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.TYLKO SŁUŻBA.
Psychologowie policyjni
Zawsze są sygnały – samobójca, zanim targnie się na życie,
prawie zawsze daje znać o swoich zamiarach

.Z NAMI.
Co wiesz o Policji?
Walki klas – zmagania uczniów klas policyjnych m.in. o indeksy
WSPol. i puchar komendanta głównego Policji

.PROWOKACJE.
Niekonwencjonalne metody w Policji
Niejasne sprawy z jasnowidzem – policjanci mają kontakt
z jasnowidzem zwykle wtedy, gdy rodzina zaginionego przynosi
mapkę miejsca, gdzie ma znajdować się ciało ich bliskiego

.KRAJ.
Rozmaitości
Nowe wydanie ,,Policji na świecie”; Pomaluj mój świat; Wyrok dla
byłych komendantów MO; Profilaktyka przez sport

.PAMIĘĆ.
Losy przedwojennych funkcjonariuszy i ich rodzin
Córki są z niego dumne – Antoni Pisarski był policjantem,
zbiegiem z niewoli, konspiratorem i... inspektorem młynów

.PRAWO.
Decyzja nr 126 Komendanta Głównego Policji
System Informacji Operacyjnych (SIO) – zmiana policyjnych
przepisów normujących przetwarzanie informacji

.DAWNO TEMU W POLICJI.
Warszawa okiem „Poznańczyka” 
Stolica w ruchu ulicznym – warszawskie ulice były wąskie,
ale musiały pomieścić i konie mechaniczne, i elektryczne,
i napędzane sieczką

.SPORT.
Rozmaitości
Policjantka mistrzynią Polski; Piłkarze w Bogatyni; Sztanga
wyciśnięta; Strongmeni w Kłobucku; W Radomiu popłynęli po raz
drugi; Mistrzowska kanonada; Mistrzostwa w wędkarstwie
morskim; Wiosenny bieg przełajowy; Sportowe zapowiedzi

.O NAS.
O początkach Policji
Od marynarza do komendanta Policji – rozmowa z Romanem
Hulą, byłym komendantem głównym Policji

.ROZRYWKA.
Kryminał retro
Jak bezpieczniak z bezpieczniakiem – fragment powieści Marcina
Wrońskiego „Pogrom w przyszły wtorek”
Krzyżówka
PaT 
Ogólnopolska Noc Profilaktyki – 22 czerwca 2013 roku

.KRAJ.
Rozmaitości
Kadry; Zaproszenie na Kongres Kobiet; Nagroda dla Laurki; Ćwicz
pamięć, pomóż Policji; Infolinia dla turystów; Spotkanie oficerów
łącznikowych; Dziesięciolecie chóru; Spotkanie przed obeliskiem;
Motocykliści kwestują i szkolą; 

.TYLKO SŁUŻBA.
Rozmowa z nowym wiceministrem
Po pierwsze: zadania – mówi Marcin Jabłoński, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

.Z NAMI.
Noc Muzeów 2013
Noc z Policją

.TYLKO SŁUŻBA.
Policjanci ratują
Autobus na torach – dzięki natychmiastowej interwencji mł. asp.
Marcina Majchrzaka z lęborskiej drogówki nie doszło
do katastrofy
Policjant, który mi pomógł
Najlepsi z najlepszych – przed rozstrzygnięciem szóstej edycji
konkursu przypominamy laureatów pięciu poprzednich
Policja a nieletni
Związane ręce? – do sądu trafiła sprawa 15-latki, która
przechodziła jezdnię na czerwonym świetle
Demoralizacja na czerwonym świetle – osoby, które nie
ukończyły 17 lat, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
za wykroczenia drogowe
Prewencja
Debatują o bezpieczeństwie – w woj. mazowieckim trwają debaty
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na danym terenie
z mieszkańcami
Badania społeczne
Z Policją o zagrożeniach – badania na temat potrzeby
organizowania debat społecznych i właściwego doboru tematów
omawianych na nich
Prewencja
Jak zapobiegać utonięciom? – rady dla policjantów 

.PRAWO.
Zmiany w SIS; Broń palna i materiały wybuchowe – dwa nowe
rozporządzenia

.HISTORIA.
Policyjne kalendarium
Czerwiec w latach 1923, 1973 i 1993

.PASJE.
Rekonstruktorzy
CORE TEAM – łączy ich pasja militarna, ze szczególnym
uwzględnieniem Korpusu Piechoty Morskiej Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej

zdjęcie na okładce Andrzej Mitura

03_06:Layout 6  5/22/13  9:07 AM  Page 3



Ka dry
26 kwiet nia br. mi ni ster spraw we wnętrz nych Bar tło miej Sien kie -

wicz od wo łał insp. Ar ka diu sza Let kie wi cza ze sta no wi ska za stęp cy

ko men dan ta głów ne go Po li cji. Insp. Let kie wicz po zo sta je w dys po -

zy cji ko men dan ta głów ne go Po li cji. 

Za stęp cą ko men dan ta głów ne go, od po wie dzial nym za lo gi sty kę,

fi nan se i łącz ność, zo stał nad insp. Woj ciech Ol bryś. Uro czy ste wpro -

wa dze nie od by ło się 15 ma ja w KGP (na zdj.), a de cy zję o po wo ła niu

na no we sta no wi sko wrę czył Mar cin Ja błoń ski, pod se kre tarz sta nu

w MSW. Nad insp. Ol bryś wcze śniej był ko men dan tem wo je wódz -

kim w Szcze ci nie, Po zna niu i Kiel cach.

Pod czas uro czy sto ści no wy za stęp ca po wie dział, że ta funk cja to

dla nie go nie tyl ko wiel kie wy róż nie nie i wy zwa nie, lecz i od po wie -

dzial ność. Po dzię ko wał mi ni stro wi i ko men dan to wi głów ne mu za ob -

da rze nie go za ufa niem i pod kre ślił, że bę dzie dzia łał tak, aby te go

za ufa nia nie za wieść. Do dał też, że zro bi wszyst ko, by z po sta wio -

nych za dań wy wią zać się jak naj le piej.

zdj. Ma rek Kru pa

Spo tka nie ofi ce rów 
łącz ni ko wych 

Od 13 do 17 ma ja br. w Szko le Po li cji w Słup sku trwa ło spo tka -

nie ofi ce rów łącz ni ko wych pol skiej Po li cji oraz ofi ce rów przy

Europolu i In ter po lu, któ rzy na co dzień peł nią służ bę po za gra -

ni ca mi kra ju. W spo tka niu wzię li też udział przed sta wi cie le Pro -

ku ra tu ry Ge ne ral nej, Ko men dy Głów nej Stra ży Gra nicz nej,

Służ by Cel nej, MSW oraz ka dra kie row ni cza jed no stek Po li cji

i ko mó rek or ga ni za cyj nych KGP. Ofi ce rom łącz ni ko wym za pre -

zen to wa no m.in. no wą struk tu rę KGP i za gad nie nia za wią za ne ze

zwal cza niem han dlu ludź mi i bro nią, prze stęp czo ści nar ko ty ko -

wej oraz prze my tu to wa rów.  

W tym ro ku mi ni ster spraw we wnętrz nych, w uzna niu wy so -

kie go po zio mu re ali zo wa nych za dań, awan so wał dwóch ofi ce rów

łącz ni ko wych: mł. insp. Da riu sza Drza ła (słu ży na te re nie Fe de -

ra cji Ro syj skiej) i mł. insp. Paw ła Ol cza ka (słu ży w Wiel kiej Bry -

ta nii) na in spek to rów Po li cji.

Ćwicz pa mięć, po móż Po li cji
The Most Wan ted App to apli ka cja na smart fo ny, uła twia ją ca za pa mię -

ty wa nie twa rzy po szu ki wa nych prze stęp ców. Na ra zie do stęp na jest

na urzą dze nia z sys te mem An dro id, ale nie dłu go po ja wi się wer sja

na iPho ne’y. Jest dar mo wa i moż na ją po brać pod ad re sem www.the mo -
stwan te dapp.com. 

Apli ka cja opie ra się na grze me mo ry, ale za miast ob raz -

ków ma wi ze run ki osób po szu ki wa nych li sta mi goń czy mi

za naj groź niej sze prze stęp stwa. Gra ma dwa po zio my

trud no ści: pierw szy to licz ba kart (12, 20 lub 30), a dru gi

– po do bień stwo wi ze run ków. Na ła twym po zio mie trzeba

zna leźć pa rę ta kich sa mych zdjęć, na trud nym szu ka się

pa ry: zdję cie i szkic. 

Apli ka cja jest na bie żą co uak tu al nia na i moż na spraw -

dzić, kto i za co jest po szu ki wa ny. The Most Wan ted App
za wie ra wi ze run ki oko ło 150 osób po szu ki wa nych za za -

bój stwa lub za roz bo je z uży ciem nie bez piecz nych na rzę dzi. Obec nie

w Pol sce jest po szu ki wa nych oko ło 36 tys. osób, z cze go pra wie 14 tys.

opu bli ko wa ny mi li sta mi goń czy mi. Co pią te za trzy ma nie to efekt in for -

ma cji prze ka za nej przez oby wa te li.

Po my sło daw ca mi apli ka cji, stwo rzo nej we współ pra cy z Po li cją, są agen -

cja re kla mo wa DDB War sza wa oraz fir ma DDC MO BI LE, któ re pra cu ją

przy pro jek cie pro bo no.

zdj. An drzej Mi tu ra

Zaproszenie na Kongres Kobiet
W dniach 14–15 czerw ca br. w War sza wie od bę dzie się V Kon gres

Ko biet – to ruch spo łecz ny, któ ry ma ak ty wi zo wać pa nie z ca łej Pol -

ski, nie za leż nie od po glą dów. Ha słem te go rocz ne go spo tka nia jest

Part ner stwo, So li dar ność, Róż no rod ność. 

W pro gra mie kon gre su są dys ku sje, warsz ta ty i pa ne le – je den

z nich bę dzie po świę co ny part ner stwu w służ bach mun du ro wych

i we zmą w nim udział przed sta wi ciel ki Po li cji, woj ska, stra ży po żar -

nej, Stra ży Gra nicz nej i Służ by Wię zien nej. Pre le gent ki przy bli żą spe -

cy fi kę służ by ko biet w for ma cjach mun du ro wych oraz ich ak tyw ność

w re ali za cji za dań na rzecz spo łe czeń stwa. Pa nel ten po pro wa dzą pod -

insp. Ka mi la Zi moń z KGP (jej ar ty kuł o pol skich po li cjant kach za -

mie ści li śmy w nr. mar co wym) i prof. Da nu ta Wa niek. Kon gre so wi

to wa rzy szyć bę dzie wy sta wa zdjęć ko biet ze służb mun du ro wych oraz

sta no wi sko pro mu ją ce pol ską Po li cję. 

Udział w V Kon gre sie Ko biet jest bez płat ny. Za re je stro wać można

się na stro nie in ter ne to wej www.kon gre sko biet.pl. Ko men dant głów -

ny wy ra ził zgo dę na uczest nic two po li cjan tek w umun du ro wa niu wyj -

ścio wym. Ser decz nie za pra sza my po li cjant ki i pra cow nicz ki Po li cji!
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Na gro da dla Laur ki
Pod ko niec kwiet nia w Te atrze Pol skim w War sza wie wrę czo no na -

gro dy w 10. edy cji fe sti wa lu Klu bu Twór ców Re kla my. W ka te go rii film

re kla mo wy jed no z wy róż nień otrzy ma ły spo ty Laur ka wy ko na ne dla

Ko men dy Głów nej Po li cji przez agen cję re kla mo wą BBDO War sza wa

– fil my za pra sza ły na Cen tral ne Ob cho dy Świę ta Po li cji w 2012 r.

W imie niu ko men dan ta głów ne go na gro dę ode bra ła mł. insp. An na

Kuź nia z Ga bi ne tu KGP, współ au tor ka sce na riu sza spo tów. Laur kę
moż na by ło oglą dać w in ter ne cie, nie któ rych sta cjach TV i na ekra -

nach w środ kach ko mu ni ka cji miej skiej.

Spo ty są też no mi no wa ne do wy róż nie nia w kon kur sie Krysz ta ły
PR -u, któ re go cel to pro mo wa nie i na gra dza nie naj bar dziej no wa tor -

skich dzia łań w in sty tu cjach ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do -

wej. Wy ni ki kon kur su ogło szo no 22 ma ja br. na kon fe ren cji PR
w sa mo rzą dzie i ad mi ni stra cji pań stwo wej, już po za mknię ciu te go nr.

Po li cji 997.

zdj. Agen cja BBDO

In fo li nia dla tu ry stów
1 czerw ca uru cho mio no Tu ry stycz ną In fo li nię (ang. Po land Tra vel Ho -

tli ne), czy li te le fon bez pie czeń stwa dla tu ry stów za gra nicz nych od wie -

dza ją cych Pol skę. Pod nru me ra mi +48 608 599 999 i +48 22 278 77 77

mo gą oni otrzy mać po moc w na głych sy tu acjach, np. w kło po tach ze

zdro wiem, za gi nię ciu do ku men tów czy

kra dzie ży. Ope ra to rzy tych li nii ma ją moż -

li wość wy ko ny wa nia po łą czeń do jed no -

stek Po li cji.

Te le fon dzia ła od 1 czerw ca do 30 wrze -

śnia w godz. 8.00–22.00 i jest ob słu gi wany

w trzech ję zy kach: an giel skim, nie miec kim

i ro syj skim. Na to miast poza se zo nem, czy li

od 1 paź dzier ni ka do 30 ma ja, li nia bę dzie

czyn na od 8.00 do 18.00, a zgło sze nia bę dą

przyj mo wa ne w ję zy kach an giel skim i nie -

miec kim.

Ak cja Te le fon bez pie czeń stwa dla tu ry stów
za gra nicz nych jest re ali zo wa na od 2002 r.: to ini cja ty wa Mi ni ster stwa

Spor tu i Tu ry sty ki, Ko men dy Głów nej Po li cji, Urzę du ds. Cu dzo ziem ców

oraz Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej. Pod ko niec ma ja pod mio ty te

pod pi sa ły trzy let nie po ro zu mie nie w spra wie in fo li nii, a od te go ro ku te -

le fon bez pie czeń stwa włą czo no do sys te mu Con tact Cen ter POT. In fo -

li nia w se zo nie tu ry stycz nym jest wspar ciem dla po li cji zwłasz cza

w kon tak tach z oso ba mi ob co ję zycz ny mi.

Dzie się cio le cie chó ru
14 czerw ca br. w au li Aka de mii Mu zycz nej w Po zna niu od bę dzie się

kon cert z oka zji dzie się cio le cia Chó ru Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji

w Po zna niu. Na uro czy stość za pro szo no za przy jaź nio ny Polizei-

chor Ful da (na zdjęciu). Oba ze spo ły wy stą pią ra zem na sce nie.

Oprócz te go ob cho dy uświet ni ło na gra nie ju bi le uszo wej pły ty, któ rą

ja ko upo mi nek otrzy ma ją chó rzy ści i ich go ście. Naj dłu żej śpie wa ją -

cy i naj ak tyw niej si chó rzy ści zo sta ną w tym dniu uho no ro wa ni.

zdj. KWP w Po zna niu

Spo tka nie przed obe li skiem
15 ma ja br. na te re nie KGP przed obe li skiem Po le głym Po li cjan tom

Rzecz po spo li ta Pol ska 40 wy cho wan ków warsz ta tów te ra pii za ję cio -

wej z Ol szyn ki ko ło Bia ło brze gów od da ło hołd po mor do wa nym po li -

cjan tom II RP. Warsz ta ty są pro wa dzo ne przez Sto wa rzy sze nie

Ro dzi na Po li cyj na. 

Mło dzież i jej opie ku no wie wy słu cha li hi sto rii po wsta nia obe li sku,

a na stęp nie zło ży li przed nim wła sno ręcz nie wy ko na ną wią zan kę.

zdj. Grze gorz Ku fel

Mo to cy kli ści kwe stu ją i szko lą
W po ło wie ma ja od był się ko lej ny rajd or ga ni zo wa ny przez po li cyj nych

mo to cy kli stów ze Ślą ska: tra sa pro wa dzi ła od Pie kar Ślą skich do Dusz -

nik -Zdro ju. Cel wy pra wy, oprócz po dzi wia nia kra jo bra zów, to ze bra nie

pie nię dzy dla dwu ipół let nie go Szy mo na, cho re go na neu ro bla sto mę

(nowotwór IV stop nia). Chło piec miesz ka wła śnie w Dusz ni kach: mo to -

cy kli ści od wie dzi li go i prze wieź li na swo ich mo to rach. Wśród kil ku dzie -

się ciu uczest ni ków te go rocz ne go raj du po ło wę sta no wi li przed sta wi cie le

Po li cji i in nych służb mun du ro wych. 

Na to miast w Za brzu w tym sa mym cza sie moż na by ło wziąć udział

w szko le niu z pierw szej po mo cy i warsz ta tach z do sko na le nia tech ni ki

jaz dy. By ła to część kam pa nii mo to cy klo wej Sza cu nek + Zro zu mie nie +
Roz wa ga = Bez pie czeń stwo KWP w Ka to wi cach. Kon kurs dla mo to cy kli -

stów i bez płat ne warsz ta ty zor ga ni zo wa ła firma szko le nio wa z Za brza.

W szko le niu wzię ło udział osiem osób – ci, któ rzy na Fa ce bo oku po lu bi li

fan pa ge Mo to rem Bez piecz nie i m.in. zo sta wili tam swój ko men tarz.

roz ma ito ści oprac. ALEK SAN DRA WI CIK

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

You can dial the Tourist Emergency Helpline!

TOURIST EMERGENCY HELPLINE

+48 22 278 77 77

+48 608 599 999

8:00 am and 6:00 pm, 
8:00 and 

10:00 pm.
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Od kilku zaledwie tygodni jest Pan wiceministrem
odpowiedzialnym za Policję. W tym czasie zmieniło
się dwóch zastępców komendanta głównego, trwa
reorganizacja KGP. Jak ocenia Pan sytuację
w Policji?

– Tę roz mo wę prze czy ta kon kret ny, pre cy zyj nie zde -

fi nio wa ny czy tel nik. Nie chcę więc po wta rzać rze czy

oczy wi stych: że to waż na for ma cja, wiel ka, naj więk sza

w Pol sce, z ca łym ka ta lo giem zło żo nych pro ble mów,

któ re, mam na dzie ję, uda mi się po móc roz wią zać. 

Najważniejsze problemy do rozwiązania czym prędzej?
– Wo lał bym mó wić o za da niach. Jest kil ka wiel kich,

waż nych pro jek tów. Pierw szy to stan da ry za cja ko mend

i ko mi sa ria tów Po li cji – ogrom ne przed się wzię cie lo gi -

stycz ne, or ga ni za cyj ne, obej mu ją ce ca ły kraj. Jest spo ro

do zro bie nia, ale mam na dzie ję, że uda nam się osią gnąć

pla no wa ny cel i wes przeć za ufa nie oby wa te li do Po li cji.

Te mu za ufa niu ma ją słu żyć bar dziej przy ja zne ko mi sa -

ria ty i ko men dy. Dla te go też prze pro wa dzo ne zo sta ły

ba da nia spo łecz ne, a te raz trwa ją dwa kon kur sy – ar chi -

tek to nicz ny i gra ficz ny. To dla pol skiej Po li cji ogrom na

szan sa, bę dzie my ocze ki wa li od funk cjo na riu szy i pra -

cow ni ków cy wil nych peł ne go wspar cia i współ pra cy.

Szan sa na po ka za nie Po li cji ja ko for ma cji sku tecz nej,

no wo cze snej i otwar tej, a tak że lep sze wa run ki pra cy

dla sa mych po li cjan tów.

Kiedy można się spodziewać pierwszej
wystandaryzowanej siedziby jednostki Policji?

– W lip cu ma być go to wy mo de lo wy pro jekt, na

razie trwa ją pra ce, przed na mi ca ły cykl in we sty cyj ny.

Fi nał zo ba czy my w 2015 ro ku. Na to miast jak naj szyb -

ciej chce my wpro wa dzić zmia ny w za kre sie iden ty fi -

ka cji wi zu al nej Po li cji – zna ku gra ficz ne go, czę ści

re cep cyj nej.

Czy zmiana logotypu oznacza, że odejdziemy od
gwiazdy policyjnej?

– Nikt gwiaz dy nie li kwi du je. Znak gra ficz ny ma

raczej upo rząd ko wać i do pre cy zo wać je den, spój ny sym -

bol wy stan da ry zo wa nych ko mend i ko mi sa ria tów. Wi -

dzia łem już ten pro jekt – to uprosz czo na for ma

gra ficz na, któ ra po słu ży do ozna ko wa nia bu dyn ków.

Chcie li by śmy, aby ist nie ją ce ko men dy by ły tak sa mo

ozna ko wa ne, a ich po miesz cze nia re cep cyj ne wy glą da -

ły we dług jed ne go wzo ru. Pro jekt ten zo stał wy bra ny

przez sę dziów kon kur so wych. 

Kilka dni temu poznaliśmy resortowe priorytety. 
– Moż na je po dzie lić na dwie gru py: wzmoc nie nie

ochro ny naj słab szych oraz prze ciw dzia ła nie i zwal cza -

nie prze stęp czo ści go spo dar czej, w tym o cha rak te rze

zor ga ni zo wa nym. Jest już go to wy pro jekt pro gra mu

prze ciw dzia ła nia ko rup cji do ro ku 2018, przy go to wa ny

we współ pra cy z CBA i in ny mi in sty tu cja mi oraz or ga -

ni za cja mi po za rzą do wy mi. Pro gram za kła da ści ślej szą

współ pra cę mię dzy służ ba mi oraz wy mia rem spra wie -

dli wo ści w zwal cza niu te go ro dza ju za cho wań. Kła -

dziemy na cisk na kwe stie prze ciw dzia ła nia ko rup cji,

a wie dza i do świad cze nie po li cyj nych eks per tów

zostaną wy ko rzy sta ne rów nież do edu ka cji spo łe czeń -

stwa. Dru gi waż ny pro gram do ty czy prze ciw dzia ła nia

prze stęp czo ści go spo dar czej. Trwa ją pra ce, któ re ko or -

dy nu je MSW we współ pra cy z Cen tral nym Biu rem

Śled czym KGP oraz Biu rem Służ by Kry mi nal nej KGP,

a tak że Mi ni ster stwem Fi nan sów. Nie zwy kle istot ne

po zo sta je pre cy zyj ne okre śle nie za dań słu żą cych

wzmoc nie niu sys te mo we mu wal ki z te go ro dza ju prze -

stęp czo ścią. Pla ny eta to we go wzmoc nie nia Po li cji

w związ ku ze zwal cza niem prze stęp czo ści go spo dar czej
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Po pierw sze:
za da nia
Roz mo wa z Mar ci nem Ja błoń skim, pod se kre ta rzem sta nu 
w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych
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są już zna ne. W mniej szym stop niu, choć rów nież,

Policji do ty czy przy go to wy wa ny pro gram an ty ter ro ry -

stycz ny. Ob szar ten po zo sta je w ge stii wie lu służb i in -

sty tu cji, a jed nym z ce lów pro gra mu jest to, by

upo rząd ko wać kom pe ten cje, za so by, si ły i środ ki po sia -

da ne przez róż ne in sty tu cje, w tym Po li cję. Wła ści we

w tym za kre sie ko mór ki or ga ni za cyj ne Po li cji zgło si ły

już pro po zy cje nie zbęd nych dzia łań. 

Domyślam się, że niektóre tematy dotyczące pracy
Policji zgłębił Pan w pierwszej kolejności. Które?

– Waż ny te mat to bez pie czeń stwo im prez ma so wych.

Nie daw no wrę czy li śmy tzw. no mi na cje dla eks per tów

dzia ła ją cych w Ra dzie Bez pie czeń stwa Im prez Spor to -

wych. Ten te mat co ja kiś czas od ży wa przy oka zji nie

tyl ko me czów pił kar skich: ma ra ton, du ża im pre za ple -

ne ro wa – wszyst ko to wy ma ga szcze gól nych dzia łań. Je -

ste śmy po Eu ro 2012, ma my no we do świad cze nia. 

Trwa dys ku sja nad bez pie czeń stwem ru chu dro go we -

go. Wspól nie z re sor tem trans por tu po dej mie my pra ce

nad pod nie sie niem – być mo że – kwo ty ba zo wej man -

da tów. Na ra zie trwa ją dys ku sje. Bę dzie po trzeb ny zdro -

wy, roz sąd ny kom pro mis. Wszyst ko po to, by licz ba ofiar

śmier tel nych spa dła po ni żej 2 ty się cy rocz nie. 

Jakie jest Pańskie zdanie na temat podniesienia
progu kwotowego tzw. czynów przepołowionych
z 250 do 1000 złotych?

– Z ca łą pew no ścią jest tu wska za na ostroż ność, by

nie osła biać po czu cia bez pie czeń stwa oby wa te li. Że by

lu dzie nie po czu li się zo sta wie ni sa mi so bie ze swo ją

stra tą. 

Według założeń Policji wszystkie wykroczenia
przeciwko mieniu byłyby rejestrowane, sprawcy nie
uniknęliby ścigania.

– Cza sy są ta kie, że lu dzie po trze bu ją po czu cia, że

pań stwo jest sil ne, że Po li cja stoi po ich stro nie, że ich

wspie ra. Oby wa te le nie mo gą od nieść wra że nia, że cho -

dzi nam o kwe stie tech nicz ne, sta ty stycz ne, a nie o bez -

pie czeń stwo tych naj słab szych: star szych, dzie ci, osób

sa mot nych, nie peł no spraw nych. Po pra wa efek tyw no ści

in sty tu cji nie mo że od być się ich kosz tem. 

Jak Pan oce nia re or ga ni za cję po ste run ków?
– Każ da ta ka de cy zja mu si być po prze dzo na kon sul -

ta cja mi z miesz kań ca mi i sa mo rzą dow ca mi. Na le ży też

pa mię tać o tym, że miej sco we wła dze sa mo rzą do we

czę sto przez wie le lat do fi nan so wy wa ły funk cjo no wa -

nie po ste run ków.

Nie znamy na razie społecznych skutków tych
posunięć…

– Po czu cie bez pie czeń stwa oby wa te li jest jed ną

z klu czo wych kwe stii. Z wraż li wo ścią spo łecz ną zwią -

za na jest też spra wa po li cyj nych izb dziec ka. Spo tka -

łem się ostat nio w tej spra wie z Mar kiem Mi cha la kiem,

rzecz ni kiem praw dziec ka i je stem prze ko na ny, że wo -

bec izb dziec ka trze ba dzia łać ze szcze gól ną roz wa gą. 

Ochrona najsłabszych to jeden z resortowych
priorytetów.
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– W naj bliż szym cza sie po wsta ną al go ryt my po stę po -

wa nia dla po li cjan tów w sy tu acjach pa to lo gii, prze mo cy

w ro dzi nie. Chce my we współ pra cy z or ga ni za cja mi 

po za rzą do wy mi wy pra co wać mo de lo wy spo sób po stę -

po wa nia po li cjan ta.

Wspól nie z rzecz ni kiem praw dziec ka chce my też

opra co wać „test na do bro dziec ka” – ka ta log py tań i za -

gad nień do prze ana li zo wa nia, kie dy do cho dzi do kon -

tak tu po li cjan ta z dziec kiem. To roz wią za nie zna ne

na świe cie i my też po win ni śmy po nie się gnąć. 

Dotąd mówiliśmy o zadaniach Policji. Pomówmy o jej
sytuacji. Wakaty: zapełniamy je czy dalej oszczędzamy,
żeby domknąć budżet Policji?

– Za cho wu je my się ra cjo nal nie. Pro szę za uwa żyć, że

pod ją łem swo je obo wiąz ki w kwiet niu, w trak cie ro ku

bu dże to we go, na przy go to wa nie ko lej ne go mam trzy

mie sią ce – to nie jest naj lep szy mo ment na za po wia da -

nie ja kichś re wo lu cyj nych zmian. 

