed nost ki.

BY LI JED NY MI Z PIERW SZYCH
Prza sny scy lau re aci pra cu ją ra zem od 1998 r., czy li od kie dy Ma riusz Po -

go rzel ski zo stał dziel ni co wym. Od 2005 r. dzia ła ją w Prza sny skiej Ko ali -

cji na rzecz Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy, jed nej z pierw szych tego ro dza ju

in sty tu cji w kra ju. To po przed nicz ka ze spo łów in ter dy scy pli nar nych,

któ rych two rze nia wy ma ga zno we li zo wa na w 2010 r. usta wa o po stę po -

wa niu w spra wach nie let nich. Ko ali cja, któ ra po wsta ła z ini cja ty wy Ko -

men dy Po wia to wej Po li cji oraz Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej,

sku pia przed sta wi cie li in sty tu cji ma ją cych na co dzień do czy nie nia

z pro ble ma ty ką prze mo cy do mo wej. A więc m.in. Pro ku ra tu ry Re jo no -

wej, Są du Re jo no we go, szkół, Miej skiej Ko mi sji Roz wią zy wa nia Pro -

ble mów Al ko ho lo wych, Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej, Po -

wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie.

– Dzię ki ko ali cji mo że my szyb ciej po móc ofie rze prze mo cy do mo wej

– mó wi Ma riusz Po go rzel ski. – Wszy scy zna my się, wie my kto ma ja kie

kom pe ten cje i moż li wo ści, aby udzie lić wspar cia. Wie le spraw uda je się

nam za ła twić od rę ki, bez wszyst kich pa pier ko wych for mal no ści. A nie -

raz chwi la mo że za de cy do wać o czy imś zdro wiu, a na wet ży ciu. 

Dla dzia łal no ści Prza sny skiej Ko ali cji na rzecz Prze ciw dzia ła nia

Prze mo cy du że zna cze nie ma ją su per wi zje. To od by wa ją ce się raz

na dwa mie sią ce spo tka nia z Mał go rza tą Szu lik, któ ra jest cer ty-

fi ko wa ną spe cja list ką w za kre sie prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi -

nie, współ pra cu ją cą z PAR PA oraz fun da cja mi – Dzie ci Ni czy je i La

Stra da. 

– Pod czas su per wi zji wspól nie roz bie ra my na czyn ni ki pierw sze

trud ne i kon tro wer syj ne przy pad ki do ty czą ce prze mo cy do mo wej

– mó wi nad kom. Ewa No wak. – Wy mie nia my wie dzę, spo strze że -

nia, prze my śle nia, do świad cze nia. I sta ra my się usta lić ob raz da ne -

go przy pad ku, któ ry jest naj bliż szy rze czy wi sto ści. A na stęp nie

wy pra co wu je my ta ki sche mat je go roz wią za nia, któ ry po zwo li nam

na mak sy mal ną po moc ofia rom oraz na sen sow ne dzia ła nia wo bec

spraw ców.

Su per wi zje uczą, jak nie dać się zma ni pu lo wać za rów no przez

spraw ców, jak i ofia ry.

– Pró by ma ni pu lo wa nia na mi nie są wca le ta kie rzad kie, naj czę -

ściej ma my z ni mi do czy nie nia przy oka zji pro ce du ry Nie bie skiej

Kar ty – mó wi st. asp. Ma riusz Po go rzel ski. – Na przy kład da na oso -

ba np. chce się roz wieść, ale tyl ko z orze cze niem o wi nie współ mał -

żon ka, bo wte dy ma pra wo do ali men tów. Uru cha mia więc ca ły

me cha nizm: skła da za wia do mie nie o prze mo cy, któ rej tak na praw dę

nie ma, do ma ga się za ło że nia Nie bie skiej Kar ty, na stęp nie znów zgła -

sza prze moc itd., itd. Oczy wi ście, na szą po moc od rzu ca, gdyż jej wca -

le nie cho dzi o roz wią za nie pro ble mu, ale o wy ka za nie przed są dem,

że mał żo nek jest złym czło wie kiem i mu sia ła in ter we nio wać po li cja.

Każ dy przy pa dek prze mo cy do mo wej jest do kład nie roz po zna ny

i spraw dzo ny bądź przez nad kom. Ewę No wak, bądź st. asp. Ma riu -

sza Po go rzel skie go, bądź asp. Ewę Śnia dow ską, któ ra w Wy dzia le Pre -

wen cji nad zo ru je pro ce du rę Nie bie skiej Kar ty, a tak że dzia ła

w Prza sny skiej Ko ali cji na rzecz Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy. To oni

jeż dżą, czę sto wie lo krot nie, do do mów ofiar i spraw ców. W tych wi -

zy tach uczest ni czy Ka ta rzy na Przy bysz, pra cow nik so cjal ny z MOPS. 

– Ma ol brzy mią wie dzę, wiel ki tem pe ra ment i du żo em pa tii – mó -

wią po li cjan ci. – Mo że my na nią li czyć w każ dej sy tu acji. Cza sem je -

dzie my do oso by, o któ rej wie my, że wi dok mun du ru mo że wy wo łać
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Służ ba 
i du ma

Nad kom. Ewa No wak i st. asp. Ma riusz Po go rzel ski – laureaci
konkursu „Policjant, który mi pomógł”
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jej agre sję. Wte dy pa ni Ka ta rzy na za czy na z nią roz mo wę i po tra fi

roz ła do wać na wet naj trud niej szą sy tu ację.

BY ŁA SZA RA, JEST KO LO RO WA
W Prza sny szu, po dob nie jak w ca łym kra ju, ofia ra mi prze mo cy są

głów nie ko bie ty – żo ny, kon ku bi ny, mat ki. Zda rza się też, że spraw -

ca mi są ko bie ty, a ofia ra mi męż czyź ni.

– Oczy wi ście, nie wszyst kim uda je się po móc – mó wi Ma riusz Po -

go rzel ski. – Je śli ofia ry sa me nie chcą żad nych zmian w swo im ży -

ciu, to nie wie le mo że my zro bić. A one czę sto la ta mi tkwią w ta kiej

wy uczo nej bez rad no ści. Nie po tra fią mó wić o swo ich pro ble mach,

wsty dzą się, nie wie rzą, że są lu dzie i in sty tu cje, któ re mo gą i chcą

im po móc. I je śli na wet wy krę cą 997, to póź niej i tak po zo sta ją ta kie

bez wład ne. Są też ofia ry rosz cze nio we. Uwa ża ją, że po li cja po win -

na za nie wszyst ko zro bić, za ła twić. 

Co mo gą po li cjan ci?

– Pró bu je my naj pierw ta kie oso by mo ty wo wać do dzia łań – od po -

wia da dziel ni co wy. – I tłu ma czyć, że to one sa me mu szą pod jąć dzia -

ła nia, któ re od mie nią ich los. By wa, że po wta rza się im dzie sięć ra zy,

jak po win ny po stą pić, że by by ło im le piej, a one i tak ro bią po swo -

je mu, czy li od pusz cza ją ka to wi. Ale by wa też tak, że gdy po wie im się

to sa mo po raz je de na sty, to po słu cha ją i po stą pią we dług na szych

wska zó wek. 

Ofia ry prze mo cy chcą, że by z ni mi roz ma wiać, chcą czuć, że ktoś

za ni mi stoi – to da je im si łę. Naj bar dziej lu bią, gdy ich roz mów cą

jest Ma riusz Po go rzel ski.

– By wa, że idzie my z pa nią z MOPS, a ofia ra py ta: a gdzie jest pan

Ma riusz – śmie je się asp. Ewa Śnia dow ska.

– Ma wy jąt ko wą zdol ność na wią zy wa nia kon tak tów z ofia ra mi

prze mo cy – do da je nad kom. Ewa No wak. – Umie słu chać, za wsze

znaj du je dla nich czas, mo gą kon tak to wać się z nim o każ dej po rze

dnia i no cy. Jest w nim wie le em pa tii, ale rów nież sta now czo ści, co

jest szcze gól nie po trzeb ne, gdy cho dzi o po stę po wa nie ze spraw ca -

mi prze mo cy.

Naj więk szą ra do ścią dla Ma riu sza Po go rzel skie go i Ewy No wak

jest, gdy uda im się po móc ofie rze. Tak, jak pa ni Zo si.

– Znę cał się nad nią mąż al ko ho lik – opo wia da Ma riusz Po go rzel -

ski. – Przez la ta nie zgła sza ła spra wy, nie ufa ła nam, bra cia mę ża by li

po li cjan ta mi i uwa ża ła, że ukrę cą łeb spra wie. Zgło si ła się do MOPS,

a pa ni Ka ta rzy na Przy bysz na mó wi ła ją na spo tka nie ze mną. Za pa -

mię ta łem ją ja ko ta ką sza rą, za mknię tą w so bie, oso bę. Wsz czą łem

pro ce du rę Nie bie skiej Kar ty, prze ko na łem, że mu si zmie nić swo je

ży cie. I że bra cia mę ża wca le nie wsta wia ją się za nim, wręcz od wrot -

nie, chcą że by go skar cić. I ta pa ni na mo ich oczach zmie nia ła się: za -

ło ży ła mał żon ko wi spra wę są do wą o znę ca nie, prze pro wa dzi ła

roz wód i po dział ma jąt ku. Za czę ła sa mo dziel ne ży cie. Zro bi ła się ta -

ka… ko lo ro wa. 

TYL KO JE DEN ŻA ŁO WAŁ
Prza sny scy spe cja li ści zaj mu ją cy się zja wi skiem prze mo cy ro dzin nej

twier dzą, że jest to pro blem za le czal ny, a nie ule czal ny.

– Cie szy my się, gdy spraw cy prze sta ją znę cać nad ro dzi ną – mó wią.

– Ale zda je my so bie spra wę, że nie ro bią te go z prze ko na nia, ale ze

stra chu. Uświa do mi li so bie, że in te re su ją się ni mi po li cja, sąd, szko ła.

Z do świad cze nia wie my, że wcze śniej czy póź niej wró cą do sto so wa -

nia prze mo cy. Tak że ci, któ rzy prze szli te ra pię. 

Pan Ma riusz pa mię ta tyl ko jed ne go spraw cę, któ ry przy znał, że ro -

bił źle, bi jąc żo nę! In ni nie wi dzie li w swym po stę po wa niu ni cze go

na gan ne go.

– Dla te go tak waż na jest edu ka cja ofiar prze mo cy – do da je pan Ma -

riusz. – Aby zro zu mia ły, że je śli ich opraw ca nie opa nu je się, to one

za wsze mo gą od mie nić swo je ży cie. Na przy kład po dej mu jąc de cy zję

o roz wo dzie. Jest ona bar dzo trud na, nie tyl ko zresz tą dla ofiar prze -

mo cy, ale czę sto je dy na, by za cho wać zdro wie, a by wa, że na wet ży cie.

PRA CA, DZIE CI I ZWIE RZĘ TA
Ewa No wak w KPP w Prza sny szu pra cu je od 1989 ro ku, za wsze w Wy -

dzia le Pre wen cji. O zmia nie cha rak te ru służ by ni gdy nie my śla ła. St.

asp. Ma riusz Po go rzel ski, któ ry ma na swo im kon cie 15 lat służ by

w prza sny skiej jed no st ce, tyl ko raz my ślał o zmia nie miej sca służ by.

Miesz ka 30 km od Prza sny sza i chciał być bli żej do mu.

– Nie wy ra zi łem zgo dy – mó wi ko men dant Zbi gniew Li stwon.

– Gdy by cho dzi ło o zmia nę cha rak te ru pra cy, nie ro bił bym pro ble mu,

ale on chciał da lej być dziel ni co wym. Uzna łem, że je go wie dza, umie -

jęt no ści, do świad cze nie po trzeb ne są tu taj, w mie ście. O ile się orien -

tu ję, nie ma do mnie pre ten sji.

Rze czy wi ście, nie ma. A do do jaz dów już się przy zwy cza ił. Je go ro dzi -

na po go dzi ła się z tym, że czę sto wol ny czas po świę ca „swo im” ofia rom.

Ma riusz Po go rzel ski sta ra się mak sy mal nie du żo cza su spę dzać z 4,5-

-let nim syn kiem, Igo rem. Je go pa sją są mo to ry – ma rzy o czo pe rze.

Cór ka Ewy No wak jest już do ro sła. I bar dzo chce być po li cjant -

ką. I cho ciaż ma ma wie, jak trud na jest to pra ca i wca le nie jest z te go

po wo du szczę śli wa, sza nu je tę de cy zję. Pa ni Ewa po służ bie naj bar -

dziej lu bi usiąść w swo im ogród ku, gdzie to wa rzy szą jej dwa psy, któ re

– jak pod kre śla – ko cha bez wa run ko wo.

– Służ ba w Po li cji jest bar dzo stre su ją ca, dla te go że by nie wy pa lić

się za wo do wo, trze ba umieć się wy ci szyć, zre ge ne ro wać si ły – tłu ma -

czą po li cjan ci. – Ni gdy nie wia do mo, co przy nie sie na stęp ny dzień.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski
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Przed nami piąta już edy cja kon kur su, któ ry or ga ni zu je Ogól -
no pol skie Po go to wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie -
ska Li nia”. Kan dy da tów do te go ty tu łu mo gą zgła szać oso by
pry wat ne, or ga ni za cje spo łecz ne i in sty tu cje in ne niż Po li cja.
Zgło sze nie po win no za wie rać da ne kan dy da ta, da ne oso by
zgła sza ją cej i peł ną na zwę in sty tu cji przez nią re pre zen to wa -
nej, da ne kon tak to we oraz uza sad nie nie zgło sze nia.
Szcze gó ły do ty czą ce kon kur su oraz for mu larz zgło sze nio wy
moż na zna leźć na www.policjant.nie bie ska li nia.pl. For mu larz
na le ży wy słać pod ad re sem Ogól no pol skie go Po go to wia dla
Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia” In sty tu tu Psy -
cho lo gii Zdro wia, ul. Ko ro tyń skie go 13, 02-121 War sza wa.
Ter min zgła sza nia kan dy da tów do piątej edy cji kon kur su
upły wa 31 ma ja 2012 r. ■

Policjant, który mi pomógł
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–Jes te ście ży wy mi re li kwia mi tra ge -

dii ka tyń skiej – po wie dział Ra fał

Abra tań ski, wi ce pre zes Do mu

Ma kler skie go IDM SA, któ ry był współ -

or ga ni za to rem i me ce na sem ca łe go wy da rze -

nia. – Każ dy, kto utra cił ko goś bli skie go, ma 

pra wo do ża ło by, do za bie ga nia o god ny po -

chó wek i pa mięć. Wy zo sta ły ście te go po zba -

wio ne. Nie mia ły ście pra wa do ża ło by,

do cho dze nia z pod nie sioną gło wą w czer ni.

Ze chciej cie przy jąć wy ra zy naj wyż sze go ho -

no ru, ale rów nież sło wo „prze pra szam”, że ta

uro czy stość jest tak póź no. 

GA LA 
O kon kur sie na me dal „Wdowom Katyńskim”,

nad któ rym ho no ro wy pa tro nat ob jął gen. insp.

An drzej Ma te juk, pi sa li śmy w po przed nim nu -

me rze na sze go ma ga zy nu. Przy po mnĳ my, że

kon kurs ogło szo ny przez War szaw skie Sto wa -

rzy sze nie Ro dzi na Po li cyj na 1939, DM IDM SA

i Aka de mię Sztuk Pięk nych w Kra ko wie był ad -

re so wa ny do mło dych ar ty stów – do 35. ro ku ży -

cia. Wy gra ła go Sa ra Hej ke z ASP w War sza wie.

Praca na awer sie przed sta wia ko bie cą po stać

wy glą da ją cą przez okno, na re wer sie za sło na jest

opusz czo na i nikt już przez nie nie pa trzy. 

Na uro czy stość w War sza wie przy je cha ło

osiem wdów, w imie niu po zo sta łych me da le od -

bie ra ły ro dzi ny, przy ja cie le i przed sta wi cie le sto -

wa rzy szeń sku pia ją cych bli skich ofiar zbrod ni

ka tyń skiej. Or ga ni za to rzy do tar li do 35 wdów.

Dwie zmar ły la tem te go ro ku… 

– Mu sia ły ście udźwi gnąć wszyst kie tru dy ży -

cia – zwró ci ła się do naj waż niej szych go ści pre -

zes Za rzą du Głów ne go WSRP 1939 Be ata

Przy by szew ska -Ku ja wa. – Je stem wnucz ką za -

mor do wa ne go po li cjan ta. Mo ja bab cia nie do -

cze ka ła tej chwi li, zmar ła pa rę lat te mu. 

Ze bra ni na zam ku obej rze li re por taż z prac

ko mi sji kon kur so wej, a tak że przej mu ją ce wspo -

mnie nia 104-let niej Zo fii Ro ma now skiej, wdo -

wy po asp. An to nim Ro ma now skim, któ ra

na uro czy stość przy je cha ła z Gdy ni. Film „Cze -

ka łam jak Pe ne lo pa” ma tra fić do wszyst kich

mło dych po li cjan tów. Na za koń cze nie ga li,

po uro czy stym wrę cze niu me da lio nów, od był się

re ci tal pie śni pa trio tycz nych w wy ko na niu Do -

mi ni ki Świą tek z ze spo łem. 

TO MO JE OKNO 
– Ten me dal to mo je ży cie – nie kry je wzru sze -

nia Ma ria Czer nek, wdo wa po asp. Ja nie Bor -

kow skim. – Mo je okno i ta fi ran ka. I czło wiek

pa trzył. Ty le ra zy Niem cy wy rzu ca li nas z do -

mu. Pa mię tam, jak sta łam w jed nym z miesz -

kań, po któ rych się tu ła li śmy, wy glą da łam przez

okno i my śla łam, jak mąż mnie znaj dzie, kie dy

wró ci. A po tem okno zo sta ło na za wsze za trza -

śnię te. By li śmy mło dym mał żeń stwem. Przy -

szedł wrze sień 1939 r., któ ry za brał mi mę ża.

Dłu go nie mo głam się z tym po go dzić. Szko da,

że tak ma ło do trwa ło nas do tej pięk nej uro czy -

sto ści. Każ da z nas do ostat nie go swo je go

tchnie nia cze ka ła, że by cho ciaż wie dzieć gdzie

mąż le ży, że by móc po je chać i świe cę za pa lić.

Wie le z nas zmar ło bez tej wie dzy. 

Wik to ria Kra jew ska stra ci ła w zbrod ni ka tyń -

skiej oj ca Pio tra Ry ce rza, któ ry we wrze -

śniu 1939 r. był urzęd ni kiem ma gi stra tu

w Bro dach i mę ża An drze ja Po ce nia ka, pod po -

rucz ni ka re zer wy. 

– Cze ka łam na po wrót mę ża z woj ny u swo -

je go ta tu sia, ra zem z ośmio mie sięcz nym dziec -

kiem – wspo mi na. – I wró cił. I za raz aresz to wa li

go Ro sja nie, mo je go oj ca tak że. Sie dzie li przez

mie siąc w wię zie niu. Po wie dzie li, że bio rą ich

tyl ko na prze słu cha nie, a oni już ni gdy nie 

wró ci li. 

WY DA NY BOL SZE WI KOM 
Naj star szą wdo wą spo śród tych, któ re przy je -

cha ły do War sza wy, była Zo fia Ro ma now ska. 

– Mę ża za strze li li So wie ci 20 kwiet nia 1940 r.

w Twe rze, wte dy na zy wał się on Ka li nin. Ostat -

ni raz wi dzia łam się z nim we wrze śniu 1939 r.,

gdy ewa ku owa li śmy się na Wschód. Ro dzi ny po -

li cyj ne po je cha ły wcze śniej au to ka rem, po li cjan -

ci wy je cha li z Ra do mia ro we ra mi, gdy Niem cy

już do nie go wkra cza li. Mę żo wie wie dzie li, 

gdzie au to bus bę dzie sta wał i ja ką ma tra sę. 

Spo tka li śmy się pod Łuc kiem, gdzie do wie dzie -

li śmy się, że we szli bol sze wi cy. We Włodzimierzu

pró bo wa li śmy za ła twić ja kiś trans port, by wró -

cić. Tam na uli cy mo je go mę ża roz po znał Żyd

z Ra do mia, któ ry wy dał go bol sze wi kom. Aresz -

to wa li go od ra zu na uli cy, w mo jej obec no ści.

Bie głam za ni mi z trzy let nim syn kiem na rę ku,

aby cze goś się do wie dzieć. Nic nie by ło wia do -

mo. Przez osiem dni co dzien nie przy cho dzi łam

pod wię zie nie. Gdy przy szłam ko lej ne go dnia,

oka za ło się, że wczo raj wszyst kich za bra li i po -

gna li na dwo rzec. Tam pod je chał po ciąg, za pa -

ko wa li ich i po wieź li w nie zna ne. Zo sta łam sa ma

z syn kiem. Prze ży łam to strasz nie. Wra ca łam

na wła sną rę kę. Co noc gdzie in dziej spa łam.

Ukra iń cy nie chcie li nas no co wać. Prze ży łam, ale

na wet po woj nie nie mo głam przy znać się, gdzie

pra co wał mój mąż…

tekst i zdjęcia PA WEŁ OSTA SZEW SKI
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Przepraszamy,
że tak późno

Uroczystość na zamku wywołała
u wszystkich głębokie wzruszenie

Zebrani na zamku zgotowali wdowom katyńskim długą owację na stojąco
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Przed Grobem Policjanta
Polskiego

14 wrze śnia br. na dzie dziń cu Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji

w Ka to wi cach od by ły się uro czy sto ści upa mięt nia ją ce śmierć funk -

cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej i Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie go, któ -

rzy we wrze śniu 1939 r. do sta li się do nie wo li so wiec kiej.

Msza świę ta w in ten cji 

po le głych po li cjan tów by ła

cen tral nym punk tem rocz ni co -

wych ob cho dów. Na bo żeń stwo

od pra wił Je go Eks ce len cja Ge -

rard Ber nac ki, bi skup po moc -

ni czy ar chi die ce zji ka to wic kiej.

Przej mu ją cym ele men tem uro -

czy sto ści przed Gro bem Po li -

cjan ta Pol skie go by ła etiu da

te atral na „Mied no je 1940” w re ży se rii insp. Grze go rza Ja cha, w któ -

rej udział wzię li człon ko wie grup re kon struk cyj nych, od twa rza ją cych

przed wo jen nych stró żów pra wa. Ce re mo nia, zor ga ni zo wa na przez

Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie „Ro dzi na Po li cyj na 1939 r.”, zgro ma -

dzi ła ro dzi ny przed wo jen nych funk cjo na riu szy, mło dzież ślą skich

szkół i współ cze snych po li cjan tów, z ko men dan tem wo je wódz kim

nad insp. Da riu szem Bie lem na cze le. Przed sta wi cie le War szaw skie -

go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939 wrę czy li Ma rii No wak,

pre zes Za rzą du OSRP 1939, Ho no ro wy Me da lion Pa mię ci „Pie ta

Mied no je 1940 r.”.

Po uro czy sto ści od by ło się wal ne ze bra nie OSRP 1939, na któ rym

wy bie ra no no we wła dze. Pre ze sem za rzą du na ko lej ną ka den cję po -

zo sta ła Ma ria No wak.

P. Ost. 
zdj. Mo ni ka Ka iser -Ma ciej czak 

Ta bli ca
i dę by 

Ko lej na epi ta fij -

na ta blicz ka przy by ła

na ścia nie Ko men dy

Po wia to wej Po li cji

w Ostro wi Ma zo wiec -

kiej. O obe li sku i ta -

blicz kach pi sa li śmy

w ma ju ubie głe go ro ku,

gdy przed ko men dą po ja wił się pa miąt ko wy głaz. 

Uro czy stość od by ła się 12 kwiet nia 2010 r. Te raz, przy oka zji Świę -

ta Po li cji, na fron to nie ko men dy umiesz czo no dwu na stą ta blicz kę

po świę co ną nad ko mi sa rzo wi Ju lia no wi Ja no wi Ra do nie wi czo wi, któ -

ry kie ro wał ko men dą w la tach 1936–1939. Swo je ży cie za koń czył

w Ka li ni nie (obec nie Twer), gdzie zo stał za mor do wa ny przez

NKWD, a je go cia ło wrzu co no do do łów śmier ci w Mied no je. 

Pod czas lip co wej uro czy sto ści przy ko men dzie po sa dzo no dwa na -

ście dę bów ka tyń skich, upa mięt nia ją cych dwu na stu po li cjan tów z te -

go te re nu, za mor do wa nych przez So wie tów. Ini cja to rem uczcze nia

pa mię ci przed wo jen nych stró żów pra wa był Hie ro nim Pa kul ski, pre -

zes Sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Po li cyj na”, dzia ła ją ce go przy KGP.

P. Ost. 
zdj. KPP w Ostro wi Ma zo wiec kiej

2 września w Miednoje 
– To wła śnie tu koń czy ła się dro ga ży cio wa zdra dziec ko poj ma -

nych i w okrut ny spo sób mor do wa nych, naj lep szych sy nów na szej oj -

czy zny – po wie dział nad gro ba mi pol skich po li cjan tów,

po gra nicz ni ków, żan dar mów i in nych funk cjo na riu szy II Rze czy po -

spo li tej wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Zbi gniew

So snow ski. – Dla te go to miej sce jest nie tyl ko źró dłem ogrom ne go

bó lu ro dzin po mor do wa nych, ale przede wszyst kim źró dłem pa mię -

ci na ro du pol skie go. 

W 11. rocz ni cę otwar cia Pol skie go Cmen ta rza Wo jen ne go w Mied -

no je nad do ła mi śmier ci po chy li li się bli scy ofiar oraz przed sta wi cie -

le służb, któ rych funk cjo na riu szy za mor do wa no 71 lat te mu. Pol skiej

de le ga cji prze wod ni czył pod se kre tarz sta nu w MSWiA Zbi gniew

Sosnowski. Hołd po mor do wa nym po li cjan tom od dał pierw szy za -

stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji nad insp. Ka zi mierz Szwaj cow -

ski. List od pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go od czy ta ła Syl wia

Re miszew ska, za stęp ca dy rek to ra Ga bi ne tu Pre zyden ta RP. W ob -

cho dach wzię li też udział am ba sa dor RP w Fe de ra cji Ro syj skiej Woj -

ciech Za jącz kow ski, człon ko wie sto wa rzy szeń sku pia ją cych ro dzi ny

przed wo jen nych po li cjan tów oraz przed sta wi cie le lo kal nych władz. 

Mszę świę tą od pra wił or dy na riusz po lo wy Woj ska Pol skie go ks. bp

Jó zef Guz dek, peł nią cy funk cję kra jo we go dusz pa ste rza Po li cji wraz

z po li cyj ny mi ka pe la na mi. 

– W wie lu miej scach w na szym kra ju są sym bo licz ne po mni ki,

krzy że i mo gi ły upa mięt nia ją ce tę strasz li wą zbrod nię, przed któ ry -

mi mo dli my się za po mor do wa nych – po wie dział pod czas ce re mo nii

mi ni ster So snow ski. – Ale je stem prze ko na ny, że obec ność tu i te raz

– na Pol skim Cmen ta rzu Wo jen nym w Mied no je, ma dla wszyst kich

uczest ni ków tej pod nio słej uro czy sto ści war tość szcze gól ną. Nic tak

bo wiem nie prze ma wia do nas w ta kiej chwi li i w tym miej scu, jak

cisza i szum ro sną cych tu taj drzew. Dziś na we zwa nie – Stań cie do

ape lu! – od po wie mi ci sza. I tyl ko las jak by gło śniej za śpie wa smut -

ną opo wieść i szczel niej okry je gro by, przy któ rych się zgro ma dzi li -

śmy, opo wie nam o nie speł nio nych ma rze niach, o nie do koń czo nych

pla nach, o nie speł nio nej mi ło ści… 

Pol ska de le ga cja od wie dzi ła rów nież Twer (daw niej Ka li nin), gdzie

przed ta bli cą upa mięt nia ją cą mord na pol skich po li cjan tach, umiesz -

czo ną na fa sa dzie In sty tu tu Me dycz ne go (w 1940 r. by ła tu sie dzi ba

NKWD) zło żo no kwia ty i za pa lo no zni cze. 