Po kilku latach wraca temat policyjnych samochodów.
Flota starzeje się i pora ją zacząć uzupełniać
i wymieniać. Dyskutowane były plany wynajmowania
aut. Co Pan na to?

– Wi dzę za sad ność ta kich roz wią zań. Nie uwa żam, że

Po li cja po win na mieć wszyst kie sa mo cho dy na włas-

ność. Moż na roz wa żać roz wią za nie po le ga ją ce na wy po -

ży cze niu czy wy le asin go wa niu po jaz dów, bo przy tej

ska li ofer ta dla Po li cji mo gła by być ko rzyst na za rów no

je śli cho dzi o kosz ty ta kiej trans ak cji, wa run ki, jak i do -

stęp ność po jaz dów za stęp czych. Klu czo we bę dą szcze -

gó ły ta kie go za mó wie nia, prze wi dy wa nie pro ble mów,

któ re mo gą się po ja wić, a na wet ubez pie cze nie ta kiej

umo wy. 

Centrum Usług Logistycznych – twór, który zastąpił
gospodarstwa pomocnicze Policji i MSW – nie spełnia,
zdaje się, pokładanych w nim nadziei.

– Od no we go za stęp cy sze fa Po li cji do spraw lo gi sty -

ki ocze ku ję pro po zy cji roz wią zań w tym za kre sie. Wiem,

że jest pew na część usług, któ re ma ją za do wa la ją ce pa -

ra me try, ale i ta kie, któ re są nie ko rzyst ne. 

Gdyby mógł Pan w Policji zmienić coś natychmiast,
co by to było?

– Zmia ny w Po li cji są w to ku. Trwa pro gram stan da -

ry za cji ko mend i ko mi sa ria tów, Po li cja ma co raz lep szy

sprzęt, co raz wyż szą wy kry wal ność prze stępstw. Trwa

re for ma Ko men dy Głów nej Po li cji, a od stycz nia te go

ro ku obo wią zu je no wa usta wa o za opa trze niu eme ry tal -

nym służb mun du ro wych.

Dzię ku ję za roz mo wę.

IRE NA FE DO RO WICZ
zdj. Pa weł Osta szew ski

Ludzie potrzebują poczucia, że państwo jest silne,
że Policja stoi po ich stronie, że ich wspiera.
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Noc z Po li cją
Pod czas No cy Mu ze ów moż na by ło zwie dzać m.in. Mu zeum

Po li cji w war szaw skim Pa ła cu Mo stow skich i gmach Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych. W no cy z 18 na 19 ma ja przed sie dzi bą
ko men dy sto łecz nej po dzi wia no po li cyj ny sprzęt, m.in. ra dio wo -
zy, ro bo ta pi ro tech nicz ne go i po dusz ko wiec. Czas umi lał wy stęp
po li cyj nej or kie stry re pre zen ta cyj nej, a o eks po na tach zgro ma -
dzo nych w mu zeum opo wia dał je go ku ra tor Zbi gniew Świę cic ki.
Umun du ro wa nie przed wo jen nych po li cjan tów i po kaz szer mier -
ki na ba gne ty za pre zen to wa li re kon struk to rzy z Gru py Re kon -
struk cji Hi sto rycz nej III Okrę gu Po li cji Pań stwo wej – Ko mi sa riat
w Ra do miu i Gru py Re kon struk cji Hi sto rycz nej I Okrę gu Po li cji
Pań stwo wej z Go sty ni na. 

Na to miast w MSW od two rzo no na gra nie roz mo wy ze śp.
Krzysz to fem Ko złow skim: od by ła się pod ko niec li sto pa da 2012
r., a do ty czy ła spra wo wa nia przez nie go funk cji pierw sze go nie -
ko mu ni stycz ne go mi ni stra spraw we wnętrz nych. Po za tym zwie -
dza ją cy bu dy nek MSW mo gli zo ba czyć ga bi net sze fa re sor tu,
w któ rym obec nie urzę du je Bar tło miej Sien kie wicz (na zdjęciu
powyżej), zwie dzić osła wio ny De par ta ment IV (de par ta ment ope -
ra cyj ny SB, od po wie dzial ny za związ ki wy zna nio we) i sa lę, gdzie
pla no wa no wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go.

W dzie sią tej już No cy Mu ze ów uczest ni czy ło w tym ro ku bli -
sko 150 miast.

AW
zdj. An drzej Mi tu ra, Karina Pohoska (KSP) i MSW

Noc w KSP
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Gdyby nie zdecydowanie i profesjonalizm policjanta
z lęborskiej drogówki, prawdopodobnie doszłoby
do katastrofy na przejeździe kolejowym w Mostach.

19 kwiet nia 2013 r. oko ło 15.45 mł. asp. Mar cin Maj chrzak

z Re fe ra tu Ru chu Dro go we go KPP w Lę bor ku wra cał służ -

bo wym mo to cy klem yama ha fa zer do jed nost ki, by za koń -

czyć służ bę. Na ul. Kwia to wej, w miej sco wo ści Mo sty, był ol brzy mi

ko rek. Tę dwu kie run ko wą uli cę prze ci na ją to ry ko le jo we. Gdy po li -

cjant przez nie prze jeż dżał, zo ba czył au to bus, któ ry z po wo du sto ją -

cych przed nim aut nie mo że zje chać z prze jaz du. Tył au to bu su stał

na szy nach. Maj chrzak na tych miast za re ago wał. 

– Zje cha łem na chod nik, od sta wi łem mo to cykl i wte dy usły sza -

łem sy gnał dźwię ko wy in for mu ją cy o zbli ża ją cym się po cią gu. W tym

mo men cie za czę ły opa dać szla ba ny, je den z nich utknął na przedniej

czę ści au to bu su.

Po li cjant pod biegł – ca ły czas krzy cząc do kie row ców sa mo cho dów

znaj du ją cych przed au to bu sem, że by zje cha li na bok, co na tych miast

zro bi li – i zła mał szla ban. Au to bus zje chał z to ro wi ska. Chwi lę póź -

niej przez prze jazd, z pręd ko ścią 110 km/h, prze mknął po ciąg SKM.

Ca łe zda rze nie zo sta ło za re je stro wa ne przez mo ni to ring.

http://www.policja.pl/portal/pol/373/86306/Policjant_zapobiegl_katastrofie.html

NIC SIĘ NIE STA ŁO?
W au to bu sie, na le żą cym do pry wat ne go prze woź ni ka świad czą ce go

usłu gi na te re nie Lę bor ka i oko lic, znaj do wa ło się oko ło 30 osób,

w tym dzie ci. By ły prze ra żone. Na wy stra szo ne go wy glą dał rów nież

kie row ca, te go dnia był nim wła ści ciel au to bu su. Mł. asp. Mar cin

Maj chrzak pi lo to wał po jazd do naj bliż szej sta cji pa liw. Tam pod jął

dal sze czyn no ści. Au to bus był spraw ny tech nicz nie. Kie row ca, jak

wy ka za ło ba da nie al ko ma tem, był trzeź wy. Za po peł nio ne wy kro cze -

nie po li cjant uka rał pro wa dzą ce go dwu stu zło to wym man da tem i sze -

ścio ma punk ta mi kar ny mi. To jed nak nie ko niec spra wy. KPP oraz

Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Lę bor ku wsz czę ły wo bec kie row cy po stę po -

wa nie z ar ty ku łu 174 k.k. – kto spro wa dza bez po śred nie nie bez pie -

czeń stwo ka ta stro fy w ru chu lą do wym, wod nym lub po wietrz nym,

pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od 6 mie się cy do lat 8. 

Kie row ca au to bu su, w roz mo wie z lo kal ny mi me dia mi, wy ra ził

z te go po wo du nie za do wo le nie i zdzi wie nie: nie ro zu miem o co cho -
dzi, prze cież nic się nie sta ło.

PE CHO WY PRZE JAZD
W cią gu ostat nich pię ciu lat na prze jeź dzie ko le jo wym w Mo stach do -

szło do dwóch ka ta strof. W sierp niu 2009 r. pę dzą cy po ciąg ude rzył w tył

cy ster ny wio zą cej m.in. 8800 li trów ole ju na pę do we go, z cze go wy la ło

się 5000 li trów. By ło bar dzo du że za gro że nie ska że niem śro do wi ska i

po ża rem. W kwiet niu 2011 r. za ła do wa na pu sta ka mi cię ża rów ka wje -

cha ła na to ry, wprost pod pę dzą cy po ciąg po spiesz ny re la cji Ka to wi ce

– Gdy nia. Czte ry z sied miu wa go nów wy ko le iły się. Ra tow ni cy roz ci na li

po skrę ca ne bla chy i wy cią ga li z wra ków za klesz czo nych lu dzi. Zgi nę li

dwaj pa sa że ro wie po cią gu, a 25 zo sta ło ran nych.

Mł. asp. Mar cin Maj chrzak był przy za bez pie cza niu miej sca obu

tych zda rzeń. Wie do brze, czym mo że za koń czyć się zde rze nie sa -

mo cho du z roz pę dzo nym po cią giem. 

Po dru giej ka ta stro fie prze jazd ko le jo wy w Mo stach zo stał do brze

za bez pie czo ny – jest sy gna li za cja dźwię ko wa, są za po ry. Mi mo to na -

dal do cho dzi tam do tra gicz nych w skut kach wy pad ków.

– Ma szy ni sta, na wet ma jąc sy gnał od dy żur ne go ko lei, a tak by ło

w przy pad ku z au to bu sem, że ktoś wtar gnął na prze jazd, nie jest

w sta nie za trzy mać roz pę dzo ne go po cią gu – mó wi Mar cin Maj chrzak. 

SI ŁA SPO KO JU I OPA NO WA NIA
Jest jed ną z naj bar dziej roz po zna wal nych osób w Lę bor ku. I nie tylko

dla te go, że pra cu je w ru chu dro go wym, ale rów nież dla te go, że jest

chy ba jed nym z naj wyż szych po li cjan tów w jed no st ce – ma 196 cm

wzro stu. Nie zwy kle opa no wa ny, spo koj ny, o du żej kul tu rze oso bi -

stej. I bar dzo skrom ny. O in ter wen cji na prze jeź dzie ko le jo wym ni -

ko mu nie opo wia dał, oczy wi ście spo rzą dził ra port i no tat kę

służ bo wą. Od kąd spra wą za in te re so wa ły się me dia, a in for ma cja

o jego po sta wie po szła w świat – po ka zu ją go sta cje te le wi zyj ne, piszą

o nim w pra sie, w in ter ne cie, a ze wsząd po sy pa ły się gra tu la cje i po -

dzię ko wa nia, m.in. od ko men dan ta głów ne go Po li cji, dy rek cji PKP

– czu je się lek ko spe szo ny. O tym, że jest lu bia ny i sza no wa ny przez

prze ło żo nych i ko le gów z pra cy, naj le piej świad czy ich re ak cja na roz -

głos, ja ki mu ostat nio to wa rzy szy. Wi dać, że gra tu la cje, ja kie mu skła -

da ją, są na praw dę szcze rze i że cie szą się z tak dziel ne go

pod wład ne go i ko le gi.

Mar cin Maj chrzak uro dził się w Lę bor ku. W Po li cji słu ży 14 lat, za -

czy nał w OPP w War sza wie, po tem był w Trój mie ście, w Słup sku,

Wej he ro wie. W KPP w Lę bor ku pra cu je sześć lat, od po cząt ku w Re -

fe ra cie Ru chu Dro go we go.

Nie ukry wa, że naj wię cej szczę ścia da je mu ro dzi na – żo na Mar ta,

któ ra rów nież uro dzi ła się i wy cho wa ła w Lę bor ku (po zna li się jesz -

cze w szko le pod sta wo wej) oraz 10-let ni syn Da wid. Uwiel bia ją wy -

ciecz ki ro we ro we – naj dłuż sza tra sa, ja ką za jed nym po dej ściem

ra zem prze je cha li, to 26 km. Pan Mar cin lu bi też pły wać ka ja kiem.

A tak że pra co wać na dział ce, ma 500-me tro wą, po ło żo ną na te re nie

ogród ków pra cow ni czych.

Je go pa sją jest hi sto ria, szcze gól nie zie mi ka szub skiej, o któ rej

mógł by mó wić go dzi na mi.

Uwiel bia też mo to cy kle, jed nak na ra zie nie pla nu je in we sty cji

w jed no ślad.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mitura

Au to bus na to rach

W imieniu nadinsp. Marka Działoszyńskiego, komendanta głównego
Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski, pierwszy zastępca szefa Policji,
wręczył mł. asp. Marcinowi Majchrzakowi tablicę pamiątkową oraz dyplom
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W y ło nie ni zo sta li przez Wiel ką Ka pi tu łę

(zło żo ną m.in. z przed sta wi cie li Ogól no -

pol skie go Po go to wia dla Ofiar Prze mo cy

w Ro dzi nie „Nie bie ska li nia” i Biu ra Pre wen cji

i Ru chu Dro go we go KGP). Kan dy da tów do ty tu łu

zgło si li ci, któ rym po mo gli, al bo or ga ni za cje spo -

łecz ne i in sty tu cje za an ga żo wa ne w po moc. 

Do tych cza so wi lau re aci ca ły czas po ma ga ją ofia -

rom – nie tyl ko dla te go, że jest to ich obo wiąz kiem

służ bo wym, lecz rów nież z po trze by ser ca.

Kon kurs jest or ga ni zo wa ny przez Ogól no pol skie

Po go to wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie -

bie ska li nia”, pod pa tro na tem ho no ro wym Ko men -

dan ta Głów ne go Po li cji.

NIE OSZCZĘ DZA JĄ NA WET DZIE CI
St. asp. Agniesz ka Ma kow ska z KRP War sza -

wa IV na po cząt ku ma ja 2013 r., ma jąc dzień wol -

ny od służ by, ode bra ła te le fon od jed ne go

z pe da go gów z proś bą o na tych mia sto wą po moc.

Do szko ły przy szła po bi ta przez ro dzi ców szes na -

sto lat ka – by ła w fa tal nym sta nie psy chicz nym,

z my śla mi sa mo bój czy mi.

– W cią gu pa ru go dzin wspól nie z pe da go giem

zna leź li śmy bez piecz ne miej sce za miesz ka nia dla

dziew czy ny, nie był to dom dziec ka, zdo by li śmy

tym cza so we po sta no wie nie są du ogra ni cza ją ce

kon tak ty ro dzi ców z cór ką, zor ga ni zo wa li śmy po -

moc psy cho lo gicz ną i le kar ską – opo wia da po li -

cjant ka. – Wsz czę ta zo sta ła pro ce du ra „Nie bie skiej

Kar ty”, zło żo no za wia do mie nie o po peł nie niu

prze stęp stwa. Na stęp ne go dnia uda ło się spo tkać

z ro dzi ca mi. Ma my na dzie ję, że sku tecz nie zmo -

ty wo wa li śmy ich do pod ję cia te ra pii dla spraw ców

prze mo cy oraz te ra pii od wy ko wej. Ma my rów nież

na dzie ję, że lu dzie ci po nio są kon se kwen cje praw -

ne. A z ta ki mi sy tu acja mi mam do czy nie nia prze -

cięt nie trzy ra zy w ty go dniu. 

Po li cjan ci nie ukry wa ją, że dla nich naj bar dziej

bo le sne są spra wy, któ re do ty czą prze mo cy wo bec

dzie ci i lu dzi sta rszych.

Asp. sztab. Ta de usz Ma la ga z Wy dzia łu Kry -

mi nal ne go KMP w Żo rach, któ ry w Po li cji pra cu -

je 33 la ta, w tym 24 la ta zaj mu je się spra wa mi

prze mo cy ro dzin nej, nie mo że za po mnieć czter na -

sto lat ki, któ rą mat ka ska to wa ła sznu rem od że laz -

ka. Na to miast asp. Edy ta Klep czyń ska z KPP

w Gry fi cach ko or dy nu je i nad zo ru je pro ce du ry

„Nie bie skiej Kar ty”, jest też ofi ce rem pra so wym.

Ciar ki jej po ple cach prze cho dzą na wspo mnie nie

ko bie ty i czwor ga jej dzie ci ka to wa nych przez oj ca

ro dzi ny i je go mat kę. Po li cjant ce uda ło się wy rwać

ich z kosz ma ru.

– By wa, że spraw ca ni gdy na wet nie ude rzył

swo jej ofia ry – mó wi asp. Piotr Ko wal ski z KPP

w Gło go wie. – Znę ca się na to miast nad nią psy -

chicz nie, np. ob rzu ca wy zwi ska mi, dys kre dy tu je,

czę sto w obec no ści dzie ci, ja ko mat kę, ko bie tę,

żonę. Al bo sto su je prze moc eko no micz ną: nie daje

pie nię dzy, lub skru pu lat nie je wy dzie la, na utrzy -

ma nie do mu, na edu ka cję dzie ci itd. I wresz cie

prze moc sek su al na: wy mu sza nie współ ży cia,

gwałt, per wer syj ne prak ty ki itp., o któ rej do pie ro

nie daw no za czę to gło śno mó wić.

PRZE ŁA MAĆ MIL CZE NIE
Zda niem po li cjan tów zaj mu ją cych się zja wi skiem

prze mo cy do mo wej trud no jed no znacz nie okre ślić

ska lę zja wi ska.

– Prze stęp czość nie ujaw nio na, czy li tzw. ciem -

na licz ba, jest z całą pew no ścią du ża – mó wi kom.
Jo an na Ci chla z KPP w Gło go wie. – Ofia ry bar -

dzo czę sto ukry wa ją, że są krzyw dzo ne przez naj -

bliż szych. Przy czy ny ta kiej po sta wy są róż ne.

By wa, że nie zda ją so bie spra wy, że da ne za cho wa -

nie jest prze stęp stwem. Al bo ob wi nia ją sie bie

– za cho wy wa łam się lek ko myśl nie, a więc za-

słu ży łam na złe trak to wa nie – bo spraw cy świet -

nie umie ją ma ni pu lo wać ofia ra mi. Mil czą rów nież

dla te go, że współ czu ją opraw cy, szcze gól nie gdy

jest nim oso ba naj bliż sza. Nie ma łą ro lę od gry wa

strach – spraw cy bar dzo czę sto gro żą swo im ofia -

rom, że je śli za wia do mią po li cję, to oni do pie ro

wte dy zro bią im coś „na praw dę złe go”. Przy czy ną

nie in for mo wa nia or ga nów ści ga nia mo że być też

nie chęć do nich czy brak wia ry w ich sku tecz ność.

By wa i tak, że ofia ra boi się, że je śli ujaw ni fakt

znę ca nia się nad nią, sa ma mo że na ra zić się na od -

po wie dzial ność kar ną al bo też ujaw nić wsty dli we

dla niej in for ma cje.

Miesz kan ka jed nej z miej sco wo ści wo je wódz twa

świę to krzy skie go przez la ta by ła mal tre to wa -

na przez swo je go sy na. Bił ją, znę cał się psy chicz -

nie, za stra szał, gro ził śmier cią. O swo im pie kle

ni ko mu nie mó wi ła, ze stra chu i wsty du. Jed nak

kie dy syn za czął znę cać się także nad swo ją żo ną

i dzieć mi, zgło si ła się do KPP w Bo dzen ty nie.

Mł. asp. Wi told Fi jas z ze spo łu kry mi nal ne go

prze ko nał ko bie tę, że mu si być kon se kwent na, bo

– za stra sza na przez sy na – by ła skłon na wy co fać

ze zna nia. Za dbał też o jej bez pie czeń stwo – czę sto
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Najlepsi z najlepszych
Zgodnie z regulaminem konkursu „Policjant, który mi pomógł”
tytuł ten można przyznać rocznie jedynie pięciu funkcjonariuszom.
Obecnie ma go 25 policjantów. Są to najlepsi z najlepszych.
Zwycięzców tegorocznej, szóstej już, edycji konkursu poznamy
w lipcu, podczas Święta Policji.
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przy jeż dżał do jej do mu i spraw dzał, czy jest bez -

piecz na.

Nie ste ty, by wa że ofia ry wy co fu ją ze zna nia al bo

od ma wia ją ich zło że nia.

– Pra wo da je im ta ką moż li wość – mó wi Ta de -

usz Ma la ga. – A ja czu ję się bez sil ny, bo wiem, że

sy tu acja w tej ro dzi nie nie unor mu je się sa ma.

Mł. asp. Piotr Paw łow ski, dziel ni co wy z KPP

w To ma szo wie Ma zo wiec kim, zwra ca uwa gę, że

w mia stach, w od róż nie niu od te re nów wiej skich,

ofia ry prze mo cy do mo wej szyb ciej de cy du ją się

na zło że nie za wia do mie nia.

– W du żych miej sco wo ściach lu dzie ży ją ano ni -

mo wo – mó wi po li cjant. – Jest im wszyst ko jed no,

co po wie o nich są siad, któ re go czę sto na wet

na oczy nie wie dzie li. W ma łych miej sco wo ściach,

gdzie wszy scy się zna ją, na dal pa nu je oba wa o to,

co po wie dzą są sie dzi. A oni na wet je śli wie dzą, że

w tej a tej ro dzi nie pa nu je prze moc, nie są sko rzy

do roz mo wy na ten te mat, a już naj mniej z po li -

cjan ta mi. Uwa ża ją, że bru dów nie na le ży wy no sić

na ze wnątrz. Na wet je śli ofia ra prze rwie mil cze -

nie, po tem wy co fu je ze zna nia pod pre sją nie tyl ko

spraw cy, ale ca łe go śro do wi ska.

WZROST CZY SPA DEK
Lau re aci kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po mógł”

za uwa ża ją, że w ostat nich la tach wy raź nie wzro sła

licz ba za kła da nych przez po li cjan tów „Nie bie skich

Kart”. Tłu ma czą to głów nie wzro stem świa do mo -

ści spo łe czeń stwa na te mat zja wi ska prze mo cy

w ro dzi nie.

– Lu dzie co raz le piej zna ją swo je pra wa – mó wi

asp. Edy ta Klep czyń ska. – Są bar dziej świa do mi,

że by cie ofia rą nie jest wsty dem, to spraw ca po wi -

nien się wsty dzić. Jed nym z do wo dów na to jest

fakt, że zgła sza ją się do nas rów nież ko bie ty do -

brze sy tu owa ne, których opraw cą jest wy kształ co -

ny, z po zo ru mi ły pan. Po twier dza się te za, że

do mo we pie kło to nie tyl ko do me na do tknię te go

bie dą i al ko ho li zmem mar gi ne su.

Po li cjan ci zwra ca ją uwa gę, że za ło że nie „Nie bie -

skiej Kar ty” nie za wsze mu si ozna czać, że w da nej

ro dzi nie wy stę pu je prze moc do mo wa.

– To spra wy bar dzo de li kat ne, wy ma ga ją ce

od funk cjo na riu szy z pio nu pre wen cji i pio nu kry -

mi nal ne go du żej do kład no ści, sta ran no ści, do -

świad cze nia – do da je Ta de usz Ma la ga. – Trze ba
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umieć od róż nić kon flikt, np. o ma ją tek czy dzie ci,

od prze mo cy do mo wej, co nie za wsze jest ta kie

oczy wi ste. Dla te go żad ne go sy gna łu nie moż na po -

mi nąć, do każ de go przy pad ku na le ży pod cho dzić

in dy wi du al nie i z wiel ką sta ran no ścią.

Pod ko niec stycz nia br. asp. Piotr Ko wal ski, któ ry

był wte dy dziel ni co wym w gmi nie Ko tla, do stał

od miej sco we go pro bosz cza in for ma cję, że je den

z miesz kań ców po wie dział mu przez te le fon, że wy -

mor du je swo ją ro dzi nę (by łą żo nę, cór kę, zię cia, wnu -

ki), a na stęp nie po peł ni sa mo bój stwo. Po li cjant

na tych miast za re ago wał – wsz czę to po szu ki wa nia

męż czy zny, któ ry ukry wał się w le sie i – jak się po tem

oka za ło – miał już wszyst ko przy go to wa ne do po peł -

nie nia zbrod ni. 

Po li cjan ci pod kre śla ją, że w uświa da mia niu spo -

łe czeń stwa w te ma ty ce prze mo cy ro dzin nej du żą

ro lę od gry wa ją kam pa nie or ga ni zo wa ne za rów no

w ra mach pro gra mów rzą do wych, jak i przez lo kal -

ne sa mo rzą dy czy fun da cje. Z sza cun kiem wy ra ża -

ją się o me diach, któ re in for mu ją o pro ble mie oraz

po ka zu ją, że ze stro ny or ga nów ści ga nia nie ma po -

bła ża nia dla spraw ców prze mo cy do mo wej.

– Wszyst ko to nie po zo sta je bez echa – mó wi

mł. asp. Adam Wró blew ski z KPP w Ni sku.

– Ofia ry do wia du ją się, że moż na żyć ina czej, że

nie mu szą pod dać się spraw cy.

I DA LEJ BĘ DĘ PO MA GAĆ...
My li się, kto są dzi, że ty tuł „Po li cjant, któ ry mi

po mógł” otwo rzył je go po sia da czom dro gę do ka -

rie ry. Więk szość lau re atów ma obec nie wyż szy sto -

pień służ bo wy, ale czę ściej wy ni ka to z prze pi sów,

niż z te go, że zo sta li zwy cięz ca mi kon kur su.

Kom. Jo an na Cichla, któ ra od po cząt ku służ by,

czy li od 1999 r., pra co wa ła w Wydziale Do cho dze -

nio wo -Śled czym w KPP w Po lko wi cach, od 1 mar -

ca 2013 r. kie ru je Re fe ra tem ds. Nie let nich

i Pa to lo gii w KPP w Gło go wie. W tej sa mej jed no -

st ce słu ży też asp. Piotr Ko wal ski. Od kil ku ty go -

dni jest kie row ni kiem Re wi ru Dziel ni co wych

w KPP w Gło go wie. Kie row ni kiem Re wi ru Dziel -

ni co wych w KP w Koronowie KMP w Byd gosz czy

zo stał też asp. Sła wo mir Sper kow ski. Na to -

miast mł. asp. Bar tło miej Maj chrzak z KP Wro -

cław -Krzy ki prze niósł się do Szta bu Po li cji KWP

we Wro cła wiu, do Sek cji Ope ra cji Po li cyj nych i Za -

rzą dza nia Kry zy so we go. Mó wi, że bez po śred nio

nie zaj mu je się pro ble ma ty ką prze mo cy do mo wej,

ale le ży mu ona na sercu, dla te go sta ra się być

na bie żą co z prze pi sa mi i te ma ta mi zwią za ny mi

z tym za gad nie niem.

Wszy scy lau re aci ca ły czas się do kształ ca ją, np.

Agniesz ka Ma kow ska zo sta ła za pro szo na do USA

w ra mach In ter na tio nal Visitor Leadership Pro -

gram „Do me stic Vio len ce”. Sa mi rów nież pro -

wadzą za ję cia na te mat prze mo cy w ro dzi nie

z róż ny mi gru pa mi spo łecz ny mi, m.in. na uczy cie -

la mi, pe da go ga mi, le ka rza mi, stu den ta mi uczel ni

me dycz nych. Jo an na Ci chla jest też pra cow ni kiem

dy dak tycz nym w Pań stwo wej Wyż szej Szko le Za -

wo do wej w Gło go wie. Współ pra cu ją z fun da cja mi,

m.in. Dzie ci Ni czy je, Po go to wiem dla Ofiar Prze -

mo cy w Ro dzi nie Nie bie ska Li nia, Cen trum Praw

Ko biet, któ re od trzech lat przy zna je Wy róż nie nie

Bia łej Wstąż ki, któ re go po my sło daw ca mi są po li -

cjan ci, pod insp. Ka zi mierz Wa li jew ski z KMP

w Su wał kach i sierż. sztab. To masz Pie trzak
z KMP w Gdy ni, lau re at pierwszej edycji kon kur -

su „Po li cjant, któ ry mi po mógł”.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
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Zwycięzców tegorocznej,
szóstej już, edycji konkursu
poznamy w lipcu, podczas

Święta Policji.