Mied no je to naj więk sza po li cyj na ne kro po lia na świe cie, to jed no -

cze śnie naj więk szy z cmen ta rzy ofiar zbrod ni ka tyń skiej. Po grze ba -

nych jest tu po nad 6300 funk cjo na riu szy II RP. 6 tys. z nich by ło

po li cjan ta mi. Po li cjan ci zgi nę li, po nie waż by li Po la ka mi i słu ży li pań -

stwu pol skie mu. Dla So wie tów nie mia ła zna cze nia ich ran ga. Po -

mor do wa li i ofi ce rów, i posterunkowych.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Andrzej Mitura
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Przejmująca inscenizacja przed
Grobem Policjanta Polskiego

Obelisk przy KPP w Ostrowi Mazowieckiej

18-19.10:Layout 6  9/20/11  1:47 PM  Page 19



6wrze śnia br. zor ga ni zo wa no Dzień Pro -

fi lak ty ki, w ra mach któ re go za pre zen -

to wa ły się ta kie or ga ni za cje, jak choć by:

Cari tas Pol ska, Sto wa rzy sze nie In ter wen cji

Praw nej, fun da cje: La Stra da, Dzie ci Ni czy je,

Oca le nie, Ita ka czy Kid pro tect.pl. W Dniu

Pro fi lak ty ki, któ re go go spo da rzem by ło

MSWiA, uczestniczyli też wo lon ta riu sze

sku pie ni wo kół PaT – pro gra mu pro fi lak -

tycz ne go, skie ro wa ne go do mło dzie ży, a re -

ali zo wa ne go pod au spi cja mi Ko men dy Głów -

nej Po li cji. 

PaT, czy li „Pro fi lak ty ka a Ty”, wy wo dzi się

z wcze śniej sze go pro gra mu „Pro fi lak ty ka

a Te atr”, bo na po cząt ku wła śnie za po mo cą

sztu ki dra ma tycz nej edu ko wa no i za pra sza no

mło dzież do dzia łań za po bie ga ją cych pa to lo -

giom. Te atr na dal po zo sta je waż ną for mą

prze ka zu tre ści pro mo wa nych przez PaT -

-owi czów, o czym moż na by ło się prze ko nać

przed Pa ła cem Kul tu ry i Na uki w War sza wie. 

Obok Pa wi lo nu Eu ro pej skie go Ro ku Wo -

lon ta ria tu za in sta lo wa no ru cho mą plat for mę

– sce nę, z któ rej rozległ się hymn PaT „Nie

wra caj my jesz cze na zie mię”, wy ko na ny

przez uczest ni ków te go rocz ne go 6. już Przy -

stan ku PaT, któ ry od był się w lip cu w Ostro -

łę ce i Ka dzi dle. Chó ral nym śpie wem

dy ry go wa li in struk to rzy warsz ta tów wo kal -

nych Ka ta rzy na Idzi kow ska i Ro bert Osam

oraz oczy wi ście ani ma tor ca łe go ru chu insp.

Grze gorz Jach z KGP. Przed pa ła cem moż na

by ło tak że wziąć udział w za im pro wi zo wa -

nych warsz ta tach ani ma cji ogrom ny mi lal ka -

mi pod okiem Ro ma na Hol ca z po bli skie go

Te atru Lal ka. By ły tak że warsz ta ty hip -ho -

pu. Przej mu ją ce spek ta kle ple ne ro we: „Od -

lot”, za pre zen to wa ny przez te atr FA NUM

z Sie dlec, a do ty ka ją cy pro ble mu uza leż nień,

i „Po cze kal nia”, przy go to wa ny przez Te atr

Sce na 07, a do ty czą cy bez pie czeń stwa w ru -

chu dro go wym, ni ko go nie po zo sta wi ły obo -

jęt nym. Mło dzi twór cy wzię li tak że udział

w zdję ciach do fil mu Pio tra Ma ciej cza ka

„Dra bi na nie na wi ści”, re ali zo wa ne go przez

Al ka Pie trza ka i Wy dział Do sko na le nia Za -

wo do we go KSP pod kie row nic twem mł.

insp. Sła wo mi ra Ci sow skie go. Film po ru sza

pro blem nie to le ran cji. 

W Pa wi lo nie Eu ro pej skie go Ro ku Wo lon -

ta ria tu od by ła się pre zen ta cja mul ti me dial na

pro gra mu PaT. W spo tka niach ze spo łecz no -

ścią PaT i war sza wia ka mi uczest ni czyli m.in.:

wi ce dy rek tor De par ta men tu Ana liz i Nad -

zo ru MSWiA Edy ta Mu szyń ska, na czel nik

Wy dzia łu Pro fi lak ty ki i Współ pra cy ze Spo łe -

czeń stwem MSWiA Elż bie ta Ru si niak oraz

za stęp ca ma zo wiec kie go ko men dan ta Po li -

cji mł. insp. Ra fał Bat kow ski. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor i Andrzej Mitura
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Dzień Profilaktyki 
Po Madrycie, Wiedniu i Paryżu pawilon promujący Europejski Rok
Wolontariatu stanął w Warszawie. Przez pierwsze dwa tygodnie września
przed Pałacem Kultury i Nauki można było zapoznać się z działalnością
organizacji pożytku publicznego i dowiedzieć się o możliwościach
wolontariatu w Polsce. Policja też tam była.

Przejmujący „Odlot” teatru FANUM z Siedlec

Przez cały dzień PaT królował przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie

Finałowa scena spektaklu „Poczekalnia”

Insp. Grzegorz Jach przybliżał chętnym ideę
programu PaT

Stoiska w Pawilonie Europejskiego Roku
Wolontariatu
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O tej hi sto rii pi sa li śmy w lu tym 2011 r.

(Po li cja 997, 71/2011). Przy po mnĳ my:

mł. asp. Ma rek Błęd niak z Sa mo dziel -

ne go Pod od dzia łu An ty ter ro ry stycz ne go Po -

li cji w Rze szo wie w lip cu 2009 r. prze szedł

udar śród mó zgo wy. Kil ka mie się cy był

na zwol nie niu le kar skim, po czym, cał ko wi -

cie zdro wy, co m.in. wy ka za ły ba da nia kon -

tro l ne oraz opi nie le ka rzy, sta wił się do pra cy. Prze ło żo ny,

zgod nie z prze pi sa mi (par. 6 pkt 3 roz dział 2 roz po rzą -

dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych z 9 lip ca 1991 r.

w spra wie wła ści wo ści i try bu po stę po wa nia ko mi sji le -

kar skich pod le głych mi ni stro wi spraw we wnętrz nych)

skie ro wał go na ko mi sję le kar ską. Wo je wódz ka Ko mi sja

Le kar ska MSWiA w Rze szo wie uzna ła Mar ka Błęd nia ka

za cał ko wi cie nie zdol ne go do służ by i przy zna ła mu ka te -

go rię zdro wia D. Za pod sta wę przy ję ła par. 64 pkt 5 za -

łącz ni ka nr 2 do ww. roz po rzą dze nia, któ ry mó wi, że

prze by ty krwo tok pod pa ję czy nów ko wy sa mo ist ny (bez

stwier dzo ne go ura zu, tęt nia ka lub nad ci śnie nia) czy ni

po li cjan ta cał ko wi cie nie zdol nym do służ by. W roz po rzą -

dze niu nie jest na to miast wy mie nio na ta ka jed nost ka

cho ro bo wa, jak krwo tok śród mó zgo wy, a ta ki prze cież

prze szedł Ma rek Błęd niak. Po li cjant od wo łał się od de cy -

zji ko mi sji, jed nak Okrę go wa Ko mi sja Le kar ska w Kra ko -

wie pod trzy ma ła orze cze nie. Zło żył więc sprze ciw

do Cen tral nej Ko mi sji Le kar skiej w War sza wie, któ ra nie

zna la zła uchy bień me ry to rycz nych i praw nych w roz strzy -

gnię ciach pod ję tych przez ko mi sje niż szych in stan cji.

Jed no cze śnie uzna no, że in wa lidz two Mar ka Błęd nia ka

jest cza so we i nie po zo sta je w związ ku ze służ bą w Po li -

cji, a po za tym jest zdol ny do pra cy.

Orze cze nie ko mi sji le kar skich sta ło się pod sta wą zwol -

nie nia po li cjan ta ze służ by (art. 41 pkt 1 w zw. z art. 43

ust. 1 usta wy o Po li cji z 6 kwiet nia 1990 r.), przez ko men -

dan ta wo je wódz kie go Po li cji w Rze szo wie, z dniem 31

stycz nia 2011 r. Funk cjo na riusz od wo łał się do ko men -

dan ta głów ne go Po li cji, któ ry de cy zję pod trzy mał. Ma rek

Błęd niak wy stą pił do Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra -

cyj ne go w War sza wie o uchy le nie roz ka zu per so nal ne go

ko men dan ta głów ne go Po li cji oraz o uchy le nie roz strzy -

gnię cia go po prze dza ją ce go. 6 lip ca 2011 r. WSA wnio sek

po li cjan ta od da lił. Peł no moc nik Mar ka Błęd nia ka wy stą -

pił pod ko niec sierp nia br. do Na czel ne go Są du Ad mi ni -

stra cyj ne go o ka sa cję wy ro ku.

KIL KA NA ŚCIE LAT WCZE ŚNIEJ
Aspi rant Cze sław Ra fa ło, asy stent w Wy dzia le Ru chu Dro -

go we go KMP w Bia łym sto ku, funk cjo na riu szem zo stał

w 1991 r. Czte ry la ta póź niej – 19 grud nia 1995 r. – prze -

szedł pod pa ję czy nów ko wy udar mó zgu.

– Mia łem 36 lat, ni gdy nie cho ro wa łem, by łem oka zem

zdro wia. Na gle strasz nie za czę ła bo leć mnie gło wa, jak by

ktoś ude rzał mnie obu chem, ob le wa ły mnie zim ne po ty,

mia łem ude rze nia go rą ca, wy mio ty. Stra ci łem przy tom ność,

od zy ska łem ją po ty go dniu. To był czas wy rwa ny z ży cia.

Ka ret ka po go to wia wo zi ła pa na Cze sła wa od szpi ta la

do szpi ta la – ni gdzie nie chcia no go przy jąć. Miej sce zna -

la zło się do pie ro w szpi ta lu psy chia trycz nym w Cho rosz -

czy. Zro bio no ba da nie to mo gra ficz ne gło wy, któ re wy ka za ło

udar mó zgu. Na stęp ne go dnia je go stan bar dzo się po gor -

szył. Żo na, któ ra by ła przy nim, ba ła się, że już nie wyj dzie

z cho ro by. Prze ło żo ny po li cjan ta, któ ry przy je chał do szpi -

ta la, pa trząc na swe go pod wład ne go po wta rzał: już po Cześ -
ku, już po Cześ ku. Le ka rze orze kli, że ko niecz na jest

ope ra cja, prze wie zio no go do Kli ni ki Neu ro chi rur gii AM

w Bia łym sto ku. Tam ko lej ne ba da nia po twier dzi ły pod pa -

ję czy nów ko wy udar pra wej pół ku li mó zgu. Do za bie gu jed -

nak nie do szło, za sto so wa no le cze nie far ma ko lo gicz ne. Po

ty go dniu cho re go prze nie sio no na II Od dział Neu ro lo gii

Szpi ta la Wo je wódz kie go w Bia łym sto ku, skąd 12 stycz -

nia 1997 r. zo stał wy pi sa ny do do mu.

– Czu łem się bar dzo do brze, chcia łem na tych miast

wró cić do pra cy – mó wi Cze sław Ra fa ło. – Ba łem się jed -

nak, że mo gą mnie tam już nie chcieć. To pa ni dok tor

neu ro log dała mi na dzie ję, że nie mu szę zo stać od rzu co -

ny. Pod kre śla ła jed nak, że naj pierw mu szę zre ge ne ro wać

si ły po cho ro bie.

Na zwol nie niu le kar skim prze by wał do sierp nia 1997 r.,

po czym sta nął przed Wo je wódz ką Ko mi sją Le kar ską w Bia -

łym sto ku, któ ra orze kła, że jest zdro wy i mo że słu żyć w Po -

li cji na do tych czas zaj mo wa nym sta no wi sku.

Wró cił do dro gów ki. Do pie ro od nie daw na nie jeź dzi

na kon tro le, ma in ny za kres obo wiąz ków. Jest naj star szy

w wy dzia le – ma 52 la ta. Był jed nak ta ki mo ment, że chciał

przejść na eme ry tu rę. Sześć lat te mu stra cił je dy ne go sy na.

Ad rian miał 19 lat i zo stał za mor do wa ny przez czte rech

ban dzio rów, pseu do ki bi ców. Wy cho dził przed godz. 8 do

szko ły, a oni cze ka li na nie go przed do mem z ki ja mi bejs -

bo lo wy mi. W do mu by ła tyl ko je go młod sza sio stra – dziew -

czyn ka przez okno wi dzia ła ca łe zda rze nie.

– By łem za ła ma ny, trzy mie sią ce prze by wa łem na zwol -

nie niu le kar skim – mó wi pan Cze sław. – Chcia łem odejść

ze służ by. Prze ło że ni i ko le dzy od ra dzi li mi. Wspie ra li mnie

i po ma ga li mi przejść ten strasz ny czas. Tak jak wte dy

po uda rze, kie dy też trosz czy li się o mnie, by li ze mną,

chcie li, że bym do nich wró cił.

Pa na Cze sła wa bar dzo zbul wer so wa ła hi sto ria Mar ka

Błęd nia ka – do wie dział się o niej z pu bli ka cji w Po li cji 997
– i to, jak po de szli do nie go le ka rze i sę dzio wie.

– Po trak to wa no go przed mio to wo – mó wi. – To, że po li -

cjant prze szedł udar, nie dys kwa li fi ku je go do peł nie nia

służ by, je stem te go naj lep szym przy kła dem: przez wszyst -

kie te la ta po uda rze nor mal nie ży ję i funk cjo nu ję. W pra cy

nikt nie sto su je wo bec mnie ta ry fy ulgo wej, prze cho dzę też

ta kie sa me obo wiąz ko we ba da nia le kar skie, jak wszy scy po -

li cjan ci. Nie mo gę zro zu mieć, dla cze go ko le dze nie po zwo -

lo no wró cić do służ by. Ja ki jest sens wy sy łać zdro we go

Od rzu ce ni
Czy policjant po przebytym udarze mózgu musi odejść ze służby,
nawet gdy choroba nie pozostawiła po sobie śladu, a on jest
w pełni sprawny zarówno psychicznie, jak i fizycznie? Tak, jeśli
orzeczenie o jego stanie zdrowia wydają komisje lekarskie, które
kierują się jedynie przepisami, nie zawsze zresztą precyzyjnymi,
a nie rzeczywistym stanem zdrowia danej osoby.

t
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czło wie ka na ren tę, za miast wy ko rzy stać je go wie dzę i do -

świad cze nie za wo do we. Uwa żam, że tak być nie po win no.

JE GO TEŻ CHCIA NO SKRE ŚLIĆ
– Wiem, jak czu je się czło wiek po zba wio ny pra wa wy ko -

ny wa nia za wo du, bo sam to prze sze dłem – mó wi Ja cek

(imię zmie nio ne). – Wiem, co to zna czy zo stać od rzu co -

nym, usły szeć w wie ku dwu dzie stu kil ku lat: po co pan
chce wra cać do służ by, zo sta ło pa nu 10 lat ży cia.

O Jac ku Po li cja 997 pi sa ła kil ka krot nie,

po raz pierw szy w stycz niu 2008 r. Pod czas

ba dań pro fi lak tycz nych po li cjant pod dał się

do bro wol nie ba da niu na obec ność wi ru sa

HIV, wy nik oka zał się po zy tyw ny. Za ka że nie

by ło bez ob ja wo we. Gdy po kil ku mie sięcz nej

ku ra cji, w peł ni sił fi zycz nych i psy chicz nych,

sta wił się do pra cy, prze ło żo ny skie ro wał go

na ko mi sję le kar ską. Wo je wódz ka Ko mi sja Le kar ska wy -

da ła orze cze nie o je go nie zdol no ści do służ by. Pod trzy -

ma ła je Okrę go wa Ko mi sja Le kar ska, a na stęp nie

Cen tral na Ko mi sja Le kar ska. Jac ka zwol nio no ze służ by.

Ale nie pod dał się. Je go spra wa tra fi ła do Wo je wódz kie go

Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Gdań sku, a ten wy stą pił

do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z py ta niem, czy prze pis,

na pod sta wie któ re go ko mi sja orze kła o zwol nie niu po li -

cjan ta, jest zgod ny z Kon sty tu cją RP. 23 li sto pa da 2009 r.

TK orzekł, że par. 57 pkt 4 za łącz ni ka nr 2 do roz po rzą -

dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych z 9 lip ca 1991 r. jest

nie zgod ny z art. 60 w związ ku z art. 31 ust. 3 Kon sty tu -

cji Rze czy po spo li tej Pol skiej. 10 mar ca 2010 r. WSA

w Gdań sku uchy lił de cy zję o zwol nie niu po li cjan ta ze

służ by. Ja cek znów jest po li cjan tem, ro bi więc to, co za -

wsze by ło sen sem jego ży cia.

Ja cek o Mar ku Błęd nia ku do wie dział się

z Po li cji 997. Na tych miast się z nim skon tak -

to wał, aby za ofe ro wać po moc.

– Są lu dzie i in sty tu cje, na któ re za wsze

moż na li czyć – mó wi Ja cek. – Ja do świad czy -

łem wie le bez in te re sow nej po mo cy, m.in. ze

stro ny Hel siń skiej Fun da cji Praw Czło wie ka,

Kan ce la rii Praw nej De wey & Le Bo euf, Biu ra Rzecz ni ka

Praw Oby wa tel skich. To dzię ki ich wie dzy i za an ga żo wa -

niu znów pra cu ję ja ko po li cjant.

Ja cek – za zgo dą Mar ka Błędniaka – za in te re so wał 

je go spra wą wy mie nio ne in sty tu cje.

PRA WO A OBY WA TEL
– Hel siń ska Fun da cja Praw Czło wie ka bę dzie

sta ra ła się mak sy mal nie po móc Mar ko wi

Błęd nia ko wi – mó wi dr Adam Bod nar. – Wy -

stą pi my przed NSA, je go spra wa na le ży

do pre ce den so wych (o pro gra mie spraw pre -

ce den so wych HFPC pi sa li śmy w tek ście

Elż bie ty Si tek – nr 74 z 2011). 

Dr Bod nar zwra ca uwa gę na dwa istot ne pro ble my, ja -

kie wy ni ka ją z tej spra wy. 

– Je den z nich, na tu ry szcze gó ło wej, do ty czy kla sy fi -

ka cji scho rze nia. Wy kaz cho rób, bę dą cy za łącz ni kiem do

roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych z 9 lip ca

1991 r. w spra wie wła ści wo ści i try bu po stę po wa nia

komisji le kar skich pod le głych mi ni stro wi spraw we -

wnętrz nych, nie wy mie nia w ogó le krwo to ku śród mó zgo -

we go. Mowa jest w nim je dy nie o krwo to ku pod pa ję czy -

nów ko wym sa mo ist nym – po li cjant, któ ry go prze był,

uzna ny zo sta je za cał ko wi cie nie zdol ne go do służ by.

A Ma rek Błęd niak prze szedł udar śród mó zgo wy. Nie mo -

że być tak, że ko mi sje le kar skie sa me roz sze rza ją za kres

cho rób. Kon sul to wa łem się z le ka rzem spe cja li stą, któ ry

wy raź nie stwier dził, że krwo tok śród mó zgo wy i krwo tok

pod pa ję czy nów ko wy nie są toż sa me, rów nież w Mię dzy -

na ro do wej Kla sy fi ka cji Cho rób i Pro ble mów Zdro wot nych

ICD -10 ma ją in ne sym bo le. Na sze są dy nie chcą mie szać

się do orze czeń le kar skich, a po win ny, bo pra wa nie moż -

na in ter pre to wać na nie ko rzyść oby wa te la, w tym kon -

kret nym przy pad ku pa na Błęd nia ka.

Spra wa Mar ka Błęd nia ka uka zu je też pro blem do ty czą -

cy orzecz nic twa ko mi sji le kar skich.

– Na le ży od po wie dzieć na py ta nie, czy wo bec osób,

któ re prze szły da ną cho ro bę, np. jak pan Ma rek, pan Ja -

cek, ko mi sje le kar skie po win ny kie ro wać się tyl ko prze -

pi sa mi – mó wi dr Bod nar. – Hel siń ska Fun da cja Praw

Czło wie ka uwa ża, że do każ de go przy pad ku trze ba pod -

cho dzić in dy wi du al nie, a o tym, czy po li cjant jest zdol ny

do służ by, po wi nien de cy do wać je go stan zdro wia, a nie

prze pis. Pro wa dzi li śmy na ten te mat ob szer ną ko re spon -

den cję z MSWiA, nie ste ty, nic się w tej kwe stii nie zmie -

ni ło.

Hel siń ska Fun da cja Praw Czło wie ka zwra ca też uwa -

gę, że ko mi sje le kar skie, wy da jąc orze cze nia o sta nie

zdro wia, nie sto su ją za sa dy pro por cjo nal no ści. 

– To, że po li cjant prze był da ną cho ro bę i nie mo że wró -

cić na wcze śniej zaj mo wa ne sta no wi sko, gdyż ko mi sja le -

kar ska prze wi du je, że bę dzie to sta no wić i dla nie go, i dla

in nych osób, jak rów nież za dań, któ re wy ko nu je, za gro -

żenie, nie zna czy, że nie na da je się do służ by na in nym

sta no wi sku – do da je Adam Bod nar. – Trze ba tyl ko dać

mu moż li wość wy bo ru. Je śli nie zgo dzi się na wy ko ny wa -

nie in nych za dań, wte dy do pie ro moż na go zwol nić. Mar -

ko wi Błęd ni ako wi nie dano wy bo ru.

Na brak za cho wa nia za sa dy pro por cjo nal no ści zwró cił

też uwa gę Try bu nał Kon sty tu cyj ny, orze ka jąc w spra wie

Jac ka. Sę dzio wie pod kre śli li, że za ka że nie wi ru sem HIV

nie stoi na prze szko dzie w peł nie niu funk cji tech ni ka

kry mi na li sty ki.

NO WYCH PRZE PI SÓW NA DAL NIE MA
Przed sta wi ciel MSWiA, któ ry re pre zen to wał re sort

przed TK, stwier dził, że od po wied nia zmia na za skar żo -

ne go przez Jac ka prze pi su mo że zo stać wpro wa dzo -

na w cią gu oko ło trzech mie się cy. Wpraw dzie ter min nie

zo stał do trzy ma ny, jed nak w De par ta men cie Zdro wia

MSWiA po wstał pro jekt no we go roz po rzą dze nia w spra -

wie wła ści wo ści i try bu po stę po wa nia ko mi sji le kar skich

pod le głych mi ni stro wi spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra -

cji oraz no wy ka ta log cho rób i ułom -

no ści. Po li cja 997 pi sa ła o tym

w li sto pa dzie 2010 r. (68/2010). Akt

ten na dal cze ka na pod pis mi ni stra,

a ko mi sje le kar skie wciąż orze ka ją

na pod sta wie ak tu praw ne go wy da -

ne go na pod sta wie wie dzy me dycz -

nej sprzed 20 lat.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK

t
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Pytania i odpowiedzi (17) 

– broń służbowa, amunicja ponadnormatywna
na pod sta wie wnio sku na kon kret ny ro dzaj bro ni pal nej. Po li cjant po sia da -

ją cy amu ni cję in ną niż sta no wią ca uzbro je nie Po li cji, na któ rą wy ma ga ne

jest po zwo le nie na broń wy da ne przez wła ści we go miej sco wo ko men dan -

ta wo je wódz kie go Po li cji, w przy pad ku bra ku ta kie go po zwo le nia wy czer -

pu je zna mio na prze step stwa z art. 263 par. 2 ko dek su kar ne go.

War to rów nież zwró cić uwa gę na pod sta wę praw ną re gu lu ją cą pro ces

wej ścia w po sia da nie amu ni cji przez po li cjan ta. Zgod nie z art. 14 usta wy

z 21 ma ja 1999 r. o bro ni i amu ni cji (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 52, poz. 525 

z późn. zm.) amu ni cję moż na na by wać na pod sta wie le gi ty ma cji po sia da -

cza bro ni lub świa dec twa bro ni wy łącz nie dla tej bro ni, któ ra jest okre ślo -

na w le gi ty ma cji, al bo na pod sta wie świa dec twa bro ni i pi sem ne go

za mó wie nia pod mio tu upraw nio ne go do na by cia amu ni cji.

Jed no cze śnie roz po rzą dze nie mi ni stra go spo dar ki oraz mi ni stra spraw

we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 9 wrze śnia 2002 r. w spra wie wa run ków

sprze da ży ma te ria łów wy bu cho wych, bro ni, amu ni cji oraz wy ro bów i tech -

no lo gii o prze zna cze niu woj sko wym lub po li cyj nym oraz za kre su i try bu

kon tro li prze strze ga nia tych wa run ków (Dz.U. nr 156, poz. 1303 z późn.

zm.) w par. 7 ust. 1 pkt 1 okre śla, że amu ni cję sprze da je się oso bom fi zycz -

nym, przed się bior com oraz in nym pod mio tom na pod sta wie:

– le gi ty ma cji po sia da cza bro ni lub świa dec twa bro ni,

– za świad cze nia wy da ne go od po wied nio przez wła ści wy or gan Po li cji lub

or gan woj sko wy, upraw nia ją ce go do na by cia okre ślo ne go ro dza ju oraz licz -

by eg zem pla rzy bro ni wraz z amu ni cją.

(...) W każ dym przy pad ku po li cjant nie dys po nu je wy ma ga ny mi do ku -

men ta mi (...)”. 

Sta no wi sko Biu ra Kadr i Szko le nia KGP, za Internetowym
Forum Policyjnym:

„(...) na strzel ni cach „cy wil nych” w cza sie wol nym od służ by po li cjant

nie mo że uży wać służ bo wej bro ni pal nej, po nie waż czyn ność ta nie sta no -

wi wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych. 

Bez wąt pie nia for mą re ali za cji tych obo wiąz ków jest na to miast udział

w do sko na le niu za wo do wym, w tym w za ję ciach ma ją cych na ce lu utrzy ma -

nie, a gdy jest to nie zbęd ne rów nież pod no sze nie umie jęt no ści strze lec kich

po li cjan tów – re ali zo wa nych zgod nie z de cy zją nr 713 Ko men dan ta Głów -

ne go Po li cji z 30 grud nia 2005 r. w spra wie szko le nia strze lec kie go po li -

cjan tów (Dz.Urz. KGP z 2006 r. nr 3, poz. 9 z późn. zm.) oraz wy tycz ny mi

dy rek to ra Biu ra Kadr i Szko le nia KGP w spra wie okre śle nia za kre su, za sad

i prze bie gu szko le nia strze lec kie go oraz try bu i or ga ni za cji spraw dzia nów

strze lec kich. Przed mio to we prze pi sy nie prze wi du ją moż li wo ści re ali za cji

tych za jęć w cza sie wol nym od służ by. 

Jed no cze śnie nie ma żad nych prze szkód praw nych, aby po li cjant w cza -

sie wol nym od służ by ko rzy stał na ogól nych za sa dach z „cy wil nych”, ko -

mer cyj nych strzel nic funk cjo nu ją cych w opar ciu o prze pi sy usta wy z 21

ma ja 1999 r. o bro ni i amu ni cji (Dz.U. z 2004 r. nr 52, poz. 525 z późn.

zm.), przy uży ciu bro ni pal nej wy da nej pod mio tom pro wa dzą cym strzel ni -

ce na pod sta wie art. 29 przed mio to wej usta wy”.

Wy kład nia rad cy praw ne go z KGP Ro ber ta Żu raw skie go, za -
miesz czo na w Biu le ty nie Praw nym KGP nr 32 z 2008 r.:

„We wszyst kich od mia nach prze stępstw z art. 263 ko dek su kar ne go, któ -

ry to prze pis trak tu je o wy ra bia niu, han dlu i po sia da niu bro ni pal nej lub

amu ni cji bez ze zwo le nia, przed mio tem bez po śred nie go dzia ła nia jest broń

pal na lub amu ni cja. Pod sta wą zaś do wy kład ni wska za ne go wy żej zna mie -

nia jest usta wa z 21 ma ja 1999 r. o bro ni i amu ni cji (Dz.U. z 2004 r. nr 52,

poz. 525 z późn. zm.). 