Lau re aci 2008

st. asp. Agniesz ka Ma kow ska z KRP War sza wa IV
nad kom. Ewa No wak z KPP w Prza sny szu
kom. Jo an na Ci chla z KPP w Po lko wi cach (obec nie KPP w Gło go wie)
sierż. sztab. To masz Pie trzak z KP w Gdy ni - Śród mie ście
asp. Sła wo mir Sper kow ski z KMP w Byd gosz czy

Lau re aci 2009

asp. sztab. Ta de usz Ma la ga z KMP w Żo rach
asp. Jo an na Tcho ryk z KPP w Zgie rzu
asp. sztab. Zbi gniew Ko wal czyk z KMP w Gdań sku
asp. Edy ta Klep czyń ska z KPP w Gry fi cach
asp. sztab. Da riusz Flo rek z KPP w Prze wor sku (obecnie na emeryturze)

Lau re aci 2010

st. asp. Prze my sław Mar ci nek z KPP w Kro to szy nie
asp. sztab. Da riusz Jam bor ski z KPP w Łu ko wie
st. asp. Ce za ry Ka lis z KPP w Zgo rzel cu (obecnie na emeryturze)
mł. asp. Piotr Paw łow ski z KPP w To ma szo wie Ma zo wiec kim
asp. Mag da le na Wie kie ra z KMP w Czę sto cho wie

Lau re aci 2011

mł. asp. Bar tło miej Maj chrzak z KP Wro cław -Krzy ki (obec nie w Szta bie
Po li cji KWP we Wro cła wiu)
asp. sztab. Ma riusz Po go rzel ski z KPP w Prza sny szu
st. sierż. Be ata Ru dziń ska z KP w Głu cho ła zach
asp. Mar ta Su szyń ska z KPP w Oświę ci miu
asp. Pa weł Zwo liń ski z I KP w Słup sku

Lau re aci 2012

st. asp. Re mi giusz Ba siak z KPP w Szy dłow cu
mł. asp. Adam Wró blew ski z KPP w Ni sku
sierż. sztab. Eliasz Gdu la z KPP w Lu bar to wie
asp. Piotr Ko wal ski z KPP w Gło go wie
mł. asp. Wi told Fi jas z KPP w Bo dzen ty nie

t
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W kwiet niu gło śno by ło o nie let niej miesz kan ce

Rze szo wa, któ rej spra wa tra fi ła do wy dzia łu ro -

dzin ne go i nie let nich są du re jo no we go po tym,

gdy na ru szy ła ona prze pi sy pra wa o ru chu dro go wym,

prze cho dząc przez jezd nię mi mo czer wo ne go świa tła.

Sąd wsz czął po stę po wa nie wy ja śnia ją ce. Zle cił ku ra to ro -

wi przy go to wa nie opi nii na pod sta wie wy wia du śro do -

wi sko we go w miej scu za miesz ka nia i w szko le, do któ rej

uczęsz cza 15-lat ka. 

– Ma my zwią za ne rę ce – prze ko ny wał przed ka me rą

rzecz nik rze szow skiej po li cji. – Sko ro po li cjan ci podjęli

in ter wen cję, mu sie li spra wę skie ro wać do są du ro dzin ne -

go, bo tak prze wi du je pol skie pra wo. 

To, że Po li cja in for ma cję o na ru sze niu pra wa mo gła

prze słać do wy dzia łu ro dzin ne go i nie let nich są du re jo no -

we go, nie ule ga wąt pli wo ści. Py ta nie, czy w oma wia nym

przy pad ku by ło to ob li ga to ryj ne? Czy rze czy wi ście funk -

cjo na riu sze mie li w tej spra wie zwią za ne rę ce? 

Ja ka jest prak ty ka w in nych jed nost kach Po li cji?

Po li cjant z KPP w Zwo le niu:
– Po je dyn czy przy pa dek nie sto so wa nia się przez nie -

let nie go do sy gna li za cji świetl nej nie jest prze ja wem jego

de mo ra li za cji i roz mo wa pro fi lak tycz no -ostrze gaw cza

prze pro wa dzo na z nim przez po li cjan ta jest zu peł nie wy -

star cza ją ca. Czyn ten nie jest czy nem ka ral nym okre ślo -

nym w usta wie o po stę po wa niu w spra wach nie let nich

i nie ma po trze by prze sy ła nia in for ma cji do są du. Moż -

na przy jąć, że zda rze nie ta kie mia ło cha rak ter in cy den tal -

ny w ży ciu nie let nie go i bę dzie sta no wi ło do sta tecz ną

prze stro gę i mo ty wa cję do za cho wa nia wzmo żo nej ostroż -

no ści w ru chu dro go wym. Na le ża ło by też zwró cić uwa gę

na oko licz no ści te go czy nu, bo je śli nie let ni zmu sił prze -

jeż dża ją ce po jaz dy do gwał tow ne go ha mo wa nia w ce lu

unik nię cia je go po trą ce nia, to do brze jest prze pro wa dzić

ta ką roz mo wę w obec no ści ro dzi ców/a lub pe da go ga

szkol ne go. Mło dy czło wiek do brze za pa mię ta ta kie spo t-

ka nie i bę dzie sto so wał się do ogól nie przy ję tych norm

(w tym przy pad ku do prze pi sów pra wa o ru chu dro go -

wym). Ta ki jest cel na sze go dzia ła nia.

Po li cjant ka z KPP w Opo lu Lu bel skim:
– Po li cjant, wi dząc oso bę nie let nią prze cho dzą cą

przez jezd nię na czer wo nym świe tle, po wi nien przede

wszyst kim po roz ma wiać z nią, uświa da mia jąc jej, że po -

stę pu jąc w ten spo sób, na ra zi ła na nie bez pie czeń stwo

swo je zdro wie, a mo że na wet ży cie. Ce lem roz mo wy po -

win no być tak że uświa do mie nie mło de mu czło wie ko wi,

że pra wo ma za za da nie chro nić go przed skut ka mi po -

śpie chu czy roz tar gnie nia – nie ka rać. Je śli jed nak nie

był to pierw szy nie od po wie dzial ny czyn mło de go czło -

wie ka, któ rym zła mał pra wo, lub je śli wi docz ne by ły

u nie go prze ja wy de mo ra li za cji, po li cjant mo że po wia do -

mić o fak cie ko lej ne go prze kro cze nia pra wa sąd ro dzin -

ny. Do ta kiej sy tu acji do cho dzi zwłasz cza w ta kich

przy pad kach, kie dy do tych cza so we roz mo wy z nie let -

nim nie przy nio sły efek tu.

Po li cjant, wy kła dow ca z CSP w Le gio no wie:
– Po li cjan ci, po dej mu jąc in ter wen cję w tej spra wie, po

wy le gi ty mo wa niu oso by i stwier dze niu, że jest ona ma ło-

let nia po win ni:

1. Po in for mo wać oso bę o nie pra wi dło wo ści za cho wa nia,

któ re jest nie zgod ne z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa,

oraz po uczyć o kon se kwen cjach praw nych ta kie go za cho -

wa nia.

2. Po in for mo wać o wy da rze niu, po przez spo rzą dze -

nie sto sow nej do ku men ta cji, ko mór kę or ga ni za cyj ną

ds. spraw nie let nich i pa to lo gii wła ści wej miej sco wo

KPP/KRP/KMP. 

Po li cjan ci ko mór ki ds. nie let nich i pa to lo gii, po prze -

ana li zo wa niu i oce nie sy tu acji, mo gą po in for mo wać

pisemnie ro dzi ców ma ło let nie go o za ist nia łym zdarzeniu

i zwró cić uwa gę na ko niecz ność pod ję cia wła ści wych dzia -

łań wy cho waw czych lub prze pro wa dzić roz mo wę pro fi lak -

tycz ną z ma ło let nim w obec no ści ro dzi ców.

Jed nak gdy by z oce ny za cho wa nia ma ło let nie go wy ni ka -

ło ra żą ce na ru sze nie prze pi sów pra wa, skut ku ją ce znacz -

nym za gro że niem bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym, lub

jed no znacz ne lek ce wa że nie prze pi sów pra wa (np. w wy -

po wie dzi), al bo by ło by to ko lej ne te go ty pu za cho wa nie,

któ re mo gło by świad czyć o po stę pu ją cym pro ce sie de mo -

ra li za cji te go ma ło let nie go, wów czas o po wyż szym na le -

ża ło by po in for mo wać sąd ro dzin ny i nie let nich. To sąd

de cy du je o tym, ja kie w da nej sy tu acji pod jąć dzia ła nia

prze wi dzia ne w usta wie o po stę po wa niu w spra wach nie -

let nich.

Po li cjant ka z KPP w Ło wi czu:
– W opi sa nym przy pad ku po li cjant le gi ty mu je oso bę

i je śli stwier dza, że jest to oso ba nie let nia, to nie mo gąc

uka rać jej man da tem kar nym, udzie la jej upo mnie nia

i prze pro wa dza roz mo wę pro fi lak tycz no -ostrze gaw czą, po -

ucza jąc o za cho wa niu zgod nym z pra wem. 

Po li cjant ka z KPP w Ostró dzie:
– W oma wia nym przy pad ku po li cjan ci mo gą po uczyć

nie let nie go. Mo gą też z te go zda rze nia spo rzą dzić no tat -

kę i prze ka zać ją do ze spo łu do spraw nie let nich (za rzą -

dze nie 1619 KGP z 3 li sto pa da 2010 r.). W ta kiej sy tu acji

funk cjo na riu sze zaj mu ją cy się nie let ni mi po wia da mia ją

sąd o prze ja wie de mo ra li za cji mło de go czło wie ka. Po wyż -

sze dzia ła nia re gu lu je usta wa o nie let nich.

Po li cjant ka z KWP w Ło dzi:
– W ostat nich mie sią cach w Ło dzi mie li śmy ujaw nio ną

jed ną sy tu ację nie let nie go prze kra cza ją ce go jezd nię

na czer wo nym świe tle. Za koń czy ła się ona po ucze niem

i roz mo wą z na sto lat kiem i je go ro dzi ca mi, któ rą prze pro -

wa dzi li po li cjan ci zaj mu ją cy się spra wa mi nie let nich, a od -

by ła się ona w ko mi sa ria cie. Oczy wi ście każ dy przypadek

na le ży roz wa żać in dy wi du al nie i mo że zda rzyć się, że zaj -

dzie ko niecz ność po wia do mie nia są du wła ści we go do wy -

zna cza nia środ ków wy cho waw czych.

wy słu chał: AR TUR KO WAL CZYK
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Związane ręce?
15-latka
chciała zdążyć
na autobus
i przebiegła
przez przejście
na czerwonym
świetle. 
Co w takiej
sytuacji
powinni zrobić
policjanci,
którzy to
widzieli?
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OCE NA PRAW NA
Z uwa gi na wiek dziew czy ny za sto so wa nie mo że mieć

usta wa z 26 paź dzier ni ka 1982 r. o po stę po wa niu

w spra wach nie let nich1. Jej za kres pod mio to wy – zgod -

nie z art. 1 par. 1 – obej mu je trzy ka te go rie osób:

1) w za kre sie za po bie ga nia i zwal cza nia de mo ra li za cji

– oso by do 18. ro ku ży cia (bez okre śle nia dol nej

gra ni cy wie ku),

2) w spra wach o czyn ka ral ny – oso by mię dzy 13. a 17.

ro kiem ży cia,

3) w za kre sie wy ko ny wa nia środ ków wy cho waw czych

lub po praw czych – oso by do ukoń cze nia 21 lat życia,

wzglę dem któ rych środ ki te zo sta ły orze czo ne.

W ana li zo wa nym sta nie fak tycz nym 15-lat ka nie po -

peł ni ła czy nu ka ral ne go, ro zu mia ne go przez u.p.n. ja ko

czyn za bro nio ny, bę dą ce go:

– prze stęp stwem (art. 1 par. 1 k.k.2), czy li czy nem za -

bro nio nym pod groź bą ka ry przez usta wę obo wią -

zu ją cą w cza sie jej po peł nie nia, mo gą cym być

zbrod nią al bo wy stęp kiem (art. 7 par. 1 k.k.), 

– prze stęp stwem skar bo wym (art. 2 k.k.s.3), 

– jed nym z 11 wy kro czeń, po le ga ją cym m.in. na: za -

kłó ce niu po rząd ku i spo ko ju pu blicz ne go (art. 51

k.w.4), rzu ca niu ka mie nia mi w po jazd me cha nicz ny

bę dą cy w ru chu (art. 76 k.w.), sa mo wol nym usta -

wia niu, nisz cze niu uszka dza niu, usu wa niu lub

wyłączaniu zna ków lub sy gna łów dro go wych, tu ry -

stycz nych (art. 85 k.w.), pro wa dze niu po jaz du me -

cha nicz ne go przez oso bę po uży ciu al ko ho lu lub

środ ka odu rza ją ce go (art. 87 k.w.), utrud nia niu lub

unie moż li wia niu ko rzy sta nia z urzą dzeń prze zna -

czo nych do użyt ku pu blicz ne go (art. 143 k.w.). 

Z po wyż sze go ka ta lo gu wy ni ka, że oso by, któ re nie
ukoń czy ły 17 lat, nie po no szą żad nej od po wie -
dzial no ści za wy kro cze nia dro go we, do któ rych
za li cza my rów nież nie sto so wa nie się do zna ków
i sy gna łów dro go wych oraz po le ceń oso by upraw -
nio nej do kie ro wa nia ru chem dro go wym i je go
kon tro li (art. 92 k.w.)5. 

DE MO RA LI ZA CJA, CZY LI…
Na le ży rów nież przy to czyć art. 2 u.p.n., sta no wią cy, że

sam fakt po peł nie nia czy nu ka ral ne go ja ko oko licz ność

uza sad nia ją ca pod ję cie dzia łań w try bie u.p.n. – nie jest

pod sta wą do za sto so wa nia środ ków wy cho waw czych czy

po praw czych, je śli nie wy ni ka z de mo ra li za cji nie let nie -

go. War to jed nak zwró cić uwa gę, że w li te ra tu rze przed -

mio tu pod kre śla się, że oso ba nie let nia za po zo sta łe

wy kro cze nia – in ne ani że li te wy mie nio ne w art. 1 par. 2

pkt 2 u.p.n. – mo że po nieść je dy nie wów czas od po wie -

dzial ność, kie dy po peł nio ny czyn zo sta nie jej przy pi sa -

ny w ra mach de mo ra li za cji, co bę dzie uza sad nia ło

po trze bę wsz czę cia po stę po wa nia są do we go6. Jak za tem

ro zu mieć de mo ra li za cję nie let nie go?

Na wstę pie na le ży przyj rzeć się pre am bu le oma wia -

nej usta wy (u.p.n.), któ ra jest kie ro wa na do or ga nów

i osób sto su ją cych prze pi sy w niej za war te. W szcze -

gól no ści cho dzi tu o Po li cję, pro ku ra tu rę, sę dziów ro -

dzin nych, są dy ro dzin ne, ku ra to rów są do wych czy

dy rek to rów za kła dów po praw czych oraz oso by tam za -

trud nio ne. Z pre am bu ły, sta no wią cej ogól ną wska zów -

kę in ter pre ta cyj ną dla wszyst kich za war tych w niej

prze pi sów7, wy ni ka ją ce le, do osią gnię cia któ rych

zmie rza usta wa. Mo wa tu mia no wi cie o:

– prze ciw dzia ła niu de mo ra li za cji i prze stęp czo ści

nie let nich, i stwa rza niu wa run ków po wro tu do nor -

mal ne go ży cia nie let nim, któ rzy po pa dli w kon flikt

z pra wem bądź za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go,

– umac nia niu funk cji opie kuń czo -wy cho waw czej

i po czu cia od po wie dzial no ści ro dzin za wy cho wa -

nie nie let nich na świa do mych obo wiąz ków człon -

ków spo łe czeń stwa.

W na wią za niu do oma wia nej sy tu acji po win no się po -

chy lić nad pierw szym z ce lów usta wy. Art. 1 par. 1 pkt 1

u.p.n. sta no wi, że prze pi sy te go ak tu praw ne go sto su je

się w za kre sie za po bie ga nia i zwal cza nia de mo ra li za cji,

w sto sun ku do osób, któ re nie ukoń czy ły lat 18.

Ter min „de mo ra li za cja” nie zo stał w u.p.n. zde fi nio -

wa ny. Po ję cie to jest płyn ne, nie okre ślo ne oraz ocen ne,

jak też czę sto in ter pre to wa ne bar dzo sze ro ko, co mo że
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Demoralizacja na
czerwonym świetle
Analiza sytuacji 15-latki, przechodzącej jednorazowo przez przejście dla
pieszych na czerwonym świetle (patrz s. 14), wymaga wyjaśnienia znaczeń
pewnych pojęć, jak też odniesienia do aktów prawnych.
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przy czy nić się do ma ni pu lo wa nia pod czas je go sto so wa -

nia. Nie mniej jed nak przyj mu je się, że de mo ra li za cja

w świe tle prze pi sów u.p.n. ozna cza szcze gól nie in ten -

syw ną i względ nie trwa łą po stać nie przy sto so wa nia spo -

łecz ne go. Jest to po stę pu ją cy pro ces od cho dze nia od

obo wią zu ją cych w spo łe czeń stwie war to ści mo ral nych,

któ re go prze ja wem jest nie kie dy prze stęp czość nie let -

nich8. O zja wi sku tym moż na mó wić do pie ro wów czas,

kie dy ma my do czy nie nia nie z jed nost ko wym za cho -

wa niem, ale ze sku mu lo wa ny mi prze ja wa mi de mo ra li -

za cji przy czy nia ją cej się do trwa łe go i sys te ma tycz ne go

na ru sza nia przez mło dzież pod sta wo wych norm spo -

łecz no -oby cza jo wych, któ rych wy peł nia nia ocze ku je się

od nich w tym wie ku9. Brak pre cy zyj ne go zde fi nio wa nia

de mo ra li za cji i kry te riów, na pod sta wie któ rych można

by ło by okre ślać jej wy stę po wa nie i sto pień, oce nia ny

jest ne ga tyw nie już od wie lu lat. Pod kre śla się, że ści słe

sfor mu ło wa nie tej de fi ni cji czy kry te riów jest bar dzo

trud ne z uwa gi na wie lość sy tu acji mo gą cych być oce -

nio ny mi ja ko świad czą ce o de mo ra li za cji.

Zgod nie z art. 4 par. 1 u.p.n. prze ja wa mi de mo ra li za -

cji są m.in.:

– na ru sza nie za sad współ ży cia spo łecz ne go, czy li

norm nie bę dą cych nor ma mi sko dy fi ko wa ny mi,

a od no szą cych się do po stę po wa nia jed nych osób

wo bec dru gich i znaj du ją cych sze ro ką apro ba tę spo -

łe czeń stwa Rze czy po spo li tej Pol skiej,

– po peł nie nie czy nu za bro nio ne go, 

– sys te ma tycz ne uchy la nie się od obo wiąz ku szkol -

ne go lub kształ ce nia za wo do we go, 

– uży wa nie al ko ho lu lub in nych środ ków w ce lu

wpro wa dze nia się w stan odu rze nia, 

– upra wia nie nie rzą du, 

– włó czę go stwo, 

– udział w gru pach prze stęp czych.

W orzecz nic twie ja ko przy kła dy prze ja wów de mo ra li -

za cji po da je się: ra żą ce za nie dby wa nie obo wiąz ku szkol -

ne go, nie po słu szeń stwo wo bec ro dzi ców, uży wa nie

wul ga ry zmów wo bec ró wie śni ków i na uczy cie li, pa le nie

pa pie ro sów, za stra sza nie ko le gów i uży wa nie wo bec

nich si ły fi zycz nej, za gra ża nie bez pie czeń stwu ró wie -

śni ków i pe da go gów, utrzy my wa nie kon tak tów z nie -

wła ści wym dla nie let nie go to wa rzy stwem10. 

Na pod sta wie tych prze sła nek moż na uznać, że de -

mo ra li za cją jest nie wy ni ka ją cy z przy czyn cho ro bo wych

ani roz wo jo wych stan struk tur po znaw czych, któ ry pro -

wa dzi do nie re spek to wa nia norm mo ral nych, etycz nych,

co sprzy ja ła ma niu norm praw no kar nych. Jest to więc

pro ces od cho dze nia od obo wią zu ją cych po wszech nie

– zwłasz cza wśród nie let nich – war to ści mo ral nych11.

Dla te go okre ślo ne za cho wa nia bę dą uzna ne za prze jaw

de mo ra li za cji, kie dy bę dą mia ły cha rak ter trwa ły, po -

wta rza ją cy się i bę dą wska zy wa ły na nie przy sto so wa nie

spo łecz ne, któ re jest sprzecz ne z nor ma mi mo ral ny mi

(nie cho dzi tu taj za tem o przy pad ko we za pa le nie pa -

pie ro sa czy na pi cie się al ko ho lu)12. Zgod nie z wy ro kiem

Są du Ape la cyj ne go w Ka to wi cach, po je dyn cze za cho wa -

nia na gan ne lub na wet bar dzo na gan ne po dej mo wa ne

przez nie let nie go nie świad czą jesz cze sa me w so bie

o znacz nym stop niu de mo ra li za cji13.

Ro zu mie jąc za tem w ten spo sób de mo ra li za cję,
na le ży wy raź nie stwier dzić, że przej ście przez 15-
-latkę przez przej ście dla pie szych na czer wo nym
świe tle nie jest prze ja wem de mo ra li za cji, tym bar -
dziej je że li by ło to zda rze nie jed no ra zo we. Co

więcej, nie moż na tu mó wić o na ru sze niu prze pi sów ko -

dek su wy kro czeń (art. 92) czy usta wy – Pra wo o ruchu

dro go wym (art. 5) z po wo du nie przy sto so wa nia spo łecz -

ne go czy de mo ra li za cji. Je że li za cho wa nie na sto lat ki by -

ło jed no ra zo we, na le ży oce nić je ja ko in cy dent, któ ry

nie po zwa la nam wnio sko wać o zde mo ra li zo wa niu

dziew czy ny. Dla te go też pod ję te – w ana li zo wa nej sy tu -

acji – przez funk cjo na riu szy Po li cji dzia ła nia, przy słu -

gu ją ce im w ra mach upraw nień wy ni ka ją cych z u.p.n,

moż na uznać za nie ade kwat ne i zbyt su ro we. Po par ciu

po sta wio nej te zy słu ży rów nież treść art. 3 u.p.n., for -

mu łu ją ca ogól ną dy rek ty wę od no szą cą się do ca łe go

postępowania w spra wach nie let nich, któ ra jest ad re so -

wa na do wszyst kich or ga nów sto su ją cych usta wę. Zgod -

nie z nią na le ży kie ro wać się w spra wie nie let nie go
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O opi nię w tej kon tro wer syj nej spra wie po pro si li śmy praw ni ków
z Ko men dy Głów nej Po li cji. Oto ona: 

Notatka w sprawie, czy jednorazowe działanie nieletniego
naruszającego przepisy przeciwko bezpieczeństwu
na drodze ma charakter demoralizacji

Sto sow nie do dys po zy cji art. 92 par. 1 ko dek su wy kro czeń, za cho wa nie
po le ga ją ce na nie za sto so wa niu się do sy gna łów i zna ków dro go wych wy -
peł nia zna mio na jed ne go z wy kro czeń prze ciw ko bez pie czeń stwu i po -
rząd ko wi w ko mu ni ka cji i pod le ga ka rom wska za nym w ww. prze pi sie. 
Zwa żyć jed nak że na le ży, że od po wie dzial ność z ty tu łu wy kro czeń po no -
szą oso by, któ re po peł ni ły czyn po ukoń cze niu 17. ro ku ży cia.
W sto sun ku do nie let nich po ni żej wska za nej gra ni cy wie ku za sto so wa nie
znaj du ją prze pi sy usta wy z 26 paź dzier ni ka 1982 r. o po stę po wa niu
w spra wach nie let nich. Po wo ła na re gu la cja m.in. sta no wi o zwal cza niu
i za po bie ga niu de mo ra li za cji wśród nie let nich. Przy czym usta wa ta nie
za wie ra le gal nej de fi ni cji po ję cia „de mo ra li za cja”. 
Bio rąc pod uwa gę cha rak ter czy nu po peł nio ne go przez nie let nie go na ru -
sza ją ce go prze pi sy do ty czą ce sto so wa nia się do zna ków i sy gna łów dro -
go wych i ma jąc na wzglę dzie jed no ra zo wość, spo ra dycz ność te go
za cho wa nia, na le ży wy ra zić po gląd, że za cho wa niu te mu trud no przy pi sać
cechy de mo ra li za cji nie let nie go (któ ra – jak wy ni ka z orzecz nic twa są do -
we go i po glą dów dok try ny – wy ra ża się w sta łych, po wta rza ją cych się za -
cho wa niach na ru sza ją cych nor my mo ral ne, etycz ne, praw no kar ne), któ ra
to de mo ra li za cja uza sad nia ła by ko niecz ność za sto so wa nia środ ków praw -
nych okre ślo nych w ww. usta wie, w tym zwią za nych ze skie ro wa niem spra -
wy do są du ro dzin ne go. 
Jed no ra zo we, in cy den tal ne na ru sze nie przez nie let nie go, któ ry nie ukoń -
czył 17 lat, prze pi sów o bez pie czeń stwie na dro dze, po win no w pierw szej
ko lej no ści skut ko wać za sto so wa niem nie pe nal nych środ ków praw nych,
ta kich jak np. po ucze nie, upo mnie nie czy za wia do mie nie przed sta wi cie li
usta wo wych nie let nie go o stwier dzo nym ne ga tyw nym jed no ra zo wym za -
cho wa niu na ru sza ją cym nor my pra wa wy kro czeń. 
Jed nost ko we ne ga tyw ne za cho wa nie na ru sza ją ce nor my praw ne nie uza -
sad nia na to miast przy pi sa nia te mu za cho wa niu prze ja wów de mo ra li za cji
nie let nie go.

ANE TA SZYN DLER, 
na czel nik Wy dzia łu Po mo cy Praw nej 

Ga bi ne tu Ko men dan ta Głów ne go Po li cji KGP
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przede wszyst kim je go do brem, co prze ja wia się w za sa -

dzie do mi na cji osią ga nia ce lów wy cho waw czych14. 

CO ZA MIAST SĄ DU?
Wy da je się więc, że naj wła ściw sze by ło by wy ko rzy sta nie

przez funk cjo na riu sza Po li cji środ ków od dzia ły wa nia

wy cho waw cze go, ja kie prze wi du je art. 41 k.w.15, zwa -

nych w dok try nie in sty tu cją nie pe nal ne go za ła twie nia

spra wy o wy kro cze nie. Prze pis ten po zwa la nie ka rać

spraw cy, a je dy nie po prze stać na po ucze niu, zwró ce niu

uwa gi, ostrze że niu lub za sto so wa niu in nych środ ków

od dzia ły wa nia wy cho waw cze go. Środ ki te mo gą zo stać

za sto so wa ne m.in. przez or ga ny po za są do we ujaw nia ją -

ce wy kro cze nia i zo bo wią za ne do ich zwal cza nia, np. Po -

li cję. Mo gą to uczy nić bądź z wła snej ini cja ty wy (art. 41

k.w.), bądź w wy ni ku prze ka za nia spra wy przez sąd

w try bie art. 18 par. 2 k.p.k.16 w zw. z art. 8 k.p.w.17. 

W ko men ta rzu do Ko dek su wy kro czeń pod re dak cją 

T. Grze gor czy ka pod kre ślo no, że nie jest to za tem czy sty
opor tu nizm, czy li nie ści ga nie za ist nia łe go wy kro cze nia
z uwa gi na nie ce lo wość, lecz za re ago wa nie na ten czyn
w spo sób pra wem prze wi dzia ny, ze środ kiem nie kie dy dość
dla spraw cy do le gli wym, ty le że po za kar nym, któ ry jest in
con cre to wy star cza ją cą re ak cją na to wy kro cze nie18.

Wydaje się za tem, że w opi sa nej sy tu acji 15-lat ki za sto -

so wa nie środ ków na tu ry wy cho waw czej bę dzie wy star -

cza ją cym za bie giem ma ją cym na ce lu wdro że nie jej do

po sza no wa nia pra wa (np. sy tu acja, kie dy po li cjant

poucza o nie wła ści wym za cho wa niu uczest ni ka ru chu

dro go we go), a – co wię cej – sto pień spo łecz nej szko dli -

wo ści czy nu jest tu nie wiel ki, je śli za ło żyć, że przej ście

na czer wo nym świe tle od by ło się w wa run kach bra ku

ru chu dro go we go lub ru chu dro go we go o nie wiel kim na -

tę że niu. Tak więc na le ży zgo dzić się ze sta no wi skiem,

że np. po li cjant czy straż nik miej ski (gmin ny) nie musi

sto so wać od ra zu man da tu czy spi sy wać da nych spraw -

cy w ce lu wy stą pie nia do są du z oskar że niem, ale mo że

je dy nie po prze stać na wy ko rzy sta niu środ ków z art. 41

k.w.: zwró ce niu uwa gi, po ucze niu czy ostrze że niu

spraw cy, gdyż ta kie spo so by re ak cji na wy kro cze nie są

tu moż li we.

prof. zw. dr hab. EMIL W. PŁYWACZEWSKI
kierownik Katedry Prawa Karnego, 

kierownik Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii, 
dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,

członek Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji
mgr EMILIA JURGIELEWICZ

doktorantka w Katedrze Prawa Karnego 
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

zdj. Andrzej Mitura

1 Dz.U. z 2010 r. nr 33, poz. 178 ze zm. Dalej jako u.p.n.
2 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r. nr 88,

poz. 553. Dalej jako k.k.
3 Ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U.

z 2013 r., poz. 186 j. t. Dalej jako k.k.s.
4 Dz.U. z 2013 r., poz. 482 j.t. Dalej jako k.w.
5 Tak też: W. Kotowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz,

Warszawa 2009, s. 56.
6 P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach

nieletnich. Komentarz, Warszawa 2010, s. 21.
7 ibidem.
8 ibidem.

9 Zob.: Z. Ostrihanska, Problem nieprzystosowania społecznego młodzieży
(w:) W. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego
i przestępczość w Polsce, Warszawa 1978, s. 299–317.

10 Wyrok Sądu Najwyższego z 22 listopada 2006 r., sygn.

akt: V KK 375/06. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach

Karnych 2006, nr 1, poz. 2225.
11 K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Iwański,

P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, A. Papierz,

M. Stożek, Kryminologia, Warszawa 2007, s. 117.
12 K. Eichstaedt, Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich,

Warszawa 2008, s. 37. Zob. też: T. Grzegorczyk, Sytuacja nieletniego
w postępowaniu w sprawach nieletnich, Nowe Prawo 1998, nr 1, s. 5.

13 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 18 marca 2004 r., sygn.

akt II AKa 531/03, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach

2005, nr 2, poz. 2.
14 P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu …, op. cit., s. 23.
15 Wiadome jest, że ustawa – Kodeks wykroczeń wymaga, aby sprawca

miał ukończone 17 lat w chwili popełnienia czynu, niemniej jednak

nie widać w polskim ustawodawstwie innych instrumentów

prawnych, które można byłoby w tej sytuacji wykorzystać, stąd też

odwołanie do art. 41.
16 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U.

z 1997 r. nr 89, poz. 555 ze zm. Dalej k.p.k.
17 M. Mozgawa (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. II,

Warszawa 2009, s. 135.
18 T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013,

s. 180 i nast.
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Od września ub.r. w woj. mazowieckim trwają debaty
społeczne poświęcone bezpieczeństwu. Do końca 2012 r.
na Mazowszu debatowano 37 razy, a w samych
powiatach w spotkaniach wzięło udział ponad 3700 osób.

C ykl de bat, skie ro wa ny do miesz kań ców Ma zow sza, jest prze pro -

wa dza ny w ra mach rzą do we go pro gra mu Ra zem bez piecz niej.
Organizują go KWP zs. w Ra do miu (w 28 po wia tach) i KSP

(w War sza wie i po wia tach ją ota cza ją cych) ra zem z wo je wo dą ma zo -

wiec kim i pre zy dent sto li cy. Na Ma zow szu w każ dej de ba cie bio rą

udział wo je wo da Ja cek Ko złow ski lub wi ce wo je wo da Da riusz Pią tek,

ma zo wiec ki ko men dant wo je wódz ki mł. insp. Ra fał Bat kow ski, ko -

men dan ci po wia to wi lub miej scy, wła dze po wia tu i gmin oraz przed -

sta wi cie le za rząd ców dróg, po mo cy spo łecz nej i in ni urzęd ni cy.

W War sza wie – ko men dant sto łecz ny i ko men dan ci re jo no wi; na spot-

ka nia w swo ich dziel ni cach przy cho dzą rów nież bur mi -

strzo wie, ko men dan ci stra ży miej skiej i in ne oso by od -

po wie dzial ne za bez pie czeń stwo na da nym te re nie.

STAN DAR DY DE BA TO WA NIA
– W 2012 r. ko men dant głów ny po le cił upo wszech nia nie

w Po li cji de bat spo łecz nych ja ko for my ko mu ni ko wa nia

się z miesz kań ca mi w spra wach do ty czą cych bez pie -

czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go – wy ja śnia ko men dant

Bat kow ski. 

Po li cyj ny pro gram De ba ty spo łecz ne na te re nie wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go zo stał przy ję ty przez wo je wo dę. Prze bieg de ba ty jest ści śle

okre ślo ny, swo je wy stą pie nia ma ją m.in. ko men dan ci Po li cji i wo je wo -

do wie. Na koń cu każ de go spo tka nia pro wa dzą cy zo bo wią zu ją się

do pod ję cia dzia łań w po ru sza nych przez miesz kań ców spra wach

– mł. insp. Ra fał Bat kow ski pod kre śla, że wszy scy ko men dan ci po wia -

to wi, miej scy i re jo no wi bę dą do kład nie roz li cze ni z tych za dań,

na to miast pro ble my wy stę pu ją ce w ca łym wo je wódz twie są roz wią zy -

wa ne kom plek so wo. Uczest ni cy de bat naj czę ściej po ru sza ją spra wy

zwią za ne z za gro że nia mi dla dzie ci i mło dzie ży oraz z ru chem dro go -

wym. Sta łym frag men tem spo tkań jest tłu ma cze nie, za co Po li cja nie

od po wia da – że fo to ra da ry są w ge stii In spek cji Trans por tu Dro go -

we go, a ozna ko wa nie dróg i dziu ry w jezd niach to spra wy za rząd ców

kon kret nych dróg. Miesz kań cy py ta ją też o efek ty re or ga ni za cji po -

ste run ków w ich oko li cy.

– Lu dzie, któ rzy przy cho dzą na te spo tka nia, nie bo ją się mó wić,

zda rza ją się pre ten sje, np. o opie sza łość Po li cji w ja kiejś spra wie, czy

wska zy wa ne są błę dy urzęd ni ków. Spraw dza my każ dą in for ma cję, a po -

waż ne za rzu ty w od nie sie niu do jed nej ze spraw oka za ły się nie praw -

dzi we – mó wi ma zo wiec ki ko men dant wo je wódz ki. – Pil ne spra wy

zgło szo ne w czasie debat są już za ła twio ne: głów nie by ły to proś by

o częst sze pa tro lo wa nie kon kret nych te re nów. Po wa ka cjach pla nu je -

my ko lej ną se rię de bat i roz li cze nie się przed miesz kań ca mi ze zo bo -

wią zań pod ję tych w 2012 r.

CO W AN KIE TACH
Na spo tka niach prze pro wa dza się też ba da nia an kie to we. 

– Py ta my miesz kań ców, jak oce nia ją stan bez pie czeń stwa i pra cę Po -

li cji, ich głos jest dla nas naj waż niej szy – mó wi ko men dant Bat kow ski.

– Uczest ni ka mi de bat są też oso by zwią za ne z in sty tu cja mi i or ga ni za -

cja mi spo łecz ny mi, któ re bez po śred nio lub po śred nio wpły wa ją na bez -

pie czeń stwo pu blicz ne. Głos za bie ra ją też oso by uwa ża ne w swo ich

śro do wi skach za li de rów dzia łań pro spo łecz nych, więc

war to po znać ich zda nie. Do koń ca 2012 r. na Ma zow szu

w de ba tach uczest ni czy ło 3769 osób, a 2769 z nich wy -

peł ni ło an kie ty. 

Od mar ca do czerw ca de ba ty trwa ją też w War sza wie

– np. na te re nie pod le głym KRP War sza wa III (dziel ni -

ce Ocho ta, Ur sus i Wło chy) miesz kań cy zwra ca li uwa gę

przede wszyst kim na sprze daż na po jów al ko ho lo wych

w skle pach ca ło do bo wych, nie wła ści we par ko wa nie aut

i za gro że nia w ru chu dro go wym. 

– Współ pra ca mię dzy miesz kań ca mi a służ ba mi jest pod sta wą sku -

tecz ne go dzia ła nia, de ba ty spo łecz ne po zwo li ły nam na po zna nie

obszarów, gdzie na le ży pod jąć do dat ko we dzia ła nia, aby zwięk szyć bez -

pie czeń stwo miesz kań ców – tłumaczy nad kom. To masz Sza chow ski,

ko men dant re jo no wy Po li cji War sza wa III. – Co do kon kret nych spraw

zgła sza nych przez miesz kań ców, to np. zwró ci li śmy się do na czel ni ka

Wy dzia łu Ru chu Dro go we go KSP z proś bą o ana li zę zda rzeń dro go wych

w ostat nim cza sie na jed nym ze skrzy żo wań wska za nych przez miesz -

kań ców, po nie waż po stu lo wa li o je go mo der ni za cję. Po otrzy ma niu opi -

nii po dej mie my dal sze kro ki w tej spra wie.  A w wy peł nio nych

an kie tach, któ re ze bra li śmy po spo tka niu, pra wie 70 proc. uczest ni -

ków za zna czy ło, że ta kie de ba ty są po trzeb ne.

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Andrzej Mitura, KWP w Radomiu
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Informowanie o zadaniach Policji oraz zdobywanie
informacji o oczekiwaniach społecznych to
podstawowe założenia, którymi kieruje się polska
Policja. Najłatwiejszym i najbardziej efektywnym
sposobem ich realizacji jest debata społeczna.

D e ba ta to sfor ma li zo wa na dys ku sja w więk szym gro nie osób, któ -

rej ce lem jest wy mia na po glą dów na da ny te mat. Dys ku sja ta

obej mu je też wy bór naj lep sze go roz wią za nia oma wia ne go pro -

ble mu lub spra wy. Jed nym z prio ry te tów ko men dan ta głów ne go na

la ta 2013–2015 jest wła śnie upo wszech nia nie w Po li cji de ba ty spo łecz -
nej ja ko for my ko mu ni ko wa nia się ze spo łe czeń stwem w spra wach do ty -
czą cych bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go. Ten kie ru nek dzia łań

Po li cji jest re ali zo wa ny od 2012 r., na to miast w stycz niu te go roku

prze ana li zo wa no de ba ty spo łecz ne, zre ali zo wa ne przez jed nost ki Po -

li cji w dru gim pół ro czu ub.r., przez ba da nia opi nii ich uczest ni ków.

Wy ni ki te go pod su mo wa nia po zwo li ły na okre śle nie, co w de ba cie jest

naj waż niej sze i co spra wia, że jest ona efek tyw na i osią ga za ło żo ne

ce le.

PLA NO WA NIE
Pla nu jąc de ba tę spo łecz ną, na le ży za dbać o wszyst kie jej eta py:

od przy go to wa nia i prze ka za nia in for ma cji o niej, przez prze pro wa dze -

nie sa mej de ba ty, oce nę i ana li zę jej efek tów, aż po proś bę do uczest -

ni ków o in for ma cję zwrot ną do ty czą cą po zio mu re ali za cji wnio sków czy

usta leń.

Na le ży pa mię tać, że na każ dym eta pie re ali za cji de ba ty naj waż niej -

si są jej uczest ni cy – przed sta wi cie le in sty tu cji oraz oso by pry wat ne.

Pod czas przy go to wywa nia de ba ty trze ba usta lić, któ ry te mat szcze gól -

nie in te re su je spo łe czeń stwo. Po win no się też za dbać o to, aby go dzi -

ny de ba ty po zwo li ły uczest ni czyć w niej za in te re so wa nym, a miej sce

by ło ła two do stęp ne i przy ja zne. Prze ka zu jąc in for ma cję o de ba cie, trze -

ba źró dło prze ka zu do sto so wać do cha rak te ru uczest ni ków (np. mło -

dzież po in for mo wać przez in ter net) oraz wy ko rzy stać wszyst kie

do stęp ne ka na ły in for ma cyj ne. 

Pod czas re ali za cji de ba ty na le ży dą żyć do te go, aby oby wa tel czuł

się jak part ner w dia lo gu – ta kie za ło że nie sto su je się w dys ku sjach

re ali zo wa nych przez jed nost ki Po li cji pod le ga ją ce KWP zs. w Ra do -

miu. Każdy uczest nik po wi nien mieć moż li wość swo bod ne go wy po -

wie dze nia się, a prze ka zy wa ne mu in for ma cje mu szą być kom plet ne,

rze tel ne i czy tel ne. Po win na o to za dbać oso ba mo de ru ją ca de ba tę.

Mo de ra tor po wi nien mieć pre dys po zy cje, któ re za pew nią zre ali zo wa -

nie sce na riu sza dys ku sji z jed no cze snym za cho wa niem spon ta nicz -

no ści wy po wie dzi. Na za koń cze nie de ba ty war to po pro sić o jej oce nę

(np. za po mo cą kwe stio na riu sza an kie ty). 

Na le ży też za dbać o ran gę de ba ty przez udział w niej ko men dan ta

bądź za stęp cy jed nost ki Po li cji, któ ra to spo tka nie or ga ni zu je, oraz za -

pro sze nie do udzia łu władz sa mo rzą do wych. De ba ta spo łecz na nie koń -

czy się ra zem ze spo tka niem. Waż ne jest in for mo wa nie jej uczest ni ków

i wszyst kich osób, któ rych do ty czy ła, o spo so bach i cza sie re ali za cji

wnio sków i usta leń po czy nio nych w jej trak cie.

DIA GNO ZA
Wśród czyn ni ków, o któ re trze ba za dbać przy go to wu jąc de ba tę, jest

do bór te ma tów po zo sta ją cych w szcze gól nym za in te re so wa niu lo kal -

nej spo łecz no ści. Ta kie go wy bo ru do ko na no pod czas ko lej nej edy cji

Pol skie go Ba da nia Prze stęp czo ści, prze pro wa dzo nej w stycz niu 2013 r.

Za py ta no w niej Po la ków o słusz ność or ga ni zo wa nia de bat spo łecz nych

przez Po li cję oraz o to, cze go po win ny przede wszyst kim do ty czyć.

Przed sta wia my (patrz wykres) wy ni ki dla Pol ski ogó łem (szcze gó ło we

wy ni ki dla po szcze gól nych KWP/KSP bę dą do stęp ne w naj now szej pu -

bli ka cji Pol skie go Ba da nia Prze stęp czo ści). 

Po ło wa an kie to wa nych (51,5 proc.) jest zda nia, że Po li cja po win na or -

ga ni zo wać de ba ty spo łecz ne. An kie to wa ni za in te re so wa ni są zde cy do -

wa ną więk szo ścią za pro po no wa nych w kwe stio na riu szu te ma tów,

a przede wszyst kim za gro żeniami dla mło dzie ży (89,2 proc.), prze mo -

cą w ro dzi nie (88,2 proc.), bez pie czeń stwem osób star szych (88,1 proc.)

oraz wan da li zmem (86,4 proc.). Naj mniej sze za in te re so wa nie budzą

zmia ny or ga ni za cyj ne w Po li cji, na któ re wska zu je nie speł na po ło wa ba -

da nych. Więk szość zwo len ni ków de bat (69,9 proc.) chcia ła by w nich

uczest ni czyć.

JA DWI GA KU BIK, AGNIESZ KA BRZEŹ NIAK 
Wy dział Ana liz Ga bi ne tu KGP
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Z Policją o zagrożeniach

Pol skie Ba da nie Prze stęp czo ści jest re ali zo wa ne cy klicz nie
od stycz nia 2007 r. na pró bie 17 tys. Po la ków po wy żej pięt -
na ste go ro ku ży cia – po 1000 re spon den tów (lo so wa pró ba
re pre zen ta tyw na) z ob sza ru działania każ dej ko men dy
wojewódzkiej i Ko men dy Sto łecz nej Po li cji. Do ty czy przede
wszyst kim oce ny pra cy po li cjan tów, sku tecz no ści Po li cji
w wal ce z prze stęp czo ścią oraz lę ku przed prze stęp czo ścią.
W ostat niej edy cji ba da nia za da no rów nież py ta nia na te mat
naj istot niej szych kwe stii w pra cy Po li cji, za an ga żo wa nia 
or ga nów i in sty tu cji w pra cę na rzecz za pew nie nia bez pie -
czeń stwa oraz py ta nia do ty czą ce de bat spo łecz nych or ga ni -
zo wa nych przez Po li cję.

Czy uważa Pan(i), że Policja powinna organizować
debaty społeczne, tj. spotkania z mieszkańcami regionu

na tematy dotyczące bezpieczeństwa? N=17000
(styczeń 2013) (w proc.).

10,0 – trudno 
powiedzieć

51,5 – tak 38,5 – nie

źró dło: Wy dział Ana liz Ga bi ne tu KGP
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– Statystyki utonięć w Polsce w latach 2010–2012 są
niepokojące, bo mają tendencję wzrostową – mówi
mł. insp. Robert Rodziewicz, kierownik Zakładu Szkoleń
Specjalnych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 

W 2010 r. od no to wa no 369 uto nięć osób, w 2011 r. licz ba ta

wzro sła do 396. W 2012 r. uto nę ło 449 osób, w tym 292

w okre sie od 30 czerw ca do 2 wrze śnia. W ubie głym ro ku

najtra gicz niejszy był week end 7–8 lip ca. W tych dniach uto nę ło

40 osób. 

PRZY CZY NY
– Na ta ką sy tu ację mia ły wpływ tak że wy so kie tem pe ra tu ry – oce nia

asp. Wal de mar Ró życ ki z Wy dzia łu Pre wen cji Biu ra Pre wen cji

i Ruchu Dro go we go KGP. 

W wa ka cje 2012 r. naj wię cej – 85 – osób uto nę ło w róż ne go ro dza -

ju gli nian kach, wy ro bi skach – kla sy fi ko wa nych w po li cyj nych ba zach

da nych ja ko „zbior ni ki in ne”. Ko lej ny mi zbior ni ka mi wod ny mi,

w któ rych od no to wa no naj wię cej uto nięć, są rze ki, je zio ra i stawy.

Naj mniej uto nięć by ło w potokach.

– Naj częst sze przy czy ny to al ko hol, bra wu ra, sła be ro ze zna nie

zbior ni ków wod nych, a tak że nie umie jęt ność pły wa nia lub nie od -

po wied nie przy go to wa nie kon dy cyj ne – do da je asp. Wal de mar 

Ró życ ki z KGP.

– Nie wszy scy wie dzą, jak za cho wać się nad wo dą, co na le ży zro -

bić, a cze go nie wol no przed wej ściem do wo dy. Wy da je mi się, że

zbyt ma ło uwa gi na te go ty pu spra wy po świę ca ne jest w szko le

– uwa ża asp. sztab. Pa weł Brze ziń ski z Ko mi sa ria tu Rzecz ne go 

Po li cji w War sza wie.

ZA PO BIE GA NIE 
– Po li cjan ci, w ra mach dzia łań pro fi lak tycz nych, po win ni pro wa dzić

spo tka nia z ucznia mi szkół na te mat bez pie czeń stwa nad wo dą

– mówi asp. szta b. Łu kasz Dłu go łęc ki z CSP w Le gio no wie. Po win -

ni prze ka zy wać in for ma cje o za cho wa niu się w trak cie to nięć, a tak że

o pro ce du rze udzie la nia pierw szej po mo cy. 

Istot ne jest or ga ni zo wa nie przez jed nost ki Po li cji kam pa nii spo -

łecz nych, któ rych ce lem bę dzie in for mo wa nie o za gro że niach nad

wo dą. 

Zda niem asp. sztab. Paw ła Brze ziń skie go po li cjan ci mo gą za po -

bie gać uto nię ciom przez roz po zna nie i mo ni to ring miejsc nie bez -

piecz nych, a zwłasz cza ta kich, gdzie już wcze śniej do cho dzi ło do

wy pad ków. 

Po dob ne go zda nia jest asp. Wal de mar Ró życ ki, któ ry ra dzi, aby

kon tro lo wać miej sca o du żym ry zy ku uto nięć, w tym tzw. dzi kie ką -

pie li ska. 

Na le ży ko rzy sta ją cym z uro ków re kre acji wod nej i spor tów wod -

nych mó wić o po trze bie za kła da nia ka mi ze lek ase ku ra cyj nych oraz

o za ka zie pi cia al ko ho lu przed wej ściem do wo dy. W sto sun ku do

osób pły wa ją cych w sta nie nie trzeź wym, np. ka ja kiem, pon to nem

lub pon to nem z na pę dem me cha nicz nym, moż na na ło żyć grzyw nę

w dro dze man da tu kar ne go. Ka jak, gdy pro wa dzi go oso ba znaj du ją -

ca się w sta nie po uży ciu al ko ho lu, mo że być usu nię ty z ob sza ru wod -

ne go (patrz ram ka). 

– W trak cie pa tro lo wa nia oko lic zbior ni ków wod nych na le ży pa mię -

tać o zwra ca niu szcze gól nej uwa gi na dzie ci prze by wa ją ce nad wo dą bez

opie ki – stwier dza asp. sztab. Je rzy Lach z Ko mi sa ria tu Rzecz ne go Po -

li cji w War sza wie.

Waż na jest tak że współ pra ca z jed nost ka mi ra tow nic twa wod -

ne go. 

– Wspól ne dzia ła nia na rzecz zwięk sze nia bez pie czeń stwa osób

prze by wa ją cych nad wo dą po win ny po le gać na kon tro li ozna ko wa nia

miejsc, w któ rych naj czę ściej do cho dzi do te go ro dza ju wy pad ków

– udzie la wska zó wek star szy sier żant Piotr Kon stan ty no wicz z CSP

w Le gio no wie.

RA TO WA NIE TO NĄ CE GO
Każ dy, kto wi dzi oso bę to ną cą, po wi nien w mia rę swo ich umie jęt -

no ści i moż li wo ści udzie lić jej po mo cy. Pa mię tać na le ży przy tym

o wła snym bez pie czeń stwie.

– Naj waż niej sza jest oce na sy tu acji oraz zor ga ni zo wa nie w mia rę

moż li wo ści po mo cy in nych osób i po wia do mie nie służb ra tow ni czych

– mó wi st. post. Alek san dra Po łow ska z Ko mi sa ria tu Rzecz ne go Po li -

cji w War sza wie. 

Czyn no ści, któ re wy ko nu ją po li cjan ci z jed no stek spe cja li stycz -

nych peł nią cy służ bę na wo dach, to przede wszyst kim do pły nię cie
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Usta wa z 18 sierp nia 2011 r. o bez pie czeń stwie osób prze -
by wa ją cych na ob sza rach wod nych (Dz.U. z 2011 r. nr 208,
poz. 1240)
Art. 30. 
1. Sta tek lub in ny obiekt pły wa ją cy mo że być usu nię ty z ob -
sza ru wod ne go, je że li nie ma moż li wo ści za bez pie cze nia go
w in ny spo sób, w przy pad ku gdy pro wa dzi ła go oso ba znaj -
du ją ca się w sta nie po uży ciu al ko ho lu, środ ka dzia ła ją ce go
po dob nie do al ko ho lu lub bę dą ca pod wpły wem środ ka odu -
rza ją ce go.
2. Dys po zy cję usu nię cia stat ku lub in ne go obiek tu pły wa ją ce -
go wy da je po li cjant.
Art. 35. Kto, znaj du jąc się w sta nie nie trzeź wo ści, po uży ciu
środ ka dzia ła ją ce go po dob nie do al ko ho lu lub pod wpły wem
środ ka odu rza ją ce go pro wa dzi w ru chu wod nym sta tek lub
in ny obiekt pły wa ją cy, nie bę dą cy po jaz dem me cha nicz nym,
pod le ga ka rze grzyw ny.
Usta wa z 6 czerw ca 1997 r. Ko deks kar ny (Dz.U. z 1997 r.
nr 88, poz. 553)
Art. 178a. 
§ 1. Kto, znaj du jąc się w sta nie nie trzeź wo ści lub pod wpły -
wem środ ka odu rza ją ce go, pro wa dzi po jazd me cha nicz ny
w ru chu lą do wym, wod nym lub po wietrz nym, 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.
Usta wa z 20 ma ja 1971 r. Ko deks wy kro czeń (Dz.U. z 1971 r.
nr 12, poz. 114)
Art. 87. 
§ 1. Kto, znaj du jąc się w sta nie po uży ciu al ko ho lu lub po dob -
nie dzia ła ją ce go środ ka, pro wa dzi po jazd me cha nicz ny w ru -
chu lą do wym, wod nym lub po wietrz nym, pod le ga ka rze
aresz tu al bo grzyw ny nie niż szej niż 50 zło tych.

Jak zapobiegać utonięciom?
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do to ną ce go, pod ję cie go na łódź lub od ho lo wa nie wpław do brze gu,

udzie la nie pierw szej po mo cy do cza su przy by cia ze spo łu ra tow ni -

cze go.

Jed nak pod ję cie to ną ce go i od ho lo wa nie go na brzeg nie jest pro -

stym za da niem. Zda niem mł. insp. Ro ber ta Ro dzie wi cza z CSP

w Le gio no wie, któ ry or ga ni zu je szko le nia spe cja li stycz ne z ra tow -

nic twa wod ne go, ktoś kto nie ma od po wied nie go prze szko le nia, nie

Liczba osób uratowanych w odniesieniu 
do liczby utonięć w latach 2008–2012

Ra dy dla po li cjan tów 
• W sy tu acji, gdy wi dzisz to ną ce go, za cho waj spo kój. Oceń

sy tu ację. Za py taj świad ków, któ rzy zna ją da ny zbior nik, czy
wy stę pu ją za wi ro wa nia, ja ka jest jego głę bo kość, czy na
dnie znaj du ją się nie bez piecz ne ele men ty.

• Po in for muj o zda rze niu dy żur ne go, któ ry za pew ni wspar cie,
np.: po go to wia ra tun ko we go, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
Wod ne go Ochot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go.

• Za pew nĳ so bie, w mia rę moż li wo ści, po moc osób trze cich
w ce lu ase ku ra cji. Udzie laj po mo cy, ale pa mię taj o wła snym
bez pie czeń stwie. 

• Ra tuj za po mo cą np.: lin ki ho low ni czej, ga łę zi, ele men tów
umun du ro wa nia, tj. kurt ki, pa sa. Kon takt bez po śred ni z to -
ną cym, je śli nie masz spe cja li stycz ne go prze szko le nia, nie
jest wska za ny. 

• Je że li do brze pły wasz, mi mo że nie masz ukoń czo ne go
prze szko le nia spe cja li stycz ne go, a chcesz wpław ra to wać
to ną ce go, pa mię taj, że w pły nię ciu bę dzie prze szka dza ło ci
umun du ro wa nie, zwłasz cza bu ty.