Z po dob ny mi py ta nia mi zwró cił się do MSWiA po seł Łu -
kasz Gi ba ła. Frag ment od po wie dzi wi ce mi ni stra SWiA
Ada ma Ra pac kie go na in ter pe la cję (peł ną moż na zna -

leźć na http://orka.sejm.gov.pl/izo6.nsf/www1/i... 2934o0. pdf):
„(...) in for mu ję, że zgod nie z obo wią zu ja cy mi w tym za kre sie prze pi sa -

mi pra wa po li cjant nie mo że uży wać służ bo wej bro ni pal nej do ćwi czeń po -

za go dzina mi służ by z uwa gi, iż czyn ność ta nie sta no wi wy ko ny wa nia

obo wiąz ków służ bo wych. For mą re ali za cji tych obo wiąz ków jest udział

w do sko na le niu za wo do wym, w tym w za ję ciach ma ją cych na ce lu utrzy ma -

nie, a gdy to jest nie zbęd ne – rów nież pod no sze nie umie jęt no ści strze lec -

kich po li cjan tów, re ali zo wa nych zgod nie z de cy zją ko men dan ta głów ne go

Po li cji w spra wie szko le nia strze lec kie go po li cjan tów oraz wy tycz ny mi dy -

rek to ra Biu ra Kadr i Szko le nia KGP w spra wie okre śle nia za kre su, za sad

i prze bie gu szko le nia strze lec kie go oraz try bu i or ga ni za cji spraw dzia nów

strze lec kich.

Wska za ne po wy żej prze pi sy pra wa (roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we -

wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 19 czerw ca 2007 r. w spra wie szcze gó ło wych

wa run ków od by wa nia szko leń za wo do wych oraz do sko na le nia za wo do we -

go w Po li cji {Dz.U. nr 126, poz. 877 z późn. zm.}; de cy zja nr 713 ko men -

dan ta głów ne go Po li cji z 30 grud nia 2005 r. w spra wie szko le nia

strze lec kie go po li cjan tów {Dz.Urz. KGP z 2006 r. nr 3, poz. 9 z późn. zm}

– przyp. PK) nie prze wi du ją moż li wo ści re ali za cji tych za jęć w cza sie wol -

nym od służ by. Po nad to po wyż sze prze pi sy uza sad nia ją rów nież kwe stie

nie kon tro lo wa nej eks plo ata cji służ bo wej bro ni pal nej oraz bra ku moż li wo -

ści za ku pu przez po li cjan tów do dat ko wej amu ni cji do bro ni pal nej z wy ko -

rzy sta niem wła snych środ ków fi nan so wych. (...)

Pod kre ślić na le ży, że w obec nych uwa run ko wa niach praw nych brak

moż li wo ści do po sa że nia się przez po li cjan tów we wła snym za kre sie

i za wła sne środ ki fi nan so we w amu ni cję do bro ni służ bo wej. W myśl

art. 263 par. 2 ko dek su kar ne go: Kto bez wy ma ga ne go ze zwo le nia po sia da
broń pal ną lub amu ni cję, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od 6 do lat 8.

W świe tle po wyż sze go błęd ne jest prze ko na nie, iż prze pi sy wy da ne na pod -

sta wie art. 71 ust. 2 usta wy z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji (tj. Dz.U.

z 2007 r. nr 43, poz. 2777 z późn. zm.) da ją upraw nie nie do po sia da nia

amunicji po li cjan to wi w for mie przy dzia łu bro ni i amu ni cji na pod sta wie

wnio sku upraw nio ne go prze ło żo ne go. Nie słusz ne jest rów nież ko lej ne

prze ko na nie, że po sia da nie amu ni cji w licz bie po nadnor ma tyw nej nie jest

na ru sze niem art. 263 par. 2 ko dek su kar ne go, gdyż w prze pi sie tym uży to

okre śle nia wy ma ga ne ze zwo le nie, co wy łą cza spod za ka zu po sia da nie bro ni

i amu ni cji przez po li cjan ta wy łącz nie służ bo wej, wy da nej po li cjan to wi

z Ustawa o broni i amunicji, art. 3 pkt 1, stanowi: „Przepisy ustawy
nie dotyczą:
1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, (...) w odniesieniu do których
dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy”. Jak ma się
to do zakazu wykorzystywania broni służbowej do strzelań na
prywatnych strzelnicach (w celu podniesienia własnych
umiejętności), a także do strzelań na zawodach sportowych?
Jeszcze do niedawna, na przykład na Zawodach o Puchar
Komendnata Stołecznego Policji czy na „Pucharze Dziadka”, nikt
nie robił z tego problemu.
Jak ma się to także do kwestii posiadania amunicji w liczbie
większej niż przysługująca według normy?
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Na le ży stwier dzić, że prze pi sy usta wy o bro ni i amu ni cji nie do ty czą bro ni

i amu ni cji sta no wią cych uzbro je nie Sił Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej, Po -

li cji (...), w od nie sie niu do któ rych do stęp do bro ni i amu ni cji re gu lu ją od ręb ne

prze pi sy. Tym od ręb nym prze pi sem dla Po li cji jest usta wa z 6 kwiet nia 1990 r.

o Po li cji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.), któ ra w art. 71 ust. 1 sta -

no wi, że jed nost ki i ko mór ki or ga ni za cyj ne Po li cji oraz po li cjan ci otrzy mu ją wy -

po sa że nie nie zbęd ne do wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych. 

Kwe stię uzbro je nia Po li cji re gu lu je roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz -

nych i Ad mi ni stra cji z 15 li sto pa da 2000 r. w spra wie uzbro je nia Po li cji (Dz.U.

nr 14, poz. 139 z późn. zm.); za sa dy przy zna wa nia i użyt ko wa nia bro ni pal nej re -

gu lu je za rzą dze nie nr 6 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 16 ma ja 2000 r. 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 (Dz.Urz. KGP nr 4, poz. 38 z późn. zm.; obec nie, od 1 sierp nia 2011

ro ku za rzą dze nie nr 852 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z dnia 20 lip ca w spra wie

przy zna wa nia i użyt ko wa nia bro ni pal nej przez po li cjan tów – przyp. PK). 

(..) Wszyst kie wy mie nio ne prze pi sy „po li cyj ne” są lex spe cia lis w sto sun ku

do usta wy o bro ni i amu ni cji, któ ra jest punk tem od nie sie nia do art. 263 par. 2 ko -

dek su kar ne go. Ar ty kuł 263 par. 2 ko dek su kar ne go pe na li zu je po sia da nie bro ni

pal nej lub amu ni cji bez wy ma ga ne go ze zwo le nia. W związ ku z tym na le ży uznać,

że jest to dys po zy cja o cha rak te rze za leż nym, któ rej treść nor ma tyw ną wy peł nia -

ją prze pi sy okre śla ją ce po ję cie bro ni pal nej i amu ni cji oraz za sa dy i tryb wy da wa -

nia ze zwo leń na ich po sia da nie. 

Sko ro zaś prze pi sów o bro ni i amu ni cji nie sto su je się mię dzy in ny mi do funk -

cjo na riu szy Po li cji w kwe stii uzbro je nia Po li cji, to trud no przy jąć, że funk cjo na -

riusz Po li cji, ma jąc nad wyż kę amu ni cji do bro ni służ bo wej, po peł nia prze stęp stwo

z art. 263 par. 2 ko dek su kar ne go. Co naj wy żej jest to na ru sze nie dys cy pli ny służ -

bo wej. 

Jed nak gdy by uznać, że po sia da nie nad wyż ki amu ni cji do bro ni służ bo wej by -

ło by czy nem za bro nio nym, wy peł nia ją cym wa run ki for mal nej de fi ni cji prze stęp -

stwa z art. 263 par. 2 ko dek su kar ne go, to trze ba mieć na wzglę dzie art. 1 par. 2

ko dek su kar ne go, któ ry wy raź nie stwier dza, że nie sta no wi prze stęp stwa czyn za -

bro nio ny, któ re go szko dli wość spo łecz na jest zni ko ma. A po sia da nie nad wyż ki

amu ni cji do bro ni służ bo wej jest wła śnie czy nem za bro nio nym, któ re go spo łecz -

na szko dli wość jest zni ko ma.

Pod kre ślam, że przed sta wiam po gląd praw ny, któ ry nie jest po le mi ką z ja ki mi -

kol wiek wy ro ka mi nie za wi słe go są du. Po gląd ów wy ra zi łem po za po zna niu się ze

spra wą pa na M.W., któ ry zo stał ska za ny nie pra wo moc nie. Roz strzy gnię cie tej że

spra wy po zło że niu ape la cji przez sąd dru giej in stan cji bę dzie mia ło wa lor wy -

kład ni prze pi su art. 263 k.k., któ ra mo że od bie gać od przed sta wio ne go po glą du

praw ne go. 

Wrze sień 2007 r.”.

Opi nia rad cy praw ne go z KGP Wal de ma ra Kraw czy ka, spo rzą dzo -
na na zle ce nie sto łecz ne go ZW NSZZ Po li cjan tów w spra wie Z.S. (ska -
za ny w 2006 ro ku w I in stan cji na 6 mie się cy po zba wie nia wol no ści
w za wie sze niu na 3 la ta za po sia da nie po nadnor ma tyw nej amu ni cji;
po zło że niu od wo ła nia przez obro nę spra wa zo sta ła umo rzo na):

„Prze pi sy wy da ne na pod sta wie art. 71 ust. 2 usta wy o Po li cji ja ko lex spe cia lis
upraw nie nie do po sia da nia bro ni służ bo wej funk cjo na riu szom na da ją w for mie

przy dzia łu bro ni i amu ni cji na pod sta wie wnio sku upraw nio ne go prze ło żo ne go.

Jest to za tem sui ge ne ris wy ma ga ne ze zwo le nie na po sia da nie bro ni i amu ni cji.

Idąc tym to kiem ro zu mo wa nia, trud no uznać, że po sia da nie amu ni cji w ilo ściach

po nadnor ma tyw nych jest na ru sze niem art. 263 par. 2 k.k., gdyż prze pis ten ani ża -

den in ny expre ssis ver bis nie za bra nia po sia da nia ta kiej amu ni cji”.

Opi nia prof. Sta ni sła wa Pi kul skie go, kar ni sty, dzie ka na Wy dzia łu Pra -
wa Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go:

„Po li cjant nie mu si mieć po zwo le nia na po sia da nie bro ni czy amu ni cji do niej,

bo da je mu to usta wa o Po li cji. Je śli na wet miał tej amu ni cji wię cej, niż ze zwa la -

ją we wnętrz ne nor my, to co naj wy żej spra wa kwa li fi ko wa ła się do po stę po wa nia

dys cy pli nar ne go a nie kar ne go”.

Jak wi dać, nie spo sób o jed no li tą opi nię i od po wiedź na po sta wio ne py ta nia,

a są dząc po spra wie Z.S. moż na pod su mo wać: i tak za de cy du je sąd.

przy go to wał PK
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Szan se na prze ży cie
Ofiarą active shootera może stać się każdy, kto
przypadkowo znajdzie się w rejonie jego
działania. Jak ma się zachować w takiej sytuacji
tzw. zwykły obywatel?

Z re gu ły (za nim nie ujaw ni swo ich in ten cji) ak tyw ny strze -
lec jest po sta cią, któ ra ła two gu bi się w tłu mie lub bu dzi

za ufa nie. Po de kon spi ra cji ra czej nie po zo sta wia du żo cza su

na re ak cję. Dla te go, by zwięk szyć szan sę prze ży cia, trze ba

dzia łać szyb ko. 

W mo men cie za gro że nia nie zwy kle waż na jest je go pra wi -

dło wa iden ty fi ka cja. Pierw sze co po win ni śmy usta lić, to miej -

sce, w któ rym znaj du je się agre sor. Szan se na prze ży cie za le żą

od na szej lo ka li za cji w mo men cie roz po czę cia dzia łal no ści

przez ac ti ve sho ote ra (tym mniej sze, im bli żej cen trum je go

uwa gi). Sprawdź my, czy wi dzi my, gdzie jest na past nik i czy

on nas wi dzi. Od te go za le ży na sze dal sze po stę po wa nie.

Je że li sy tu acja na to po zwa la, po win ni śmy dzia łać. Bier -

na po sta wa uła twia mor der cy re ali za cję pla nu. Gdy na past -

nik ma czas, je go dzia ła nia mo gą wręcz przy jąć for mę

po lo wa nia. Po stę pu je my roz sąd nie, bez si le nia się na bo ha ter -

stwo. 

Je śli nada rza się oka zja, by uciec, trze ba z niej sko rzy stać

jak naj szyb ciej, na wet je śli in ni te go nie zro bią. Je śli jed nak

lo ka li za cja umoż li wia nam skry te prze cze ka nie ca łe go ataku,

po win ni śmy roz wa żyć ta ką moż li wość. 

Tak ci cho, by nie zwró cić uwa gi ac ti ve sho ote ra, na le ży po -

wia do mić służ by, np. po li cję. Pa mię taj my, aby przed sta wić

się, po dać lo ka li za cję (ad res), w skró cie opi sać zda rze nie.

Bar dzo po moc ne bę dzie po da nie służ bom lo ka li za cji na past -

ni ka, opi su je go wy glą du i uzbro je nia. Waż na jest in for ma cja

o licz bie ofiar oraz o licz bie osób w na szym oto cze niu. 

W przy pad ku, kie dy nie da się uciec ani prze cze kać, po -

zo sta je nam tyl ko wal ka. Nie rzad ko na sze dzia ła nia bę dą

spo wo do wa ne stra chem. W nie któ rych wy pad kach ta bez -

wa run ko wa for ma kie ro wa nia po czy na nia mi mo że być wła -

ści wa. Jed nak strach, któ ry jest si łą nie zwy kle po tęż ną,

mo że rów nież pa ra li żo wać. Wte dy po ma ga in te lekt.

Kie dy za czy na li śmy cykl o za gro że niu, ja kim mo że być

active sho oter, nikt nie mógł przy pusz czać, że ma so wy mor -

der ca za ata ku je na nor we skiej wy spie Utoya. Je go plan był

pro sty: jak naj wię cej ofiar śmier tel nych w jak naj krót szym

cza sie. 

Ar ty ku ły, któ re opu bli ko wa li śmy w ostat nich mie sią cach,

nie ma ją cha rak te ru in struk ta żo we go. W sy tu acji ata ku ma so -

we go mor der cy czyn ni kiem de cy du ją cym o prze ży ciu mo że

być szczę ście (np. lo ka li za cja). W póź niej szym eta pie na sze

dzia ła nia oraz re ak cja służb bro nią cych na sze go bez pie czeń -

stwa zde cy du ją, czy fi nał bę dzie dla nas szczę śli wy. Na su wać

się mo że py ta nie, czy je ste śmy do sta tecz nie chro nie ni i na ja -

ki po ziom ochro ny (kosz tem na szej wol no ści oso bi stej) je -

ste śmy w sta nie się zgo dzić? 

Ale to już zu peł nie in ny te mat.

na podst. tekstu Grzegorza „Cichego” Mikołajczyka
(Counterterrorism Training Poland Cichy Fight & Tactics Team)

oprac. IF
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Monu ment, sty li zo wa ny na dwie wie że

no wo jor skie go World Tra de Cen ter,

au tor stwa Ada ma My ja ka, jest je dy -

nym ta kim po mni kiem w Eu ro pie. Po wstał

po ata ku na WTC, ale przy po mi nać ma tak -

że o tra ge diach w: Bie sła nie, Mo skwie, Lon -

dy nie, Ma dry cie, Je ro zo li mie... Świad czą

o tym ta blicz ki z na zwa mi miejsc, w któ rych

do szło do za ma chów. Nie ste ty, w tym ro ku

przy by ła ko lej na – Oslo i Utoya.

W dzie sią tą rocz ni cę ata ku na WTC

ucznio wie kie lec kich szkół po sta wi li przed

po mni kiem zni cze z kar tecz ka mi, na któ -

rych umiesz czo ne by ły imio na i na zwi ska

ofiar tam tej he ka tom by (w tym sze ścior ga

Po la ków) – by żad na nie zo sta ła za po mnia na.

W ob cho dach rocz ni cy udział wzię li m.in.:

am ba sa dor Nor we gii w Pol sce J.E. Enok Ny -

ga ard, kon sul ge ne ral ny USA w Kra ko wie Al -

len S. Gre en berg, ko men dant głów ny Po li cji

gen. insp. An drzej Ma te juk, ko men dant wo -

je wódz ki Po li cji w Kiel cach insp. Mi ro sław

Schos sler, re pre zen tan ci po li cji sta nu Tek sas

oraz Sam Ho uston Sta te Uni ver si ty, po li cji

bry tyj skiej, ko mend głów nej i wo je wódz kiej

Po li cji, władz rzą do wych i sa mo rzą do wych,

par la men ta rzy ści.

– Obo wiąz kiem ca łe go cy wi li zo wa ne go

świa ta jest pa mię tać o bez bron nych, nie win -

nych ofia rach ak tów nie na wi ści i ter ro ru –

mó wił Woj ciech Lu baw ski, pre zy dent Kielc.

– Oni mie li swo je pla ny, swo je ma rze nia. Ko -

cha li i by li ko cha ni.

Kil ka dni wcze śniej przed po mni kiem zło -

ży li kwia ty i za pa li li zni cze am ba sa dor USA

w Pol sce Lee A. Fe in ste in oraz do wód ca

ame ry kań skich wojsk lą do wych w Eu ro pie

gen. Mark Her tling.

– 11 wrze śnia 2001 ro ku nie spo sób za po -

mnieć, każ dy z nas pa mię ta, co wte dy ro bił

i z ja kim nie do wie rza niem przyj mo wał ko -
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„Oni mieli swoje plany, swoj
Blisko trzy tysiące zniczy z przyczepionym karteczkami z nazwiskami ofiar
zapłonęło 11 września przed kieleckim pomnikiem Homo Homini,
upamiętniającym ofiary zamachów terrorystycznych.

Kielecka akcja
była jedyną taką 
w Europie

nci

Wieniec od polskiej Policji

lej ne wia do mo ści – mó wi Ver non Ha le, 

za stęp ca ko men dan ta Dal las Po li ce De part -

ment. – By łem w pra cy, kie dy do wie dzia łem

się o za ma chu. Pa trząc na re la cje te le wi zyj -

ne, by łem w szo ku, nie chcia ło się uwie rzyć,

że to dzie je się na praw dę. Co ro ku, w rocz -

ni cę za ma chu na WTC, oprócz kla sycz nych

uro czy sto ści upa mięt nia ją cych ofia ry, or ga -

ni zu je my też „Bieg Wol no ści”.

Je go ko le ga z Ar ling ton Po li ce De part -

ment, Way ne Is bell rów nież do kład nie od -

twa rza w pa mię ci tam ten dzień.

– Mie li śmy mieć nor mal ną od pra wę

do służ by – mó wi. – Włą czy li śmy jed nak te -

le wi zor i tyl ko sie dzie li śmy, pa trząc w prze -

ra że niu i zdu mie niu.

Obaj przy zna ją, że 11 wrze śnia wy mu sił

ra dy kal ne zmia ny nie tyl ko w sys te mie za -

bez pie cza nia ko mu ni ka cji lot ni czej, ale

przede wszyst kim w spo so bie funk cjo no wa -

nia ame ry kań skich służb fe de ral nych i sta -

no wych. Naj waż niej szą z nich by ło

ujed no li ce nie spo so bu prze ka zy wa nia in for -

ma cji mię dzy ni mi.

– To by ła gi gan tycz na ope ra cja, ale nie -

uchron na – mó wi Is bell. – Wcze śniej nie by -

ło ko mu ni ka cji mię dzy na przy kład po li cją

a stra żą po żar ną, jak i mię dzy in ny mi wy spe -

cja li zo wa ny mi agen cja mi. I to za wio dło. Wy -

cią gnę li śmy wnio ski z tej lek cji. Bo le snej. 

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. autor
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oje marzenia”

Wśród ofiar zamachu na WTC było sześcioro Polaków
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M ia nem ba rier ko mu ni ka cyj nych okre ślić moż -

na wszyst ko to, co za kłó ca efek tyw ną wy mia -

nę in for ma cji mię dzy nadaw cą i od bior cą.

Wie le osób za py ta nych o to, czy na co dzień do strze -

ga ist nie nie ta kich prze szkód, w pierw szej chwi li za -

pew ne od po wie prze czą co. Ale ile ra zy zda rzy ło nam

się, że roz mów ca zu peł nie ina czej ode brał to, co

chcie li śmy mu prze ka zać? Al bo po za koń cze niu spo -

tka nia oka zy wa ło się, że każ dy z je go uczest ni ków,

mi mo że był obec ny w tym sa mym miej scu i w tym

sa mym cza sie, usły szał zu peł nie co in ne go? Moż na

więc chy ba za ry zy ko wać stwier dze nie, że sku tecz ne

po ro zu mie wa nie się to sto sun ko wo zło żo ny pro ces,

któ ry wy ma ga świa do mej kon tro li te go, co i jak prze -

ka zu je my, a tak że spraw dze nia, jak od bior ca ro zu -

mie nasz ko mu ni kat.

CO STOI NA PRZE SZKO DZIE
Ba rie ry w ko mu ni ka cji moż na gru po wać we dług naj -

róż niej szych kry te riów. Nie któ rzy wy mie nia ją prze -

szko dy le żą ce po stro nie nadaw cy i po stro nie

od bior cy, ba rie ry wy ni ka ją ce z przy czyn we wnętrz -

nych i ze wnętrz nych itd. W tym miej scu war to

zasta no wić się, któ re czyn ni ki do ty czą nas bez po -

śred nio i któ re spra wia ją, że cza sa mi tak trud no po -

ro zu mieć się ze współ pra cow ni ka mi, prze ło żo ny mi

czy pod wład ny mi? Przy czy ną pro ble mów ko mu ni ka -

cyj nych w da nej sy tu acji mo że być ce lo we po mi ja -

nie lub znie kształ ca nie pew nych in for ma cji, al bo

za sy py wa nie pod wład nych zbyt wie lo ma in for ma cja -

mi, co po wo du je prze cią że nie i spra wia, że za czy na -

ją po stę po wać ste reo ty po wo. Cza sa mi ba rie rą

w ko mu ni ko wa niu się bę dzie nasz brak za in te re so -

wa nia czy wręcz ne ga tyw ny sto su nek do roz mów cy

(np. nie do sta tecz nie uważ ne słu cha nie, nie do pusz -

cza nie in nych do gło su, prze ry wa nie), brak wspól -

ne go ję zy ka z od bior cą, prze ka zy wa nie sprzecz nych

ko mu ni ka tów (czy li brak spój no ści mię dzy ko mu ni -

ka cją wer bal ną i nie wer bal ną), a na wet nie wła ści wy

wy bór miej sca lub cza su roz mo wy. Bar dzo czę sto

prze szko dą w sku tecz nym ko mu ni ko wa niu się jest

wie lo znacz ność słów. Zbyt czę sto za po mi na my

o tym, że to, co jest oczy wi ste dla nadaw cy, nie musi

być prze cież ta kie dla od bior cy.

SUK CES ZA LE ŻY OD NAS
Ko mu ni ku jąc się z in ny mi, war to dbać o pro sto tę

i przej rzy stość ję zy ka, a spo sób for mu ło wa nia my śli

do sto so wać do ję zy ka od bior cy tak, by nasz ko mu -

ni kat był dla nie go ro zu mia ły. W sztu ce po ro zu mie -

wa nia się ogrom ną ro lę od gry wa też umie jęt ność

słu cha nia. Pod sta wo wą me to dą ak tyw ne go słu cha -

nia, któ rą war to sto so wać na co dzień, jest pa ra fra za.

Po le ga ona na po wtó rze niu wła sny mi sło wa mi naj -

istot niej szych tre ści wy po wie dzia nych przez roz -

mów cę. Dzię ki te mu szyb ko mo że my się prze ko nać,

czy do brze zro zu mie li śmy je go prze kaz. 

W pro ce sie po ro zu mie wa nia się trze ba też mieć

na wzglę dzie ko mu ni ka cję nie wer bal ną, czy li tzw.

ję zyk cia ła. War to zwra cać uwa gę nie tyl ko na to, co

mó wi my, ale i jak mó wi my: czy pod trzy mu je my kon -

takt wzro ko wy z roz mów cą, jak ge sty ku lu je my, ja -

kim to nem prze ma wia my. Wszyst kie te ele men ty

po win ny być ze so bą spój ne, gdyż roz bież ność mię -

dzy ko mu ni ka cją wer bal ną i po za wer bal ną utrud nia

ko mu ni ka cję.

War to też dbać o to, by ko mu ni ko wać się w sprzy -

ja ją cych wa run kach. Na roz mowę do brze jest wy brać

miej sce, któ re sprzy ja sku pie niu. Nie prze ka zuj my

więc waż nych in for ma cji w bie gu, gdzieś na ko ry ta -

rzu. Trud no o sku tecz ne ko mu ni ko wa nie się, je śli

nie usły szy my te go, co mó wi nasz roz mów ca. Sta raj -

my się więc roz ma wiać w ta kich wa run kach, w któ -

rych nasz prze kaz nie bę dzie za kłó ca ny przez

czyn ni ki ze wnętrz ne (np. ha łas z uli cy). 

To, czy bę dzie my do brze ro zu mia ni przez oto cze -

nie, w du żej mie rze za le ży od nas sa mych, od na -

szych zdol no ści ko mu ni ka cyj nych, któ re war to sta le

do sko na lić i roz wi jać. Po sia da nie od po wied nie go za -

so bu wie dzy i umie jęt no ści in ter per so nal nych spra -

wia, że ła twiej nam okre ślić i na zwać ba rie ry

ko mu ni ka cyj ne, a w kon se kwen cji – wy eli mi no wać

prze szko dy, któ re po ja wia ją się w pro ce sie efek tyw -

nej ko mu ni ka cji. 

nad kom. dr SŁA WO MIR WE RE MIUK
peł no moc nik ko men dan ta głów ne go Po li cji 

ds. ko mu ni ka cji we wnętrz nej
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Ba rie ry 
ko mu ni ka cyj ne
Komunikowanie się na pozór nie jest niczym szczególnie
skomplikowanym. Wszak każdy z nas komunikuje się ze światem
zewnętrznym niemal od pierwszych chwil życia. Ale samo
opanowanie reguł wzajemnego przekazywania informacji,
umiejętności, pojęć, uczuć czy symboli nie gwarantuje jeszcze
przecież, że zostaniemy zrozumiani. W procesie komunikowania
się z innymi ludźmi napotykamy bowiem na liczne bariery, które
mogą utrudniać, czy wręcz uniemożliwiać, skuteczne
porozumiewanie się.
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Prawie 45 milionów euro wydano
w ramach siedmiu projektów
realizowanych przez Komendę
Główną Policji przy wsparciu
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.

C zęść tych za ku pów i przed się wzięć

opi sa li śmy w nu me rze sierp nio wym.

Te raz za pre zen tu je my sprzęt trans por -

to wy i spe cjalistyczny.

AK CJE I OPE RA CJE PO LI CYJ NE
W ra mach pro jek tu PL 0234 „Po pra wa wy -

po sa że nia tech nicz ne go przy gra nicz nych

jed no stek Po li cji od po wie dzial nych

za zwal cza nie prze stęp czo ści trans gra -

nicz nej, zor ga ni zo wa nej oraz nie le gal nej

mi gra cji” ku pio no 66 sa mo cho dów oso -

bowo -te re no wych z nad wo ziem ty pu

pick -up, przy sto so wa nych do środ ków

tech nicz nych bę dą cych w wy po sa że niu

po li cyj nych jed no stek, 10 re flek to rów

olśnie wa ją cych, 8 po jaz dów ozna ko wa -

nych ty pu fur gon w wer sji ru cho me sta no -

wi sko do wo dze nia (RSD) oraz 7 ze sta wów

oświe tle nio wych dla ko mó rek mi ner sko -

-pi ro tech nicz nych AT.

Sprzęt ten wy ko rzy sty wa ny jest pod czas

ak cji i ope ra cji po li cyj nych zwią za nych

z klę ska mi ży wio ło wy mi, ka ta stro fa mi na -

tu ral ny mi i awa ria mi tech nicz ny mi. Po ma -

ga w za pew nie niu po rząd ku w trak cie

uro czy sto ści i im prez ma so wych, w ochro -

nie ży cia i zdro wia oby wa te li, ewa ku -

acji lud no ści i za bez pie cze nia mie -

nia po zo sta wio ne go w stre fach

ewa ku acji, pod czas neu tra li za cji

zbio ro wych na ru szeń pra wa. 

Sa mo cho dy oso bo wo -te re no we

na bie żą co wy ko rzy sty wa ne są

pod czas służ by pa tro lo wej,

do dzia łań ra tow ni czych, na przy -

kład do ewa ku acji pod czas po wo -

dzi. Po ma ga ją tak że ze spo łom po go to wia

ra tun ko we go, kie dy te ostat nie nie są

w sta nie do je chać do po szko do wa nych

wła sny mi, spe cja li stycz ny mi środ ka mi

trans por tu. 