• Je że li sy tu acja na to po zwa la, zdej mĳ bu ty i mun dur, ale pa -
mię taj, aby umun du ro wa nie, zwłasz cza środ ki przy mu su
bez po śred nie go, po zo sta wić pod nad zo rem in ne go funk -
cjo na riu sza. 

• Je że li wy cią gną łeś na brzeg to ną ce go, któ ry jest nie przy -
tom ny, udziel pierw szej po mo cy przed me dycz nej. 

jest w sta nie wy ko nać tych czyn no ści, nie na ra ża jąc sie bie na utra tę

zdro wia lub ży cia. 

Dla te go po mo cy naj bez piecz niej udzie lić, uży wa jąc do te go lin ki

ho low ni czej lub np. ko na ru drze wa. 

– Po wy cią gnię ciu to ną ce go na le ży pod jąć czyn no ści ra tow ni cze

– do da je mł. insp. Ro bert Ro dzie wicz.

AR TUR KO WAL CZYK
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j. 
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źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
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Zmiany 
w SIS
Od początku kwietnia tego roku
obowiązują zmienione przepisy
dotyczące Systemu Informacyjnego
Schengen drugiej generacji (SIS II).

SIS to naj więk sza w Eu ro pie ba za da -

nych, w któ rej ge ne ro wa ne są okre ślo ne

prze pi sa mi ka te go rie da nych osób i przed -

mio tów, po szu ki wa nych i wpro wa dza nych

do sys te mu przez pań stwa. Sys tem dru giej

ge ne ra cji dzia ła szyb ciej i jest opar ty

na now szych tech no lo giach. Umoż li wia

m.in. uży cie da nych bio me trycz nych (od -

ci sków pal ców czy wi ze run ku twa rzy).

No we wzo ry kart wpi su do sys te mu za -

wie ra ją szcze gó ło we da ne iden ty fi ka cyj ne.

Na przy kład w kar cie wpi su da nych do ty -

czą cych oso by ko niecz ne jest przed sta -

wie nie in for ma cji bio me trycz nych, m.in.

ta kich jak wy gląd twa rzy, fry zu ra, za rost

czy kar na cja. Do kart wpro wa dza ne są tak -

że: zdję cie da nej oso by z do kład nym 

opi sem pli ku oraz od ci ski pal ców. W for -

mu la rzu zna la zło się tak że miej sce na opis

przy własz czo nej toż sa mo ści (w szcze gól -

nych przy pad kach), in for ma cje do ty czą ce

ro dza ju po peł nio nych przez tę osobę prze -

stępstw oraz ostrze że nia. 

Rów nież w przy pad ku in nych kart wpi -

su, np. do ty czą cych przed mio tu czy bro ni

pal nej, ko niecz ne bę dzie wpro wa dze nie

szcze gó ło we go ich opi su oraz do da nie pli -

ków zdję cio wych. Roz po rzą dze nie, któ re

okre śla za war tość wpi sów, we szło w ży -

cie 9 kwiet nia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r.,

poz. 428).

No we roz po rzą dze nie re gu lu je wa run ki

tech nicz ne do ko ny wa nia wpi sów da nych

SIS oraz ak tu ali zo wa nia, usu wa nia i wy szu -

ki wa nia da nych po przez Kra jo wy Sys tem

In for ma tycz ny oraz obo wiąz ki upraw nio -

nych or ga nów zwią za ne z ak tu ali zo wa niem

da nych w sys te mie. Roz po rzą dze nie we -

szło w ży cie 9 kwiet nia 2013 r. (Dz.U.

z 2013 r., poz. 426). 

No we prze pi sy okre śla ją rów nież za sa dy

po stę po wa nia z od na le zio ny mi oso ba mi

lub przed mio ta mi oraz no we for mu la rze

in for ma cji o od na le zie niu oso by lub

przed mio tu (Dz.U. z 2013 r., poz. 425). 

ALEKSANDRA WZOREK

Broń pal na i ma te ria ły
wy bu cho we
Dwa nowe rozporządzenia regulują różne kwestie
dotyczące postępowania z bronią palną oraz obowiązki
Policji w tym zakresie.

WNO SZE NIE NA PO KŁAD SA MO LO TU

Ra da Mi ni strów okre śli ła szcze gó ło we wa run ki wno sze nia bro -

ni pal nej, bro ni ga zo wej oraz ma te ria łów wy bu cho wych na po kład

stat ku po wietrz ne go m.in. przez funk cjo na riu szy Po li cji. Na le ży

do nich ukoń cze nie z wy ni kiem po zy tyw nym od po wied nie go

szko le nia, utrzy my wa nie na po kła dzie bro ni za bez pie czo nej, po -

sia da nie amu ni cji przy sto so wa nej do uży cia na po kła dzie stat ku

po wietrz ne go. 

Upraw nie ni wy ko nu ją cy czyn no ści służ bo we na po kła dach stat -

ków po wietrz nych przed dniem wej ścia w ży cie roz po rzą dze nia

mo gą wno sić broń pal ną lub ga zo wą na po kład stat ku po wietrz ne -

go do cza su ukoń cze nia szko le nia, jed nak nie dłu żej niż przez 12

mie się cy. Na le ży jed nak pa mię tać, że opi sa nych wy ma gań nie sto -

su je się do upraw nio nych wno szą cych broń pal ną, broń ga zo wą

oraz ma te ria ły wy bu cho we na po kład stat ku po wietrz ne go bez za -

mia ru od by cia lo tu.

Roz po rzą dze nie we szło w ży cie 13 ma ja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r.,

poz. 195).

SPRZE DAŻ

Prze pi sy obo wią zu ją ce od mar ca te go ro ku okre śla ją, w ja ki spo -

sób po win ny być prze ka zy wa ne in for ma cje o trans ak cjach, w któ -

rych sprze da wa ne są ma te ria ły wy bu cho we, broń, amu ni cja oraz

wy ro by i tech no lo gie o prze zna cze niu woj sko wym lub po li cyj nym.

Sprze daw ca jest za wsze obo wią za ny po in for mo wać o do ko na nej

trans ak cji or gan, któ ry wy dał do ku ment upraw nia ją cy do za ku pu. 

W prze pi sach wska za no tak że szcze gó ło we za sa dy do ty czą ce ob -

ro tu wy mie nio ny mi ele men ta mi oraz za kres i tryb kon tro li prze -

strze ga nia za sad ich sprze da ży.

Zgod nie z roz po rzą dze niem przed się bior ca wpro wa dza ją cy

do ob ro tu broń pal ną ma obo wią zek od strze lić trzy na bo je z każ -

dej lu fy eg zem pla rza bro ni pal nej prze zna czo nej do sprze da ży,

(o ka li brze do 20 mm lub o ka li brze wa go mia ro wym do 12) oraz

za bez pie czyć łuski. Ca ła pro ce du ra mu si się od być w obec no ści

funk cjo na riu sza Po li cji po sia da ją ce go pi sem ne upo waż nie nie ko -

men dan ta wo je wódz kie go Po li cji wła ści we go ze wzglę du na miej -

sce wy ko ny wa nia dzia łal no ści go spo dar czej przez przed się bior cę. 

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Mi ni stra Spraw We -

wnętrz nych z 6 mar ca 2013 r. w spra wie sprze da ży ma te ria łów 

wy bu cho wych, bro ni, amu ni cji, wy ro bów i tech no lo gii o prze zna -

cze niu woj sko wym lub po li cyj nym oraz kon tro li prze strze ga nia

wa run ków sprze da ży we szło w ży cie 28 mar ca 2013 r. (Dz.U.

z 2013 r., poz. 343).

ALEKSANDRA WZOREK
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90 LAT TE MU
Czerwiec 1923
1 VI – Uchwa lo no bu dżet MSW

na rok 1923: wy dat ki – 113 007 tys.

zł (sta no wi to 5,03 proc. ogó łu wy dat -

ków bu dże to wych pań stwa); do cho -

dy – 20 382 tys. zł (1,34 proc. ogó łu

wszyst kich do cho dów).

1 VI – Ko men dant głów ny PP pod pi sał roz kaz nr 214/23 do ty czą cy

in struk cji ho dow li i tre su ry psów po li cyj nych.

10 VI – Po świę ce nie sie dzi by Ko men dy Po wia to wej PP w Sto li nie

(woj. po le skie), w no wo utwo rzo nym po wie cie.

18 VI – W pow. ra dzyń skim, pod czas ob ła wy na nie bez piecz nych

ban dy tów, zgi nął przod. Ta de usz Wod nic ki (lat 30). Po zo sta wił żonę

i tro je ma łych dzie ci.

20 VI – Po li cja Pań stwo wa przy stą -

pi ła do ob sa dza nia wschod niej gra -

ni cy Rze czy po spo li tej, w miej sce

wy co fy wa nych wy dzie lo nych jed no -

stek woj sko wych (tzw. ba onów cel -

nych).

22 VI – W Głów nej Szko le PP

przy ul. Cie płej w War sza wie prze -

by wał no wy mi ni ster SW Wła dy -

sław Kier nik. Obej rzał po kaz

po li cyj nej musz try, ćwi cze nia gim -

na stycz ne, chwy ty po li cyj ne, tre -

ning bok ser ski oraz przy kła dy

służ bo wych in ter wen cji: za trzy ma -

nie prze stęp cy i sku cie kaj dan ka mi,

prze pro wa dza nie re wi zji, po li cyj ną eskor tę.

22 VI – Post. Teo dor Ku le sza z pow. wi leń skie go zgi nął od ku li pod -

czas na pa du ban dy tów na ma ją tek Mejsz ty.

23 VI – Uka za ła się usta wa o usta no wie niu „Krzy ża Za słu gi”.

25 VI – Post. Fran ci szek Rem bal ski z Ko mi sa ria tu PP w Ko zie ni -

cach zgi nął na to rach, po trą co ny przez po ciąg.

40 LAT TE MU
Czerwiec 1973
• W Szko le Pod ofi cer skiej MO

w Słup sku zor ga ni zo wa no – ty tu -

łem eks pe ry men tu – let ni obóz

szko le nio wy, sta no wią cy pierw szy

etap przy go to wa nia pod ofi cer skie go no wo przy ję tych do służ by funk -

cjo na riu szy.

• Mi li cjan ci z Ko men dy Miej skiej MO we Wro cła wiu: sierż. Mie czy -

sław Ra bow ski, plu to no wi Cze sław Kłuj szo i Cze sław Kuź ma oraz

ka pral Cze sław Maj, ura to wa li z pło ną ce go miesz ka nia dwo je nie let -

nich dzie ci. Ra da Pań stwa przy zna ła im me dal „Za ofiar ność i od wa -

gę”.

1 VI – Za rzą dze niem nr 59 mi ni ster spraw we wnętrz nych po wo łał

re sor to wy Ko mi tet NFOZ, na któ re go cze le sta nął płk Fran ci szek

Jóź wiak. Ko mi tet uzy skał zgo dę na pro wa dze nie zbiór ki pie nięż nej

wśród funk cjo na riu szy służb mun du ro wych i pra cow ni ków cy wil nych

MSW, z prze zna cze niem na roz wój lecz nic twa re sor to we go. 

3–7 VI – W Szko le Ru chu Dro go we go w Pia secz nie od by ła się

X Cen tral na Spar ta kia da Szkół MSW. Pierw sze miej sce i pu char mi -

ni stra spraw we wnętrz nych zdo był ze spół z Wyż szej Szko ły Ofi cer -

skiej im. Fran cisz ka Jóź wia ka – „Wi tol da” w Szczyt nie. 

5 VI – Ko ło To wa rzy stwa Krze wie nia

Kul tu ry Świec kiej w MSW na le ża ło

do naj licz niej szych i naj bar dziej ak tyw -

nych w sto li cy. Wy ra zem uzna nia

za ofiar ną dzia łal ność je go człon ków

by ło wrę cze nie 49 ak ty wi stom ko ła dy -

plo mów uzna nia oraz zło tej od zna ki

„Za słu żo ne go dzia ła cza TKKŚ”.

8 VI – Ko mi tet Dziel ni co wy PZPR

w MSW zwró cił się z ape lem

do wszyst kich funk cjo na riu szy

i pra cow ni ków cy wil nych re sor tu

o pod ję cie i kon ty nu owa nie ak cji ho -
no ro we go krwio daw stwa dla uczcze -
nia zbli ża ją cej się 30. rocz ni cy
utwo rze nia MO i SB.

10 VI – Ślu bo wa nie no we go rocz -

ni ka mło dych żoł nie rzy NJW MSW

im. Czwar ta ków AL, któ rzy za koń -

czy li pod sta wo we szko le nie woj -

sko we.

20 LAT TE MU
Czerwiec 1993
1 VI – Do Ju go sła wii od le cia ła dru -

ga, 16-oso bo wa zmia na pol skich

policjantów, aby peł nić służ bę w ra -

mach sił po ko jo wych ONZ.

4 VI – W ra mach nie miec kiej

po mo cy dla pol skie go MSW

am ba sa dor Nie miec w Pol sce,

dr Franz Ber te le, prze ka zał

insp. Ze no no wi Smo lar ko wi,

ko men dan to wi głów ne mu Po -

li cji, pierw szą – sym bo licz ną

– wa li zecz kę, za wie ra ją cą

ze sta wy do wstęp nej iden ty -

fi ka cji nar ko ty ków. W ślad

za nią do jed no stek Po li cji oraz Stra ży Gra nicz nej tra fi ło jesz cze 450

ta kich ze sta wów. 

8 VI – Kon dy cja ma te rial na i ka dro wa Po li cji oraz po gar sza ją ca się sy -

tu acja so cjal no -by to wa śro do wi ska po li cyj ne go by ła te ma tem spo tka -

nia insp. Ze no na Smo lar ka, ko men dan ta głów ne go Po li cji, z ka drą

kie row ni czą KWP w Ostro łę ce.

14 VI – Mię dzy go dzi ną 15 a 19 nie zna ny spraw ca na -

padł w róż nych punk tach War sza wy na pięć ko biet,

ude rza jąc je w tył gło wy me ta lo wą rur ką lub ło mem.

Dwie z ofiar zmar ły, stan po zo sta łych jest bar dzo cięż -

ki. Za bój ca za bie rał im to reb ki. W KSP po wo ła no spe -

cjal ną gru pę do wy kry cia i za trzy ma nia spraw cy.

28 VI – Tra ge dia w Otwoc ku. Pod czas peł nie nia obo -

wiąz ków służ bo wych śmier tel nie

po strze lo ny zo stał st. post. Ja ro -

sław Wa sąż nik (lat 24), funk cjo -

na riusz otwoc kiej KRP. Je go

ko le ga z pa tro lu, sierż. Le szek

Sam kow ski, otrzy mał po strzał

w ko la no. Za bój cę za trzy ma no.

J. Pac.
zdj. ar chi wum

Ochrona granic
Rzeczypospolitej była dla
funkcjonariuszy PP zbyt wielkim
wyzwaniem

Niemcy udzielili nam dotacji
w wysokości 6 mln marek
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– Niedługo minie 15 lat od tego tragicznego zdarzenia. Dla Państwa
czas chyba zatrzymał się w miejscu. Pokój syna wygląda na
zamieszkany, jakby jego lokator wyszedł przed chwilą do pracy.
Ulubione kwiaty zielenią się w doniczkach. Sprzęt stereo zastygł
w miejscu, w którym go ustawił. W gablotce za szybą pamiątkowe
puchary, dyplomy i medale Piotra, które otrzymał za udział
w konkursach i działalność społeczną. 

An drzej Ja siń ski: – Ten po kój syn urzą dził sam, ale nie zdą żył

już tu po miesz kać. W cza sie, kie dy słu żył w War sza wie, prze nie śli -

śmy się do Dęb ni cy Ka szub skiej. W przy szło ści miał do nas wró cić.

19 mar ca Piotr skoń czył by 39 lat. Z pew no ścią był by już ofi ce rem

dro gów ki, bo tam wi dział swo ją przy szłość. Lu bił mun dur, lu bił swo -

ją pra cę. Wie lo krot nie pod kre ślał, że po li cyj na służ ba go sa tys fak cjo -

nu je. Je stem pe wien – Po li cja stra ci ła w je go oso bie war to ścio we go

funk cjo na riu sza.

Ire na Ja siń ska: – A my ko cha ne go, wspa nia łe go sy na. Był ta ki

cie pły, ro dzin ny, uczu cio wy. Za wsze po ma gał in nym, słab szym, po -

szko do wa nym. Był bar dzo wraż li wy, em pa tycz ny. Tę ce chę za ob ser -

wo wa li śmy u nie go nie tyl ko my, rów nież są sie dzi. Ze wszyst ki mi

miał bar dzo do bre re la cje, był lu bia ny. Ko chał zwie rzę ta, któ re trak -

to wał jak praw dzi wych bra ci mniej szych.

Jak tra fił do Po li cji?

A.J.: – To był je go świa do my i prze my śla ny wy bór. Jak są dzę, przy -

na leż ność do WOPR, wspól ne dy żu ry z po li cjan ta mi z se zo no we go

po ste run ku w Ust ce nad mo rzem, a tak że sa ma ry tań ska po moc w ra -

tow nic twie dro go wym (dzia łał w kra jo wej spo łecz nej sie ci ra tun ko -

wej) do po mo gły mu pod jąć tę de cy zję. Nie opo no wa li śmy. Ja też

je stem by łym mun du ro wym, ofi ce rem lot nic twa woj sko we go.

W maju 1996 r., po od by ciu służ by woj sko wej w Od dzia le Pre wen cji

Po li cji w War sza wie i ukoń cze niu kur su pod sta wo we go, zo stał po li -

cjan tem plu to nu pa tro lo wo -in ter wen cyj ne go w ko mi sa ria cie przy

ul. Lud nej na war szaw skim Po wi ślu. Czuł się tam bar dzo do brze, za -

przy jaź nił się z Pio trem Na le śni kiem, swo im part ne rem z pa tro lu,

któ ry też po cho dził z Po mo rza. Tra gicz nej no cy obaj peł ni li swą

ostat nią służ bę. 

I.J.: – Ja ki był nasz syn, naj le piej świad czy je go za cho wa nie tuż

po wy pad ku. Strasz li wie po tur bo wa ny, ze zła ma nym krę go słu pem

i licz ny mi ob ra że nia mi we wnętrz ny mi zdo łał ja koś wy do stać się

z roz bi te go po lo ne za i pierw sze, co po wie dział, to by ła proś ba, aby

naj pierw ra to wać nie przy tom ne go ko le gę. Nie ste ty, syn zmarł na sto -

le ope ra cyj nym, je go ko le ga kil ka dni póź niej, nie od zy skaw szy przy -

tom no ści. Nie wiem, czym to wy tłu ma czyć, ale sta ło się to w tym

sa mym cza sie, kie dy na cmen ta rzu od by wał się po grzeb na sze go

syna. By li na nim tak że ro dzi ce Pio tra Na le śni ka. Tam ich do się gła

ta strasz na wia do mość.

W obiegowej opinii, czas goi rany. Czy da się pogodzić ze stratą
syna?

A.J.: – Ni gdy się nie po go dzi my, bo to by ła nie po trzeb na, bez sen -

sow na śmierć dwóch mło dych, wspa nia łych lu dzi, któ rzy mieli

przed so bą ca łe ży cie. Dla nas czas się za trzy mał 27 li sto pa da 1998 r. 

I.J.: – Tak, te go bó lu nikt i nic nie ukoi. Ta ra na cią gle krwa wi, jest

nie za bliź nio na. Kto prze żył śmierć wła sne go dziec ka, ten na pew no

się z na mi zgo dzi. 

A.J.: – Ra na jest nie za bliź nio na jesz cze z in ne go po wo du. Nasz

wy miar spra wie dli wo ści od kil ku na stu lat nie mo że się upo rać z osą -

dze niem spraw cy tej tra ge dii. Po dwóch pierw szych pro ce sach,

w któ rych za padł wy rok ska zu ją cy Ma cie ja U. na 7,5 ro ku po zba wie -

TYLKO ŻYCIE Z sali sądowej POLICJA 997       czerwiec 2013 r.24

Nigdy się 
z tym nie 
pogodzimy
Rozmowa z Ireną i Andrzejem Jasińskimi,
rodzicami Piotra, funkcjonariusza
I Komisariatu KRP Warszawa Śródmieście,
który zginął na służbie 27 listopada 1998 r.
na Wisłostradzie, w pościgu za uciekającym piratem drogowym. Miał zaledwie 24 lata.
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nia wol no ści za nie umyśl ne spo wo do wa nie wy pad ku ze skut kiem

śmier tel nym, w re zul ta cie wnie sio nych przez obroń ców oskar żo ne -

go ape la cji i róż nych ce lo wych dzia łań, usi łu ją cych go wy bie lić, spra -

wa dwu krot nie wra ca ła do po now ne go roz pa trze nia. Sam oskar żo ny

po pierw szym pro ce sie szyb ko wy szedł z aresz tu i od kil ku na stu lat

od po wia da już z wol nej sto py. 

Ostatnia rozprawa, zakończona 17 stycznia br., wyrokiem
całkowicie uniewinniającym Macieja U. od odpowiedzialności
karnej musiała być dla Państwa dużym zaskoczeniem.

A.J.: – Za sko cze nie to za de li kat ne sło wo. Ten wy rok to kpi na

z wy mia ru spra wie dli wo ści, a je go uza sad nie nie tak ku rio zal ne, że

po win no się zna leźć w an na łach aka de mic kiej ju rys dyk cji. Sę dzia

nie do pa trzył się związ ku przy czy no wo -skut ko we go mię dzy raj do wą

jaz dą oskar żo ne go a za ist nia łym wy pad kiem. Stwier dził też, że Ma -

ciej U. nie spo wo do wał za gro że nia ka ta stro fą w ru chu dro go wym,

bo by ła noc i pu sto na uli cach. Ni ko mu więc nie za gra żał. Można

z tego wnio sko wać, że sza leń cza jaz da po mie ście w środ ku no cy to

tyl ko nie groź ne wy kro cze nie, na któ re moż na przy mknąć oko lub

po gro zić pal cem. Na wet je śli zgi ną lu dzie, to pew nie na wła sne

życzenie.

I.J.: – Trud no mi uwie rzyć, choć nie je stem praw nicz ką, że by nie

by ło związ ku – jak stwier dził sę dzia – mię dzy pro wo ka cyj nym za cho -

wa niem oskar żo ne go Ma cie ja U. na jezd ni, je go uciecz ką przed

policją z pręd ko ścią 150–170 km/godz., a śmier cią mło dych po li cjan -

tów. Prze cież gdy by nie by ło uciecz ki, nie by ło by też po ści gu. I tej

tra ge dii. Unie win nie nie Ma cie ja U. by ło – mo im zda niem – zbyt po -

chop ne, bo jest on je śli nie bez po śred nim, to po śred nim i mo ral nym

spraw cą te go wy pad ku. Ja ko do ro sły czło wiek był prze cież w sta nie

prze wi dzieć skut ki swo je go po stę po wa nia. 

A.J.: – No, chy ba że znaj do wał się pod wpły wem al ko ho lu. Ten

wą tek nie zo stał jed nak do koń ca wy ja śnio ny. Unie win nia jąc Ma cie -

ja U., sąd da je przy zwo le nie na ła ma nie pra wa dro go we go. I to w kra -

ju, któ ry przo du je w czar nych sta ty sty kach za bi tych w wy pad kach

ko mu ni ka cyj nych. To skan da licz ny wy rok.

Dotyczy on śmierci policjantów, funkcjonariuszy publicznych – ludzi,
których państwo uzbroiło w odpowiednie instrumenty prawne
i postawiło im konkretne zadania zapewnienia spokoju
i bezpieczeństwa obywatelom. 

A.J.: – Po sta wi ło za da nia, ale po win no też ich chro nić, a w sy tu -

acjach szcze gól nych – a ta ką jest śmierć na służ bie – za pew nić nie

tyl ko ce re mo niał po grze bo wy, uho no ro wać ich po świę ce nie i od wa -

gę, ale rów nież oto czyć go dzi wą opie ką naj bliż szą ro dzi nę funk cjo na -

riu sza. Nie ro zu mie my, dla cze go ro dzi ny ofiar ka ta stro fy lot ni czej są

trak to wa ne prio ry te to wo, a ro dzi ny po li cjan tów, któ rzy zginęli na

służ bie, wy ko nu jąc po le ce nia prze ło żo nych, kla sy fi ku je się do in nej,

niż szej, ka te go rii. To nie spra wie dli we.

I.J.: – Przy kro o tym mó wić, ale na wła snej skó rze prze ko na li śmy

się, że ko lej ni de cy den ci na mi ni ste rial nych stoł kach, jak rów nież

sze fo wie Po li cji nie zbyt przej mo wa li się na szym lo sem, a z cza sem

w ogó le za po mnie li. A po cząt ko wo by ło ty le obiet nic. Pa mię tam, jak

insp. Ry szard Sie wier ski, wów czas dy rek tor Biu ra Pre wen cji KGP,

póź niej szy ko men dant sto łecz ny Po li cji, za pew niał nas, że mo że my

li czyć na każ dą po moc. Że by śmy gro ma dzi li wszyst kie ra chun ki i no -

to wa li wy dat ki zwią za ne z roz po czę tym pro ce sem są do wym. Nie ste -

ty, szyb ko oka za ło się, że by ły to tyl ko obiet ni ce bez po kry cia. Na sze

póź niej sze proś by, przy po mnie nia, a na wet oso bi ste spo tka nia mę ża

z przed sta wi cie la mi kie row nic twa MSW i ko men dan ta mi głów ny mi

Po li cji też koń czy ły się tyl ko kur tu azją.

Nie o to jed nak Pań stwu cho dzi ło.

A.J.: – Oczy wi ście, że nie. Ca ły czas chce my tyl ko dwóch rze czy

– do cze kać za koń cze nia te go pro ce su, któ ry ruj nu je na sze zdro wie

i bu dżet do mo wy, oraz uzna nia oskar żo ne go za win ne go tej tra ge dii.

Nie je ste śmy mści wi, nie do ma ga my się dla nie go spę dze nia lat

za kra ta mi, ro zu mie my rów nież dra mat je go ro dzi ny, ale mu si my

usły szeć pra wo moc ne orze cze nia o je go wi nie. Te go nie mo że my od -

pu ścić. Je ste śmy to win ni na sze mu sy no wi i je go ko le dze. Oni nie

zna leź li się tam przy pad ko wo ani dla przy jem no ści. Wy ko ny wa li swo -

je obo wiąz ki, za któ re za pła ci li wła snym ży ciem. 

I.J.: – Od no si my wra że nie, że dla Po li cji to już te mat za mknię ty.

Od ha czo ny. Pro ku ra tu ra też chy ba naj chęt niej odło ży ła by go ad acta,

sko ro już ty lu oskar ży cie li prze wi nę ło się przez sa le są do we. Nas jed -

nak cią gle nur tu je py ta nie, czy ten po ścig w ogó le miał sens? Po li cja

dys po no wa ła prze cież da ny mi kie ru ją ce go al fą ro meo i je go bra ta.

Moż na więc by ło do trzeć do nich na spo koj nie.

Dzię ku ję za roz mo wę.

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. autor
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Śmierć w po ści gu

W no cy z 26 na 27 li sto pa da 1998 r. na sto łecz nej Wi sło stra -
dzie, w po ści gu za pi ra tem dro go wym po dej rze wa nym
o jazdę pod wpły wem al ko ho lu, zgi nę ło dwóch po li cjan tów
z ko mi sa ria tu na Po wi ślu: st. post. Piotr Ja siń ski (lat 24)
i st. post. Piotr Na le śnik (lat 23).
Ucie ka ją cy al fą ro meo 26-let ni wów czas Ma ciej U. nie re ago -
wał na zna ki do za trzy ma nia (ani świetl ne, ani dźwię ko we).
We dług ze znań świad ków swo ją pro wo ka cyj ną jaz dą ba wił
się z ni mi „w kot ka i mysz kę” – to przy spie szał, to gwał tow nie
zwal niał. Na łu ku dro gi kie ru ją cy po li cyj nym po lo ne zem Piotr
Ja siń ski, chcąc unik nąć ko li zji z al fą ro meo, zje chał na pra wy
pas ru chu, wpadł w po ślizg, po czym bo kiem sa mo cho du
ude rzył w ulicz ną la tar nię. Po li cjan ci do zna li śmier tel nych ob -
ra żeń. Ma ciej U., nie za trzy mu jąc się, uciekł z miej sca zda rze -
nia.
Oskar żo ny o spo wo do wa nie te go wy pad ku Ma ciej U. był już
dwu krot nie ska zy wa ny przez sąd na ka rę 7,5 ro ku po zba wie -
nia wol no ści, jed nak po ape la cjach sąd od wo ław czy zwra cał
spra wę do po now ne go roz pa trze nia. W trze cim pro ce sie, za -
koń czo nym w stycz niu br., zo stał cał ko wi cie unie win nio ny.
W uza sad nie niu sąd stwier dził, że brak jed no znacz nych do -
wo dów, aby Ma ciej U. przy czy nił się do za ist nia łe go zda rze nia.
Nie do strzegł też związ ku przy czy no wo -skut ko we go mię dzy
tra gicz ną śmier cią oby dwu funk cjo na riu szy a pro wo ka cyj ną
jaz dą oskar żo ne go, pę dzą ce go Wi sło stra dą ok. 150–170
km/godz.
Pro ku ra tu ra oraz oskar ży cie le po sił ko wi (Ire na i An drzej Ja -
siń scy – ro dzi ce tra gicz nie zmar łe go po li cjan ta) zło ży li już
ape la cje od wy ro ku Są du Re jo no we go dla War sza wy-Śród -
mie ścia. 

24-25.06:Layout 6  5/21/13  1:32 PM  Page 25



26-28.06:Layout 6  5/20/13  9:06 AM  Page 26



P o zna li śmy się pa rę lat te mu. Strze la li śmy ra zem, strze la li śmy osob no, strze la -

li śmy w te amie, by wa ło na wet, że strze la li śmy do sie bie na wza jem, bo nie każ -

dy za czy nał od pik se lo we go mun du ru i sty li za cji na U.S. Ma ri ne Corps.

JE STE ŚMY CO RE TE AM 
Po tem po wsta ła gru pa, w któ rej ze bra ło się kil ku we te ra nów week en do wych roz gry -

wek. Za czę li śmy jeź dzić na zor ga ni zo wa ne im pre zy wy ma ga ją ce odro bi ny tre nin gu,

pla no wa nia, tak ty ki i do wo dze nia. Łą czy nas pa sja mi li tar na ze szcze gól nym uwzględ -

nie niem Kor pu su Pie cho ty Mor skiej Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki Pół noc nej. 

W Co re Te am na sta łe jest dzie więć osób. Każ da z wła snym sprzę tem, wie dzą, spe -

cja li za cją i in dy wi du al nym nu me rem na rę ka wie dru ży no we go T -shir ta z lo go przed -

sta wia ją cym czasz kę w ame ry kań skim heł mie z dwo ma skrzy żo wa ny mi no ża mi

Ka -Bar w tle. Ofi cjal nie i na pierw szy rzut oka – nor mal ni. Pry wat nie, po go dzi nach

– ma nia cy mi li ta riów. Zgra ny ze spół. Po za po lem wal ki: nie zdy scy pli no wa na, drwią -

czerwiec 2013 r.       POLICJA 997 Rekonstruktorzy  PASJE 27

CORE 
TEAMNa początku była fascynacja

plastikowym wojskiem, 
broń z patyków, odgłosy
strzelanin wydawane
paszczą i zasadzki
w krzakach opodal
piaskownicy. Dwadzieścia
kilka lat później powietrze
zaczęły ciąć białe kulki,
grzechotać elektryczne
karabiny, eter wypełniły
nadawane przez
krótkofalówki komunikaty
bojowe… wspomnienia
powróciły...

Co to jest re kon struk cja mi li tar na? Naj wyż szy sto pień uzna nia, czy li na śla dow nic two – twierdzą członkowie CORE TEAM

t
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ca z sie bie na wza jem ban da in dy wi du ali stów.

W bo ju – jak pal ce jed nej dło ni ści śnię te

w pięść. Wal czy my ra zem, szko li my się ra zem

i im pre zu je my ra zem. Kum ple. Na po lu wal -

ki i pry wat nie. To pa sja, a nie chwi lo wa fa -

scy na cja. Sie dzi my w tym od lat. To je den

z waż nych mo ty wów w ży ciu, na wet je śli

masz po waż ną pra cę, kre dyt, dzie ci i ma ło

cza su. Nikt nie mó wi o tym: hob by. To spo -

sób na ży cie.

BROŃ
W sy mu lo wa nych star ciach po słu gu je my się

wier ny mi re pli ka mi bro ni uży wa nej przez

ame ry kań skich Ma ri nes. Wszyst ko jak w ory -

gi na łach: ogień po je dyn czy, cią gły, bez piecz -

nik, ma ni pu la to ry, ko niecz ność zmia ny

ma ga zyn ków, wa ga, wy wa że nie, wy gląd. Ka -

ra bi ny ob wie szo ne ak ce so ria mi: la tar ki tak -

tycz ne, la se ro we znacz ni ki ce lu, ce low ni ki

optycz ne, ho lo gra ficz ne, ko li ma to ry, chwy ty,

dwój no gi i tłu mi ki dźwię ku. Re pli ki ma ją na -

pęd elek trycz ny, sil nik na pi na sprę ży nę, któ -

ra po ru sza tło kiem, sprę ża jąc po wie trze

wy rzu ca ją ce kom po zy to wy po cisk z lu fy.

Pręd kość po cząt ko wa: gru bo po nad sto me trów na se kun dę. Za sięg:

pięć dzie siąt do osiem dzie się ciu me trów w peł nym au to ma tycz nym

lub pół au to ma tycz nym cy klu ognia. Sek cja sztur mo wa Co re Te am

dys po nu je ka ra bin ka mi M4A1 w wer sji kla sycz nej i skró co nej CQBR,

sek cja wspar cia – ka ra bi na mi wy bo ro wy mi M110 oraz lek ki mi ka ra -

bi na mi ma szy no wy mi M60 i M249. W ka bu rze na udzie każ dy no si

pi sto let Colt MEU, lub M1911, wy ko rzy sty wa ny na krót kim dy stan -

sie i w po miesz cze niach. Każ da jed nost ka bro ni, wzo rem ame ry kań -

skich spe cjal sów – po ma lo wa na far bą w sprayu, w ma sku ją cy de seń

pia sko wo -brą zo wy z cha rak te ry stycz nym wzo rem skó ry wę ża. Strze -

la my też na ostro, z bro ni pal nej. Sta tycz nie na strzel ni cach i dy na -

micz nie – na szko le niach. 

RE KO
Co to jest re kon struk cja mi li tar na? Naj wyż szy sto pień uzna nia, czy li

na śla dow nic two. Ła du jesz ku pę ka sy i po świę casz spo ro cza su na to,

że by skom ple to wać sprzęt i móc wy glą dać na po lu wal ki jak praw dzi -

wy Ma ri ne z Dru gie go Ba ta lio nu Ope ra cji Spe cjal nych Kor pu su.

Z jed nej stro ny jest lans, do brej ja ko ści bo jo wy sprzęt, z dru giej – to

to tal nie prze gwiz da na spra wa, bo kom ple to wa nie ni gdy się nie koń -

czy. Za wsze jest coś, co chciał byś jesz cze mieć, cza sa mi zmie nia się

re gu la mi no wa li sta sprzę tu, a ty usi łu jesz na dą żyć. Po lo wa nie na au -

kcjach, spro wa dza nie sprzę tu ze Sta nów, wśle pia nie się w zdję cia

i nie koń czą ce się dys ku sje o tym, co jest ko szer ne, a co nie, czy li co

od po wia da rze czy wi sto ści, a cze go za ło żyć nie wy pa da. Rzecz żmud -

na i nie ta nia. Ale kie dy na zlo cie wy cho dzisz z od dzia łem do bo ju –

wszy scy od stóp do głów ubra ni w ten szpej – heł my, stro bo sko py,

go gle, mun du ry, ku lo od por ne ka mi zel ki tak tycz ne, ła dow ni ce, ple ca -

ki, ochra nia cze, pik se lo we mun du ry, na szyw ki i jed na cho le ra wie co

jesz cze – to jest uczu cie je dy ne w swo im ro dza ju. Oczy wi ście po kil -

ku na stu go dzi nach w po lu za czy nasz prze kli nać swo ją głu po tę, bo

tar ga nie trzy dzie stu ki lo gra mów sprzę tu po la sach, gó rach i ro wach

po tra fi dać nie źle w kość.

Po za tym: ła piesz część men tal no ści, część szny tu jed nost ki, którą

od twa rzasz. Nikt nie re kon stru uje woj ska kra ju, za któ rym nie prze -

pa da. Umów my się, że jak mi ja my na par kin gu gru pę re ko bo jow ni -

ków is lam skich, to nie pa trzy my na sie bie prze sad nie przy jaź nie.

Re kon struk tor re kon struk to ra na mie ście po zna bez tru du. Li czą się

de ta le. Spo sób wią za nia bu tów. Klips do bre go no ża wy sta ją cy z kie -

sze ni. Ba li stycz ne oku la ry na czap ce z dasz kiem. Fla ga ak tyw na

w pod czer wie ni. Bla chy. Dla po stron nych je ste śmy przy pad ko wy mi

go ść mi w woj sko wych por t kach. Dla sie bie – bran ża. Dys kret ne kiw -

nię cie gło wą, uśmiech. Wie my o co cho dzi, sza cu nek, bra cie. Ile

kosz tu je re ko USMC? Nie mam po ję cia. Pre cy zyj na od po wiedź nie

jest moż li wa, a na wet nie wska za na, bo mo gła by prze ra zić sa me go re -

kon struk to ra al bo skło nić je go żo nę do zło że nia po zwu roz wo do we -

go. Le piej o tym nie mó wić gło śno. 

MIL SIM 
O co cho dzi? O jak naj wier niej sze od wzo ro wa nie wa run ków bo jo -

wych i sa mej wal ki. Mil sim (mi li ta ry si mu la tion – sy mu la cje dzia łań

woj sko wych, od gry wa ne przez cy wi lów – przyp. P. Ost.) – to im pre -

za ze sce na riu szem. Jak na fron cie – są si ły wła sne, so jusz ni cze i jest

prze ciw nik, są za da nia do wy ko na nia i ce le do osią gnię cia. Jest łań -

cuch do wo dze nia i sys tem łącz no ści. Jest za ple cze fron tu ze szta -

bem, trans port, cza sem po jaz dy bo jo we, na wet praw dzi we czoł gi.

Wresz cie jest wal ka. Ta ka na „śmierć i ży cie”. Zgi niesz – wra casz

do do mu, na wet je śli kam pa nia trwa dwa dni, a ty do sta łeś kul kę

pięć dzie siąt me trów za ogro dze niem wła snej ba zy, kil ka mi nut

po roz po czę ciu dzia łań. Zo sta niesz ran ny w no gę – nie mo żesz bie -

gać. W rę kę – nie mo żesz strze lać. Me dyk nie zdą ży, nie za ta mu je sy -

mu lo wa ne go krwo to ku prze strze lo ne go płu ca, nie usztyw ni

strza ska nej koń czy ny – ga me over. Ty i twój te am to część tej kam -

pa nii, ele ment sił wła snych, zo bo wią za ny do wy ko na nia za da nia, któ -

re po wie rza ci do wód ca. Wszy scy w peł nym sprzę cie, w cięż kich

ba li stycz nych ka mi zel kach, z ple ca ka mi wy ła do wa ny mi za pa so wy mi

ra cja mi żyw no ścio wy mi i wo dą, w heł mach, ugi na jąc się pod cię ża -

rem do dat ko wych ma ga zyn ków, z twa rza mi w bar wach ochron nych

– idzie cie i sta ra cie się wy ko nać za da nie. Zdo być punkt opo ru, wes -

przeć si ły wła sne w sztur mie, ura to wać ze strze lo ne go pi lo ta, od zy -

skać da ne wy wia dow cze, zro bić da le ki zwiad. 

To nie jest im pre za fir mo wa z pa int bal lem i wie czor nym ogni -

skiem. W no cy nikt woj ny nie za wie sza, nie ma dom ków z prysz ni -

cem i cie płym wy rkiem. Jest las. Ciem no, deszcz nie deszcz, zim no
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SE VI
Wśród urzęd ni ków, le ka rzy, przed się -
bior ców, gra fi ków kom pu te ro wych,
do rad ców ubez pie cze nio wych i dy -
rek to rów fi nan so wych w Co re Te am
jest tak że po li cjant – asp. Se we ryn
Prząd ka, dziel ni co wy z KRP IV na
war szaw skiej Wo li. 
W Po li cji słu ży od po ło wy 1999 r. Dla -
cze go wy brał Po li cję? Od po wiedź jest
pro sta – fa scy na cja służ ba mi mun du -
ro wy mi. Od 2003 r. jest dziel ni co wym. 
Hi sto ria woj sko wo ści, dzie je jed no -
stek, w szcze gól no ści ame ry kań skich, in te re so wa ły go od daw na. 

– Od za wsze oglą da łem fil my do ku men tal ne o bi twach, chło ną łem
wszyst kie wia do mo ści o Ma ri nes  – mó wi Se we ryn Prząd ka z Co re
Te am „Se vi”. – W pra cy wie dzą, że mam ho pla na tym punk cie.
Żona mó wi cza sa mi, że to nie ma ło kosz tu je… Syn ma na ra zie trzy
lata, ale jak pod ro śnie, to pew nie też go w to wcią gnę.

P. Ost. 
zdj. www.co re -te am.pl i Andrzj Mitura 

Karta identyfikacyjna „policyjnego US Marine”
ze strony www.core-team.pl

t
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czy upał – na pie rasz, szu kasz wro ga. Ude rzasz lub bro nisz się.

W prze rwach za sta na wiasz się, co nor mal ny fa cet ro bi w bło cie

na dnie ro wu, w zim nie o pią tej ra no ob ser wu jąc dro gę i ra por tu jąc

szta bo wi ak tyw ność prze ciw ni ka szy fro wa nym ko mu ni ka tem? Od -

po wie dzi nie ma. Chęć po wro tu – jest, zde cy do wa nie. Co w tym faj -

ne go? Niech mnie szlag, je śli wiem. Spró buj sam.

RANGER SCHOOL
Kto uwa ża, że to, co ro bi my, jest tyl ko i wy łącz nie za ba wą, po wi nien

po je chać na Ran ger Scho ola. To szko le nie pro wa dzo ne przez Roc co

Spen ce ra – żoł nie rza U.S. AR MY w ran dze ma jo ra. Gość ma uśmiech

dziec ka i bar ki su ge ru ją ce, że jed nym mach nię ciem był by w sta nie

urwać łeb, nie roz le wa jąc przy tym her ba ty trzy ma nej w dru giej ręce.

Ame ry kań ski ma jor w sta nie spo czyn ku. Twar dy za wod nik, do świad -

czo ny ofi cer z do brym okiem do lu dzi i ogrom ną wie dzą, któ rą dzie li

się chęt nie. 

Na szko le niu o szó stej zry wa ją z wy ra. Za pra wa fi zycz na, bieg

w sprzę cie, gim na sty ka, pomp ki, przy sia dy. O wpół do siód mej – po

tym jak prze nio słeś dzie sięć ki lo cięż sze go od sie bie go ścia chwy -

tem ewa ku acyj nym na dy stan sie stu me trów, wo łasz ma mę i chcesz

do do mu. Dzia łasz w wiecz nym nie do cza sie. Do sta jesz za da nia zaj -

mu ją ce dwa dzie ścia mi nut i dzie sięć mi nut na wy ko na nie. Jesz

na roz kaz. Pa lisz w stre fie. Cho dzisz z bro nią. Sprzęt trzy masz roz -

ło żo ny w go to wo ści na wy pa dek alar mu. Spóź nisz się – punk ty kar -

ne. Za po mnisz gi we ry – punk ty kar ne. Za ja rasz po za stre fą – punk ty

kar ne. Py sku jesz, kwe stio nu jąc przy zna nie punk tów kar nych – punk -

ty kar ne. W mię dzy cza sie – szko le nie. Po ru sza nie się i zmia na szy ku,

tak ty ka ma łych zgru po wań pie cho ty, ob słu ga bro ni, ka mu flaż. Pla -

no wa nie mi sji, sy tu acja, za ło że nia tak tycz ne. Bu do wa nie mi nia tu ro -

wej ma py z pia sku i ga łę zi. Bu do wa nie ma kie ty obiek tu, ćwi cze nie

na su cho. Przy każ dym błę dzie – po wtór ka. Do skut ku. Pod wie czór

le cisz z nóg. Masz tyl ko jed ną ma łą rzecz do zro bie nia przed snem –

wy ko nać mi sję, do któ rej szko li łeś się i któ rą pla no wa łeś przez ca ły

dzień. Wkła dasz sprzęt. Ma lu jesz fa cja tę w ko lo ry ochron ne. Przy -

cze piasz ka mu flaż do opo rzą dze nia, li ście, ga łę zie, tra wę. Nic nie ma

pra wa świe cić ani grze cho tać. Pro sisz kum pla, że by sprze dał ci pa rę

pła skich po gę bie, bo za sy piasz na sto ją co. W koń cu wy cho dzisz w te -

ren, w szy ku, za cho wu jąc bez względ ną dys cy pli nę świetl ną i dźwię -

ko wą. Ty rasz po le sie. Szu kasz ce lu. Ro bisz po dej ście. Usta lasz stre fy

ostrza łu, dro gę ewa ku acji, ob ra biasz dzie siąt ki zmien nych. Przy każ -

dym za trzy ma niu szy ku cze kasz mi nu tę w po zy cji klę czą cej, po mi -

nu cie – zgod nie z pro ce du rą, kła dziesz się na zie mi i kon tro lu jesz

swo ją stre fę ostrza łu. Pa dasz i wsta jesz kil ka set ra zy w cią gu mi sji.

Sprzęt cią ży. Ko la na i krę go słup krzy czą o zmi ło wa nie. To nie jest

szko le nie na su cho, za prze ciw ni ków masz ży wych lu dzi, z ka ra bi na -

mi rów nie sku tecz ny mi jak twój, prze szko lo nych, zna ją cych te ren.

Ma sze ruj al bo giń. Po in ten syw nej strze la ni nie, w dy mie i hu ku pe -

tard, na pom po wa ny ad re na li ną po sam su fit, masz pa rę ki lo me trów

mar szu do ba zy i czte ry go dzi ny do po bud ki. I tak przez pa rę dni

z rzę du. Mu si w nas być ja kiś pier wia stek ma so chi zmu, ale Co re

Team za pi su je się na szko le nie co ro ku. 

I I I 

Na ślu bie kum pla z Co re Te amu, w do mu we sel nym, wi sia ła ta bli -

ca po ka zu ją ca roz kład sto li ków. Każ dy sto lik ozna czo ny, ro dzi na pan -

ny mło dej, ro dzi na pa na mło de go, wszyst kie krze sła opi sa ne

imie niem i na zwi skiem go ścia. Tyl ko je den sto lik róż nił się w tym

roz kła dzie. Był opi sa ny ja ko Co re Te am, a za miast imion i na zwisk

umiesz czo no nu me ry służ bo we: od 211 do 219. Zro zu mia łe bez

zbęd nych wy ja śnień i o to cho dzi.

LO LO – CZŁO NEK CO RE TE AM
zdj. Mi chał Szew czyk
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CORE TEAM w plenerach zdjęciowych serialu „Misja Afganistan”
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Wubie głym ro ku w Po li cji od no to wa -

no 27 prób sa mo bój czych. Śmier cią

za koń czy ło się 16 przy pad ków.

I cho ciaż sta ty sty ki mó wią, że współ czyn -

nik czę sto ści za ma chów samobójczych

wśród po li cjan tów jest mi ni mal nie wyż szy

niż w ca łej po pu la cji, róż ni ce wła ści wie nie

wy stę pu ją.

PRO FIL SA MO BÓJ CY
– Licz ba sa mo bójstw w Pol sce jest nie do -

sza co wa na. Moż na więc śmia ło po wie dzieć,

że ge ne ral nie nie od bie ga my od ogó łu ja ko

gru pa spo łecz na i czę stość sa mo bójstw

popełnianych przez po li cjan tów jest na 

tym sa mym po zio mie co w ca łej po pu la cji

– mówi Do mi ni ka Bo lek.

Zde cy do wa na więk szość sa mo bój ców

w Po li cji to lu dzie w wie ku 30–40 lat,

z dłuż szym sta żem pra cy, wy kształ ce niem

śred nim, peł nią cy służ bę w pio nie pre wen -

cji. Dla cze go w pre wen cji? W tym pio nie

jest naj wię cej funk cjo na riu szy. 

– Ale je śli weź mie my pod uwa gę li czeb -

ność po szcze gól nych pio nów służ by, oka że

się, że czę sto tli wość po peł nia nia sa mo -

bójstw na przy kład wśród po li cjan tów kry -

mi nal nych jest bar dzo zbli żo na – do da je

psy cho log. 

W 2012 ro ku, po dob nie jak w po przed -

nich la tach, naj wię cej za ma chów sa mo bój -

czych od no to wa no wśród pod ofi ce rów

i aspi ran tów, co rów nież wy ni ka z fak tu, że

te gru py są w Po li cji naj licz niej sze. Po -

nad po ło wa osób wy bie ra ła śmierć przez po -

wie sze nie. Bro ni uży to w ośmiu spo śród

wszyst kich ana li zo wa nych przy pad ków. 

NIE PO KO JĄ CE SY GNA ŁY
Z re gu ły jest tak, że osiem na dzie sięć osób

po peł nia ją cych sa mo bój stwo wy sy ła sy gna -

ły, za nim zde cy du je się na de spe rac ki krok.

Jed ni mó wią wprost, in ni in for mu ją po -

śred nio. Roz da ją swo je rze czy, pi szą li sty

po że gnal ne, po rząd ku ją spra wy. W 14 ana -

li zo wa nych przy pad kach z ubie głe go roku

ko le dzy z pra cy i ro dzi na za uwa ży li ta kie

nie po ko ją ce za cho wa nia i re ak cje mo gą ce

świad czyć o prze ży wa nym kry zy sie. Oprócz

ob ni że nia na stro ju by ły to na si lo ne od czu -

wa nie lę ku, zmien ność na stro ju, wy bu cho -

wość, izo lo wa nie się, utra ta ape ty tu,

za bu rze nia snu, a tak że nad uży wa nie al ko -

ho lu.

– Al ko hol i sa mo bój stwa są ze so bą zwią za -

ne. W co dru gim przy pad ku po peł nie nia sa -

mo bój stwa lub pró by sa mo bój czej oso by by ły

pod wpły wem al ko ho lu. Nie zna czy to, że

wszy scy mie li pro blem al ko ho lo wy – mó wi

psy cho log. – Nie każ dy sa mo bój ca jest al ko -

ho li kiem lub cier pi na de pre sję tuż przed

sa mo bój stwem. Za to każ dy z du żym wy -

prze dze niem wy sy ła do oto cze nia sy gna ły.

Trze ba mieć uszy i oczy otwar te. Je śli ta kie

sy gna ły wi dzi ko le ga czy prze ło żo ny, po wi -

nien za py tać, co się dzie je al bo za wia do mić

psy cho lo ga.

PY TA NIE WPROST
Oso ba w kry zy sie po trze bu je po mo cy. Dla -

te go je śli po dej rze wasz, że ktoś pla nu je sa -

mo bój stwo, py taj wprost: Jest tak źle, że
my ślisz, że by się za bić? W ja kich mo men tach
o tym my ślisz? Jak czę sto?

– Nie chce my i bo imy się za da wać ta kie

py ta nia, że by nie spro wo ko wać, nie pod su nąć

roz wią za nia – mó wi Do mi ni ka Bo lek. – To ko -

lej ny mit, bo roz ma wia nie o sa mo bój stwie

wca le nie zwięk sza ry zy ka pod ję cia pró by sa -

mo bój czej. Prze ciw nie, roz mo wa da je ulgę

i jest szan są wy rzu ce nia z sie bie emo cji, te go

co mę czy.

Je śli za py ta my po waż nie, ma my szan sę

do stać wia ry god ną od po wiedź. Je śli nie wie -

my, co po wie dzieć, wy słu chaj my, po zwól my

się wy po wie dzieć do koń ca, nie zmie niaj my

te ma tu i nie ba ga te li zuj my ta kich zwie rzeń.

Dla na sze go roz mów cy był by to znak, że nie

trak tu je my go po waż nie.

BEZ TA JEM NIC
Ogrom nym błę dem, ja ki po peł nia my w ta -

kich sy tu acjach, jest prze ko na nie, że zwie -

rza ją ca się nam oso ba ocze ku je od nas

go to we go roz wią za nia, na tych mia sto wej

pomocy. Stąd na pręd ce wy my śla ne ra dy

i po ucze nia.

– W ta kich sy tu acjach naj le piej skon tak -

to wać się z psy cho lo giem – mó wi Do mi ni -

ka Bo lek i prze strze ga przed dwo ma

błę da mi, któ rych oto cze nie oso by w kry zy -

TYLKO SŁUŻBA Psychologowie policyjni POLICJA 997       czerwiec 2013 r.30

Zawsze są sygnały

DLA CZE GO? PY TA NIE O MO TY WY

Kil ku let nie ob ser wa cje zja wi ska sa mo bój czo ści w Po li cji wska zu ją, że mo ty wy po -
peł nia nia sa mo bójstw wśród funk cjo na riu szy i pra cow ni ków cy wil nych nie róż nią się
od mo ty wów wy stę pu ją cych w spo łe czeń stwie. Są one zwią za ne z czte re ma sfe ra -
mi:
• trud ną sy tu acją oso bi stą: kon flik ty mał żeń skie lub w związ ku, po peł nie nie prze -

stęp stwa, pro ble my fi nan so we, kon flik ty w ro dzi nie;
• śro do wi skiem pra cy: strach przed ka rą dys cy pli nar ną, za wie sze nie w czyn no ściach

służ bo wych, spa dek ja ko ści pra cy, trud na współ pra ca z prze ło żo nym;
• oso bo wo ścio we: uza leż nie nie od ha zar du, za bu rze nia oso bo wo ści, skłon ność

do in tro wer sji;
• zdro wot ne: roz wój cho ro by psy chicz nej, za bu rze nia o cha rak te rze de pre syj nym,

uza leż nie nie od al ko ho lu, cho ro ba so ma tycz na.

5 RAD –
JAK MO ŻESZ PO MÓC? 

• Słu chaj!
• Szcze rze i otwar cie roz ma wiaj
• Nie bój się py tać
• Okaż tro skę i zro zu mie nie
• Nie oce niaj

Panuje przekonanie, że kto mówi o odebraniu sobie życia, nie zrobi tego.
Bo przecież ludzie często gadają: mam dość, zbrzydło mi to życie… i żyją
dalej. – Nieprawda – protestuje Dominika Bolek, psycholog z KGP. 
– To jeden z podstawowych mitów. Samobójca, zanim targnie się na życie,
prawie zawsze daje znać o swoich zamiarach.
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sie nie mo że po peł nić. Po pierw sze: nie

wol no zo sta wić ta kich in for ma cji dla sie -

bie i nic z ni mi nie zro bić. Po dru gie: nie

wol no obie cy wać, że za cho wa się wszyst ko

w ta jem ni cy. 

– Nie za czy na my roz mo wy od stwier dze -

nia, że to zo sta nie między na mi. Można

obie cać, że nie bę dzie się plot ko wać, roz -

po wia dać, ale nie, że nie zwró ci my się

z proś bą o po moc do spe cja li sty – tłu ma czy

psy cho log.