NA GRA NI CY LĄ DO WEJ
I MOR SKIEJ
40 sku te rów te re no wych, 35 sa mo cho dów

z mo bil ny mi ter mi na la mi do stę po wy -

mi, 25 po jaz dów ope ra cyj no -kon wo jo wych

(OK), 51 mo to cy kli cięż kich, 8 ma łych

więź niarek (MW), 4 du że więź niar ki

(DW) i jed na łódź mor ska oraz 1717 ka -

mi ze lek ku lo od por nych – to sprzęt, któ ry

umoż li wia Po li cji re ali za cję za dań zwią -

zanych ze zwal cza niem prze stęp czo ści

trans gra nicz nej i zor ga ni zo wa nej.

Sku te ry te re no we umoż li wia ją ści ga -

nie spraw ców prze stępstw i wy kro czeń

skie ro wa nych prze ciw ko przy ro dzie i śro -

do wi sku na tu ral ne mu, po peł nia nych w te -

re nach trud no do stęp nych, gdzie do jazd

ty po wy mi środ ka mi trans por tu jest nie -

moż li wy.

35 sa mo cho dów

z mo bil ny mi ter mi -

na la mi do stę po wy mi

wy ko rzy sty wa nych

jest do prze ciw dzia -

ła nia nie le gal nej mi -

gra cji na gra ni cy UE.

Mo bil ne ter mi na le umoż li wia ją szyb kie

spraw dze nie osób w po li cyj nych ba zach

da nych, na wet na te re nach, gdzie łącz ność

ra dio wa z jed nost ką Po li cji jest ogra ni -

czo na.

Na to miast kup no 8 MW, 4 DW i 25 po -

jaz dów OK zde cy do wa nie zwięk sza efek -

tyw ność pod czas kon wo jo wa nia osób

za trzy ma nych i po zba wio nych wol no ści. 

Łódź mor ska wpły wa na po pra wę za bez -

pie cze nia gra ni cy na Bał ty ku oraz na bez -

pie czeń stwo tu ry stów. Przy jej uży ciu

ura to wa no w ubie głym ro ku ży cie czte rem

oso bom. Łódź słu ży tak że do zwal cza nia

kłu sow nic twa oraz za bez pie cza nia im prez

spor to wych i fe sty nów. 

1717 ka mi ze lek ku lo od por nych po pra wi

bez pie czeń stwo po li cjan tów peł nią cych

służ bę na te re nach przy gra nicz nych za gro -

żo nych prze stęp czo ścią zwią za ną z nie le -

gal ną mi gra cją oraz prze my tem róż ne go

ro dza ju to wa rów, w tym bro ni pal nej.

OB SER WA CJE 
Z LĄ DU I PO WIE TRZA
By pod wyż szyć sku tecz ność po li cyj nych jed -

no stek ob ser wa cyj nych w po łu dnio wo -
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Mi lio ny dla Policji (cd.)

Radiowóz z mo bil ny m 
ter mi na lem do stę po wy m

Izolatka 
w dużej 
więźniarce

Mała więźniarka
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-wschod niej, po łu dnio wo -za chod niej i cen -

tral nej Pol sce, a tym sa mym zwięk szyć bez -

pie czeń stwo kra ju oraz ob sza ru Schen gen,

ko rzy sta jąc z Nor we skie go Me cha ni zmu Fi -

nan so we go, któ ry przy znał na ten cel 3 378

tys. eu ro (cał ko wi ty koszt przed się wzię -

cia 3 975 tys. eu ro) ku pio no 12 oso bo wych

sa mo cho dów do ob ser wa cji wraz z urzą dze -

nia mi do ra dio na mie rza nia i lo ka li za cji

GPS/GSM. 

Re ali za cja roz po czę te go w mar cu 2009 r.

pro jek tu ma zo stać za koń czo na do 30 kwiet -

nia 2012 r., na co wy ra zi ły zgo dę Ko mi tet

Me cha ni zmu Fi nan so we go oraz Mi ni ster -

stwo Spraw Za gra nicz nych Kró le stwa Nor -

we gii.

Pro jekt obej mu je do po sa że nie wy dzia łów

tech ni ki ope ra cyj nej jed no stek Po li cji w urzą -

dze nia prze zna czo ne do dzia łań ope ra cyj no -

-roz po znaw czych, a lot nic twa po li cyj ne go

w sys tem ob ser wa cji lot ni czej, umoż li wia ją cy

wspo ma ga nie za dań służ by ob ser wa cji.

Do tych czas ku pio no 3 ze sta wy sys te mów

ty pu im si -cat cher do lo ka li zo wa nia te le fo -

nów ko mór ko wych w sie ci GSM, 9 urzą dzeń

ra dio na mia ro wych oraz 12 sa mo cho dów przy -

sto so wa nych do za bu do wy w wy mie nio ny

sprzęt. Po jaz dy te zo sta ły prze ka za ne do

6 jed no stek Po li cji. Prze szko lo no tak że

12 po li cyj nych za łóg (24 oso by) z za sad ob -

słu gi i eks plo ata cji tych urzą dzeń. 

Ku pio no tak że sys tem ob ser wa cji lot ni -

czej. Pro jekt prze wi du je in sta la cję te go sys -

te mu na po kła dzie po li cyj ne go śmi głow ca,

prze szko le nie 3 in struk to rów Za rzą du Lot -

nic twa Po li cji oraz zor ga ni zo wa nie trans gra -

nicz nych ćwi czeń w ob ser wa cji. 

No we urzą dze nia wraz z prze szko le niem

jed no stek ob ser wa cyj nych przy bli żą pol ską

Po li cję do zu ni fi ko wa nych stan dar dów Unii

Eu ro pej skiej oraz przy czy nią się do sku tecz -

niej sze go zwal cza nia ter ro ry zmu, ko rup cji

oraz prze stęp czo ści zor ga ni zo wa nej i trans -

gra nicz nej.

TADEUSZ NOSZCZYŃSKI
zdj. Andrzej Mitura
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Wspólne
szkolenie Policji, SG i ŻW

Zgod nie z za war tym 3 sierp nia 2011 ro ku Po ro zu mie niem Fi nan so wym

nr 18/FGZ/2011 w Ko men dzie Głów nej Po li cji roz po czę to re ali za cję pro jek tu 

nr FGZ 10-3521 pod na zwą Wspól ne warsz ta ty szko le nio we służb w kon tek ście wy ma -
gań sy tu acji gra nicz nej w ra mach Fun du szu Gra nic Ze wnętrz nych.

Za sad ni czym ce lem przed się wzię cia jest zwięk sze nie sku tecz no ści re ago wa nia,

a tak że przy go to wa nie wy bra nych for ma cji pu blicz nych (tj. Po li cji, Stra ży Gra nicz -

nej oraz Żan dar me rii Woj sko wej) do wspól ne go wy ko ny wa nia za dań zwią za nych

z ochro ną gra ni cy ze wnętrz nej UE i ca łe go ob sza ru Schen gen. Za kres te ma tycz ny

pla no wa nych szko leń ma ści sły zwią zek z ochro ną gra ni cy ze wnętrz nej UE oraz za -

kłó ce nia mi po rząd ku pu blicz ne go, ja kie mo gą mieć miej sce na tym te re nie w trak -

cie prze miesz cza nia się tu ry stów czy też uczest ni ków im prez ma so wych.

Za mie rze nie skła da się z dwóch ele men tów.

ĆWI CZE NIA
Pierw szym bę dą trzy cy kle ćwi czeń zgry wa ją cych, któ re zo sta ną prze pro wa dzo ne

na te re nie woj. pod kar pac kie go i lu bel skie go. W każ dym cy klu jed no ćwi cze nie bę -

dzie roz gry wa ne na przej ściu gra nicz nym (ko le jo wym lub dro go wym), ko lej ne pro -

wa dzo ne bę dą po za ob sza rem stre fy gra nicz nej. 

W ćwi cze niach udział bę dą bra ły miej sco we jed nost ki Po li cji, pod od dzia ły Po li cji

ościen nych wo je wództw oraz jed nost ki Stra ży Gra nicz nej i Żan dar me rii Woj sko wej.

Zgod nie z za ło że nia mi w tym ele men cie pro jek tu udział weź mie, na za sa dzie wie -

lo krot no ści, oko ło 4900 po li cjan tów, żoł nie rzy i funk cjo na riu szy in nych służb. 

WARSZ TA TY I SE MI NA RIUM
Dru gim ele men tem pro jek tu bę dą szko le nia, warsz ta ty i se mi na rium pod su mo wu -

ją ce pro jekt. W tej czę ści pro jek tu, or ga ni zo wa nej na te re nie Cen trum Szko le nia Po -

li cji w Le gio no wie, uczest ni czyć bę dzie łącz nie 120 po li cjan tów, funk cjo na riu szy

Stra ży Gra nicz nej i żoł nie rzy Żan dar me rii Woj sko wej. Spo śród 90 miejsc prze zna czo -

nych dla uczest ni ków szko le nia i warsz ta tów po 10 prze zna czo nych bę dzie dla SG

i ŻW. Pod czas dwu dnio we go szko le nia zo sta ną omó wio ne prze pi sy do ty czą ce naj -

waż niej szych aspek tów ochro ny gra nic ze wnętrz nych. Ty le sa mo cza su prze zna czo -

no na warsz ta ty. Zo sta ną one prze pro wa dzo ne bez po śred nio po szko le niu. Ich ce lem

bę dzie prak tycz ne spraw dze nie sys te mu wy mia ny in for ma cji, a tak że ope ra tyw no -

ści i zdol no ści do spraw ne go współ dzia ła nia. W ostat nim, pią tym dniu po by tu w CSP

w Le gio no wie od bę dzie się se mi na rium pod su mo wu ją ce ca łość pro jek tu.

Bu dżet przed się wzię cia za my ka się w kwo cie 539 444 zł, w tym: do fi nan so wa nie

FGZ: 404 583 zł, współ fi nan so wa nie: 134 861 zł. Pro jekt do fi nan so wa ny jest ze środ -

ki Unii Eu ro pej skiej w ra mach Fun du szu Gra nic Ze wnętrz nych – Pro gram Rocz -
ny 2010.

PRZED EU RO 2012
Pro jekt sta no wi istot ny ele ment przy go to wań Po li cji i in nych służb pu blicz nych

do ope ra cji po rząd ko wych, ja kie bę dą pro wa dzo ne na tym te re nie w przy szłym ro -

ku. 

Udział w ćwi cze niach za pew ni prak tycz ną we ry fi ka cję umie jęt no ści, ja kie pre zen -

tu ją pod od dzia ły po szcze gól nych służb, a tak że umoż li wi spraw dze nie moż li wo ści

wspól ne go dzia ła nia sił Po li cji, Stra ży Gra nicz nej i Żan dar me rii Wo jsko wej. Ca łość

ma te ria łów wy pra co wa nych pod czas pro jek tu zo sta nie roz po wszech nio na i wy ko rzy -

sta na w trak cie szko le nia i do sko na le nia za wo do we go w Po li cji, Stra ży Gra nicz nej

i Żan dar me rii Woj sko wej.

oprac. Wy dział Fun du szy Po mo co wych
Biu ro Fi nan sów Ko men dy Głów nej Po li cji

Skuter terenowy
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Kiedy policjant może nosić sznur galowy? Jak należy go
założyć? Czym różnią się sznury poszczególnych
korpusów?

T e mat ten po ru sza li śmy już na ła mach Po li cji 997 (74/2011). Wra ca -

my do nie go, po nie waż nie dla wszyst kich po li cjan tów jest on do -

sta tecz nie przej rzy sty. – Pod czas te go rocz nych ob cho dów Świę ta

Po li cji za uwa ży łem wie le nie pra wi dło wo ści, je śli cho dzi o no sze nie sznu -

ra ga lo we go – mó wi insp. Grze gorz Jach. – Do ty czy to po li cjan tów

wszyst kich stop ni służ bo wych.

ŚWIĘ TA I SZCZE GÓL NE OKO LICZ NO ŚCI
Obec nie po li cjan ci nie po sia da ją umun du ro wa nia ga lo we go. Do cza su

je go wpro wa dze nia obo wią zu je for mu ła trak to wa nia mun du ru wyj ścio -

we go (kurt ka ga bar dy no wa) ze sznu rem ga lo wym ja ko mun du ru ga lo -

we go po li cjan ta 

Po li cjan ci no szą sznur ga lo wy pod czas świąt (uro czy sto ści) pań stwo -

wych, re sor to wych, po li cyj nych i re li gĳ nych. Tak że w sy tu acjach szcze -

gól nych (np. pro mo cja, de le ga cje za gra nicz ne, ślub po li cjan ta), je że li

wy da ta kie po le ce nie (wy ra zi zgo dę) kie row nik jed nost ki or ga ni za cyj -

nej Po li cji. W tej kwe stii nie mo gą sa mo dziel nie po dej mo wać de cy zji.

Sznur ga lo wy ujed no li co ny dla da ne go kor pu su mo że być no szo ny tak że

przez pod od dzia ły, któ re wy ko nu ją za da nia służ bo we w za kre sie ce re -

mo nia łu po li cyj ne go lub w szcze gól ny spo sób kreu ją mun du ro wy wi ze -

ru nek Po li cji (np. or kie stry, kom pa nie i po ste run ki ho no ro we). W tym

ro zu mie niu funk cjo na riu sze or kiestr po li cyj nych i re pre zen ta cyj nej (ho -

no ro wej) kom pa nii Po li cji no szą sznu ry ofi cer skie bez wzglę du na po sia -

da ny sto pień. W przy pad ku wy stą pień in dy wi du al nych obo wią zu je ich

sznur ga lo wy zgod ny z kor pu sem. 

ZA WSZE NA PRA WYM RA MIE NIU
Sznur ga lo wy jest ko lo ru srebr no me ta lo we go. No si się go za wsze na pra -

wym ra mie niu i przy pi na do do szy te go do dat ko we go pła skie go gu zi ka,

któ ry ukry ty jest pod pra wym na ra mien ni kiem kurt ki wyj ścio wej

przy wszy ciu na ra mien ni ka. 

– Nie przy pi na się (ni gdy!) sznu ra ga lo we go do gu zi ka, na któ ry za pi -

na ny jest na ra mien nik (przy koł nie rzu kurt ki) – pod kre śla insp. Jach.

– To naj czę ściej spo ty ka ny błąd w no sze niu sznu rów ga lo wych. Dru gą

naj częst szą nie pra wi dło wo ścią jest za pi na nie sznu ra na dru gi gu zik kurt -

ki ga bar dy no wej. Pa nie i pa no wie po li cjan ci za wsze za pi na ją sznur ga lo -

wy na pierw szy gu zik! Wy ją tek do ty czy tyl ko sznu rów nad in spek to rów.

Kwe stie te re gu lu je Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych

i Administracji z 20 ma ja 2009 r. w spra wie umun du ro wa nia po li cjan tów,

Dz.U. nr 90, poz. 738 i z 2011 nr 70, poz. 372 oraz nr 175, poz. 1047.

not. GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra

kon sul ta cja
insp. Grze gorz Jach

Sznur ga lo wy nad in spek to ra i ge ne ral ne -
go in spek to ra Po li cji skła da się z:

– po je dyn cze go sznu ra w kształ cie pę tli prze -

wie szo ne go przez ra mię pod na ra mien ni kiem

i uło żo ne go pio no wo pod pa chą rę ka wa;

– sple cio ne go sznu ra w for mie war ko cza

z dwo ma po je dyn czy mi sznur ka mi po obu je go

stro nach, za koń czo ne go me ta lo wym wi sior kiem

(na zy wa nym zwy cza jo -

wo bu ła wą), uło żo ne go

po pra wej stro nie przed -

niej czę ści kurt ki wyj -

ścio wej i przy pię te go

do dru gie go od gó ry gu -

zi ka przo du kurt ki; 

– dru gie go sple cio ne -

go sznu ra w for mie war -

ko cza za koń czo ne go

me ta lo wym wi sior kiem

(na zy wa nym zwy cza jo wo bu ła wą), prze wie szo -

ne go od na ra mien ni ka przez tył kurt ki wyj ścio -

wej pod pra wą pa chą rę ka wa i przy pię te go do

pierw sze go od gó ry gu zi ka przo du kurt ki.
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Sznur galowy
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Sznur galowy oficera starszego
i oficera młodszego Policji składa się z:

– pojedynczego sznura w kształcie pętli

przewieszonego przez ramię

pod naramiennikiem i ułożonego pionowo

pod pachą rękawa;

– splecionego sznura w formie warkocza

z jednym pojedynczym sznurkiem

umieszczonym równolegle pod warkoczem,

zakończonego metalowym wisiorkiem

(nazywanym zwyczajowo buławą),

ułożonego po prawej stronie przedniej

części kurtki wyjściowej i przypiętego

do pierwszego od góry guzika przodu

kurtki wyjściowej.

Sznur galowy aspiranta Policji
tworzy spleciony odcinek sznura w formie

warkocza i ułożony przy nim jeden

pojedynczy sznurek, zakończony

metalowym wisiorkiem (nazywanym

zwyczajowo buławą), po prawej stronie

przodu kurtki wyjściowej i przypięty

do pierwszego od góry guzika przodu

kurtki wyjściowej.

Sznur galowy podoficera Policji
tworzy spleciony odcinek sznura w formie

warkocza zakończony metalowym

wisiorkiem (nazywanym zwyczajowo

buławą), ułożony po prawej stronie przodu

kurtki wyjściowej i przypięty

do pierwszego od góry guzika przodu

kurtki wyjściowej.

x
x
x
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W obiegowej opinii „elki”, 
to „spowalniacze” i zawalidrogi. 
Nie są mile widziane
na zatłoczonych ulicach miast,
zwłaszcza w godzinach
komunikacyjnego szczytu. 

U co bar dziej krew kich kie row ców wy -

wo łu ją tak że złe emo cje, wy ra ża ją ce

się wście kłym trą bie niem, ob raź li wy -

mi ge sta mi, wy krzy ki wa niem obelg pod ad -

re sem kur san tów blo ku ją cych im pas ru chu.

Jak by to oni by li win ni wszel kim ko mu ni ka -

cyj nym pro ble mom na szych aglo me ra cji. Nie

lu bią „elek” zwłasz cza mło dzi kie row cy, ci

z nie wiel kim sta żem za kie row ni cą, któ rzy

szyb ko za po mnie li, że swo ją przy go dę z mo -

to ry za cją za czy na li tak sa mo: w stre sie i z po -

tem na czo le.

NIKT NIE RO DZI SIĘ MI STRZEM
Ni ko go prze ko ny wać nie trze ba, że każ dy

po jazd me cha nicz ny to bar dzo nie bez piecz -

ne na rzę dzie, zwłasz cza w rę kach po cząt ku -

ją ce go kie row cy. Nie do świad czo ne go al bo

wręcz nie do uczo ne go. Nad je go jak naj lep -

szym przy go to wa niem gło wią się spe cja li ści

róż nych branż, sta ra jąc się wy brać opty mal -

ny wa riant sys te mu szko le nia. Pro blem jest

nie ba ga tel ny, gdyż – jak wy ni ka ze sta ty styk

– mło dzi kie row cy (w prze dzia le wie ku 

18–24 la ta) po wo du ją jed ną trze cią wszyst -

kich wy pad ków ko mu ni ka cyj nych. I to tych

naj tra gicz niej szych w skut kach.

No cóż, nie każ dy ro dzi się od ra zu mi -

strzem kie row ni cy. Nie każ dy też mo że mie -

rzyć się z Ho łow czy cem czy Ku bi cą. Ale

chcąc choć by zbli żyć się do ich umie jęt no -

ści, każ dy mu si naj pierw zdo być upraw nie -

nia do kie ro wa nia po jaz dem, czy li pra wo

jaz dy. 

– Zgod nie z usta wą Pra wo o ru chu dro go -

wym – mó wi nad kom. Ar tur Za wadz ki,

ekspert Biu ra Ru chu Dro go we go KGP – kan -

dy dat na kie row cę ma obo wią zek za pi sać się

na kurs, za li czyć 30 go dzin jaz dy i ty le sa mo

go dzin teo rii w wy bra nym ośrod ku szko le nia.

Po tem, ma jąc w rę ku za świad cze nie o ukoń -

cze niu szko le nia na pra wo jaz dy od po wied -

niej ka te go rii, przy stą pić do eg za mi nu

w Wo je wódz kim Ośrod ku Ru chu Dro go we -

go. Teo re tycz nie więc wszyst ko ni by jest

pro ste i ja sne – po kil ku mie sią cach kur sant

po wi nien mieć już pra wo jaz dy w kie sze ni.

Je śli, oczy wi ście, zda eg za min.

To nie jest jed nak ta kie oczy wi ste, gdyż

tzw. zda wal ność eg za mi nów jest od wrot nie

pro por cjo nal na do licz by przy stę pu ją cych

do nich osób. We dług Ro ma na Stenc la, pre -

ze sa Ogól no pol skiej Izby Go spo dar czej

Ośrod ków Szko le nia Kie row ców, któ ry od lat

śle dzi ten pro blem, w la tach 2006–2008

wskaź nik zda wal no ści eg za mi nów kat. B

utrzy my wał się na po zio mie 32 proc. (w skali

kra ju). W ro ku 2009 ob ni żył się do 31 proc.,

w ubie głym po zo stał na po zio mie ro ku po -

przed nie go. 

O czym to świad czy? To masz Ma tu szew -

ski, peł no moc nik dy rek to ra ds. pro ce su eg -

za mi no wa nia w Wo je wódz kim Ośrod ku

Ru chu Dro go we go w War sza wie, nie ma wąt -

pli wo ści. 

– Klu czo wym pro ble mem – mó wi – po zo -

sta je cią gle nie sku tecz ny sys tem szko le nia

kie row ców oraz pod no sze nia ich kwa li fi ka cji

za wo do wych. Kur sy na uki jaz dy, mi mo wpro -

wa dzo nych zmian, wciąż nie za pew nia ją od -

po wied nie go przy go to wa nia do kie ro wa nia

po jaz dem. Nie wy star cza ją ca jest za rów no

prze ka zy wa na wie dza, jak i zdo by wa ne

umie jęt no ści. W kon se kwen cji po ziom zda -

wal no ści eg za mi nów jest alar mu ją co ni ski. 

KTO WI NIEN?
Dla cze go tak się dzie je? Czy win ne są WORD,

bo sta wia ją kur san tom zbyt wy so kie wy ma ga -

nia, czy ra czej ośrod ki szko le nia, któ re nie do -

sta tecz nie przy go to wu ją swych uczniów

do ro li kie row cy? A mo że wi na le ży też po stro -

nie kan dy da tów, któ rych nad mier nie stre su je

at mos fe ra pań stwo we go eg za mi nu?

Nad kom. Ar tur Za wadz ki i asp. sztab. Ja cek

Gisz czak, ofi ce ro wie BRD KGP, jed no cze śnie

czyn ni in struk to rzy na uki jaz dy z dzie się cio -

let nim do świad cze niem (nad kom. Za wadz ki

ma rów nież upraw nie nia eg za mi na to ra) są

zgod ni w swych opi niach: za wo dzi głów nie

sys tem szko le nia kan dy da tów. Po twier dza ją tę

opi nię po li cjan ci ru chu dro go we go, któ rzy

na co dzień ma ją do czy nie nia z kur san ta mi

i in struk to ra mi, re pre zen tu ją cy mi róż ne szko -

ły na uki jaz dy. W sa mej War sza wie jest
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NIK alar mu je…
Su chej nit ki na do tych cza so wym sys te mie szko le nia kan dy da tów na kie row ców nie
po zo sta wi ła rów nież Naj wyż sza Izba Kon tro li. W prze pro wa dzo nej w ubie głym ro ku
kon tro li do ty czą cej bez pie czeń stwa ru chu dro go we go w Pol sce, wśród głów nych
przy czyn wpły wa ją cych na je go stan, NIK wy mie ni ła nie pra wi dło wo ści w szko le niu
i do kształ ca niu kie row ców: (…) Do pusz cza ne by ły do kie ro wa nia po jaz da mi me cha -
nicz ny mi oso by nie przy go to wa ne do bez piecz ne go po ru sza nia się po dro gach pu -
blicz nych (…). Naj sła biej funk cjo nu ją cym ogni wem w sys te mie szko le nia by ły ośrod ki
na uki jaz dy, któ re w nie peł nym za kre sie re ali zo wa ły pro gram szko le nia. Nie by ły one
rów nież or ga ni za cyj nie i sprzę to wo przy go to wa ne do pro wa dze nia za jęć z kur san ta -
mi. Po nad to stwier dzo no, że sta ro sto wie nie rze tel nie spra wo wa li nad zór nad dzia łal -
no ścią tych ośrod ków (…). Nie prze pro wa dza li kon tro li pra wi dło wo ści szko leń oraz
nie spraw dza li rze tel no ści da nych za miesz cza nych we wnio skach o uru cho mie nie
ośrod ków (przed udzie le niem ze zwo le nia na ich dzia łal ność).
W ra por cie NIK do sta ło się rów nież WORD, mię dzy in ny mi za ła ma nie obo wią zu ją -
cych prze pi sów, za bra nia ją cych łą cze nia dwóch funk cji: eg za mi na to ra oraz in struk -
to ra szko le nia kan dy da tów na kie row ców. Od no to wa no tak że przy pad ki za trud nia nia
w cha rak te rze eg za mi na to rów osób ka ra nych za ra żą ce na ru sze nie prze pi sów ru -
chu dro go we go bądź osób po dej rza nych o przy ję cie ko rzy ści ma te rial nych za umoż -
li wie nie zda nia eg za mi nu. 
Kon tro la NIK po twier dzi ła, że w la tach 2009–2010 nie bra ko wa ło w kra ju ośrod ków,
w któ rych eg za min prak tycz ny za pierw szym po dej ściem zda wa ło tyl ko 25 proc. kur -
san tów. W ca łej Pol sce śred nia zda ją cych za pierw szym ra zem nie prze kro czy ła ni -
gdzie 50 proc. Naj bli żej te go pro gu by ła War sza wa, gdzie śred nia wy nio sła 48 proc.
(z ra por tu NIK).

na dro gachL
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ich 255. Zde cy do wa na więk szość z nich to

„pod mio ty jed no oso bo we” z za re je stro wa ną

dzia łal no ścią go spo dar czą. 

– Bo dziś, w do bie go spo dar ki wol no ryn ko -

wej – wy ja śnia asp. sztab. Ja cek Gisz czak

– szko łę na uki jaz dy mo że otwo rzyć każ dy, kto

dys po nu je od po wied ni mi wa run ka mi lo ka lo -

wy mi (m.in. sa lą o pow. min. 25 mkw.), utwar -

dzo nym pla cem ma new ro wym o pow. co

naj mniej 120 mkw. (przy szko le niu w za kre sie

pra wa jaz dy kat. A, A1, B, B1) oraz mi ni mum

jed nym po jaz dem przy sto so wa nym do na uki

jaz dy. No i, oczy wi ście, przy naj mniej jed nym

in struk to rem upraw nio nym do szko le nia.

A tym mo że już zo stać oso ba, któ ra pra wem

jaz dy dys po nu je tyl ko 3 la ta. Przy czym nie

mu si wca le jeź dzić sa mo cho dem. Wy star czy,

że zda wy ma ga ny eg za min na in struk to ra. Tak

sta no wi roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu -

ry w spra wie szko le nia, eg za mi no wa nia i uzy -

ski wa nia upraw nień przez kie ru ją cych

po jaz da mi, in struk to rów i eg za mi na to rów

z 2005 roku.

LI CZY SIĘ ZYSK
Gwał tow ny roz wój mo to ry za cji, ja ki na stą pił

po ro ku 1990, spo wo do wał ol brzy mie za po -

trze bo wa nie na pra wa jaz dy. Jak grzy by

po desz czu za czę ły wy ra stać ośrod ki szko le -

nia, ofe ru ją ce szyb kie i „bez bo le sne” kur sy

sa mo cho do we. Ich mno gość spo wo do wa ła

ostrą kon ku ren cję i wal kę o klien ta. 

– Do pó ki by ła ko niunk tu ra, ośrod ki te

funk cjo no wa ły zna ko mi cie – mó wi nad kom.

Za wadz ki. – Od kil ku jed nak lat licz ba kan -

dy da tów na kie row ców sys te ma tycz nie spa -

da. Spa da ją więc i zy ski. Przed się bior com

za czy na bra ko wać pie nię dzy na no we sa mo -

cho dy, pa li wo, czę ści. Tną więc kosz ty.

Oszczę dza ją na czym się tyl ko da, kom bi -

nu ją, po słu gu jąc się fik cyj ny mi umo wa mi

naj mu pla cu czy sa li wy kła do wej. W re zul -

ta cie ja kość szko le nia jest co raz gor sza, 

kur san ci pod cho dzą do eg za mi nu pań stwo -

we go na wet po osiem i dzie sięć ra zy. 

Prze ży wa ją nie po trzeb ny stres, po no szą do -

dat ko we kosz ty. 