AN NA KRAW CZYŃ SKA

czerwiec 2013 r.       POLICJA 997 Psychologowie policyjni  TYLKO SŁUŻBA 31

Licz ba sa mo bójstw w Po li cji w la tach 1998–2012 SY GNA ŁY 
OSTRZE GAW CZE

• Bez po śred nie lub po śred nie wy po -
wie dzi do ty czą ce sa mo bój stwa

• Pró ba(y) sa mo bój cza(e) w prze szło ści
• Na gła zmia na za cho wa nia, na stro ju
• Po rząd ko wa nie spraw, za cho wa nia

po że gnal ne
• Nad uży wa nie al ko ho lu, nar ko ty ków

źró dło: KGP
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W po ło wie kwiet nia w WSPol. w Szczyt -

nie od był się fi nał czwar tej Ogól no -

pol skiej Olim pia dy Po li cyj nej. Lau-

re at i czter na ścio ro fi na li stów otrzy ma li in dek -

sy na stu dia cy wil ne. W tym ro ku do olim pia -

dy przy stą pi ło 204 uczest ni ków z 72 szkół

z ca łej Pol ski – i nie są to wy łącz nie szko ły

z kla sa mi o pro fi lu po li cyj nym, for mu łę olim -

pia dy roz sze rzo no bo wiem po pierw szej edycji.

Pod ko niec kwiet nia w SP w Słup sku zor ga -

ni zo wa no na to miast II Tur niej Klas Po li cyj -

nych: ry wa li zo wa ło w nim sześć szkół

po nad gim na zjal nych, z któ ry mi słup ska szko ła

pod pi sa ła umo wę o współ pra cy. W koń cu ma ja

o ty tuł Kla sy Po li cyj nej Ro ku 2013 wal czy li zaś

w SP w Pi le uczest ni cy V Ogól no pol skie go

Tur nie ju Klas Po li cyj nych. Zgło sze nia na de sła -

ło 48 szkół, a po nie waż re gu la min okre śla, że

w za wo dach mo że wziąć udział tyl ko 25,

w mar cu w KGP, SP w Ka to wi cach i SP w Pi le

zor ga ni zo wa no kwa li fi ka cje. 

PRZE PUST KA NA STU DIA
Ogól no pol ska Olim pia da Po li cyj na jest or ga ni -

zo wa na na wzór olim piad te ma tycz nych: obec -

nie w WSPol. mo gą brać w niej udział

ucznio wie klas ma tu ral nych. Naj waż niej sze na -

gro dy to in dek sy uczel ni. 

– Wzię łam udział w pierw szej olim pia dzie

po li cyj nej w 2010 r., ale nie po szło mi zbyt do -

brze. Nie da łam jed nak za wy gra ną i wy star to -

wa łam rok póź niej. Bar dzo chcia łam tu taj

stu dio wać, nie bra łam pod uwa gę żad nej in nej

uczel ni. Oczy wi ście po skoń cze niu szko ły chcę

zo stać po li cjant ką – opo wia da Agniesz ka Ku li -

gow ska, stu dent ka II ro ku i lau re at ka tej olim -

pia dy z 2011 r. Jest ab sol went ką kla sy po li cyj -

nej w By to miu i mó wi, że wy nie sio na ze szko -

ły śred niej wie dza o pod sta wach pra wa bar dzo

jej się przy da je na stu diach. Do ma tu ry pod cho -

dzi ła już na lu zie, bo wstęp na wy ma rzo ną

uczel nię mia ła za pew nio ny dzię ki olim pia dzie.

Bar tosz Gło wac ki, stu dent I ro ku bez pie -

czeń stwa we wnętrz ne go, też do stał się do

WSPol. dzię ki udzia ło wi w olim pia dzie – jest

fi na li stą z 2012 r. Skoń czył kla sę o pro fi lu me -

ne dżer sko -praw nym w LO w Ino wro cła wiu.

– Mo im zda niem to spe cy ficz na olim pia da, bo

du żo w niej wie dzy praw ni czej, trze ba znać

kon kret ne usta wy i roz po rzą dze nia – mó wi.

– Gdy bym znów miał po dej mo wać de cy zję o wy -

bo rze stu diów, to zde cy do wał bym tak samo, na

pew no chcę póź niej wstą pić do Po li cji.

IN TE GRA CJA NA TUR NIE JU
W tym ro ku po raz pią ty w SP w Pi le od był się

tur niej dla klas po li cyj nych – lau re aci ko lej nych

edy cji to ze spo ły szkół z Grom ni ka, Wro nia, Ka -

to wic i Pi ły. (W mo men cie od da wa nia te go nr.

„Po li cji 997” do dru ku nie był zna ny jesz cze

zwy cięz ca pią te go tur nie ju). Dru ży ny zma ga ły

się w na stę pu ją cych kon ku ren cjach: test wie -

dzy o Po li cji, tor prze szkód, udzie la nie pierw -

szej po mo cy przed me dycz nej i spraw dzian

umie jęt no ści strze lec kich. Do dat ko wym, nie -

punk to wa nym za da niem był kon kurs na pla kat

pro fi lak tycz ny pod ha słem Bez piecz na szko ła.

Na gro dą dla zwy cięz ców jest pu char ko men -

dan ta głów ne go Po li cji i ty tuł Kla sy Po li cyj nej

Ro ku 2013. Tur niej to au tor ski po mysł pil skiej

SP, ma słu żyć upo wszech nia niu wśród mło dych

lu dzi wie dzy o bez pie czeń stwie i po rząd ku pu -

blicz nym oraz in te gro wać mło dzież klas o pro -

fi lu po li cyj nym. To też oka zja do spo tka nia dy -

rek to rów szkół pro wa dzą cych te kla sy. 

Or ga ni zo wa niem tur nie ju zaj mo wał się m.in.

insp. Wi told Maj chro wicz: w la tach 2006–2011

za stęp ca ko men dan ta SP w Pi le, a obec nie za -

stęp ca ko men dan ta SP w Słup sku ds. dy dak -

tycz nych. Od ub.r. szko ła ta ma swój tur niej dla

klas o pro fi lu po li cyj nym. 

– Za pra sza my wy łącz nie szko ły, z któ ry mi

mamy pod pi sa ne umo wy o współ pra cy, na razie

jest to sześć pla có wek z pół noc nej Pol ski, po nie -

waż klu czem jest tu bli ska od le głość od naszej

szko ły – mó wi insp. Maj chro wicz. – Na gro dą

głów ną jest pu char ko men dan ta SP w Słup sku:

w tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, zdo -

by ła go dru ży na Pry wat ne go Mło dzie żo we go

Liceum Ogólnokształcącego ze Słup ska.

W Pol sce jest co naj mniej 200 szkół z kla sa -

mi o pro fi lu po li cyj nym – za tem jest to spo ra

gru pa mło dych lu dzi, któ rzy po ten cjal nie mogą

być sprzy mie rzeń ca mi Po li cji.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. To masz Mu rasz ko (WSPol.), 
Ro bert Ste fań ski (SP w Słup sku)

Z NAMI Co wiesz o Policji? POLICJA 997       czerwiec 2013 r.32

Wal ki klas
Na wiosnę w trzech szkołach Policji trwały zmagania uczniów klas
policyjnych. Nagrodami były m.in. indeksy WSPol. i puchar komendanta
głównego Policji.

Konkurencje w turnieju klas policyjnych 
w Szkole Policji w Słupsku

Tegoroczni zwycięzcy olimpiady w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
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Policja ma kontakt z jasnowidzem zwykle wtedy, gdy
rodzina zaginionego przynosi mapkę miejsca, w którym
ma znajdować się ciało ich bliskiego – albo kiedy nie
ma już innego wyjścia, bo wyczerpały się wszystkie
policyjne metody śledcze. 

Na „ofi cjal nej stro nie naj słyn niej sze go pol skie go ja sno wi dza”

(to cy tat z tej że stro ny) z Człu cho wa są m.in. po dzię ko -

wa nia od ko mend lub po twier dze nia ko rzy sta nia z je go

po mo cy przy po szu ki wa niach. Pi sma te na zwa no do ku men ta mi po -

li cyj ny mi. Jed no z po dzię ko wań z 2008 r. brzmi: Sek cja kry mi nal na
KMP w Łom ży skła da Pa nu szcze re po dzię ko wa nia za po moc w po -
szu ki wa niach za gi nio nej Mar ty G. z Łom ży. Dzię ki prze ka za nej przez
Pa na wi zji, a w szcze gól no ści za war tej w niej wy star cza ją co do kład nej
lo ka li za cji, zo sta ły od na le zio ne zwło ki za gi nio nej. W spo sób god ny Mar -
ta zo sta ła po że gna na przez naj bliż szych i przy ja ciół, któ rzy uczest ni czy li
w jej ostat niej dro dze. Pa na po moc przy czy ni ła się do za osz czę dze nia ro -
dzi nie Mar ty ro sną ce go z każ dym dniem nie po ko ju i bó lu po stra cie oso -
by naj bliż szej. Za osz czę dzo ny zo stał tak że trud i wy si łek po li cjan tów
oraz in nych osób za an ga żo wa nych w ak cję po szu ki waw czą. Pod pi sał je

ów cze sny na czel nik sek cji kry mi nal nej KMP w Łom ży pod insp. Ro -

bert Gó rec ki.

– Ro dzi na za gi nio nej Mar ty G. po pro si ła pa na Krzysz to fa Jac kow -

skie go o po moc, a po tem do star czy ła nam ma te ria ły od nie go – mówi

pod insp. Gó rec ki, obec nie za stęp ca ko men dan ta miej skie go

w Łomży. – Trwa ły już wte dy czyn no ści po li cyj ne. W koń cu w po bli -

żu wska za ne go przez ja sno wi dza miej sca zna le zio no cia ło. Co do po -

dzię ko wań, to by ła to su ge stia ko men dan ta – wy sy ła się zresz tą wie le

róż nych pism, by ko muś zro bić przy jem ność. 

KUR TU AZJA Z GO TOW CA
Po dob nie wy glą da ły po szu ki wa nia Mar ka K. z Eł ku w 2008 r. 

– Ni gdy ofi cjal nie nie wy stę po wa łem z proś bą o po moc do żad ne -

go ja sno wi dza, mu szę twar do stać na zie mi – wy ja śnia insp. Ma rek

Hy zop ski, ko men dant po wia to wy Po li cji w Eł ku. – Nie mo gę jed nak

od mó wić ro dzi nie, któ ra by ła u nie go, aby nie by ło za rzu tów, że po -

li cja nie wy ko rzy sta ła ja kiejś in for ma cji. To są zwy kle trud ne spra wy.

W po dzię ko wa niach na pi sa no: KPP w Eł ku wy ra ża szcze re po dzię -
ko wa nia dla Pa na za po moc w po szu ki wa niach oso by Mar ka K. z Ełku.
Dzię ki Pa na wska za niom w bar dzo szyb ki i bez błęd ny spo sób uda ło się
nam od na leźć miej sce, gdzie znaj do wa ły się zwło ki wy mie nio ne go.
Pana wska zów ki po zwo li ły na za osz czę dze nie tru du i wy sił ku licz nych

PROWOKACJE Niekonwencjonalne metody w Policji POLICJA 997       czerwiec 2013 r.34

Niejasne sprawy
z jasnowidzem
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po li cjan tów za an ga żo wa nych w ak cję po szu ki waw czą. Dzię ki tym ra -
dom zo stał skró co ny okres bó lu i nie po ko ju ro dzi ny za gi nio ne go. Mo gła
ona w spo ko ju do ko nać ostat nie go po że gna nia oso by naj bliż szej i w god -
ny spo sób do ko nać jej po chów ku.

– Pod pi sa łem się pod ty mi kur tu azyj ny mi sło wa mi, ich treść by ła

już zre da go wa na przez pa na Jac kow skie go – mó wi ko men dant Hy -

zop ski. – Bar dzo do ma gał się po twier dze nia współ pra cy z na mi

i przy szedł z go to wą tre ścią – nie uzna łem te go za nic zdroż ne go,

więc pod pi sa łem. Tu taj aku rat po mógł, ale niech po wie, w ilu ra zach

bzdur lu dziom na wy ga dy wał.

In for ma cję po twier dza ją cą kon takt z po li cją na pi sał też pod insp.

Woj ciech Choj nac ki, ko men dant KP w Pel pli nie. W 2009 r. ro dzina

za gi nio ne go Sta ni sła wa G. przy szła ze szki cem miej sca, gdzie mają

znaj do wać się je go zwło ki. Jak na pi sa no w in for ma cji, cia ło Sta ni sła -
wa G. zo sta ło ujaw nio ne na kra cie ka na łu de ry wa cyj ne go w rze ce Wie -
rzy cy kil ka set me trów od wska zy wa ne go przez Pana miej sca. Po

za koń cze niu spra wy Krzysz tof Jac kow ski po pro sił o po twier dze nie

na pi śmie kon tak tu z nim przez ro dzi nę za gi nio ne go. 

– Nie dłu go po tem zgło si li się do mnie dwaj an giel scy po li cjan ci:

zaj mo wa li się za bój stwem Po lki i jej ro dzi na przy szła do nich z in for -

ma cja mi od ja sno wi dza – opo wia da pod insp. Choj nac ki. – Pan Jac -

kow ski im wska zał, gdzie na le ży szu kać. Ro dzi na po szła w to miej sce

i zna la zła but ofia ry, a do pie ro póź niej do je cha li tam po li cjan ci. An -

giel ska po li cja cał ko wi cie od rzu ca współ pra cę z ja sno wi dza mi, ale

oni zna leź li w in ter ne cie mo ją in for ma cję o kon tak cie z pa nem Jac -

kow skim. Po wie dzie li mi, że ich zda niem to był zu peł ny przy pa dek,

że ja sno widz tra fił – to by ło dość od lud ne miej sce. 

RO DZI NIE NIE MOŻ NA OD MÓ WIĆ
Pol scy po li cjan ci mó wią, że są mię dzy mło tem a ko wa dłem: nie moż -

na za bro nić zroz pa czo nym ro dzi nom cho dzić do ja sno wi dza. Kie dy

w 2007 r. w Bło niu za gi nął Grze gorz K., Krzysz tof Jac kow ski su ge ro wał

ro dzi nie, by szu kać przy na sy pie ko le jo wym. Kie dy nic tam nie zna le -

zio no, ro dzi na za dzwo ni ła do nie go: ja sno widz przy je chał i z nią oraz

z po li cją szu ka li cia ła. Zna le zio no je po dru giej stro nie to rów, na te re -

nie pod le głym KPP w Gro dzi sku Ma zo wiec kim. Po li cjant, któ ry brał

udział w tej spra wie, mó wi, że prę dzej czy póź niej sa ma po li cja i tak by

je zna la zła. W po dzię ko wa niach od gro dzi skiej ko men dy na pi sa no, że

od na le zie nie cia ła Grze go rza K. by ło moż li we na pod sta wie po da ne go
przez Pa na opi su miej sca, w któ rym ma ją znaj do wać się zwło ki, z po da niem
je go cha rak te ry stycz nych ele men tów. Na to miast w ko lej nej spra wie, gdy

po pro szo no ja sno wi dza o po moc, je go in for ma cje nie spraw dzi ły się. 

Z map ką przy szła też ro dzi na za gi nio ne go pod czas bia łe go szkwa -

łu Jó ze fa L. 

– To by ło czte ry ty go dnie po bia łym szkwa le i nie by ło już szans na

zna le zie nie ży wej oso by – mó wi asp. sztab. Piotr Wy soc ki, na czel nik

Wy dzia łu Pre wen cji i Ru chu Dro go we go KPP w Wę go rze wie. – Po

20 mi nu tach od roz po czę cia po szu ki wań we wska za nym miej scu,

któ re by ło za zna czo ne mniej wię cej do kład nie, zna le zio no cia ło. To

miej sce, czy li trzci no wi sko, by ło wcze śniej wie lo krot nie spraw dza ne.

Trud no mi to wy tłu ma czyć, tym bar dziej że by łem te go świad kiem. 

Na czel nik Wy soc ki wy ja śnia, że po li cjan ci nie mo gli od mó wić ro -

dzi nie spraw dze nia tej in for ma cji, ale sam nie wy stą pił by o ta ką

pomoc. Krzysz to fo wi Jac kow skie mu z ini cja ty wy ów cze sne go ko -

men dan ta po wia to we go wy ra żo no na pi śmie szcze re po dzię ko wa nia
za po moc w od na le zie niu Jó ze fa L. (…). Spo rzą dze nie przez Pana ma -
py, na któ rej wska za ne zo sta ło miej sce, gdzie mo gą znaj do wać się zwło -
ki za gi nio ne go Jó ze fa L., przy czy ni ło się do za koń cze nia ak cji
po szu ki waw czej, któ ra trwa ła nie ustan nie od mo men tu za gi nię cia i pod -
czas któ rej uży to mak sy mal ną ilość lu dzi oraz wszel ki do stęp ny sprzęt
uży wa ny pod czas te go ty pu zda rzeń. Pa na po moc po zwo li ła ro dzi nie
na ostat nie po że gna nie z oso bą naj bliż szą i na god ne jej po cho wa nie.

KON SUL TANT CZY IN FOR MA TOR
Do KPP w Człu cho wie czę sto dzwo nią po li cjan ci z ca łej Pol ski z py -

ta niem o kon takt do Krzysz to fa Jac kow skie go. Wy star czy jed nak zaj -

rzeć na je go stro nę: są tam ad res, te le fon i wa run ki współ pra cy. Sa ma

ko men da nie ko rzy sta z je go po mo cy, ale gdy przy cho dzą po krzyw -

dze ni z wi zja mi od nie go, któ re wska zu ją kon kret ne miej sca, np.

ukry cia skra dzio ne go sa mo cho du lub po by tu oso by za gi nio nej, we -

ry fi ku ją to. Po li cja nie mu si te go ro bić, lecz po krzyw dze ni wią żą

z tym spo re na dzie je na od zy ska nie mie nia lub od na le zie nie 

bli skich. 

Nie ma sta ty styk, na ile spraw dza ją się in for ma cje prze ka za ne

przez ja sno wi dzów. Ta ką pró bą by ła spo rzą dzo na w 2000 r. ana li za

wy ko rzy sta nia in for ma cji od nich w po szu ki wa niach osób za gi nio -

nych. Ów cze sne Biu ro Ko or dy na cji Służ by Kry mi nal nej KGP

zbadało ak ta z lat 1994–1999 i prze ana li zo wa ło m.in. 12 spraw po -

szu ki waw czych, w któ rych po li cja bez po śred nio zwra ca ła się o po -

moc do ja sno wi dza. Po wo da mi wy stę po wa nia o tę po moc by ły: brak
po stę pów w pro wa dzo nych dzia ła niach, na ci ski ro dzin osób za gi nio nych
oraz wia ra pro wa dzą cych po szu ki wa nie i ich prze ło żo nych w praw dzi -
wość wi zji oraz moż li wość uzy ska nia rze czy wi stej po mo cy i wy ni ków
nie wiel kim kosz tem. Wnio sek był na stę pu ją cy: w żad nej z ana li zo wa -
nych spraw, w któ rych Po li cja zwra ca ła się o opi nię ja sno wi dza, nie
uzy ska no po zy tyw nych re zul ta tów. W do ku men cie za pi sa no też, że

tyl ko w pię ciu przy pad kach na 440 spraw, w któ rych ko rzy sta no z in for -
ma cji ja sno wi dza, moż na stwier dzić, że wska za nia ja sno wi dza po kry -
wa ły się z usta lo nym w wy ni ku dal szych dzia łań Po li cji miej scem
zna le zie nia zwłok. 

W 2006 r. z po mo cy Krzysz to fa Jac kow skie go sko rzy sta li bę dziń scy

po li cjan ci – de cy zję o tym pod jął ów cze sny za stęp ca ko men dan ta

powia to we go w Bę dzi nie mł. insp. Zbi gniew Kli mus, a obec nie

pierw szy zastępca ko men dan ta wo je wódz kie go w Ka to wi cach. 

– W stycz niu 2006 r. w Bę dzi nie pod pa lo no ka mie ni cę; po jej uga -

sze niu zna le zio no dwa cia ła, a sek cja wy ka za ła, że byli to wła ści ciel -

ka ka mie ni cy i lo ka tor – wy ja śnia ko men dant Kli mus. – Mie li

ob ra że nia wska zu ją ce na za bój stwo, ale bra ko wa ło mo ty wu. Dłu go

pro wa dzi li śmy tę spra wę i wszyst ko, co się da ło zro bić, zro bi li śmy,

więc zde cy do wa łem, że sko rzy sta my z wie dzy ja sno wi dza. Prze ło że -

ni krę ci li no sami, ale ja by łem pe wien tej de cy zji.

Po li cjan ci po je cha li do nie go z ak ta mi spra wy i z przed mio ta mi,

któ re na le ża ły do ofiar. Ja sno widz w cią gu dwóch go dzin po dał in for -

ma cję o świad ku zda rze nia, po wie dział, że by po roz ma wiać z oso bą

miesz ka ją cą w miej scu, któ re wska zał. 

– Po je cha li śmy tam: świa dek cze kał na po li cję, mó wił, że mę czył

się z wy da rze niem, któ re wi dział – opo wia da ko men dant. – Dzię ki

in for ma cjom od Krzysz to fa Jac kow skie go za trzy ma ni zo sta li dwaj za -

bój cy. Zo sta li ska za ni na pod sta wie po szlak.

LI CZY SIĘ SKU TECZ NOŚĆ
In spek tor Kli mus mó wi, że nie wsty dzi się tej współ pra cy i póź niej

pa rę ra zy też ko rzy stał z po mo cy ja sno wi dza. Przy zna je, że za pła ci li

mu ja ko kon sul tan to wi, ale chy ba nie po trzeb nie ja sno widz po chwa -

lił się tym w me diach. 

– Pan Jac kow ski za sko czył po li cjan tów, któ rzy do nie go przy je chali

– wspo mi na. – Nie wie dział, kto to bę dzie, a po dał ich imio na i po -

wie dział, czym się kon kret nie zaj mu ją przy tej spra wie. Za da niem

po li cji jest wy kry cie spraw cy, a w ja ki spo sób, to już jej spra wa. 

Ko men dant Zbi gniew Kli mus pod kre śla, że mi mo to nie moż -

na for ma li zo wać współ pra cy z ja sno wi dzem, któ re go spo strze że nia

nie są prze cież dla po li cji żad nym do wo dem w śledz twie. Kie dy

w spra wie Ka ta rzy ny W. do je go pod wład nych zgło si ło się oko ło stu

ja sno wi dzów, po wie dział po li cjan tom, że by zbie ra li te in for ma cje, bo

mo gą się kie dyś przy dać. 
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Po dob nie uwa ża kom. An drzej Mon dry, eks pert CBŚ KGP i au tor

pra cy ma gi ster skiej Ja sno wi dze nie w dzia ła niach śled czych na przy -
kła dzie Krzysz to fa Jac kow skie go. Wcze śniej peł nił służ bę w Człu cho -

wie, zna oso bi ście bo ha te ra swo jej pra cy i ko rzy stał z je go po mo cy. 

– Po pie ram współ pra cę po li cji z ta ki mi oso ba mi, ale na pew nych

za sa dach – mó wi kom. Mon dry. – Po win ny to być oso by spraw dzo ne,

z osią gnię cia mi. Moż na się do nich zwra cać tyl ko wte dy, gdy nie ma

już in ne go wyj ścia i wy czer pa ły się me to dy po li cyj ne. Ja sno wi dze

bar dzo czę sto się my lą, ale na wet je śli po mo gą w jed nej spra wie

na sto, to i tak du żo. Nie moż na prze pu ścić żad nej szan sy na wy kry -

cie: każ da dro ga pro wa dzą ca do praw dy i zgod na z pra wem po win -

na być wy ko rzy sta na. 

Po li cjant mó wi, że cza sem ja sno widz na pro wa dza, opi su je śro do wi -

sko oso by, o któ rej mo wa, pod su wa tro py, na któ re śled czy nie zwra -

ca li wcze śniej uwa gi. Nie ma dla nie go zna cze nia, ja ki ma te riał

do sta nie, bo nie ko rzy sta z po li cyj nej

do ku men ta cji, tyl ko z rze czy oso bi -

stych oso by, któ rej się szu ka. Nie zna

szcze gó łów śledz twa, a cza sem po da -

je de ta le, o któ rych nie ma pra wa wie -

dzieć. 

– Pa trzę na Krzysz to fa Jac kow skie go

przez pry zmat sku tecz no ści – mówi

kom. Mon dry. – Moż na pró bo wać jego

umie jęt no ści we ry fi ko wać na uko wo, ale na le ży to ro bić z roz wa gą.

Scep ty cyzm jest wte dy na wet wska za ny. Trze ba też spre cy zo wać,

w ja kim stop niu do tych czas przy czy nił się do roz wią za nia róż nych

spraw – wte dy do pie ro moż na roz wa żać, czy ofi cjal nie za le cić, że

w sy tu acjach szcze gól nych Po li cja mo gła by ko rzy stać z ja sno wi dze -

nia. Mo im zda niem ana li za z 2000 r., któ rą wy ko na no w ów cze snym

Biu rze Ko or dy na cji Służ by Kry mi nal nej KGP, nie była rze tel na, gdyż

opar ta zo sta ła ty ko na 12 spra wach z 5 lat! Ta ką ana li zę trze ba zro -

bić na no wo na podstawie do ku men tów, któ re ma Krzysz tof Jac kow -

ski, a po tem po rów nać je z po li cyj ny mi ak ta mi, wy cią gnąć wnio ski

i opra co wać wy tycz ne. Ta kie opra co wa nie trze ba ukie run ko wać

szcze gó ło wo – na kon kret nych wi zjo ne rów czy ja sno wi dzów, a nie

pi sać ogól nie, bo brak pre cy zji po wo do wać bę dzie róż ną in ter pre ta -

cję przez funk cjo na riu szy.

Ko mi sarz An drzej Mon dry do da je, że pro ku ra to rzy czę sto prze słu -

chu ją człu chow skie go ja sno wi dza ja ko świad ka lub bie głe go o spe -

cy ficz nej, spe cja li stycz nej wie dzy. 

– Od naj do wa nie osób wy cho dzi mu re we la cyj nie – nie mó wię, że

ma stu pro cen to wą sku tecz ność, ale ja ko po li cjant cie szę się, że może

być sku tecz ny na wet w kil ku pro cen tach. Wy ko rzy stu je umie jęt no -

ści, któ re po ma ga ją, a nie szko dzą – Krzysz tof chce po ma gać, a że

cza sa mi mu się nie uda je, to in na spra wa. Do te go do cho dzi je go

trud ny cha rak ter, któ ry dla wie lu jest nie do wy trzy ma nia. Są dzę, że

to ce na, ja ką po no szą Jac kow ski, je go naj bliż si oraz „klien ci” za umie -

jęt ność ja sno - lub, jak by wa czę ściej, czar no wi dze nia.

NA UKO WA WE RY FI KA CJA
W 2010 r. So poc kie To wa rzy stwo Na uko we (STN) za pro po no wa ło

Krzysz to fo wi Jac kow skie mu test: do sta nie przed mio ty na le żą ce

do ży wych osób, któ rych miej sca po by tu nie zna, i ma wska zać ich lo -

ka li za cję, a przy tym wy ka zać się odro bi nę lep szą sku tecz no ścią niż

zwy kły przy pa dek. Aby unik nąć dwu znacz no ści wy ni ka ją cej z in ter -

pre ta cji wi zji przez ba da ją cych i ob ser wa to rów, był by to pro sty test

wy bo ru, w któ rym on sam wska zał by miej sca z li sty naj bar dziej pa -

su ją ce do te go, co zo ba czył w wi zjach. 

– Zdol no ści pa ra nor mal ne to rzecz, któ rą moż na ba dać – wy ja śnia

dr inż. Mi chał Jo achim czak z STN. – Obec nie bar dzo do brze ro zu -

mie my pro ce sy psy cho lo gicz ne, któ re sto ją za ilu zją ja sno wi dze nia.