– Nor mal nych szkół z biu rem, sa lą wy kła -

do wą i se kre tar ką już pra wie nie ma – do da -

je asp. sztab. Ja cek Gisz czak. – Ca ła

do ku men ta cja jest w do mu lub w sa mo cho -

dzie, w schow ku pod de ską roz dziel czą.

Naj gor sze, że in struk to rzy w ra mach

oszczęd no ści coraz czę ściej „za po mi na ją”

o prze pro wa dza niu eg za mi nu we wnętrz ne -

go, któ ry koń czy okres szko le nia. Jest to

nie ja ko pró ba ge ne ral na przed eg za mi nem

pań stwo wym, za pi sa na w mi ni ste rial nym

roz po rzą dze niu. Po mi ja nie jej na ru sza prze -

pi sy, a jed no cze śnie po zba wia kur san ta do -

dat ko we go spraw dzia nu, moż li wo ści

sko ry go wa nia błę dów.

POD KRYP TO NI MEM „EL KA”
W obie go wej opi nii kur san tów szkół na uki

jaz dy po są dza się o stwa rza nie du że go za gro -

że nia w ru chu dro go wym. Po li cyj ne sta ty sty -

ki nie po twier dza ją tych obaw, uwa ża

Ma riusz Wa siak, głów ny spe cja li sta Biu ra Ru -

chu Dro go we go KGP. Co naj wy żej moż -

na mó wić o po ten cjal nym za gro że niu,

któ re go jed nak nie da się po twier dzić em pi -

rycz nie. Ow szem, zda rza ją się ko li zje, a na -

wet i wy pad ki z udzia łem kie ru ją cych

„el ka mi”, ale są to zda rze nia in cy den tal ne.

Rok rocz nie wy dzia ły ru chu dro go we go

KWP pro wa dzą dzia ła nia kon tro l no -pre wen -

cyj ne pod kryp to ni mem „El ka”. Or ga ni zo wa -

ne są one z re gu ły 3–4 ra zy w mie sią cu. Bio rą

w nich udział tak że in spek to rzy wy dzia łów

ko mu ni ka cji urzę dów miej skich. 

– Głów nym ce lem tych dzia łań jest eg ze -

kwo wa nie prze pi sów zwią za nych z pro wa dze -

niem przez wła ści we pod mio ty szko le nia

kan dy da tów na kie row ców – mó wi pod kom.

Ro bert Dą brow ski z Sek cji Or ga ni za cji Służ -

by WRD KSP. – Po li cjan ci kon cen tru ją się

na szcze gó ło wej kon tro li po jaz dów słu żą cych

do na uki jaz dy oraz do ku men ta cji nie zbęd nej

w pro ce sie szko le nia. Pra cow ni cy ma gi stra -

tów kon tro lu ją na to miast waż ność upraw nień

in struk to rów i przed się bior ców do pro wa dze -

nia szko leń kan dy da tów do pra wa jaz dy oraz

udzie la ją me ry to rycz ne go wspar cia funk cjo -

na riu szom w ra zie ja kichś wąt pli wo ści zwią -

za nych z pro ce sem szko le nia.

Naj częst sze uchy bie nia od no to wy wa ne

pod czas tych kon tro li, to: brak w do wo dzie re -

je stra cyj nym pie czę ci z li te rą „L”, nie prze -

strze ga nie co rocz ne go ter mi nu ba da nia

tech nicz ne go po jaz dów słu żą cych do na uki

jaz dy, brak ozna ko wa nia au ta na zwą i ad re sem

ośrod ka szko lą ce go oraz nie kom plet ne wy po -

sa że nie do dat ko we „elek” (np. brak ap tecz ki,

do dat ko wych lu ste rek, ogu mio ne go ko ła za pa -

so we go). Za uchy bie nia te gro zi za trzy ma nie

do wo du re je stra cyj ne go po jaz du oraz man dat.

NA DZIE JA W USTA WIE
Nad zo rem nad sto łecz ny mi ośrod ka mi na uki

jaz dy z ra mie nia sta ro sty zaj mu je się Wy dział

Re je stra cji Po jaz dów i Wy da wa nia Upraw -

nień Biu ra Ad mi ni stra cji i Spraw Oby wa tel -

skich Urzę du m.st. War sza wy. To tu taj

spły wa ją po li cyj ne pro to ko ły do ty czą ce za -

uwa żo nych uchy bień w kon tro lo wa nych „el -

kach” oraz pro wa dzo nej do ku men ta cji. Na

ich pod sta wie spo rzą dza ne są wy stą pie nia do

sta ro stów po wia to wych.

– Je śli za strze że nia są po waż ne – mó wi

Ewa Ko wa lew ska, na czel nik wy dzia łu

– wnio sku je my o za mknię cie ośrod ka,

w in nych przy pad kach ogra ni cza my się do

wy tknię cia błę du. Re agu je my rów nież na

do raź ne sy gna ły od sa mych kur san tów do -

ty czą ce za uwa żo nych uchy bień. Nie za leż -

nie od te go sys te ma tycz nie kon tro lu je my

wszyst kie pod le głe nam ośrod ki na uki

jazdy.

In spek to rzy wy dzia łu z na dzie ją ocze ku ją

na wej ście w ży cie usta wy o kie ru ją cych po -

jaz da mi, uchwa lo nej w stycz niu br. Znaj du ją

się tam za pi sy, któ re zwięk sza ją wy ma ga nia

w sto sun ku do ośrod ków szko le nia kie row -

ców oraz in struk to rów na uki jaz dy, roz sze -

rza ją nad zór sta ro sty nad ty mi ośrod ka mi,

a tak że obej mu ją szcze gól nym nad zo rem

po cząt ku ją cych kie row ców, spraw ców naj -

po waż niej szych w skut kach wy pad ków dro -

go wych. Oka zu je się bo wiem, że na wet

prze brnię cie przez si to eg za mi na cyj ne nie

gwa ran tu je u nas wy star cza ją cych umie jęt -

no ści do bez piecz ne go kie ro wa nia po jaz -

dem. Czy wpro wa dze nie dwu let nie go okre su

prób ne go dla mło dych kie row ców, ośmio -

mie sięcz ny za kaz prze kra cza nia w te re nie za -

bu do wa nym 50 km/godz. oraz okle je nie

sa mo cho du zie lo nym list kiem sku tecz nie ich

zdyscyplinuje – zobaczymy.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. An drzej Mi tu ra
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14 kwiet nia 1988 ro ku, wła śnie mi nę ła 8.00.

Otwock, spo koj ne za zwy czaj pod war szaw skie

mia stecz ko do pie ro co obu dzi ło się do ży cia.

Ka sjer ka i kon wo jent-kie row ca, pra cow ni cy tu tej sze go

Ban ku Spół dziel cze go, ru sza ją w co dzien ną, nie zmien ną,

tra sę: NBP, od dzia ły Ban ku Spół dziel cze go, punkt ka so -

wy i na ko niec – sie dzi ba głów na ma cie rzy ste go ban ku

przy ul. Koł łą ta ja 1b.

BAN KO WÓZ MA LUCH
Prze pi sy ban ko we z 1988 ro ku wy ma ga ły, by kwo ta po -

wy żej 10 mln zło tych by ła eskor to wa na przez przy naj -

mniej trzech od po wied nio uzbro jo nych straż ni ków

i prze wo żo na po jaz dem opan ce rzo nym. Kwo ty po wy żej

30 mln zło tych nie wol no trans por to wać w jed nym kon -

wo ju. 

Tym cza sem oni – jak za wsze – ja dą pry wat nym ma lu -

chem, a je dy nym za bez pie cze niem jest pi sto let kie row -

cy. Te go dnia spra wu ją pie czę nad wy jąt ko wo du żą

kwo tą – 50 mln zło tych. Ta kiej jesz cze ni gdy nie wieź -

li. Nie zda ją so bie spra wy, że przez ostat nich kil ka dni

by li ob ser wo wa ni przez dwóch męż czyzn. Dziś też są,

ale nie zwra ca ją uwa gi na mi ja ją cy ich po dro dze mo to -

cykl. Nie przy cho dzi im na wet na myśl, że już za chwi -

lę każ de z nich zo sta nie po strze lo ne i otrze się o śmierć.

STRZA ŁY
Do jeż dża jąc na miej sce, wi dzą dwóch męż czyzn w ka -

skach mo to cy klo wych. Je den sie dzi na mo to rze, dru gi

stoi obok nie go. Roz ma wia ją. Nie wzbu dza ją za nie po -

ko je nia u pra cow ni ków ban ku. Kie dy ma luch za trzy mu -

je się przed wej ściem, ka sjer ka wy sia da. Kie row ca

po trze bu je jesz cze chwil ki na zga sze nie sil ni ka, wy ję -

cie klu czy ków ze sta cyj ki. Wi dzi, jak do ka sjer ki rap tow -

nie do bie ga ów wcze śniej sto ją cy osob nik w ka sku i sta ra

się wy rwać jej wa li zecz kę z pie niędz mi. Mo to cy kli sta

pod jeż dża przed ma skę je go au ta. Ka sjer ka szar pie się

z na past ni kiem. Kie row ca ru sza jej z po mo cą. Ban dy ta

strze la – naj pierw do niej, póź niej do nie go. Wska ku je

na mo to cykl za ple cy wspól ni ka. Od jeż dża ją peł nym ga -

zem. Na pierw szym skrzy żo wa niu skrę ca ją w bocz ną

ulicz kę i zni ka ją. Ak cja trwa nie wie le dłu żej niż prze -

czy ta nie opi su na pa du.

PO ŚCIG
Sy tu acja sta wia na no gi mi li cjan tów nie tyl ko z Otwoc -

ka. In for ma cja prze ka za na przez dy żur ne go elek try zu je

Ko men dę Sto łecz ną MO. Szyb ko or ga ni zu ją po ścig.

„Włoski” rabunek

Napad w Otwocku na konwój z pieniędzmi pod wieloma aspektami był wyjątkowy. Ze względu na sposób
przeprowadzenia zyskał sobie miano „włoskiego”. Wartość pieniędzy – 50 mln zł, jaką zrabowali bandyci, 

była w PRL rekordowa (przeliczając na towary, przebĳa to przestępstwo tylko włamanie do banku w Wołowie). 
Ze względu na konsekwencje poniesione przez przestępców też należy do nielicznych –

sprawcy do dziś pozostają nieznani.

W kil ka mi nut po zda rze niu, jest już blo ka da na szo sie

do Jó ze fo wa, dwie mi nu ty póź niej za blo ko wa ne są dro -

gi do War sza wy i Pu ław. O 9.03 za czy na ją się kon tro le

dwor ców ko le jo wych i au to bu so wych w sto li cy i wo je -

wódz twie. O 9.10 w po wie trzu jest śmi gło wiec. Bez

efek tu.

W Otwoc ku, na tzw. mo ście ko lej ko wym nad rzeką

Świ der, mi li cjan ci od naj du ją po rzu co ny mo to cykl java

350. Tu ban dy ci prze sie dli się do sa mo cho du. Spro wa -

dzo ny z War sza wy pies tro pią cy do pro wa dza ści ga ją cych

na wet da lej – na ul. Wa wer ską – tu pew no mo gła być

jed na z ich „met”, w któ rej trzy ma li za ku pio ne po jaz dy.

Trop się gu bi. Prze stęp cy jak by za pa dli się pod zie mię.

O rabunku rozpisała
się szeroko ówczesna
prasa

36-37.10:Layout 6  9/20/11  11:03 AM  Page 36



październik 2011 r.       POLICJA 997 Napad na konwój POLICYJNY PITAWAL 37

ŁUP
Ban dy ci z pew no ścią li czy li na ob fi ty zysk, bo z usług

Ban ku Spół dziel cze go w Otwoc ku w znacz nej mie rze

ko rzy sta li licz ni wów czas w tam tym re jo nie tzw. ba dy -

la rze i o de po no wa nych w sej fach for tu nach krą ży ły

w mie ście wręcz le gen dy. Na pew no jed nak nie mo gli

spo dzie wać się, że się gnie on astro no micz nej kwo ty

50 mln zło tych. W 1988 ro ku sta no wi ło to rów no war -

tość po wy żej 45 tys. do la rów. Miesz ka nie na wol nym

ryn ku kosz to wa ło wte dy śred nio 3 tys. „zie lo nych”.

ŚLEDZ TWO
Jak zwy kle przy prze stęp stwach tej ka te go rii, po wo ła -

na zo sta ła spe cjal na gru pa do cho dze nio wa. Przed wej -

ściem do ban ku zna le zio no łu ski po po ci skach, co

po zwo li ło na okre śle nie bro ni, z któ rej strze la no – Mau -

ser wz. 1910 kal. 6,35 mm.

W miej scu, gdzie spraw cy po rzu ci li mo to cykl, za bez -

pie czo no śla dy au ta, któ rym praw do po dob nie od je cha li

prze stęp cy. W zo sta wio nych ka skach po zo sta ły frag-

men ty wło sów – nie ste ty, przy ów cze snym sta nie 

kry mi nalistyki za ma łe, by był to wy star cza ją cy ślad. Po -

dob nie jak od cisk pal ca zdję ty przez tech ni ków Cen tral -

ne go La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go KG MO z ba ku

mo to cy kla. Po rów na no go z ca łym ka ta lo giem in nych

– bez re zul ta tu; na past nik nie był wcze śniej no to wa ny.

Usta lo no na to miast, że ban dy ci – po słu gu jąc się fał -

szy wy mi do ku men ta mi – ku pi li ja vę na gieł dzie sa mo -

cho do wej na war szaw skim Że ra niu, w nie dzie lę przed

na pa dem. Nie chcie li umo wy kup na -sprze da ży; po dob -

nie jak przy za ku pie dwóch sa mo cho dów, któ rych użyli

pod czas uciecz ki. Mo to cykl miał au ten tycz ne ta bli ce

re je stra cyj ne i nu me ry sil ni ka – prze stęp cy nie zdą ży li

ich zmie nić i prze bić, bądź chcie li zy skać na cza sie, kie -

ru jąc spraw dze nia MO na fał szy wy tor.

Dzień po na pa dzie „Dzien nik Te le wi zyj ny” po dał ob -

szer ny ko mu ni kat o zda rze niu, po ka zu jąc ja vę i ka ski

z cha rak te ry stycz ny mi lo go dwóch zna nych za chod nio -

eu ro pej skich firm. Rów nież pra sa pu bli ko wa ła re la cje

z te go na pa du, jak i por tre ty pa mię cio we prze stęp ców.

Wszyst ko na nic.

NA PAST NI CY
Sko ro nie zo sta li za trzy ma ni, trud no co kol wiek o nich

po wie dzieć. Pre cy zyj nie za pla no wa li na pad i zre ali zo -

wa li swo je za mie rze nia. Nie za chły snę li się wy so ko ścią

łu pu i praw do po dob nie roz sąd nie, na usta lo ny czas,

ukry li pie nią dze; po wstrzy mu jąc się od ja kie go kol wiek

dys po no wa nia ni mi (spraw cy naj słyn niej sze go w PRL

wła ma nia do ban ku, w Wo ło wie, wpa dli, bo żo na jed ne -

go z nich nie mo gła oprzeć się pięk nu na rzu ty na łóż ko

i za pła ci ła za nią pie niędz mi z prze stęp stwa).

Moż na tyl ko gdy bać, jak wy ko rzy sta li pie nią dze z ra -

bun ku, oraz kim i gdzie są obec nie, choć... No we tech -

ni ki śled cze, na przy kład z wy ko rzy sta niem DNA ze

śla dów – wło sów z ka sków, za pew ne mo gły by wpro wa -

dzić no wy wą tek do spra wy, któ ra ni gdy nie zo sta ła za -

mknię ta, a je dy nie za wie szo na.

Je śli za tem ży ją, kim kol wiek i gdzie kol wiek są, ra czej

nie po win ni spać spo koj nie, czas przedaw nie nia jesz cze

nie mi nął.

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor

Obecnie bank tylko w niewielkim stopniu przypomina ten sprzed 23 lat
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O b sa dę naj mniej sze go KP w sto li cy

Wiel ko pol ski sta no wi 30 po li cjan -

tów, słu żą cych w sek cjach: kry mi -

nal nej i pre wen cyj nej. Ma ją do dys po zy cji

dwa ra dio wo zy: ozna ko wa ny (nie daw no

się „roz kra czył” i trze ba by ło po ży czyć in -

ny z Wy dzia łu Trans por tu KWP w Po zna -

niu) i nie ozna ko wa ny.

ZE RO ANO NI MO WO ŚCI
Od 28 ma ja 2010 ro ku w komisariacie sze -

fu je asp. Ma rze na Przy byl ska -Pa cyk, któ -

rej 15-let nia służ ba w Po li cji za czę ła się

wła śnie w „pu deł ku za pa łek”.

– Śmie ję się, że bli żej nie znam je dy nie

po miesz cze nia dla za trzy ma nych, bo

w każ dym z resz ty po ko jów

przez ja kiś czas pra co wa łam

– mó wi. – Za czy na łam ja ko

po ste run ko wy, nic tu taj nie

jest mi ob ce. Zresz tą w ma -

łej jed no st ce wszy scy

wszyst ko wie dzą, stąd ła -

twość wy mia ny ról, nie -

zbęd na przy tak nie licz nej

ob sa dzie. Mu szę po chwa lić

pod wład nych, że dla nich

nie ma kwe stii „nie mam

cza su”; czę ściej jest „ja to

zro bię za cie bie”. Pa trząc

pod in nym ką tem, w ta kiej

jed no st ce, przy ta kim cha rak te rze pra cy,

nie spo sób też o ano ni mo wość. Pod pew -

ny mi wzglę da mi nie jest to mo że do bre,

ale ja przy naj mniej wiem o wszyst kim, co

dzie je się w ko mi sa ria cie, jak trze ba, mo -

gę od ra zu in ter we nio wać.

MTP I STA RE DZIEL NI CE
Pod le gły ko mi sa ria to wi te ren to jak by

dwa świa ty. Z jed nej stro ny Mię dzy na ro -

do we Tar gi Po znań skie z 3–4 im pre za mi

w mie sią cu – by naj mniej nie tyl ko tar go -

wy mi, bo od by wa ją się tu tak że na przy -

kład kon cer ty mu zy ki za rów no po waż nej,

jak i roc ko wej lub disco polo. Z dru giej

– re jo ny oka la ją ce MPT, ze znacz ną licz -

bą wie ko wych bu dyn ków ko mu nal nych,

któ rych klat ki scho do we dzie lą mię dzy

sie bie star si lu dzie, ma ją cy do czy nie nia

z Po li cją je dy nie, gdy dzwo nią, by po skar -

żyć się na za kłó ce nie ci szy noc nej, i ci,

któ rzy z Po li cją ma ją do czy nie nia czę sto,

choć ni gdy do niej nie dzwo nią. Na pły wo -

wym ele men tem, do da ją cym ko lo ry tu, są

stu den ci z róż nych stron świa ta, za sie dla -

ją cy licz nie usy tu owa ne tu obec nie aka -

de mi ki.

„PE NE RZY” I SPE CJA LI ŚCI
Za ogro dze niem od dzie la ją cym do me nę

biz ne su od resz ty świa ta głów ny pro blem

to drob na prze stęp czość – kra dzie że, wła -

ma nia, wy mia na „uprzej mo ści” za koń czo -

na wy mia ną cio sów i te mu

po dob ne zda rze nia. Nie bra ku -

je „pe ne rów”. To tra dy cyj ne,

po znań skie okre śle nie mie -

szan ki: me ne la ze swo ja kiem,

z cwa niacz kiem i zło dzie jasz -

kiem.

Po prze kro cze niu bram MPT

ma się do czy nie nia z in ne go

ro dza ju prze stęp czo ścią.

– Tar go wy zło dziej to oczy -

wi ście nie „pe ner” – mó wi asp.

Przy byl ska -Pa cyk. – In ny ubiór,

in ne umie jęt no ści. Swo ich ra -

czej zna my, ale zjeż dża ją się

eki py z War sza wy, Szcze ci na. Tu po mo cą

przy roz po zna niu słu żą nam wy dzia ły Kry -

mi nal ny i Wy wia du Kry mi nal ne go KWP

w Po zna niu. Ogó łem dy na mi ka prze stęp -

czo ści nie źle nam spa dła i wy no si 67 proc.

Do mi nu ją kra dzie że kie szon ko we, choć

gi nie i sprzęt ze sto isk. Zda rza ją się także

gru be spra wy, jak kra dzież z ban ko ma tów

145 tys. zło tych (po znań ska po li cja szybko

za trzy ma ła spraw ców i od zy ska ła 140 tys.).

Im pre za mi pod wyż szo ne go ry zy ka są tar gi

Bud ma i Po la gra, ale też Świa to wa Wy sta -

wa Go łę bi Pocz to wych (je den ptak kosz -

tu je na wet do 140–200 tys. zł), pod czas

któ rych po ja wia ją się tłu my. Wiel kim eg za -

mi nem by ła Kon fe ren cja Kli ma tycz na

w 2008 ro ku. W ta kich przy pad kach „pu -

deł ko za pa łek” mo że li czyć na wspar cie

KMP w Po zna niu.

DO BRA WSPÓŁ PRA CA
Pa ni ko men dant pod kre śla zna ko mi tą

współ pra cę za rów no z ochro ną za trud nia ną

przez MTP (obie służ by ma ją funk cjo na -

riu szy umun du ro wa nych i nie jaw nych), jak

i sze fo stwem tar gów.

– Kli ma ty za cję za wdzię cza my An drze jo -

wi Byr to wi, pre ze so wi MTP, by łe mu dy plo -

ma cie, ale przede wszyst kim czło wie ko wi

wiel kiej kul tu ry – mó wi ko men dant KP Po -

znań -Tar gi. – Za glą da do nas, do py tu je, jak

nam idzie, czy ni cze go nam nie bra ku je.

W jed nym kie row nic two MTP nie po szło

Po li cji na rę kę, wspar te zresz tą przez raj -

ców miej skich – po znań ska po li cja chcia ła,

by te ren tar gów był stre fą ki bi ca pod czas

Eu ro 2012, ale tak się nie sta nie.

– Z po li cyj ne go punk tu wi dze nia to ide -

al ne miej sce – mó wi pa ni ko men dant.

– Te ren jest wy star cza ją co du ży, by mo gły

się na nim ba wić ty sią ce lu dzi, a przy tym

ogro dzo ny, ła twiej szy do kon tro li. Wła dze

miej skie za de cy do wa ły jed nak, że strefa

kibica bę dzie na pl. Wol no ści i w al. Mar -

cin kow skie go, czy li w sa mym cen trum mia -

sta. Dla miesz kań ców ozna cza to o wie le

wię cej uciąż li wo ści, a dla Po li cji o wie le

wię cej za gro żeń na ru sze nia po rząd ku pu -

blicz ne go i bez pie czeń stwa.

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor

TYLKO SŁUŻBA Komisariat Policji Poznań-Targi POLICJA 997       październik 2011 r.38

Dawniej był Specjalistycznym Targowym Komisariatem Policji. Teraz to
Komisariat Policji Poznań-Targi, którego rejon działania obejmuje nie tylko
teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, ale też kwartały wokół nich.
Nadal jednak pieszczotliwie nazywany jest komisariatem „jak pudełko
zapałek”.

Jedyny taki w Polsce
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Aby współpraca 27 państw członkowskich Unii
Europejskiej była skuteczna, państwo sprawujące
prezydencję musi zadbać o sprawną wymianę
informacji, w tym operacyjnych. W programie polskiej
Policji znalazła się też standaryzacja dowodów
kryminalistycznych.

W okre sie spra wo wa nia przez Pol skę pre zy den cji Po li cja za ini cjo -

wa ła roz wój in fra struk tu ry na uk są do wych w Eu ro pie. 

STAN DAR DY BA DAŃ KRY MI NA LI STYCZ NYCH
Za pro po no wa na przez pol skich eks per tów kon cep cja zmie rza do za -

gwa ran to wa nia we wszyst kich pań stwach człon kow skich UE jed no -

li tych stan dar dów kry mi na li stycz nych w za kre sie dzia łań or ga nów

ści ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści. Klu czo wym ele men tem bę dzie

usta no wie nie sys te mu kon tro li ja ko ści do wo dów kry mi na li stycz nych

(pod wzglę dem na uko wym i praw nym) od miej sca zda rze nia do sa li

są do wej. W kil ku let niej per spek ty wie mo że to do pro wa dzić do wza -

jem nej uzna wal no ści do wo dów kry mi na li stycz nych przez or ga ny ści -

ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści państw człon kow skich UE.

WY MIA NA IN FOR MA CJI
Jed nym z pod sta wo wych ce lów pol skich eks per tów jest przy ję cie

wy pra co wa nej we współ pra cy z pre zy den cją wę gier ską no wej li sty

dzia łań Stra te gii Za rzą dza nia In for ma cja mi nr 2 (In for ma tion Ma na -
ge ment Stra te gy Ac tion List no. 2), któ ra obo wią zy wa ła by przez

18 mie się cy trwa nia Trio pre zy den cji Pol ska –Da nia –Cypr. Ma ona

tak za rzą dzać in for ma cja mi, by każ dy funk cjo na riusz or ga nów ści ga -

nia pań stwa człon kow skie go UE miał do stęp do da nych nie zbęd nych

do pro wa dzo ne go przez nie go po stę po wa nia. 

Do dat ko wo pol ska pre zy den cja mo ni to ru je stan wdra ża nia w pań -

stwach człon kow skich UE De cy zji Ra dy w spra wie in ten sy fi ka cji
współ pra cy trans gra nicz nej, w szcze gól no ści w zwal cza niu ter ro ry zmu
i prze stęp czo ści trans gra nicz nej (tzw. De cy zji Prüm). Oce nia na bę dzie

au to ma tycz na wy mia na pro fi li DNA, da nych dak ty lo sko pĳ nych oraz

da nych re je stra cyj nych po jaz dów. W tym ce lu pol scy eks per ci opra -

cu ją i za pre zen tu ją na fo rum unĳ nym Ra port pre zy den cji pol skiej o sta -
nie im ple men ta cji De cy zji Prüm w Pań stwach Człon kow skich UE oraz

do ku ment unĳ ny (tzw. Kon klu zje Ra dy) na te mat wzmoc nie nia dzia -

łań zwią za nych z im ple men ta cją De cy zji Prüm. 

Ja ko kraj spra wu ją cy unĳ ne prze wod nic two Pol ska oce nia tak że

sto pień wdro że nia w pań stwach człon kow skich UE De cy zji Ra mo wej
Ra dy UE w spra wie uprosz cze nia wy mia ny in for ma cji i da nych wy wia -
dow czych mię dzy or ga na mi ści ga nia państw człon kow skich UE. Ra da

UE przyj mie przy go to wa ny przez pol skich eks per tów do ku ment

pod su mo wu ją cy (tzw. Kon klu zję Ra dy UE). 

ZWAL CZA NIE HAN DLU LUDŹ MI
Pol ska Po li cja kon ty nu uje dzia ła nia roz po czę te przez pre zy den cję

wę gier ską w za kre sie do sko na le nia współ dzia ła nia służb i in sty tu cji

zaj mu ją cych się zwal cza niem han dlem ludź mi w ra mach UE. W ra -

mach tej ini cja ty wy zo sta nie przed sta wio ne m.in. stu dium przy pad -

ku (case study) do ty czą ce ma ło let nich ofiar han dlu ludź mi. Ce lem

te go pro jek tu, re ali zo wa ne go wspól nie z De par ta men tem Po li ty ki

Mi gra cyj nej Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, jest

pro pa go wa nie spraw nej i ści słej współ pra cy mię dzy or ga na mi sek to -

ra pu blicz ne go i or ga ni za cji po za rzą do wych. 

PRE ZY DEN CJA W AGEN CJACH UNIJ NYCH
Pol ska od dwóch mie się cy prze wod ni czy Za rzą do wi Eu ro po lu – gre -

mium, któ re wy ty cza kie run ki dzia ła nia i nad zo ru je re ali za cję wy -

zna czo nych za dań stra te gicz nych Eu ro pej skie go Urzę du Po li cji.

We dług trak ta tu z Li zbo ny, pre zy den cja w Eu ro po lu spra wo wa na jest

w sys te mie 18-mie sięcz nym, a obo wiąz ki wy ni ka ją ce z prze wod ni -

cze nia spo tka niom dzie lo ne są mię dzy kra je Trio pre zy den cji. Zgod -

nie z usta le nia mi po czy nio ny mi z part ne ra mi Trio, tj. Da nią

i Cy prem, Pol ska przez 18 mie się cy prze wod ni czy Za rzą do wi Eu ro -

po lu, a po zo sta łe pań stwa człon kow skie po jed nej z grup ro bo czych

Eu ro po lu. 

W trak cie wy dłu żo ne go prze wod nic twa w Za rzą dzie Eu ro po lu

prio ry te tem Pol ski bę dzie oce na wdro że nia w pań stwach człon -

kow skich UE De cy zji Ra dy usta na wia ją cej Eu ro pej ski Urząd Po li -
cji Eu ro pol. Pol ska ma wy brać ko or dy na to ra te go przed się wzię cia

oraz okre ślić je go za da nia. Wy ni ki oce ny (pla no wa ne za koń cze nie

w ro ku 2012) wy ko rzy sta ne zo sta ną w przy szło ści do opra co wa nia

ewen tu al nych zmian praw nych w za kre sie funk cjo no wa nia Eu ro -

po lu.

W dniach 30 li sto pa da – 1 grud nia 2011 r. w Bu ko wi nie Ta trzań -

skiej od bę dzie się spo tka nie człon ków Za rzą du Eu ro po lu. 

CE POL
Na okres pol skiej pre zy den cji przy pa da kon ty nu acja prac zwią za nych

z oce ną pię cio let nie go funk cjo no wa nia Eu ro pej skiej Aka de mii Po li -

cyj nej (CE POL). Pol scy eks per ci pra cu ją nad no wą struk tu rą 

CE POL, ze zmie nio nym za kre sem za dań Ra dy Za rzą dza ją cej, or ga -

nów wy ko naw czych oraz Se kre ta ria tu CE POL.

Dla Pol ski istot ne jest do pro wa dze nie do zmia ny za kre su te ma -

tycz ne go przed się wzięć szko le nio wych ob ję tych pro gra mem rocz -

nym CE POL, np. w za kre sie wspól nych pro gra mów szko le nia czy

in ter ne to wych mo du łów szko le nio wych. 

Pol ska pre zy den cja pra cu je nad po ro zu mie nia mi o współ pra cy po -

li cyj nej m.in. z Gru zją i z Fe de ra cją Ro syj ską oraz o udo stęp nie niu

przed sta wi cie lom tych państw wy bra nych ele men tów ofer ty szko le -

nio wej CE POL.

I I I

To już ostat ni ar ty kuł z cy klu po świę co nego pre zen ta cji pro gra mu

pol skiej Po li cji w ra mach spra wo wa nia przez Pol skę prze wod nic twa

w Ra dzie UE w II pół ro czu 2011 ro ku. Za chę ca my Pań stwa do śle -

dze nia w ser wi sie in ter ne to wym www.pre zy den cja.po li cja.pl bie -

żą cych in for ma cji na te mat re ali za cji pro gra mu pre zy den cji oraz

spra woz dań ze wszyst kich or ga ni zo wa nych przed się wzięć.

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

Program Policji (3)
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W pod la skiej po li cji słu ży 68 psów,

głów nie owczar ków nie miec kich,

ale są też dwa owczar ki bel gĳ skie

ma li no is oraz po kil ka la bra do rów i foks te rie -

rów. Wy tre so wa ne są w ka te go riach pa tro lo -

wo -tro pią cej (46), pa tro lo wej (4), tro pią cej

(1), do wy szu ki wa nia za pa chów ma te ria łów

wy bu cho wych (5) i wy szu ki wa nia za pa chów

nar ko ty ków (12).

RO DO WÓD NIE PO TRZEB NY
Naj młod szy, Etur, ma 15 mie się cy. Już ty -

dzień po tym, jak wró cił z kur su tre su ry

w Za kła dzie Ky no lo gii Po li cyj nej w Suł ko wi -

cach, obez wład nił męż czy znę, któ ry wy ma -

chu jąc sie kie rą, gro ził śmier cią ro dzi nie. Gdy

ra dio wóz, któ ry przy je chał na in ter wen cję,

zo stał przez nie go ob rzu co ny ka mie nia mi,

funk cjo na riu sze we zwa li prze wod ni ka

z psem. Na wi dok Etu ra sza le niec od rzu cił

sie kie rę i wziął no gi za pas. Oczy wi ście, pies

był szyb szy – nie dał żad nych szans awan tur -

ni ko wi, któ ry bar dzo szyb ko tra fił do aresz -

tu. Etur te raz zbie ra po chwa ły! Oby tak

da lej!

– Trud no ku pić psy speł nia ją ce wy mo gi

Za rzą dze nia nr 296 Ko men dan ta Głów ne go

Po li cji z 20 mar ca 2008 r. w spra wie me tod

i form wy ko ny wa nia za dań z uży ciem psów

służ bo wych, szcze gól nych za sad ich szko le -

nia oraz norm ży wie nia – mó wi asp. sztab.

Wi told Opoń ski, ko or dy na tor ds. ky no lo gii

po li cyj nej Wy dzia łu Pre wen cji KWP w Bia -

łym sto ku. – Mu szą być w wie ku od ro ku do

dwóch lat, wte dy naj ła twiej pod da ją się tre -

su rze, gdyż ma ją już uło żo ny cha rak ter, są

doj rza łe psy chicz nie. Le ka rze we te ry na rii

z Za kła du Ky no lo gii Po li cyj nej CSP w Suł ko -

wi cach spraw dza ją ich stan zdro wia, m.in.

zęby, uszy, sierść, sta wy bio dro we. Psy z wa -

da mi zdro wot ny mi nie są przyj mo wa ne do

służ by. Na stęp nie prze cho dzą te sty, m.in.

pod da wa ne są tzw. pró bom po lo wym. Spraw -

dza ny jest ich cha rak ter – od wa ga, sa mo -

dziel ność, od por ność na stres, re ak cja na

ha łas. Nie mu szą mieć na to miast ro do wo du,

waż ne, aby ich wy gląd był zgod ny z wzor cem

ra sy. To są psy użyt ko we, pra cu ją ce.

Więk szość psów prze by wa w koj cach na te -

re nie da nej jed nost ki or ga ni za cyj nej. Tyl ko

oko ło 10 spo śród 58 prze wod ni ków trzy ma

psy służ bo we w miej scu swo je go za miesz ka -

nia. Aby pies mógł za miesz kać ze swo im

prze wod ni kiem, ten mu si za pew nić mu od -

po wied nie wa run ki by to we. Szcze gó ło wo re -

gu lu je to roz po rzą dze nie mi ni stra śro do wi ska

z 20 stycz nia 2004 r. w spra wie mi ni mal nych

wa run ków utrzy ma nia po szcze gól nych 

ga tun ków zwie rząt wy ko rzy sty wa nych do

ce lów roz ryw ko wych, wi do wi sko wych i spe -

cjal nych. 

Psy peł nią służ bę do dzie wią te go ro ku ży -

cia, ale je śli są zdro we i spraw ne za wo do wo,

mo gą pra co wać dłu żej. Obec nie w gar ni zo -

TYLKO SŁUŻBA Psy policyjne POLICJA 997       październik 2011 r.40

Patrolują, tropiąPatrolują, tropią...
Pokazy posłuszeństwa, ćwiczenia obrończe i pościg za uzbrojonym
przestępcą, pozorantem, obezwładnianie go, to tylko niektóre umiejętności
zaprezentowane przez psy służbowe z podlaskiej policji podczas
V Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Białymstoku. Chociaż
czworonożni stróże prawa nie brali udziału w konkursach, publiczność i tak
nagrodziła ich dużymi brawami.

Od lewej:
st. sierż. Juliusz Zyskowski 
z Cezarem, 
sierż. sztab. Tomasz Zarzecki
z Oskarem 
i mł. asp. Dariusz Godlewski
z Tagyrem
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nie pod la skim są dwa dwu na sto lat ki (w Su -

wał kach i Biel sku Pod la skim). Wkrót ce zo -

sta ną jed nak wy co fa ne ze służ by, ich miej sce

zaj mą mło de psy. 

SZKO LIĆ, BY NIE ZA PO MNIA ŁY
– Psy mu szą być sys te ma tycz nie szko lo ne,

w prze ciw nym ra zie za po mi na ją, cze go się

na uczy ły na kur sie tre su ry – mó wi Wi told

Opoń ski. – Dla te go tak waż ne są szko le nia.

Na sze wo je wódz two po dzie li li śmy na czte ry

stre fy – bia ło stoc ką, biel ską, au gu stow ską

i łom żyń ską – każ dej z nich przy pi sa ne są psy

ze znaj du ją cych się tam jed no stek. W każ dej

stre fie dwa ra zy w mie sią cu re ali zu je my

wszyst kie ele men ty tre su ry, m.in. tro pie nie

śla dów, po słu szeń stwo, ćwi cze nia obroń cze

– w róż nych re al nych sy tu acjach.

La tem pod la ska po li cja re ali zu je ta kie

szko le nia w miej scach pu blicz nych, m.in.

w par kach, na skwe rach, dep ta kach, bo iskach

szkol nych i in nych wska za nych na pod sta wie

sy gna łów spo łecz nych ja ko za gro żo ne, nie -

bez piecz ne, wy ma ga ją ce czę ste go nad zo ru

przez stró żów pra wa.

– Są to bar dzo przy dat ne szko le nia, gdyż

ćwi cząc w tych miej scach, od dzia łu je my

pre wen cyj nie – do da je Opoń ski. – Rów nież

pa tro lu je my te miej sca. Jak trze ba, to re agu -

je my zde cy do wa nie. Do tych szko leń włą -

czy ła się tak że Służ ba Ochro ny Ko lei i Straż

Miej ska w Bia łym sto ku. Wspól ne szko le nia

re ali zu je my rów nież z prze wod ni ka mi psów

spe cja li stycz nych (nar ko ty ko wych), m.in.

z Za kła dów Kar nych – w Bia łym sto ku

i w Czer wo nym Bo rze, Aresz tu Śled cze go

w Bia łym sto ku.

TRZE BA JE KO CHAĆ
– Po li cjant, któ ry chce zo stać prze wod ni kiem

psa służ bo we go, mu si już wcze śniej mieć

kon takt ze zwie rzę ta mi – mó wi Wi told

Opoń ski. – Psy wy ma ga ją du żo cza su i cier -

pli wo ści, trze ba je po pro stu ko chać. I oczy -

wi ście nie mieć aler gii na sierść!

Wi told Opoń ski nie wy obra ża so bie ży cia

bez zwie rząt. Jest tech ni kiem we te ry na rii,

przed służ bą w Po li cji bar dzo chciał pra co -

wać w tym za wo dzie. Funk cję ko or dy na to ra

peł ni od sze ściu lat. Peł ni też ro lę po zo ran ta,

czy li te go, któ re go psy ata ku ją. Ale tyl ko

pod czas ćwi czeń i po ka zów, na co dzień ży je

z ni mi w wiel kiej przy jaź ni.

– W do mu mam sy be ryj ską kot kę. – Jest

bar dzo ład na, ale ma swój cha rak te rek. Tak

na praw dę to pu pil ka mo jej cór ki Ga bry si.

Wcze śniej mia łem owczar ka bel gĳ skie go ma -

li no is – sucz kę, ale ta ra sa wy ma ga du żo cza -

su na opie kę i tre su rę, nie ste ty, by łem

zmu szo ny ją sprze dać. Mu szę się po chwa lić

– obec nie pra cu je ona w Za kła dzie Ky no lo gii

Po li cyj nej CSP w Suł ko wi cach. Ma nie sa mo -

wi ty nos – wy kry wa za pa chy ma te ria łów wy -

bu cho wych.

GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. KWP w Białymstoku
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To nie żarty – bandyta, czyli pozorant asp. sztab. Witold Opoński, musi się poddać

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

Pawilon Profilaktyczny 
Europejskiego 
Roku Wolontariatu

OPOLE u GDAŃSK u  LUBLIN

nowe działania PaT/E (edukacja) 
z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej
w programie 
„Profilaktyka a Ty”

Więcej na stronie www.pat.policja.gov.pl
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Prokuratury okręgowe w Suwałkach, Łomży
i Białymstoku zajmują się serią incydentów
o charakterze rasistowskim, nacjonalistycznym, do
których doszło w kilku miejscach w województwie
podlaskim.

Na sy na go dze w Or li umiesz czo no fa szy stow skie na pi sy.

W gmi nie Puńsk, za miesz ki wa nej przez mniej szość li tew -

ską, za ma za no bia łą i czer wo ną far bą li tew skie na zwy

na dwu ję zycz nych pol sko -li tew skich ta bli cach, znisz czo no też po -

mnik. Pró bo wa no pod pa lić Cen trum Kul tu ry Mu zuł mań skiej w Bia -

łym sto ku. W Je dwab nem zbez czesz czo no po mnik upa mięt nia ją cy

mord Ży dów do ko na ny 70 lat te mu z in spi ra cji Niem ców przez gru -

pę ich pol skich są sia dów. Gru pa oko ło 30 osób za kłó ca ła też Marsz

Jed no ści w Bia łym sto ku, któ ry miał być for mą sprze ci wu wo bec tych

ata ków.

NA WO ŁY WA NIE DO NIE NA WI ŚCI – art. 256 k.k.
Prze stęp stwo okre ślo ne w art. 256 par. 1 re ali zu je zo bo wią za nia wy -

ni ka ją ce z licz nych do ku men tów mię dzy na ro do wych, w szcze gól no -

ści z art. 20 ust. 2 Pak tu Praw Oby wa tel skich i Po li tycz nych ONZ,

wy ma ga ją ce go od sy gna ta riu szy, aby po pie ra nie nie na wi ści na ro do -

wej, ra so wej lub wy zna nio wej, sta no wią ce pod że ga nie do dys kry mi -

na cji, wro go ści lub gwał tu, by ło usta wo wo za ka za ne pod groź bą ka ry. 

W prze pi sie zo sta ły uży te okre śle nia „fa szyzm”, „to ta li ta ryzm”

i „ko mu nizm”. 

Fa szyzm ja ko ruch i ide olo gia ukształ to wał się we Wło szech. Wy -

róż nia się trzy ce chy ide olo gii fa szy stow skiej: na cjo na lizm o cha rak -

te rze an ty in dy wi du ali stycz nym, sta wia ją cy do bro ko lek ty wu

po nad do brem jed nost ki; idea wo dzo stwa, ozna cza ją ca przy wódz two

jed nost ki z od rzu ce niem za sa dy wy bo ru i pod kre śle niem war to ści

no mi na cji lub sa mo kre acji; pod po rząd ko wa nie pań stwu ca ło ści sto -

sun ków spo łecz nych, moż li wość in ge ren cji pań stwa we wszyst kie,

na wet naj bar dziej pry wat ne dzie dzi ny ży cia czło wie ka. 

To ta li ta ryzm to sys tem po li tycz ny, w któ rym wszyst kie za cho wa -

nia spo łecz ne są kon tro lo wa ne przez ar bi tral ną wła dzę pań stwo wą,

re ali zu ją cą za mknię tą i nie pod le ga ją cą oce nie wi zję ide olo gicz ną,

któ ra wcie la na jest w ży cie za po mo cą wy ko rzy sty wa ne go na ma so -

wą ska lę ter ro ru.

Ko mu nizm to ide olo gia po stu lu ją ca rów ność i wspól no tę w or ga ni -

za cji ży cia spo łecz ne go oraz ra cjo nal ność w kie ro wa niu ży ciem go spo -

dar czym, gło szą ca nie uchron ność upad ku ka pi ta li zmu i po trze bę

dzia łań do osią gnię cia te go ce lu; w teo rii mark si stow skiej naj wyż sza,

bez kla so wa for ma or ga ni za cji spo łecz nej, na stę pu ją ca po ka pi ta li zmie.

PU BLICZ NY CHA RAK TER ZA CHO WA NIA SPRAW CY 
Wa run kiem ka ral no ści pro pa go wa nia fa szy stow skie go lub to ta li tar ne -

go ustro ju pań stwa jest pu blicz ny cha rak ter za cho wa nia spraw cy, a za -

tem pro pa go wa nie wo bec więk szej, bli żej nie okre ślo nej licz by osób.

Pro pa go wa nie fa szy zmu czy in ne go ustro ju to ta li tar ne go na za mknię -

tym spo tka niu to wa rzy skim nie wy peł nia usta wo wych zna mion te go

prze stęp stwa (A. Ma rek, Ko deks kar ny, Ko men tarz, s. 538).

„Pro pa go wa nie, w ro zu mie niu art. 256 k.k., ozna cza każ de za cho -

wa nie po le ga ją ce na pre zen to wa niu fa szy stow skie go lub in ne go to -

ta li tar ne go ustro ju pań stwa, w za mia rze prze ko na nia do nie go”

(uchwa ła SN z 28 mar ca 2002 r., I KZP 5/02, OSNKW 2002, nr 5–6,

poz. 32). Wy kład nia ję zy ko wa pro wa dzi do wnio sku, że pro pa go wa -

nie w ro zu mie niu art. 256 k.k. ozna cza każ de pu blicz ne za cho wa nie,

któ re sta no wi upo wszech nia nie fa szy stow skie go lub in ne go to ta li -

tar ne go ustro ju pań stwa, pod ję te w ce lu prze ko na nia do nie go. 

W pi śmien nic twie uwa ża się, że pro pa go wa nie, w ro zu mie niu

prze pi su art. 256 k.k., to sze rze nie wie dzy o to ta li tar nym ustro ju

pań stwa i po pie ra nie go, za chę ca nie do wpro wa dze nia te go wła śnie

ustro ju, pod kre śla nie je go za let i prze mil cza nie wad. Nie sta no wi

pro pa go wa nia, w ro zu mie niu te go prze pi su, sa mo pre zen to wa nie za -

sad ta kie go ustro ju, po zba wio ne an ga żo wa nia się po je go stro nie, cy -

to wa nie i pu bli ko wa nie ar ty ku łów i ksią żek au to rów glo ry fi ku ją cych

lub pro pa gu ją cych ta ki ustrój, je że li ich pu bli ka cja mia ła in ne ce le niż

je go pro pa go wa nie – tym bar dziej, gdy jest to po łą czo ne z kry tycz -

nym ko men ta rzem, a tak że, gdy pre zen to wa nie ta kie go ustro ju ma

słu żyć je dy nie ma ni fe sta cji oso bi stych po glą dów, a nie prze ko ny wa -

niu ko go kol wiek.

Na wo ły wa nie do nie na wi ści na tle róż nic na ro do wo ścio wych, et -

nicz nych, ra so wych, wy zna nio wych al bo ze wzglę du na bez wy zna -

nio wość to sia nie nie na wi ści, czy li sil nej nie chę ci, wro go ści do in nej

oso by czy osób. Na wo ły wa nie to na ma wia nie, za chę ca nie, skła nia -

nie, pod bu rza nie, pod że ga nie, bez wzglę du na to, czy na wo ły wa nie

od nio sło sku tek.

Prze stęp stwo z art. 256 par. 2 k.k. ma cha rak ter wie lo od mia no wy.

Czyn ność spraw cza po le ga na pro du ko wa niu (wy ko na niu czyn no ści

tech nicz nych i or ga ni za cyj nych), utrwa la niu, spro wa dza niu, na by -

wa niu (rów nież nie od płat nym), prze cho wy wa niu, po sia da niu, pre -

zen to wa niu, prze wo że niu lub prze sy ła niu (w tym przez in ter net)

wska za nych w prze pi sie przed mio tów. 

Przed mio tem czyn no ści wy ko naw czej są dru ki, na gra nia lub in ne

przed mio ty, za wie ra ją ce treść okre ślo ną w par. 1 (czy li pro pa gu ją cą

fa szy stow ski lub in ny to ta li tar ny ustrój pań stwa lub na wo łu ją cą

do nie na wi ści na tle róż nic na ro do wo ścio wych, et nicz nych, ra so wych,

wy zna nio wych al bo ze wzglę du na bez wy zna nio wość) al bo bę dą ce
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Art. 256 
Par. 1. Kto pu blicz nie pro pa gu je fa szy stow ski lub in ny to -
ta li tar ny ustrój pań stwa lub na wo łu je do nie na wi ści na tle
róż nic na ro do wo ścio wych, et nicz nych, ra so wych, wy zna -
nio wych al bo ze wzglę du na bez wy zna nio wość, pod le ga
grzyw nie, ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba wie nia
wol no ści do lat 2.
Par. 2. Tej sa mej ka rze pod le ga, kto w ce lu roz po wszech -
nia nia pro du ku je, utrwa la lub spro wa dza, na by wa, prze -
cho wu je, po sia da, pre zen tu je, prze wo zi lub prze sy ła druk,
na gra nie lub in ny przed miot, za wie ra ją ce treść okre ślo ną
w par. 1 al bo bę dą ce no śni kiem sym bo li ki fa szy stow skiej,
ko mu ni stycz nej lub in nej to ta li tar nej.
Par. 3. Nie po peł nia prze stęp stwa spraw ca czy nu za bro -
nio ne go okre ślo ne go w par. 2, je że li do pu ścił się te go czy -
nu w ra mach dzia łal no ści ar ty stycz nej, edu ka cyj nej,
ko lek cjo ner skiej lub na uko wej.
Par. 4. W ra zie ska za nia za prze stęp stwo okre ślo ne
w par. 2 sąd orze ka prze pa dek przed mio tów, o któ rych mo -
wa w par. 2, cho ciaż by nie sta no wi ły wła sno ści spraw cy.

Prze stęp stwa z nie na wi ści
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no śni kiem sym bo li ki fa szy stow skiej, ko mu ni stycz nej lub in nej to ta -

li tar nej. 

Prze stęp stwa z par. 1 i 2 mają cha rak ter po wszech ny i bez skut ko -

wy (for mal ny), są bo wiem do ko na ne z chwilą ukoń cze nia sa me go

czy nu. Jest to prze stp stwo umyśl ne, któ re mo że być po peł nio ne je -

dy nie w za mia rze bez po śred nim, przy czym w par. 2 w grę wcho dzi

szcze gól na po stać za mia ru bez po śred nie go – do lus co lo ra tus (z uwa -

gi na uży cie okre śle nia „w ce lu”).

Moż li we jest wy stą pie nie rze czy wi ste go wła ści we go zbie gu prze -

pi sów mię dzy prze pi sem art. 256 a in ny mi prze pi sa mi roz dzia -

łu XXXII (np. z art. 254, 255, 257, 261).

NIE ZGOD NE Z KON STY TU CJĄ
Funk cjo no wa nie art. 256 par. 2 k.k. po wo do wa ło istot ne pro ble my na -

tu ry prak tycz nej. W więk szo ści państw w ogó le nie ist nie je od po wied -

nik prze pi su art. 256 par. 2 pol skie go ko dek su kar ne go, a w wie lu

kra jach le gal nie dzia ła ją par tie ko mu ni stycz ne. Ta kie po sta cie jak Le -

nin, Marks, En gels czy Che Gu eva ra nie wąt pli wie mo gą zo stać uzna -

ne za sym bo le ko mu ni stycz ne. Szcze gól ne pro ble my mo gą do ty czyć

po wszech nie obec ne go w po pkul tu rze Che Gu eva ry, któ re go po do bi -

zna jest eks po no wa na na ko szul kach, pa pie ro sach czy in nych wy ro -

bach. Nie bu dzi rów nież wąt pli wo ści, że Che Gu eva ra ist nie je

w sze ro kiej świa do mo ści spo łe czeństw w wie lu kra jach na świe cie.

Dla jed nych jest uoso bie niem pew nej idei (ko mu ni stycz nej) czy dro -

gi ży cio wej, dla in nych sta no wi je dy nie znak gra ficz ny. Moż na są dzić,

że znacz na część od bior ców już w ogó le nie utoż sa mia Che Gu eva ry

z je go ży ciem i do ko na nia mi, jak rów nież z ide olo gią ko mu ni stycz ną,

a nie któ rzy w ogó le nie wie dzą, kim był na praw dę. Współ cze śnie mit

Che Gu eva ry jest przede wszyst kim to wa rem na ryn ku ode rwa nym

od je go pier wot ne go zna cze nia. W Pol sce jed nak – po 8 czerw ca

2010 r. – na przy kład no sze nie ko szul ki z po do bi zną Che Gu eva ry

mo gło im pli ko wać od po wie dzial ność kar ną z art. 256 par. 2 k.k. 

Z dniem 3 sierp nia 2011 ro ku art. 256 par. 2 k.k. wy ro kiem Try bu -

na łu Kon sty tu cyj ne go z 19 lip ca 2011 r. – sygn. akt K 11/10

(Dz.U., 2011, nr 160, poz. 964), w czę ści obej mu ją cej wy ra zy al bo
bę dą ce no śni kiem sym bo li ki fa szy stow skiej, ko mu ni stycz nej lub innej to -
ta li tar nej zo stał uzna ny za nie zgod ny z art. 42 ust. 1 w zw. z art. 54

ust. 1 i art. 2 Kon sty tu cji RP.

WY ŁĄ CZE NIE OD PO WIE DZIAL NO ŚCI KAR NEJ
W par. 3 art. 256 k.k. ma my do czy nie nia z wy łą cze niem od po wie -

dzial no ści kar nej, w przy pad ku gdy spraw ca czy nu za bro nio ne go

okre ślo ne go w par. 2 do pusz cza się go w ra mach dzia łal no ści ar ty -

stycz nej, edu ka cyj nej, ko lek cjo ner skiej lub na uko wej. Ozna cza to,

że nie bę dzie od po wia dał za prze stęp stwo z art. 256 par. 2 przy kła -

do wo ma larz utrwa la ją cy (w ce lach ar ty stycz nych) wi ze ru nek np. Le -

ni na czy Sta li na; na uczy ciel pre zen tu ją cy uczniom w cza sie lek cji

hi sto rii fil my pro pa gu ją ce fa szyzm; ko lek cjo ner zbie ra ją cy od zna ki

czy or de ry z wi ze run ka mi li de rów ru chu ko mu ni stycz ne go czy na -

uczy ciel aka de mic ki gro ma dzą cy ana lo gicz ne ma te ria ły w związ ku

z przy go to wy wa ną pu bli ka cją na uko wą.

PUBLICZNE NARUSZENIE PRAW I WOLNOŚCI
OBYWATELSKICH – art. 257 k.k.
Prze stęp stwo to cha rak te ry zu je się głów nym i ubocz nym przed mio -

tem ochro ny.

Głów nym przed mio tem ochro ny są pra wa i wol no ści oby wa tel skie

przy słu gu ją ce oso bom prze by wa ją cym na te ry to rium Rze czy po spo li -

tej Pol skiej, ubocz nym zaś – cześć oraz nie ty kal ność cie le sna czło -

wie ka.

Prze stęp stwo ma cha rak ter po wszech ny i je go pod mio tem mo że

być każ da oso ba zdol na do po no sze nia od po wie dzial no ści kar nej. Ma

cha rak ter wie lo od mia no wy, po nie waż za cho wa nie spraw cy po le ga

na znie wa ża niu względ nie na na ru sza niu nie ty kal no ści cie le snej.

Okre śle nie „znie wa ża” wy stę pu je tu w tym sa mym zna cze niu co

w art. 216 k.k., czy li ob ra że nie ja kiejś oso by nie sto sow ną wy po wie -

dzią, na ru sze nie w ten spo sób jej czci i god no ści. Wy po wiedź mu si

mieć obiek tyw nie cha rak ter znie wa ża ją cy, a nie tyl ko być ta ką w su -

biek tyw nym prze ko na niu ofia ry. Na le ży tu rów nież uwzględ niać lo -

kal ne zna cze nie po szcze gól nych słów, któ re mo gą mieć w da nej

spo łecz no ści cha rak ter ob raź li wy.

Okre śle nie „na ru sza nie ty kal ność cie le sną” wy stę pu je w iden tycz -

nym zna cze niu co w art. 217 k.k. Na ru sze niem nie ty kal no ści cie le -

snej bę dzie tak że umyśl ne po trą ce nie ko goś na przy kład rę ką czy

bar kiem, któ re nie po zo sta wi żad nych śla dów na cie le.

Prze stęp stwo ma cha rak ter bez skut ko wy i jest po peł nio ne z chwi -

lą ukoń cze nia sa me go czy nu. Przed mio tem bez po śred nie go dzia ła nia

przy znie wa ża niu jest gru pa lud no ści względ nie po szcze gól na oso -

ba. W przy pad ku na ru sze nia nie ty kal no ści cie le snej usta wa mó wi

wpraw dzie o in nej oso bie, ale oba ostat nie po ję cia są toż sa me.

Przez gru pę lud no ści na le ży ro zu mieć co naj mniej trzy oso by.

Znie wa że nie mniej szej licz by osób mie ścić się bę dzie w ka te go rii

po szcze gól na oso ba.

We wszyst kich od mia nach prze stęp stwa przed mio tem bez po śred -

nie go dzia ła nia bę dzie do wol ny, znie wa żo ny lub któ re go nie ty kal -

ność cie le sną na ru szo no, czło wiek.

Usta wa wy ma ga, by znie wa że nie na stą pi ło pu blicz nie. Zna cze nie

te go okre śle nia jest ta kie sa mo, jak w przy pad ku prze stęp stwa

z art. 256 k.k.

Znie wa że nie, któ re jest nie pu blicz ne, mo że po wo do wać od po wie -

dzial ność na pod sta wie art. 216, nie zaś na pod sta wie art. 257.

Prze stęp stwo ma we wszyst kich od mia nach cha rak ter umyśl ny.

Znie wa że nie mo że na stą pić z za mia rem bez po śred nim lub ewen tu -

al nym (np. spraw ca, wy po wia da jąc się pu blicz nie na wie cu, uży wa

słów, co do któ rych przy pusz cza, że mo gą mieć ob raź li wy cha rak ter

dla okre ślo nej gru py et nicz nej).

Na ru szyć nie ty kal ność dru giej oso by moż na rów nież w za mia rze

bez po śred nim lub ewen tu al nym (np. spraw ca ma cha jąc rę ką

przed twa rzą dru giej oso by go dzi się z tym, że w pew nym mo men -

cie mo że ją ude rzyć).

Za miar spraw cy co do każ dej po sta ci prze stęp stwa mu si być ści śle

zwią za ny z po wo dem, któ rym jest przy na leż ność na ro do wa, et nicz -

na, ra so wa, wy zna nio wa lub bez wy zna nio wość ofia ry. Dzia ła nie

spraw cy z in nych po wo dów nie po zwa la na ska za nie z art. 257 k.k.

Prze pis art. 257 ma cha rak ter szcze gól ny w sto sun ku do art. 216

i 217, z te go też wzglę du nie jest moż li wy wła ści wy zbieg tych prze -

pi sów (art. 11 k.k.).

Na to miast moż li wy jest wła ści wy zbieg prze pi sów art. 257

z art. 148, 155, 156 par. 1 lub art. 157 par. 1 (w za leż no ści od spo wo -

do wa nych skut ków). Rów nież moż li wy jest zbieg prze pi sów mię dzy

oma wia nym prze pi sem a art. 158, 159 lub 160 k.k.

mł. insp. dr JA NUSZ BRYK
In sty tut Pra wa i Ad mi ni stra cji

Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie

październik 2011 r.       POLICJA 997 Propagowanie totalitaryzmu  PRAWO 43

Art. 257. Kto pu blicz nie znie wa ża gru pę lud no ści al bo po -
szcze gól ną oso bę z po wo du jej przy na leż no ści na ro do -
wej, et nicz nej, ra so wej, wy zna nio wej al bo z po wo du jej
bez wy zna nio wo ści lub z ta kich po wo dów na ru sza nie ty -
kal ność cie le sną in nej oso by, pod le ga ka rze po zba wie nia
wol no ści do lat 3.
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W orld Po li ce and Fi re Ga mes od by wa -

ły się w tym ro ku w No wym Jor ku

od 26 sierp nia do 5 wrze śnia i prze -

bie ga ły pod ha słem uczcze nia pa mię ci ofiar

za ma chów z 11 wrze śnia 2001 r. 

NA PO DIUM 
Alek san dra Sa ra ceń z La bo ra to rium Kry mi na -

li stycz ne go KSP wy wal czy ła czte ry me da le:

zło ty w bie gu na 10 000 m na sta dio nie, zło ty

w bia th lo nie w dru ży nie z Ma cie jem Woj cie -

chow skim, srebr ny in dy wi du al nie w tej sa mej

kon ku ren cji i brą zo wy w bie gu cros so wym

na 5 km. 

Ma ciej Woj cie chow ski z WSPol. w Szczyt -

nie zdo był pięć krąż ków: zło ty w je go ko ron nej

kon ku ren cji, czy li bie gu na 3 km z prze szko da -

mi, zło ty in dy wi du al nie w bia th lo nie oraz zło -

ty w bia th lo nie w dru ży nie z Alek san drą

Sa ra ceń. Dwa srebr ne me da le wy wal czył w:

bie gu prze ła jo wym na 5 km i bie gu szta fe to -

wym 4 x 400 m, w dru ży nie m.in. z Mar ci nem

Krzy wań skim z Ko men dy Miej skiej Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej z Ło dzi i dwo ma re pre -

zen tan ta mi Re pu bli ki Cze skiej. 

Ta de usz Stu chlik, za stęp ca ko men dan -

ta II KP w Za brzu star to wał w kon ku ren cjach

pły wac kich. Zdo był sześć me da li – trzy zło te

w wy ści gach na: 50 i 100 m sty lem grzbie to -

wym oraz 100 m sty lem mo tyl ko wym; dwa

srebr ne: 50 m sty lem mo tyl ko wym i 200 m

zmien nym. Brąz wy wal czył w mię dzy na ro do -

wej, mie sza nej szta fe cie 4 x 50 m sty lem

zmien nym – Po lak pły nął od ci nek sty lu mo -

tyl ko we go. 

An drzej Ko cy ła z Wy dzia łu Kon wo jo we go

KWP we Wro cła wiu miał tyl ko je den start

– w wy ci ska niu sztan gi le żąc w ka te go rii

do 100 kg. Zdo był zło to, usta na wia jąc no wy re -

kord igrzysk.

– Już pierw sze mo je po dej ście po bi ło wcze -

śniej szy re kord mun du ro wej olim pia dy – po -

wie dział po po wro cie do Pol ski po li cyj ny

si łacz. – Re kord to by ło 200 kg, ja wy ci sną -

łem 205. W dru gim po dej ściu wy ci sną -

łem 215 kg, a w trze cim 225 kg i tym sa mym

usta no wi łem no wy re kord mi strzostw. 

Więk sze go cię ża ru w No wym Jor ku nikt nie

wy ci snął, na wet za wod ni cy wyż szych ka te go -

rii wa go wych, a wy nik to tym lep szy, że

na tych za wo dach spor tow cy star tu ją bez spe -

cja li stycz nych ko szu lek. 

WSZYST KO NA IRE NĘ
Mi strzo stwa Świa ta Po li cji i Stra ży Po żar nych

w No wym Jor ku za czę ły się nie for tun nie

– od ostrze że nia przed nad cią ga ją cym hu ra ga -

nem Ire ne. Taj fun za mie nił się po tem w bu rzę

tro pi kal ną, ale i tak wy star cza ją co skom pli ko -

wał or ga ni za cję igrzysk. 

Nie któ re kon ku ren cje, jak np. tria th lon, nie

od by ły się w ogó le, in ne by ły wie lo krot nie

prze kła da ne, co spo wo do wa ło, że nie któ rym

za wod ni kom na kła da ły się póź niej star ty i mu -

sie li re zy gno wać z wy bra nych wcze śniej kon -

ku ren cji. 

– Przez week end za wie szo ny był wszel ki

trans port – mó wi Ta de usz Stu chlik. – Nie by -

ło mo wy o żad nych roz gryw kach. Po za my ka ne

by ły też ośrod ki spor to we. Nie by ło jak zro bić

tre nin gu. Gdy w koń cu za czę ły się za wo dy,

star ty by ły tak sko ma so wa ne, że na pły wal ni

sie dzie li śmy od ra na do wie czo ra. Wo lon ta riu -

sze wy cho dzi li z sie bie, aby nam po móc, ale co

mo gli zro bić, oprócz do brej mi ny, w sy tu acji,

gdy ba se ny nie by ły przy go to wa ne na przy jazd

za wod ni ków…

– Za wio dła or ga ni za cja – krę ci gło wą Ma ciej

Woj cie chow ski ze szczy cień skiej uczel ni. – Nie

wszyst ko moż na zwa lić na „Ire nę”. My śle li śmy,

że sko ro za chwi lę jest rocz ni ca 11 wrze śnia, to

wszyst ko bę dzie do gra ne na tip -top, a nie ste -

ty, mi mo szum nych za po wie dzi, by ła po pe li na.

Od po cząt ku pa no wał kosz mar ny ba ła gan z wy -

ni ka mi, do dzi siaj wie lu re zul ta tów nie ma

na stro nie mi strzostw. W jed nym z ko mu ni ka -

tów ogło szo no, że za ję li śmy ostat nie miej sce,

SPORT Medaliści z Nowego Jorku POLICJA 997       październik 2011 r.44

Urlop na mi strzo stwach
Czterech polskich policyjnych sportowców wywalczyło na mistrzostwach świata w Nowym Jorku łącznie
szesnaście medali, w tym dziewięć złotych. Biegali, pływali i wyciskali ciężary w gronie 18 tysięcy innych

policjantów i strażaków z całego globu.

6 września 2011 r. Okęcie. Powrót pierwszych sportowców z USA. Od lewej: Maciej Wojciechowski, Marcin Krzywański, Tomasz Kubicki,
Aleksandra Saraceń i Olgierd Stański
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choć wy gra li śmy ca łą kon ku ren cję. Trze ba by -

ło cho dzić, wy ja śniać. Nie świad czy to do brze

o no wo jor czy kach, któ rzy, co tu du żo mó wić,

nie przy ło ży li się do or ga ni za cji. Nie by ło ko -

mu ni ka cji mię dzy cen tra lą a miej sca mi roz gry -

wa nia po szcze gól nych dys cy plin. 

– To by ły czwar te mo je mi strzo stwa re sor to -

we, naj więk sze z do tych cza so wych – do da je

Ta de usz Stu chlik. – Ale też naj słab sze or ga ni -

za cyj nie. 

WI ZE RU NEK
Że by re pre zen to wać Pol skę i pol ską Po li cję

na mi strzo stwach świa ta służb mun du ro wych,

spor tow cy wzię li urlo py wy po czyn ko we i sa mi

so bie zor ga ni zo wa li wy jazd. 

– Wiel kie po dzię ko wa nia na le żą się Pol skiej

Fe de ra cji Spor tu „Gwar dia”, któ ra bar dzo nam

po mo gła – wy ja śnia To masz Ku bic ki, ko men -

dant po wia to wy z Ole sna, ko or dy na tor wy jaz du,

któ ry wcze śniej wie lo krot nie re pre zen to wał pol -

ską Po li cję na are nie mię dzy na ro do wej, zdo by -

wa jąc me da le, i dla te go le piej niż in ni ro zu mie

sy tu ację po li cyj nych spor tow ców. – Zaj mu ję się

spor tem, po nie waż ko cham ry wa li za cję. Te raz

je stem przed ope ra cją i nie mo głem star to wać,

ale uda ło się ze brać gru pę osób, któ ra god nie re -

pre zen to wa ła nasz kraj i na szą służ bę. W wy jazd

za an ga żo wa łem na wet wła dze sa mo rzą do we

z mo je go te re nu. Sa mi opra co wa li śmy so bie ko -

szul ki i sa mi je zro bi li śmy. 

Po li cjan ci, aby by ło ta niej, ku po wa li wspól nie

bi le ty lot ni cze, wy naj mo wa li ra zem miesz ka nie.

Do trzo nu eki py do łą czy li tak że: Ol gierd Stań -

ski ze Stra ży Gra nicz nej w Bia łej Pod la skiej,

olim pĳ czyk z Syd ney, trzy krot ny mistrz Pol ski

w rzu cie dys kiem (w No wym Jor ku zdo był dwa

zło te me da le: w pchnię ciu ku lą i rzu cie dys -

kiem) oraz Mar cin Krzy wań ski z Ko men dy Miej -

skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Ło dzi, tak że

olim pĳ czyk z Syd ney, dwu krot ny mistrz Pol ski

w bie gu na 100 m (zza oce anu przy wiózł te raz

sre bro za szta fe tę 4 x 400 m, wspól nie z Ma cie -

jem Woj cie chow skim i dwo ma Cze cha mi). 

– Gdy by nie spon so rzy pry wat ni, nie mógł -

bym wy star to wać w mi strzo stwach – wy zna je

An drzej Ko cy ła, któ ry wy jazd or ga ni zo wał

na wła sną rę kę. – Po pro stu nie by ło by mnie stać.

To nie tyl ko kosz ty prze lo tu, za kwa te ro wa nia,

wi zy, wy ży wie nia, ale tak że wpi so we go i opłat

star to wych, któ re w sto sun ku do na szych za rob -

ków są du że. 

– Przy kro, że tak się dzie je, a prze cież ro bi my

do bry PR na szej for ma cji – mó wi Ma ciej Woj cie -

chow ski. – W USA, dzię ki nam, pol ska Po li cja

by ła do brze po strze ga na, wi dzia na w me diach,

bo prze cież zdo by wa li śmy me da le. 

– Na mi strzo stwa przy cho dzi ło spo ro Po lo nii

– do da je To masz Ku bic ki. – Dla nich by ło to nie -

sa mo wi te prze ży cie, gdy wi dzie li spor tow ca

w bia ło -czer wo nym stro ju, a do te go póź niej de -

ko ro wa ne go na stop niach po dium. Każ da zło -

tów ka za in we sto wa na w ta kie przed się wzię cie

zwra ca się wie lo krot nie. Ta kie za wo dy bu du ją

przy ja zny wi ze ru nek na szej służ by. 

PA SJA 
Mi mo trud no ści, ja kie by ły w No wym Jor ku,

spor tow cy z pa sją opo wia da ją o swo ich star -

tach i tre nin gach. 

– Ile przy go to wy wa łam się do za wo dów?

– Alek san dra Sa ra ceń po wta rza mo je py ta nie

i za raz od po wia da: – Ca łe ży cie. Praw da jest

ta ka, że na mój suk ces zło ży ło się kil ka rze -

czy. Na pew no to, że przez kil ka na ście lat wy -

czy no wo tre no wa łam pię cio bój no wo cze sny,

któ ry na uczył mnie sys te ma tycz no ści, wy -

trwa ło ści i cier pli wo ści. Uda ło mi się uzy skać

do brą for mę mi mo róż nych prze ciw no ści oraz

te go, że pod czas przy go to wań skoń czy łam

stu dia praw ni cze, co by ło dla mnie bar dzo

waż ne. Suk ces tym bar dziej sma ku je, że

do wszyst kie go do szłam sa ma, sys te ma tycz -

nie, zgod nie z prze my śla nym pla nem. Nie raz

trze ba by ło wsta wać o 4.30, aby to wszyst ko

po go dzić. 

– Do tych za wo dów przy go to wy wa łem się

in ten syw nie przez trzy mie sią ce – mó wi An -

drzej Ko cy ła, ak tu al ny wi ce mistrz Eu ro py

w wy ci ska niu sztan gi le żąc, ośmio krot ny

mistrz Pol ski służb mun du ro wych w tej dys -

cy pli nie. – Ty le że ja ca ły czas coś ro bię. Spor -

ty si ło we tre nu ję od 15 lat, to mo je hob by.

Chcia łem po je chać do No we go Jor ku, bo wie -

dzia łem, że mam du że szan se na do bre miej -

sce. Wy wal czy łem zło to i bar dzo się cie szę. 

– Bez po śred nio do mi strzostw za czą łem się

przy go to wy wać w mar cu te go ro ku – do da je

Ta de usz Stu chlik, pię cio krot ny me da li sta

czerw co wych mi strzostw Pol ski Ma sters.

– Ale ja od lat pły wam i star tu ję. Ro bię to, po -

nie waż lu bię. Lu bię tre ning i star ty. I do pó ki

bę dzie mi spra wia ło przy jem ność wcho dze nie

co dru gi dzień do wo dy i tre no wa nie, to bę dę

jeź dził na za wo dy. Jak po czu ję, że już nie

mam ocho ty, to so bie pew nie od pocz nę. Mo -

że bę dę coś in ne go ro bił? Nie wiem, ale ja kiś

sport na pew no. Bez spor tu nie wy obra żam

so bie ży cia, zgnu śniał by czło wiek szyb ko.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 

*** 

W przy szłym ro ku w lip cu or ga ni zo wa ne są

eu ro pej skie mi strzo stwa służb mun du ro -

wych na Wy spach Ka na ryj skich, a za dwa la -

ta świa to wy cham pio nat w Bel fa ście. Mo że

już czas, aby po my śleć o skom ple to wa niu

eki py, któ ra tak god nie, jak do tąd, mo gła by

re pre zen to wać pol ską Po li cję. W na szej służ -

bie jest wie lu uta len to wa nych, wy bit nych

spor tow ców, któ rzy mo gli by po wal czyć o me -

da le z po li cjan ta mi z ca łe go świa ta. 

Bieg z Po li cją 
239 za wod ni ków ukoń czy ło te go rocz ny,

dru gi już Bieg z Po li cją. Fre kwen cja, w po rów -

na niu z ubie głym ro kiem, wzro sła pra wie

o po ło wę. Tra sa bie gu wio dła uli ca mi mia sta

Gó ra w woj. dol no ślą skim. 

Bieg z Po li cją i Mi strzo stwa Pol ski Po li cjan -

tów na dy stan sie 10 km zor ga ni zo wa no 27

sierp nia br. Na star cie bie gu ulicz ne go sta nę li

za wod ni cy z ca łej Pol ski, a tak że Bia ło ru si oraz

z Ke nii. Po 31 mi nu tach na me cie za mel do -

wał się pierw szy za wod nik – Da riusz Krucz -

kow ski ze Szklar skiej Po rę by. Wśród ko biet

naj wyż szą lo ka tę zdo by ła re pre zen tant ka Bia -

ło ru si Svia tla na Ku dze lich z cza sem 35:42. 

W kla sy fi ka cji Mi strzostw Pol ski Po li cjan -

tów spo śród 65 za wod ni ków pierw sze miej sce

za jął Adam Thiel z Lę bor ka, z cza sem 33:48

i Ka ta rzy na Stra szew ska z KP Lu boń (45:41).

Na ko lej nych miej scach po dium sta nę li: Mo -

ni ka Tu czyń ska z KPP Gło gów (46:53) i Da -

riusz Gu zow ski ze Szko ły Po li cji Słupsk oraz

Do mi ni ka Le wan dow ska z KMP w Opo lu

(50:43) i Mar cin Kę dzier ski z KWP we Wro -

cła wiu (36:45)

Ko men da Po wia to wa Po li cji w Gó rze, któ ra

by ła głów nym or ga ni za to rem bie gu, za pra sza

na start ko lej ne go, trze cie go już bie gu w przy -

szłym ro ku w sierp niu.

JA NUSZ KO NOP NIC KI
zdj. au tor
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Najszybsze policjantki

Najszybsi policjanci
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Tym ra zem głos mia ły… ry by
Od 9 do 11 wrze śnia br. na ka na łach wod nych Ko nin – Go sła wi ce od by ły się XI Mi strzo -

stwa Pol ski Po li cji w Węd kar stwie Spła wi ko wym. Dwa akwe ny sta ły się te re nem ry wa li za cji

dla 58 węd ka rzy z ca łe go kra ju. Oprócz mi strzow skich umie jęt no ści ło wie nia nie zbęd ne by -

ło tak że spor to we za an ga żo wa nie ryb. 

Już w pierw szym, tre nin go wym dniu mi strzostw wi dać by ło na pię cie na twa rzach uczest -

ni ków – po li cjan tów, eme ry tów i ren ci stów po li cyj nych oraz pra cow ni ków Po li cji. Waż ne by -

ło ro ze zna nie wa run ków pa nu ją cych na ło wi skach, cha rak te ru wo dy oraz – co naj istot niej sze

w za wo dach – bra nia. 

Wiel kie emo cje obec nych wzbu dzi ła na gro da za I miej sce w ka te go rii in dy wi du al nej, któ -

rą or ga ni za to rzy, ja ko swe go ro dza ju za nę tę, po sta wi li obok try bu ny ho no ro wej. By ła to łódź

przy sto so wa na do na pę du sil ni kiem spa li no wym. Za chwi lę po ośrod ku roz szedł się za pach

wa ni lii, cha rak te ry stycz ne go ele men tu za nę ty przy rzą dza nej dla ryb. Dru ży ny w za ci szu dom -

ków uzgad nia ły stra te gię. 

W so bo tę, po śnia da niu (po bud ka o 6.00) wy jazd na ło wi ska i lo so wa nie sta no wisk. Tu też

by ły emo cje. Nie wy star czą umie jęt no ści węd ka rza, je że li pod ła pie sła be sta no wi sko. Po tem

pa rę do brych go dzin ma cha nia co praw da lek ką, ale nie sły cha nie dłu gą węd ką i na za koń cze -

nie wa że nie do rob ku przez sę dziów. 

Nie dzie la oka za ła się sąd nym dniem dla za wod ni ków. Zmia na tem pe ra tu ry po wie trza (go -

rą co) spo wo do wa ła, że głos za bra ły ryby, któ re chy ba po sta no wi ły wię cej nie współ pra co wać

z węd ka rza mi. I tu przy da ły się umie jęt no ści i za wod ni ków, i ich tre ne rów. Na efek ty cze -

ka no do po po łu dnia.

O godz. 18 sę dzia głów ny ogło sił wy ni ki: I miej sce w ka te go rii in dy wi du al nej za jął Ja cek

To kar z KWP w Opo lu, II miej sce – Mi ro sław Cza jor z KWP w Kiel cach, III miej sce – Grze -

gorz Tro ja now ski z KPP w Ma ko wie Ma zo wiec kim. Dru ży no wo zwy cię ży li węd ka rze z KPP

w Ma ko wie Ma zo wiec kim, II miej sce za ję ła re pre zen ta cja z KWP w Opo lu, III – za wod ni cy

z KWP w Kiel cach. Wszy scy otrzy ma li oko licz no ścio we pu cha ry ufun do wa ne przez ko men -

dan ta głów ne go Po li cji, ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji w Po zna niu, wo je wo dę wiel ko -

pol skie go, prze wod ni czą ce go ZW NSZZP woj. wiel ko pol skie go i pre zy den ta Sek cji Pol skiej

IPA. Na gro dy rze czo we ufun do wa li licz ni spon so rzy. Ża den z za wod ni ków nie od je chał z Go -

sła wic bez pa miąt ki. Sta tu et ką od pre zy den ta mia sta Ko ni na i węd ką od sta ro sty po wia tu

ko niń skie go na gro dzo no też węd ka rza, któ ry zło wił naj więk szą ry bę, nie za po mnia no tak że

o tym, któ re mu w udzia le przy pa dła naj mniej sza – upa mięt ni ła ten fakt rów nie ma lut ka sta -

tu et ka. 

Do zo ba cze nia za rok. Niech wszyst kim śnią się wy łącz nie ry by i to zło te!

JA RO SŁAW SZE MER LUK
zdj. Mi chał Ko mi now ski

Mistrzostwa Policji
w Półmaratonie

W te go rocz nej, 21. edy cji Mię dzy na ro do -

we go Pół ma ra to nu Phi lip sa udział wzię ła re -

kor do wa licz ba bie ga czy – 2113. Wśród nich,

w ra mach Mi strzostw Po li cji w Pół ma ra to -

nie, po bie gło 51 funk cjo na riu szy. Naj lep si

w tej ka te go rii oka za li się st. sierż. Ar tur 

Pio trow ski (KPP w Żu ro mi nie) oraz post.

Mar ta Wit ke (KMP w Po zna niu) – obec nie

słu chacz ka kur su pod sta wo we go Szko ły Po -

li cji w Pi le. Pu cha ry ufun do wa ne przez ko -

men dan ta głów ne go Po li cji wrę czył

zwy cięz com ko men dant pil skiej szko ły Po -

li cji insp. Je rzy Po wiec ki.

AN NA FONS
zdj. SP w Pile
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Sportowe zapowiedzi 
W li sto pa dzie pla no wa ne są tyl ko dwie

im pre zy z cen tral ne go ka len da rza im prez

spor to wo -re kre acyj nych: 

19 li sto pa da w Szko le Po li cji w Słup sku

ro ze gra ne zo sta ną Mię dzy na ro do we Mi -

strzo stwa Szkół i Ośrod ków Szko le nia Po -

li cji w Strze la niu; 

26 li sto pa da od bę dą się Mi strzo stwa

Po li cji w Pły wa niu, or ga ni zo wa ne przez

Wyż szą Szko łę Po li cji w Szczyt nie.

oprac. P. Ost.

Naj lep sza w Eu ro pie 
Ju sty na Koz dryk, pra cow nik KPP

w Grój cu, zno wu po twier dzi ła swo ją kla -

sę. W sierp nio wych Mi strzo stwach Eu ro -

py w Wy ci ska niu Sztan gi Le żąc, któ re

od by ły się w cze skim Pil znie zdo by ła zło -

to w ka te go rii do 47 kg. W ka te go rii

OPEN za ję ła dru gie miej sce.

P. Ost.

Najlepsza dziesiątka wędkarzy

Marta Witke na najwyższym stopniu podium

44-46.10:Layout 6  9/20/11  11:06 AM  Page 46



Rozmowa z Jakubem Szamałkiem

Akcja Pańskiej książki Kiedy Atena odwraca wzrok
rozgrywa się jesienią 430 r. p.n.e. – zaczyna się
właśnie wojna peloponeska, czyli wieloletnie starcie
o władzę między Atenami a Spartą. Czemu akurat
takie czasy wybrał Pan dla swojej debiutanckiej
powieści?

– Od kąd pa mię tam, in te re so wa łem się sta ro żyt no -

ścią, dla te go nie wy obra ża łem so bie, że by wy da rze -

nia umie ścić w in nych re aliach.

Czy pisanie bloga poświęconego antykowi pomogło
Panu w tworzeniu książki?

– Nie ko niecz nie, cho ciaż blo go wa nie wy mu sza sys -

te ma ty kę pra cy: wpi sy po win ny uka zy wać się w mia -

rę re gu lar nie i wy pa da jesz cze od po wia dać na po sty

czy tel ni ków. Po za tym po mysł na książ kę cho dził mi

po gło wie dość dłu go, a blog Sztu ka an ty ku pi szę do -

pie ro od dwóch lat. Po wie ści o sta ro żyt no ści, któ re

znam, mo im zda niem przed sta wia ją te cza sy dość ko -

tur no wo: bo ha te ro wie mó wią gór no lot nym ję zy kiem,

zaj mu ją się fi lo zo fią i sztu ką, nie ma ją żad nych co -

dzien nych pro ble mów… Dla te go tro chę z prze ko ry

chcia łem po ka zać in ne ob li cze tych cza sów, w mo im

prze ko na niu bar dziej praw dzi we, bo bliż sze re al ne go

ży cia. Stąd po sta cie mó wią cał kiem współ cze sną pol -

sz czy zną, łącz nie z prze kleń stwa mi.

Zamiast „na Zeusa” wołają „o k…” – czy dzięki
temu czytelnik ma poczuć sympatię do bohaterów,
zbliżyć się do nich?

– Tro chę tak, ale ca ły czas trze ba pa mię tać o in nym

kon tek ście kul tu ro wym, w ja kim ży li sta ro żyt ni Gre -

cy – ow szem, mo gą nam być bli scy emo cjo nal nie, ale

ich sys tem war to ści jest cał kiem róż ny od te go, co

my śli my dzi siaj i to też chcia łem uwy pu klić. Sta ra -

łem się być jak naj wier niej szy fak tom i źró dłom 

hi sto rycz nym, cho ciaż w nie któ rych miej scach pu ści -

łem wo dze fan ta zji. 

Scytowie jako strażnicy miejscy w Atenach to fakt
historyczny czy wymysł autora?

– Tak jak na pi sa łem w Po sło wiu, nie wia do mo, kto

i kie dy spro wa dził do Aten nie wol ni ków scy tyj skich

i po wie rzył im ro lę, po wiedz my, służ by po rząd ko wej

– jed nak znaj du ją się o tym wzmian ki na przy kład

u He ro do ta i w ko me diach Ary sto fa ne sa, więc po zwo -

li łem so bie roz wi nąć ten wą tek. To dość trud ne, bo to

tak sa mo, jak by re kon stru ować za da nia dzi siej szej po -

li cji na pod sta wie kil ku nie wy bred nych dow ci pów

o niej.

Rów nież twar dy orzech do zgry zie nia mia łem z Aspa -

zją: dla sta ro żyt nych by ła kon tro wer syj ną po sta cią,

jed ni mó wi li, że sam So kra tes po bie rał u niej na uki,

a in ni, że ma ni pu lo wa ła Pe ry kle sem – na pew no jed -

nak by ła fa scy nu ją cą ko bie tą.

Właśnie, kobiety – nie każda mogła być tak
niezależna jak Aspazja, zwykłe obywatelki Aten nie
miały wiele do powiedzenia, za ich główne zadania
uważano rodzenie i wychowywanie dzieci oraz prace
domowe.

– Tak to wła śnie wy glą da ło, ale na przy kład żo -

na głów ne go bo ha te ra, La mia, chce cze goś wię cej

od ży cia i nie oba wia się te go po wie dzieć Le ocha re -

so wi – w dru giej czę ści książ ki, nad któ rą te raz pra cu -

ję, bę dzie mia ła do ode gra nia dość waż ną ro lę.

Na końcu powieści umieszczono słowniczek
dotyczący nazw, miejsc i postaci historycznych
występujących w książce – czy aż tak bardzo trzeba
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Sceny 
z życia Greków

t

Ja kub Sza ma łek (ur. 1986 r.) jest ab sol wen tem
Uni wer sy te tu Oks fordz kie go oraz sty pen dy stą
fun da cji Me lin dy i Bil la Ga te sów. Obec nie na
wy dzia le na uk kla sycz nych w Cla re Col le ge
w Cam brid ge przy go to wu je pra cę dok tor ską 
po świę co ną ar che olo gii kon tak tów mię dzy kul tu -
ro wych w osa dach grec kich po łu dnio wej Ukra iny
mię dzy VI a II w. p.n.e. Pro wa dzi rów nież blog
Sztu ka an ty ku – sta ro żyt ność, ja kiej nie zna cie
(www.sztukaantyku.blog.polityka.pl).
W lip cu te go ro ku uka za ła się de biu tanc ka 

po wieść Ja ku ba Sza mał ka Kie dy Ate na od wra ca wzrok: ma my
430 r. p.n.e. i trwa wła śnie woj na Aten ze Spar tą. Ateń czyk 
Le ocha res od sa me go stra te ga Pe ry kle sa otrzy mu je za da nie 
uję cia spar tań skie go szpie ga, a po ma gają mu w tym mło dy nie -
wol nik imie niem De mo kles oraz grup ka wa lecz nych Scy tów, któ rzy
oprócz te go peł nią w naj waż niej szym grec kim mie ście dość 
spe cy ficz ną ro lę…
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***

Mi mo że do po łu dnia zo sta ło jesz cze tro chę

cza su, upał był już nie zno śny. Lu dzie po cho wa li

się w cie niu, we wła snych do mach al bo ta wer -

nach. Po wie trze by ło ro ze dr ga ne, co spra wia ło, że

na wet bu dyn ki zda wa ły się sła niać w tej spie ko -

cie. Do brze, że wzią łem ka pe lusz, po wie dział

do sie bie Le ocha res, od gar nia jąc z czo ła zle pio ne

po tem ko smy ki wło sów. (…)

Le ocha res nie miał po ję cia, jak dłu go za ję ło im

do tar cie do por tu. Pró bo wał się zdrzem nąć – tak

jak De mo kles, któ ry le żał w sia nie, z łok ciem

na twa rzy, osła nia jąc się od słoń ca – ale na każ dym

wy bo ju ból prze szy wał mu bok, wy bi ja jąc go ze

snu. Kie dy wresz cie do je cha li do Pi reu su, czuł się

jesz cze bar dziej zmę czo ny niż ra no; miał ocho tę

scho wać się gdzieś z da la od słoń ca, zwi nąć w kłę -

bek i spać, spać aż do wio sny. Scy to wie też by li

znu że ni, po wo li zwle ka li się z wo zu; Scy les tu pał

mia ro wo z cier pięt ni czą mi ną, pró bu jąc po zbyć

się mro wie nia w no dze.

Mo rze by ło ide al nie gład kie, wy glą da ło na mar -

twe i pu ste. Nad ho ry zon tem kłę bi ły się jed nak

gę ste si ne chmu ry – ci sza przed bu rzą. W por cie

ruch był nie wiel ki, na nie któ rych stat kach ma ry na -

rze kla ro wa li li ny, skrę ca jąc je w wiel kie, wę żo wa -

te zwo je, gdzie in dziej ła do wa no to war – pę ka te

am fo ry otu lo ne sia nem, ko sze peł ne fig, su szo ne

ry by – ale na więk szo ści ło dzi nie by ło ni ko go poza

me wa mi, któ re po ob sia da ły bur ty i re je.

Pe gaz stał przy cu mo wa ny na koń cu kei, nie da -

le ko wej ścia do por tu. Tak jak mó wił De mo kles,

by ła to ma ła łó decz ka, któ ra swo je już wy słu ży ła

– de ski, z któ rych by ła zbi ta, wy pa czy ła wil goć

i po bie li ła sól, ru fę ob ro sły ja kieś ma łe sko ru pia -

ki. Na po kła dzie by ło dwóch męż czyzn, a trze ci

– fa cet z krza cza stą czar ną bro dą, pew nie szef

prze myt ni ków – stał na na brze żu i roz ma wiał z ja -

kimś urzęd ni kiem por to wym; wi dać do pie ro co

wpły nę li do por tu.

Kie dy zbli ża li się do ło dzi, bro dacz ob ró cił

wzrok w stro nę Le ocha re sa – i za marł na chwi lę,

nie dłuż szą niż ude rze nie ser ca; w je go oczach wi -

dać by ło za sko cze nie i strach. Urzęd nik coś jesz -

cze mó wił, ale bro dacz już nie słu chał – zła pał go

bły ska wicz nie za ubra nie i ci snął nim o zie mię.

Po tem za wo łał coś do swo ich to wa rzy szy, któ rzy

na tych miast chwy ci li za wio sła, a sam wziął się

za roz su pły wa nie cu my.

– Hej – wrza snął Le ocha res, zry wa jąc się z tru -

dem do bie gu. – Za trzy maj cie ich! To szpie dzy,

spar tań scy szpie dzy!

Za nim kto kol wiek zdą żył za re ago wać, łódź

od bi ła już od brze gu; prze myt ni cy wio sło wa li

za cię cie, ale zbyt go rącz ko wo, płyt ko za nu rza -

jąc pió ra i roz bry zgu jąc wo dę. Ja kiś mło dy chło -

pak wziął roz bieg i spró bo wał wsko czyć

na Pe ga za, za wisł jed nak na bur cie; bro dacz

zdzie lił go wio słem przez gło wę i we pchnął

do wo dy. Łód ka by ła ma ła i szyb ko na bie ra ła

pę du, la da mo ment mo gła wy pły nąć na peł ne

mo rze.

– Hej, wy tam! – Le ocha res krzyk nął

do dwóch osłu pia łych ry ba ków, któ rzy

przed chwi lą za czę li roz pa ko wy wać pu sta we

sie ci. – Za ni mi, płyń cie za ni mi!

– Ale co? – za py tał je den z nich, roz kra czo -

ny po mię dzy bur tą a na brze żem.

Le ocha res nic nie od po wie dział – spoj rzał

nad gło wa mi ry ba ków w stro nę ucie ka ją ce go

Pe ga za, za klął i wsko czył do ło dzi.

– Hej, co tu się dzie je…!

– Za mknĳ się! – ryk nął Le ocha res. – Do wio -

seł, i ty dru gi też! Za tam tą ło dzią!

Ry ba cy po słusz nie wzię li się do ro bo ty, ale

za nim zlu zo wa li cu mę, zła pa li wio sła i wsa dzi li

je do du lek, Pe gaz był już pra wie na wy so ko ści

wej ścia do por tu; bro dacz za czął już sta wiać ża -

gle. Wresz cie ry bac ka łó decz ka ru szy ła, ale wol -

no, zbyt wol no. Le ocha res sta nął na dzio bie

i wpa try wał się w ma le ją cą ru fę Pe ga za, co ja kiś

czas po spie sza jąc ry ba ków wrza ska mi. W koń -

cu nie wy trzy mał, ode pchnął jed ne go z nich

od wio sła i sam za nie chwy cił, za nu rzył pió ro

w wo dzie, szarp nął z ca łej si ły – i na tych miast

opadł z ję kiem na po kład, ła piąc się za bok.

Dru gi ry bak, wy stra szo ny na śmierć, nie zwra -

cał na nic uwa gi i da lej wio sło wał; łód ka za czę -

ła krę cić się w kół ko.

– No zrób cie coś! – za wo łał Le ocha res do

sto ją cych na na brze żu Scy tów. – Nie po zwól -

cie im wy pły nąć, do kur wy nę dzy, no!

Nim zdą żył coś wię cej po wie dzieć, za sy cza -

ły cię ci wy i strza ły z fur ko tem prze cię ły nie bo.

Pierw szy do stał bro dacz, pro sto w tcha wi cę, za -

krę cił się dwa ra zy jak bąk, ryp nął o bur tę

i z plu skiem wle ciał do wo dy. Tuż po tem, wła -

ści wie jed no cze śnie, strza ły do się gły je go kom -

pa nów. Je den zo stał tra fio ny w twarz, tuż

nad no sem, dru gi mię dzy że bra; upa dli głu cho

na po kład, wio sła za kle ko ta ły i opa dły. Le ocha -

res obej rzał się zdzi wio ny – Scy les z uśmie -

chem wy cią gnął za krzy wio ny, ząb ko wa ny nóż,

szy ku jąc się do skal po wa nia.
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Frag ment po wie ści kry mi nal nej 
Jakuba Szamałka Kiedy Atena odwraca wzrok

nam przypominać, kim był Achilles albo
kto to Sfinks?

– To stanowiło dla mnie spo ry dy le mat:

kie dy da wa łem frag men ty książ ki do czy -

ta nia zna jo mym, oka za ło się, że wielu

nazw nie znali. Dla mnie wszyst ko by ło

ja sne, bo ży ję tym świa tem na co dzień,

ale ra zem z wy daw cą uzna li śmy, że je śli

za le ży nam na wier nym od two rze niu

prze szło ści, to nie uda się unik nąć ob -

cych ter mi nów. Stąd po mysł ob ja śnień na

koń cu książ ki.

Nie trzeba natomiast wyjaśniać, kim jest
główny bohater – skoro to kryminał,
więc Leochares musi być albo
prywatnym detektywem, albo
policjantem.

– No wła śnie, w trak cie pi sa nia książ ki

mia łem ko lej ny pro blem: jak na zwać to,

czym Le ocha res się zaj mu je? Je go za da -

niem jest wy tro pie nie spar tań skie go

szpie ga, więc fak tycz nie trud ni się tym,

czym zna ni li te rac cy śled czy, ale prze cież

w sta ro żyt nych Ate nach nie by ło ko goś

ta kie go i na zwa nie go po pro stu de tek ty -

wem by ło by spo rym ana chro ni zmem.

Mia łem na dzie ję, że je śli prze my cę nie co

wie dzy o sta ro żyt no ści wła śnie pod po -

sta cią kry mi na łu, wy wo ła to u czy tel ni ka

chęć do wie dze nia się cze goś wię cej

o tam tych cza sach.

I po lekturze Kiedy Atena odwraca wzrok
sięgnie po opracowania naukowe?

– Bar dzo by mnie to ucie szy ło. Za rów -

no w książ ce, jak i na blo gu sta ram się

po ka zać, że an tyk jest o wie le cie kaw -

szy, niż nam się wy da je – więk szość

z nas pa mię ta co nie co z mi to lo gii czy

z hi sto rii, ale są to zwy kle tyl ko ha sła,

np. „zło ty wiek Aten” i po wie dzon ka,

za zwy czaj prze krę ca ne i uży wa ne w zu -

peł nie nie pa su ją cych kon tek stach…

Sta ro żyt ne Ate ny na zy wa my ko leb ką

de mo kra cji i glo ry fi ku je my je, a ja, jak

już wspo mnia łem, chcia łem po ka zać to

mia sto od nie co in nej stro ny, bar dziej

mrocz nej i nie jed no znacz nej. Po sta wi -

łem więc so bie za da nie god ne Don Ki -

cho ta: spró bu ję udo wod nić, że to, co

wrzu ca my do wor ka z na pi sem „sta ro -

żyt ność”, ma wie le od cie ni i jest po pro -

stu pa sjo nu ją ce.

Dzię ku ję za roz mo wę.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Ar tur Ko wal czyk
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– Wiesz, nie cał kiem o to mi cho dzi ło – po wie -

dział Le ocha res z prze ką sem, kie dy ścią gnę li już

Pe ga za do brze gu. – Wiem, że ze słow nic twem na -

dal u was cien ko, ale „za trzy mać” to nie to sa mo

co „za bić”.

– Pfff – prych nął Scy les, wy cią ga jąc strza łę spo -

mię dzy że ber jed ne go z ma ry na rzy. – Cze piać się.

Chcia łeś łód ka za trzy ma ny, to jest za trzy ma ny, jak

mie li śmy nie za bi jać, to mó wić ja sno. Oskar że nie,

szla chet ni współ o by wa te le, jest cał ko wi cie bez -

pod staw ne.

– Co? – wy krztu sił Le ocha res ze zdu mie niem;

był prze ko na ny, że się prze sły szał. – Co ty wła śnie

po wie dzia łeś?

– Nie sły sza łeś te go jesz cze? – po wie dział roz -

ba wio ny De mo kles. – Oni ostat nio pil no wa li po -

rząd ku na ob ra dach są du i Scy les pod ła pał to

zda nie, cią gle je te raz po wta rza.

– Sa mi, mę żo wie Aten, oceń cie, czy rze kłem

praw dę – wy gło sił z du mą Scy les, cy ze lu jąc każ de

sło wo.

– Do bra tam, nie mą drzyj się, przed sta wi cie lu

sił po rząd ko wych. – Le ocha res z tru dem po -

wstrzy mał się od śmie chu. – Na ka zu ję ci ze skut -

kiem na tych mia sto wym roz po czę cie po szu ki wań

po dej rza nej prze sył ki.

– Co? – za py tał Scy les.

– Rusz ty łek na dół i szu kaj pacz ki dla Pro te -

usza, i to szyb ko, bo za raz bę dzie lać.

Scy to wie ze szli pod po kład; sły chać by ło, jak

coś prze su wa ją, wy ła mu ją de ski, tłu ką na czy nia.

Le ocha res czuł, że po wi nien pójść z ni mi, ale

na sa mą myśl o schy la niu ro bi ło mu się nie do brze;

zła ma ne że bro nie da wa ło mu spo ko ju. Trud no,

po my ślał, szu ka jąc ja kie goś wy god ne go sie dze nia,

niech się chłop cy wy ka żą, a ja so bie od pocz nę.

Usa do wił się na ru fie Pe ga za i ob ser wo wał łód kę

urzęd ni ka por to we go, któ ry wraz z dwo ma nie wol -

ni ka mi szu kał tru pa bro da cza. Sta nę li tuż

przy wej ściu do por tu i raz po raz rzu ca li ko twi cę,

son du jąc dno. Przez dłu gi czas wy cią ga li na po -

wierzch nię tyl ko muł prze mie sza ny z wo do ro sta -

mi i ka wał ka mi po dar tych sie ci. Wresz cie jed nak

za ha czy li o coś cięż kie go – wi dać by ło, że nie wol -

ni cy z tru dem wy cią ga li ko twi cę; łód ka, na któ rej

sta li, prze chy li ła się moc no na bok. W koń cu

na po wierzch ni po ja wił się bro dacz, wiel ki i si ny;

spod ubrań wy peł za ły mu wę go rze. Był tak cięż ki,

że urzęd nik też mu siał so bie ubru dzić rę ce; do -

pie ro we trzech uda ło im się wcią gnąć go na po -

kład. (…)

– Ej, chłop cy, dłu go jesz cze? – za wo łał Le ocha -

res, otu la jąc się płasz czem.

– Tu nic nie jest! – od krzyk nął mu Scy les.

Po chwi li wy sta wił gło wę na po kład i wzru szył ra -

mio na mi. – Tyl ko am fo ry z wi no!

– Nie wąt pię, że na nie zwró ci li ście uwa gę

w pierw szej ko lej no ści – mruk nął Le ocha res, pod -

no sząc się. – Za raz sam się ro zej rzę.

Zszedł po wo li pod po kład, opie ra jąc się o ścia -

nę. Scy to wie rze czy wi ście prze rzu ci li łódź do gó -

ry no ga mi – ze rwa li pod ło gę, po przew ra ca li ka mie -

nie ba la sto we, po cię li na ka wał ki be le sia na i sło -

my. Le ocha res ob szedł jesz cze raz ca łą łódź,

pró bu jąc nie wejść w stru mie nie wo dy, któ re ście -

ka ły w rów nych rząd kach mię dzy de ska mi po kła -

du. Rze czy wi ście, nic, tyl ko am fo ry z wi nem,

po ukła da ne w sto ja kach.

– I co? – za py tał De mo kles z na dzie ją. – Wi -

dzisz coś?

– Nie, nic… – po wie dział Le ocha res, trą ca jąc

no gą kup kę sia na. – Ale to prze cież mo gło być coś

bar dzo ma łe go. A po za tym mo gli tę prze sył kę wy -

rzu cić do mo rza, że by się po zbyć do wo du.

– I co te raz?

– Nie wiem. Na po czą tek wy łóż cie te am fo ry

na na brze że, ła twiej bę dzie nam się tu do kład nie

ro zej rzeć.

– No, ale ta bu rza… – za czął De mo kles.

– Pro szę cię, nie de ner wuj mnie. Jak nie chcesz

zmok nąć, to idź się gdzieś scho waj i nie za wra caj

mi gło wy.

– Ma ły ma ra cja – po wie dział ci cho Scy les.

– Po co wy sta wieć się na gniew bo gi.

– Za raz się wy sta wisz na mój – wark nął Le ocha -

res. – Am fo ry na na brze że, już. (…)

Wresz cie Scy to wie wy nie śli ostat nią am fo rę;

Le ocha res wszedł z po wro tem na Pe ga za. Ostu -

kał maszt – nic, głu che puk nię cie, żad nej skryt ki.

Ob szedł bur ty, szu ka jąc ja kiejś luź nej de ski, któ -

rą da ło by się od su nąć, więk szej szcze li ny. Nic.

Zszedł pod po kład, prze rzu cił wa la ją cą się na zie -

mi sło mę, zaj rzał pod sto ja ki, prze szu kał wor ki

z pro wian tem. Szlag by to tra fił, wy ce dził Le ocha -

res, ani śla du. Cia ła dwóch prze myt ni ków prze -

szu kał już wcze śniej, gru ba sa też, nie mie li

przy so bie nic cie ka we go – ot, pa rę luź nych sznur -

ków, któ re za wsze się mo gą przy dać na ło dzi, nóż,

ha czy ki na ry by.

Le ocha res zszedł z ło dzi; sil ny po dmuch wia -

tru pra wie zrzu cił go z tra pu. Pod szedł do le żą cych

na kei am for, kuc nął przy jed nej z nich. Coś by ło

na gry zmo lo ne na brzu ś cu, ale deszcz roz ma zał już

pra wie cał kiem li te ry. Le ocha res po chy lił się

nad na czy niem, aż nie mal do ty kał go no sem,

i wbił wzrok w roz pły wa ją cy się na pis.

– „Wi no Ary sty de sa z Kos” – wy du kał wresz cie

po wo li – „Trzy drach my”. – To sa mo by ło na pi sa -

ne na wszyst kich ko lej nych am fo rach. Po za jed ną.

Le ocha res otarł wo dę z twa rzy, pod nie co ny, za czął

go rącz ko wo czy tać. – „Wi no… Wi no Te le klo sa

z Kos, trzy drach my”. No tak – burk nął pod no -

sem – za je bi ście.

Usiadł cięż ko, zre zy gno wa ny – zdał so bie spra -

wę, że wsa dził ty łek pro sto w ka łu żę, ale w koń cu

i tak był ca ły mo kry. Scho wał twarz w dło niach,

wes tchnął. O co cho dzi ło? Gdy by to by ła po mył -

ka, gdy by za ło ga Pe ga za by ła nie win na, nie ucie ka -

li by tak przed nim, ba!, na wet by nie ko ja rzy li, kim

jest. Le ocha res spo dzie wał się, że Spar ta nie bę dą

pró bo wa li prze słać Pro te uszo wi to sa mo co ostat -

nim ra zem – czy li gar nu szek ze zło tym „czymś”.

Na pod sta wie sko ru py, któ rą Scy to wie zna leź li

na pla ży w Fa le ro nie, i tej z szo py w Ke ra me iko sie,

moż na by ło przy pusz czać, że ca łe na czy nie by ło

mniej wię cej wiel ko ści pię ści. Gdy by prze myt ni -

cy rzu ca li je za bur tę, za uwa żył by to, a prze cież

ani na chwi lę nie spusz czał Pe ga za z oczu… Kap,

kap, kap, deszcz ude rzał nie prze rwa nie o zie mię;

pio run roz błysł w ka łu żach.

– Leo, co ty ro bisz – usły szał głos De mo kle sa

za ple ca mi. – Jak ni cze go nie ma, to trud no, prze -

cież od sie dze nia tu taj nic się nie zmie ni.

– Tak, masz ra cję – od po wie dział Le ocha res.

– A… Po cze kaj. Kim był Te le klos?

– … – po wie dział coś De mo kles, je go sło wa za -

głu szył grzmot.

– Jesz cze raz!

– Nie wiem, ja kiś król chy ba!

– Myśl! Król cze go?

– Eee… Spar ty? Tak, na pew no, Spar ty, przy -

po mi nam so bie, to ten, co zgi nął w bi twie!

Le ocha res ze rwał się na no gi, ro zej rzał się wo -

kół sie bie, szu ka jąc cze goś cięż kie go. Zna lazł ja -

kiś ka mień, ale nie zbyt du ży, kie dy ci snął nim

o am fo rę Te le klo sa, od bił się od niej i wpadł

do wo dy.

– Co ty ro bisz? – za wo łał De mo kles.

– Nie waż ne! Przy nieś mi coś cięż kie go, ale raz -

-dwa!

Chło pak po biegł w stro nę pierw szej z brze gu

ulicz ki. Le ocha res nie był w sta nie cze kać – pró -

bo wał dźwi gnąć am fo rę i wal nąć nią o zie mię, ale

kie dy tyl ko na piął mię śnie, po czuł obez wład nia ją -

cy ból. Kop nął pa rę ra zy w brzu siec na czy nia, ale

szyb ko do szedł do wnio sku, że prę dzej po ła mie

so bie pal ce, niż coś wskó ra. Wresz cie wró cił De -

mo kles, niósł wiel ki, po ro śnię ty mchem ka mu lec

– szedł cięż ko, sa piąc i ko le biąc się na bo ki jak gęś.

– I co te raz?

– Rzuć nim w tę am fo rę!

– Co?!

– Rób, co mó wię!

De mo kles pod niósł ka mień nie co wy żej, z wiel -

kim wy sił kiem – drga ły mu ra mio na, stę ża ła twarz

– i upu ścił go na na czy nie, któ re mo men tal nie roz -

le cia ło się na kil ka dzie siąt ka wał ków, roz bry zgu -

jąc do oko ła wi no. Le ocha res przy klęk nął i za czął

go rącz ko wo prze rzu cać sko ru py. Po chwi li wstał,

ści ska jąc w rę ku ja kieś za wi niąt ko.

– Ha! – wy krzyk nął, wzno sząc trium fal nie rę ce

nad gło wą. – Mam!

– Ale co? Co to jest?

– Nie mam po ję cia! Zo ba czy my, jak się gdzieś

scho wa my – zde cy do wał Le ocha res. – Nie wiem

jak ty, ale ja już rzy gam tym deszczem!

(…)

Ja kub Sza ma łek: 
Kie dy Ate na od wra ca wzrok.
War szaw skie Wy daw nic two
Li te rac kie Mu za SA, 
War sza wa 2011, s. 256

Skró ty po cho dzą od re dak cji.
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e -ma il: krzysztof.chrza now ski@po li cja.gov.pl
Ce na pre nu me ra ty rocz nej mie sięcz ni ka 

„Po li cja 997” – 36 zł
Płat ni ków VAT pro si my o po da nie nu me ru NIP. 

Za mó wie nie zo sta nie zre ali zo wa ne po opła ce niu wy sła -
nej do Za ma wia ją ce go fak tu ry lub po do ko na niu przez 

Za ma wia ją ce go wpła ty na kon to:
Ko men da Głów na Po li cji 

ul. Pu ław ska 148/150, 02-624 War sza wa
NBP O/O War sza wa 

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
Wpła ty nie po prze dzo ne za mó wie niem bę dą zwra ca ne

bez re ali za cji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

Poziomo: 1 – w War sza wie – na Wo dzie, Kul tu ry i Na uki, 4 – akom pa nia ment, 7 – zło śli wa iro nia,
11 – wśród dzien ni ka rzy, 14 – bez barw ny gaz pal ny, 15 – ma larz pol ski, współ twór ca „Pa no ra my
Ra cła wic kiej”, 16 – prze gra dza rze kę, 17 – moc no za kra pia na uczta, 18 – nie je den mar no traw ny,
19 – mia sto i port nad Ro da nem (Fran cja), 20 – peł na szpro tek, 21 – nar ty pra dziad ka, 23 – wy naj -
mu je miesz ka nie, 27 – od ręcz ne au to ra do ko rek ty tek stu, 28 – ar ty sta lub po ko jo wy, 29 – trzmie -
la – mu zy ką opi sa ny, 30 – przy mu so we ro bo ty po łą czo ne z ze sła niem, 32 – przy pusz cza ne na
prze ciw ni ka, 34 – opraw ca, 35 – sym bol pier wiast ka no bel, 37 – mor ska dłuż sza niż lą do wa, 
38 – sta re, znisz czo ne pal to, 40 – znaw ca bu do wy ludz kie go cia ła, 41 – kra kow ski z po wie dze nia,
44 – książ ka ja ko jed nost ka bi blio tecz na; wo lu min, 45 – bursz tyn, 46 – … strzel ców sta nę ła zie lo -
na, 47 – wstęp do awan tu ry, 48 – cen ne szkło krysz ta ło we.
Pio no wo: 1 – kosz tow ny dy wan, 2 – na nie spa da kot, 3 – skó ra twa rzy, 4 – ostat nie da nie sta ro -
pol skie go obia du, 5 – prze szcze pia nie, 6 – on ni gdy nie bu ja w ob ło kach, 7 – waż ny grec ki port
nad M. Egej skim, 8 – mię dzy Ja ni ną a Ni ną, 9 – cie płe lu bi my od wie dzać, 10 – sie dzi pod mie dzą,
12 – wpraw ka mu zycz na, 13 – gdy moż na ku pić coś ta niej, 18 – po jem nik na ży we ry by, 22 – miasto
na wy spie Hon siu, 24 – eg zo tycz ne włók no na wor ki, 25 – nie gdyś w port fe lu Niem ca, 26 – Mły -
nar ska lub Wró bel, 28 – za wo do wo upra wia że glar stwo, 31 – się trzę sie, 33 – talk wspak, 
36 – prawa lub le wa ser ca, 37 – Jan, „eg za mi na cyj ny” cze ski sko czek nar ciar ski, 38 – w 216 p.n.e.
tu Han ni bal zwy cię żył Rzy mian, 39 – czar, urok oso bi sty, 42 – ra zi strza ła mi mi ło ści, 43 – du ża kość.
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 31:

(……......)  (..................)  (.....................................),  (..........................)  (....................................................)
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

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 24 października
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 Warszawskiego
Wydawnictwa Literackiego Muza SA.
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 9: „Jadąc za morze, klimat zmieniamy, nie siebie”. Na gro dę,
książki Wydawnictwa W.A.B., wy lo so wa li: Jarosław Bartczak z Kietrza, Karolina Pląsek ze
Stanisławowa, Magdalena Możejko z Sokółki.

KRZYŻÓWKA NR 10
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Syl wia Fi lip, pod opiecz na fun da cji,

pod ko niec czerw ca obro ni ła pra cę ma gi ster -

ską w Wyż szej Szko le Pra wa i Ad mi ni stra cji

w Prze my ślu – za de dy ko wa ła ją fun da cji, po -

nie waż w ten spo sób chcia ła po dzię ko wać

za wspar cie, ja kie od niej otrzy ma ła. Kie dy

za czy na ła stu dia, od fun da cji do sta ła kom -

pu ter i dru kar kę, bez któ rych trud no by jej

by ło nie tyl ko na pi sać pra cę, ale w ogó le

pod jąć na ukę: jej ro dzi ny nie by ło stać na aż

tak du ży wy da tek. 

– Ma my już wie lu pod opiecz nych z ty tu -

ła mi ma gi stra i li cen cja ta, ale to pierw sza

Podzi´kowania 
prosto z serca

pra ca, któ rą ktoś nam za de dy ko wał – mó wi Ire na Za jąc, pre zes fun da cji.

– Na si pod opiecz ni za pra sza ją nas na swo je ślu by i przy sy ła ją zdję cia

dzie ci, z cze go ogrom nie się cie szy my. Czu je my się po pro stu jed ną,

wiel ką ro dzi ną.

Syl wia ra zem z pra cą z de dy ka cją przy sła ła list, w któ rym na pi sa ła:

War to ma rzyć, bo ma rze nia się speł nia ją – dzię ki fun da cji speł ni ło się jej

wiel kie ma rze nie o wyż szym wy kształ ce niu.

AW
zdj. Andrzej Mitura 

Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom 
po Po le głych Po li cjan tach

KRS 0000101309

Kon to PKO BP SA VI O/War sza wa
nr 741020 1068 0000 1802 0059 9167

W imie niu pod opiecz nych ser decz nie dzię ku je my za wszyst kie  wpła ty.
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