Jak na ra zie ma my do czy nie nia ze złu dze niem: to np. efekt po twier -

dza nia, po le ga ją cy na tym, że za pa mię tu je my tyl ko pa su ją ce ele men -

ty wi zji lub re tro spek tyw nie do pa so wu je my no we in for ma cje

do ogól nych i obej mu ją cych kil ka al ter na tyw nych sce na riu szy wi zji.

Po li cjan ci nie świa do mie mo gą wy ja wiać ja sno wi dzo wi pew ne szcze -

gó ły zwią za ne ze śledz twem, a póź niej są za sko cze ni traf no ścią je go

prze wi dy wań. W przy pad ku pa na Jac kow skie go są dzi my ra czej, że

je go ja sno wi dze nie to ilu zja, któ rej ule ga on sam i współ pra cu ją ce

z nim oso by, a nie in ten cjo nal na ma ni pu la cja hochsz ta ple ra. 

Dr Jo achim czak do da je, że two rze nia ilu zji „ja sno wi dze nia” moż -

na się na uczyć i roz wi jać ją nie świa do mie. Na to miast je śli zdol no ści

ja sno wi dzów są czymś wię cej niż ko lej ną ilu zją, to nie wie le po trze -

ba, by to za de mon stro wać na uko wo. – Chcie li by śmy, by po li cja to

ro zu mia ła i po wstrzy ma ła się od ko rzy sta nia z ich usług do cza su, aż

cho ciaż je den ta ką pró bę przej dzie po zy tyw nie.

Ofer ta te stu ja sno wi dze nia po -

ja wi ła się po za gi nię ciu so po cian ki

Iwo ny Wie czo rek w po ło wie lip ca

2010 r.

– W me diach na ten te mat pan

Jac kow ski ga dał bzdu ry, więc nie -

dłu go po tem na kon fe ren cji na sze -

go to wa rzy stwa po pro wa dzi li śmy

wy kła dy do ty czą ce scep tycz ne go

my śle nia i ma ni pu lo wa nia ludź mi. Po tem na pi sa li śmy do pa na Jac -

kow skie go list otwar ty z pro po zy cją te stu – mó wi pre zes STN prof.

Ty mon Zie liń ski. – Zgo dził się na test, ale po sta wił wa ru nek, by naj -

pierw prze ana li zo wać spra wy, w któ rych po mógł, z 20 lat je go dzia -

łal no ści. Na szym zda niem to nie ma żad ne go zna cze nia, bo w każ dej

chwi li po win no się umieć udo wod nić swo je zdol no ści.

Od koń ca lat 60. wciąż jest do wzię cia na gro da Fun da cji Edu ka cyj -

nej Ja me sa Ran die go – jej fun da tor to by ły ilu zjo ni sta, któ ry po świę -

cił się de ma sko wa niu oszu stów. Za za de mon stro wa nie pa ra nor mal nych

zdol no ści w kon tro lo wa nej i obiek tyw nej pró bie cze ka na zwy cięz cę

mi lion do la rów. Jak na ra zie nikt nie prze szedł te stów za pro po no wa -

nych przez tę fun da cję.

PO PRO STU PO MA GAM
Krzysz tof Jac kow ski jest tym cza sem za pra sza ny przez uczel nie na

wy kła dy na te mat swo ich zdol no ści: w grud niu ub.r. Na uko we Ko ło

Śled cze, zrze sza ją ce gru pę cy wil nych stu den tów WSPol., za pro si ło

go na od czyt oraz po pro si ło o pa tro nat ho no ro wy nad ko łem. Za pro -

sze nie pod pi sa li dzie kan wy dzia łu i opie kun na uko wy ko ła, ale wy -

sła no je bez wie dzy ko men dan ta rek to ra szko ły. Kie dy Krzysz tof

Jac kow ski wy ra ził zgo dę na przy jazd, spo tka nie i pa tro nat na po le ce -

nie ko men dan ta trze ba by ło od wo łać. W pro te ście ko ło chcia ło się

roz wią zać. 

– Stu den ci mo gą się spo tkać z ja sno wi dzem na sto pie pry wat nej,

a nie na uczel ni – po wie dział rzecz nik pra so wy ko men dan ta rek to ra

WSPol. pod insp. Mar cin Pio trow ski. 

Krzysz tof Jac kow ski mó wi, że ni gdy nie pro sił o pi sma od po li cji.

– Po li cjan ci sa mi ho no ro wo przy sy ła ją mi po dzię ko wa nia – pod -

kre śla. – Nie wpły wam na ni ko go i nie przy cho dzę z go to wym tek -

stem. Co do te sto wa nia mnie, to nie ma mia ry na zmie rze nie te go,

co nie po zna ne. Chcę mieć moż li wość ro bie nia cze goś, na czym się

znam, przy czym nie po tra fię od po wie dzieć na wie le py tań, któ re

mam w związ ku z mo imi zdol no ścia mi. Zaj mu ję się zja wi skiem, któ -

re go sam nie po tra fię zro zu mieć; lu dzie przy cho dzą do mnie z bar -

dzo trud ny mi spra wa mi, a ja im po pro stu po ma gam, gdy nie ma ją

in nych roz wią zań.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. sxc.hu
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na rozwiązanie sprawy.
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Nowe wydanie „Policji
na świecie”

Na po cząt ku ro ku uka za ło się dru gie wy da -

nie książ ki za ty tu ło wa nej „Po li cja na świe cie”.

Au to rem pu bli ka cji jest Bru non Ho łyst, zna ny

kry mi no log, rek tor Wyż szej Szko ły Me ne dżer -

skiej w War sza wie. 

W opra co wa niu opi sa no spo so by or ga ni za cji

i funk cjo no wa nia po li cji z po nad stu państw. Uwzględ nio no w nim

za rzą dza nie po li cją, sys tem ad mi ni stra cji i sty le dzia ła nia po li cji.

Autor ana li zu je nie tyl ko bie żą ce zmia ny w za kre sie funk cjo no wa nia

tej for ma cji, lecz tak że uka zu je no we kie run ki jej dzia łal no ści, wy ni -

ka ją ce ze zmian we współ cze snym świe cie. Wie le uwa gi po świę ca

mię dzy na ro do wej współ pra cy po li cji. W pu bli ka cji moż na prze czy tać

o stre sie trau ma tycz nym w pra cy po li cjan ta, a tak że o funk cjo no wa -

niu po li cjan tów w sy tu acji za gro że nia. W książ ce opi sa no tak że po -

wsta nie i funk cjo no wa nie związ ków za wo do wych po li cjan tów.

Bru non Ho łyst jest au to rem oko ło 1000 prac, w tym 70 ksią żek m.in.

„Kry mi no lo gii”, „Kry mi na li sty ki”, „Psy cho lo gii kry mi na li stycz nej”,

„So cjo lo gii kry mi na li stycz nej” oraz „Wik ty mo lo gii”.

AR TUR KO WAL CZYK

Po ma luj mój świat
Ko men da Wo je wódz ka Po li cji w Kiel cach, wspól nie z gru pą kie lec -

kich ar ty stów stre etar to wych, uczest ni czy ła w pro jek cie pod na zwą

Po ma luj mój świat, któ re go ini cja to rem był Ra fał Ko wer ski – zna ny

kie lec ki pla styk. Ak cja by ła re ali zo wa na w Kiel cach i po wie cie kie -

lec kim.

Głów nym ce lem pro jek tu by ło od ma lo wa nie zde wa sto wa nych

ścian kie lec kich osie dli miesz ka nio wych oraz cen trum Kielc, aby

dzie ci nie do ra sta ły w sza rych i brud nych blo ko wi skach, peł nych ra -

si stow skich i pro pa gu ją cych nie na wiść na pi sów. W ra mach przed się -

wzię cia dzie się ciu ar ty stów ma la rzy pro wa dzi ło za ję cia w klu bach

mło dzie żo wych i świe tli cach śro do wi sko wych z mło dzie żą w wie ku

13–21 lat. 

W 2012 ro ku uda ło się zre ali zo wać 12 ak cji. Od ma lo wa no 10 ścian

bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej oraz dwa przy stan ki au to bu so -

we. Ma lo wa no nie tyl ko spray em, ale uży wa no róż nych tech nik ma -

lar skich, aby za chę cić do pro jek tu jak naj szer sze spek trum mło dych

ar ty stów. Do ak cji włą czy ły się rów nież po li cjant ki z Wy dzia łu Pre -

wen cji Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel cach. 

– Re ali za cja pro jek tu po zwo li ła roz wią zać pro blem cha osu twór -

cze go po wsta ją ce go na osie dlo wych i miej skich po wierzch niach

ścien nych, po ka za ła rów nież in nym mło dym lu dziom, że moż na to

ro bić le gal nie i z ko rzy ścią dla wszyst kich – oce nia ją pro jekt głów ni

jego po my sło daw cy.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. KWP w Kiel cach

Wy rok dla by łych ko men dan tów MO 
W kwiet niu 2013 r. Sąd Re jo no wy w Szcze ci nie ska zał Ja ro sła wa W., by łe -

go ko men dan ta wo je wódz kie go Mi li cji Oby wa tel skiej w Szcze ci nie, oraz jego

za stęp cę Ste fa na J. na dwa la ta wię zie nia w za wie sze niu na trzy la ta za bez -

praw ne in ter no wa nia dzia ła czy opo zy cji w pierw szych dniach sta nu wo jen -

ne go, za nim za czął obo wią zy wać de kret o sta nie wo jen nym. Ska za ni mu szą

tak że za pła cić: Ja ro sław W. – 9 tys. zł, a Ste fan J. – 8 tys. zł grzyw ny oraz opu -

bli ko wać prze pro si ny na ła mach jed ne go z lo kal nych dzien ni ków. 

Sąd przy jął, że stan wo jen ny ogło szo no 13 grud nia 1981 r. o godz. 6.00. De -

kret o sta nie wo jen nym zo stał opu bli ko wa ny 16 grud nia 1981 r. Pion Śled czy

IPN ar gu men to wał, że po zba wia nie ko goś wol no ści przed tą da tą by ło nie le -

gal ne. Ja ro sław W. pod pi sał de cy zję o za trzy ma niu wy ty po wa nych dzia ła czy

opo zy cji jesz cze 12 grud nia. Obro na za po wie dzia ła ape la cję.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Pro fi lak ty ka przez
sport

Już dzie sięć ra zy mło dzież z Opocz -

na uczest ni czy ła w Ha lo wym Tur nie ju Pił ki

Noż nej o Pu char Ko men dan ta Po wia to we -

go Po li cji, pod ha słem Al ko hol? Nar ko ty ki?
Nie! Dzię ku ję!

W ju bi le uszo wym tur nie ju, zor ga ni zo wa -

nym w ha li spor to wej Ze spo łu Szkół Sa mo -

rzą do wych nr 3 w Opocz nie, ry wa li zo wa ło

49 dru żyn, w su mie po nad 400 uczniów

szkół pod sta wo wych i gim na zjów. Wspie ra -

ło ich pra wie 1000 mło dych ki bi ców. Naj -

lep si w ka te go rii klas I–III oka za li się za wod ni cy z ZSS nr 2 w Opocz nie,

a w ka te go rii klas IV–VI „Za ją ce ha sa ją ce po łą ce” z ZSS nr 3 w Opocz nie.

Wśród gim na zjów bez kon ku ren cyj na by ła dru ży na z ZS w Ogo no wi cach. 

Mło dzi za wod ni cy z du mą od bie ra li z rąk insp. Ja nu sza My gi, ko men dan -

ta po wia to we go Po li cji w Opocz nie, pu cha ry. By ły też in ne na gro dy, wśród

nich bi le ty wstę pu na mecz Pol ska–San Ma ri no, który kil ka dni póź niej od -

by wał się na Sta dio nie Na ro do wym w War sza wie. Ufun do wał je Pol ski Zwią -

zek Pił ki Noż nej, któ ry pa tro no wał te go rocz ne mu tur nie jo wi. 

Ale im pre za nie upły nę ła wy łącz nie na ry wa li za cji spor to wej. Po li cjan ci

wraz z przed sta wi cie la mi Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej oraz Miej -

skiej Ko mi sji Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych prze pro wa dzili

wiele po ga da nek na te mat szko dli wo ści środ ków odu rza ją cych, a tak że wła -

ści wych po staw w za kre sie ki bi co wa nia pod czas im prez spor to wych. Tur niej

jest bo wiem kon ty nu acją re ali zo wa nej przez Wy dział Pre wen cji KPP

w Opocz nie kam pa nii „Ki bi cuj bez piecz nie”. W jej ra mach funk cjo na riu -

sze przez ca ły rok or ga ni zu ją i pro wa dzą szko le nia, de ba ty i spo tka nia ma -

ją ce na ce lu po ka za nie mło dym, że sport nie po wi nien dzie lić, lecz łą czyć.

Opo czyń scy po li cjan ci nie tyl ko teo re tycz nie uczą bez piecz ne go za cho wa -

nia na sta dio nach. Umoż li wia ją dzie ciom i mło dzie ży uczest nic two w me -

czach, m.in. roz gry wa nych przez Klub Pił ki Siat ko wej Skra Beł cha tów.

W paź dzier ni ku 2012 r. zor ga ni zo wa li dla stu uczniów z opo czyń skich szkół

wy jazd do Cen trum Olim pĳ skie go w War sza wie oraz wi zy tę w KSP, aby po -

zna li Sto łecz ne Sta no wi sko Kie ro wa nia.

Od pierw szej edy cji tur nie ju w je go re ali za cję włą cza ją się funk cjo na riu sze

z Wy dzia łu Ru chu Dro go we go KPP w Opocz nie. W br. wspól nie z Wo je wódz -

kim Ośrod kiem Ru chu Dro go we go w Piotr ko wie Try bu nal skim przy go to wali

mia stecz ko ru chu dro go we go.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra
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Gmach Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel cach.

Sa la im. mjr. Ja na Piw ni ka „Po nu re go”. Oczko

w gło wie kie row nic twa, za rów no nad insp. Mi ro -

sła wa Schos sle ra, któ ry pół to ra ro ku te mu uro czy ście ją

otwie rał, jak i obec ne go ko men dan ta świę to krzy skie go

insp. Ja ro sła wa Szym czy ka, któ ry za wsze z du mą opo -

wia da o współ pra cy z po tom ka mi przed wo jen nych po -

li cjan tów. 

TECZ KA I PIES 
Sa la jest no wo cze sna. Sze ro kie sto ły, mi kro fo ny, wy su -

wa ne ekra ny. To tu od by wa ją się ro bo cze na ra dy i uro -

czy ste no mi na cje na wyż sze stop nie służ bo we. Tu

or ga ni zo wa ne są szko le nia, od czy ty, oko licz no ścio we

spo tka nia. W jej ro gach ga blo ty. W jed nej z nich brą zo -

wa tecz ka. W dru giej, obok ma ne ki na w gra na to wym

mun du rze, drew nia ny „pies”, któ ry słu żył do ścią ga nia

bu tów – ofi ce rek. Po nad sie dem dzie siąt lat te mu uży -

wał ich An to ni Pi sar ski. Pa miąt ki po oj cu prze ka za ły

do ko men dy je go cór ki: Ja dwi ga, Kry sty na i Eu ge nia.

W SŁUŻ BIE NIE POD LE GŁEJ 
Ra zem z Gra ży ną Szkon ter, prze wod ni czą cą Od dzia łu

Te re no we go w Kiel cach Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze -

nia „Ro dzi na Po li cyj na 1939 r.” wcho dzę na czwar te

piętro sta rej ka mie ni cy, kil ka set me trów od bu dyn ku

ko men dy wo je wódz kiej. W pro gu wi ta ją nas: go spo dy ni

Ja dwi ga Ko wal czew ska i jej sio stra Eu ge nia Złoch, która

przy je cha ła w od wie dzi ny. 

Stół na kry ty ob ru sem, her ba ta, do mo we cia sto i po -

żół kłe, pa pie ro we tecz ki peł ne do ku men tów i czar no -

-bia łych zdjęć. Ży wot za mknię ty tek tu ro wy mi

okład ka mi. Po wo li wy ła nia się z nich po stać czło wie ka

głę bo ko do świad czo ne go przez los, czło wie ka, któ ry ni -

gdy nie zwąt pił w słusz ność swo ich ży cio wych wy bo rów

i w to, że war to po ma gać in nym. 

– Ta ta uro dził się 19 ma ja 1900 r. w By dło wej ko ło

Ole śni cy – mówi Ja dwi ga Ko wal czew ska. – Gdy miał

pięć lat, zmarł je go oj ciec. Ma ma dru gi raz wy szła za

mąż za wdow ca, któ ry miał już kil ko ro dzie ci. One by ły

star sze, ale uwiel bia ły na sze go oj ca. Gdy wa ży ły się losy

Pol ski, oj ciec uciekł do le gio nów. Za brał ró ża niec, ksią -

żecz kę do na bo żeń stwa i ra zem z ko le ga mi ucie kli. 

Od 1918 do 1922 ro ku słu żył w woj sku, bio rąc udział

w woj nie z bol sze wi ka mi. Służ bę za koń czył w stop niu

ka pra la. W 1923 r. wstą pił do Po li cji Pań stwo wej. Za czął

ja ko po ste run ko wy w Nie wa chlo wie, w po wie cie kie -

lec kim. Po tem słu żył w od dzia le kon nym w So snow cu,

na stęp nie przez Go ło nóg, Chmiel nik i Ku ro zwę ki tra fił

do Ra czyc w po wie cie bu skim, gdzie był ko men dan tem

po ste run ku. Tu za sta ła go woj na. 

SO WIE CI 
Po li cjant naj bliż szych wy słał do ro dzi ny na wieś, a sam,

zgod nie z roz ka za mi, ewa ku ował się na wschód. 

– Oj ciec zo stał 24 wrze śnia 1939 r. roz bro jo ny przez

czer wo no ar mi stów – opo wia da Eu ge nia Złoch.

– W Cheł mie trzy ma no ich pra wie ty dzień, za nim pod -

je cha ły wa go ny to wa ro we. Po ciąg ru szył na wschód.

Da wa no im ja kieś reszt ki je dze nia. Zbie ra li każ dy okru -

szek. Po dro dze oka za ło się, że w wa go nie, któ rym je -

chał oj ciec, pękł re sor i wa gon od sta wio no na bocz ni cę.

Szczę śli wie by ło to jesz cze w Pol sce. Oj ciec wy ła mał

de ski w pod ło dze i, ra zem z dwo ma zna jo my mi, uciekł.

Inni się bali. Miał do świad cze nia z 1920 r. 

Ucie ki nie rzy ukry li się w krza kach, gdzie zna lazł ich

pol ski ko le jarz spraw dza ją cy to ry. Przy niósł im zu pę

i mun du ry ko le jar skie. Pod osło ną no cy ru szy li w kie -

run ku Lwo wa. Po dro dze roz dzie li li się, aby na wła sną

rę kę wra cać do do mu. 

An to ni Pi sar ski we Lwo wie od na lazł dal szą ro dzi nę.

Po tem prze do stał się na stro nę dru gie go oku pan ta. 

NIEM CY 
– Do nas do cho dzi ły róż ne wia do mo ści, tak że ta kie, że

oj ciec już nie ży je – wspo mi na Eu ge nia Złoch. – Zresz -

tą my po po wro cie za sta ły śmy dom splą dro wa ny, na gle

zo sta ły śmy bez oj ca, któ ry do tej po ry utrzy my wał ro -

dzi nę. By ło cięż ko. Pew nej no cy ma ma mia ła sen:

Matka Bo ża po wie dzia ła jej, że by się nie mar twi ła

– „twój mąż wró ci 11 li sto pa da”. Opo wie dzia ła o tym

są sia dom, ale każ dy pod cho dził do te go scep tycz nie.

Sama też wkrót ce o tym za po mnia ła. Byli prze cież ta cy,

któ rzy mó wi li, że wi dzie li oj ca za bi te go. A on wró cił.

Wie czo rem 11 li sto pa da za pu kał do drzwi. Mat ka nie

chcia ła otwo rzyć. By ło ciem no, on był wy mi ze ro wa ny,

bez mun du ru. Nie po zna ła go, mu siał do cho dzić do
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Córki sà z niego dumne
Teczka. Zwykła, skórzana teczka, nadszarpnięta zębem
czasu. I dziwny, drewniany przedmiot, którego przeznaczenie dla
wielu współczesnych jest już zagadką. Należały do konkretnego
człowieka, służyły mu. Były w niewoli, i wróciły, tak jak ich
właściciel. 

Antoni Pisarski
1900–1974 

Eugenia Złoch (z lewej) i Jadwiga Kowalczewska
z dumą opowiadają o ojcu
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okna, opo wia dać szcze gó ły z ży cia. Do pie ro wte dy

uprzy tom ni ła so bie, że wła śnie speł nia się jej sen.

– Oj ciec wkrót ce na wią zał kon takt z po wsta ją cym

pod zie miem – do da je Ja dwi ga Ko wal czew ska. – Na le -

żał do Pol skiej Or ga ni za cji Zbroj nej (za ło żo na w Ło -

wi czu, dzia ła ła głów nie w Pol sce cen tral nej, w 1942 r.

sca lo na z Ar mią Kra jo wą – przyp. P. Ost.). Za jej zgo -

dą, na roz kaz Niem ców, pod jął służ bę w Po li cji Pol -

skiej, for ma cji, któ ra po wsta ła z przed wo jen nej Po li cji

Pań stwo wej. 

– Pa mię tam, gdy przy cho dzi li na po ste ru nek żan dar -

mi po ko goś ze wsi – cią gnie Eu ge nia Złoch. – Oj ciec

wte dy tyl ny mi drzwia mi wy sy łał mnie do soł ty sa, aby

ostrzec o nie bez pie czeń stwie. Sam za trzy my wał Niem -

ców, aby po dej rza ni mie li czas uciec do la su. Oca lił

w ten spo sób wie lu lu dzi, choć na po ste run ku miał też

służ bi stę, któ ry chciał do no sić Niem com, że na wsi

urzą dza ją nie le gal ne świ nio bi cia, że ro bią kieł ba sy. To

by ły trud ne cza sy. Oj ciec ze wzglę du na stan zdro wia

od szedł w koń cu ze służ by. Ale i tak ktoś na nie go do -

niósł, że po ma ga par ty zan tom. Za bra li go w na szej obec -

no ści, pła ka ły śmy wszyst kie. Nie wie dzia ły śmy, co

ro bić, a po mógł przy pa dek. Oj ciec tuż przed woj ną po -

mógł Niem ce, któ ra pra co wa ła w oko li cy. Ktoś z V ko -

lum ny to pa mię tał. Po czy ta no mu to za za słu gę, te raz

mu to po mo gło, wy pusz czo no go, ale po woj nie ze mści -

ło się w dwój na sób.

KO MU NI ŚCI 
An to ni Pi sar ski sta rał się od na leźć w no wej, po wo jen -

nej rze czy wi sto ści. Po zy tyw nie prze szedł we ry fi ka cję.

Ko mi sja Re ha bi li ta cyj no -Kwa li fi ka cyj na dla by łych

funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej wy sta wi ła za świad -

cze nie, że „nie ma za strze żeń od no śnie do pusz czal no -

ści za trud nie nia w służ bie pań stwo wej”. Ro dzi na prze -

nio sła się do Kielc, gdzie tuż przed woj ną Pi sar ski ku pił

ma ły do mek. Teraz miesz ka li tam już obcy lu dzie, po -

sta wie ni dość wy so ko w hie rar chii no wej no men kla tu ry.

By ły po li cjant zna lazł pra cę ja ko wo je wódz ki in spek tor

mły nów w Kie lec kiem, ale że lu dzi za wist nych ni gdy

nie bra ku je, ktoś do niósł, że w cza sie woj ny ko la bo ro wał

z Niem ca mi. 

– Oj ca za bra li i zno wu zo sta ły śmy sa me – mó wi

Jadwiga Ko wal czew ska. – Miesz ka ły śmy w na szym

dom ku, ale w su te re nie, nie wolno nam by ło wcho dzić

do kuch ni. Na pro ce sie by li fał szy wi świad ko wie, ale

zja wi li się też lu dzie, któ rym oj ciec po mógł pod czas

oku pa cji, któ rych ostrze gał przed aresz to wa niem i któ -

rzy te raz chcieli mu się od wdzię czyć. Oni go ura to wa li,

ale pro ku ra tor zło żył ape la cję. Do pie ro gdy spra wa tra -

fi ła do Są du Naj wyż sze go, oj ca oczysz czo no z za rzu tów

i wy pusz czo no z wię zie nia. Ci, któ rzy skła da li fał szy we

ze zna nia, przy cho dzi li po tem, po 1950 r., do oj ca i prze -

pra sza li. 

– Po je cha łam na roz pra wę do War sza wy – mó wi Eu ge -

nia Złoch. – Oj ciec czcił Mat kę Bo żą. Opo wia dał mi

póź niej, jak się mo dlił w wię zie niu. Roz pra wa by ła

6 wrze śnia 1950 r. 8 wrze śnia przy pa da świę to Na ro dze -

nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny i oj ciec wie rzył, że te go

dnia bę dzie już wol ny. I choć nie by ło pra wie na dziei,

fak tycz nie sąd go unie win nił i wie czo rem 8 wrze śnia był

już w do mu. 

Dal sze dzie je ro dzi ny są ty po we dla więk szo ści ro -

dzin przed wo jen nych funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo -

wej. Trud no ści ze zna le zie niem pra cy, brak zgo dy

na stu dia có rek, a po tem ich kło po ty z za trud nie niem.

An to ni Pi sar ski zmarł w 1974 r. No wo twór wy kry ła

u nie go cór ka Ja dwi ga, któ ra pra co wa ła w la bo ra to rium

ana li tycz nym. Eu ge nia pra co wa ła ja ko na uczy ciel ka,

stu dia za ocz ne skoń czy ła do pie ro w la tach 70. Naj młod -

sza cór ka Kry sty na Krą żek skoń czy ła szko łę pie lę gniar -

ską, pra co wa ła w za wo dzie, dziś miesz ka pod Wał -

brzy chem. Na stęp ne po ko le nia pró bo wa ły już szczę ścia

po za gra ni ca mi Pol ski. Po tom ko wie An to nie go Pi sar -

skie go miesz ka ją w Pol sce, Au strii i Ka na dzie. 

– Nie daw no za dzwo ni łam do jed ne go pa na z UB, któ -

ry uprzy krzał nam ży cie, gdy zaj mo wa łam się har cer -

stwem – za my śla się Eu ge nia Złoch. – Chcia łam

wy ja śnić pew ne spra wy, do wie dzieć się, dla cze go prze -

śla do wał har ce rzy, któ rzy by li mi ni stran ta mi. Nie chciał

roz ma wiać, po wie dział mi tyl ko „ta kie by ły cza sy”

i odło żył słu chaw kę… 

– Prze ży ły śmy ty le trud nych chwil w ży ciu – do da je

Ja dwi ga Ko wal czew ska. – Gdy oj ciec sie dział w wię zie -

niu, nie mia ły śmy co jeść, po ma ga li do brzy lu dzie, przy -

no si li chleb, a sa mi nie mie li wie le. Ty le cięż kich

do świad czeń…, ale wi docz nie tak mu sia ło być. Każ dy

ma swo je krzy że, któ re trze ba nieść. Ta kie jest mo je

życie.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor i z archiwum J. Kowalczewskiej i E. Złoch 
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Gabloty w sali
konferencyjnej w KWP
w Kielcach 

„Pies” do zdejmowania
oficerek 

Antoni Pisarski (pierwszy
z prawej) w otoczeniu
kolegów 

Świadectwo
pozytywnej
weryfikacji
Antoniego
Pisarskiego 
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Z god nie z roz po rzą dze niem prze twa rza nie in for -

ma cji, w tym da nych oso bo wych, o oso bach 

po dej rza nych o po peł nie nie prze stępstw ści ga -

nych z oskar że nia pu blicz ne go, o nie let nich do pusz -

cza ją cych się czy nów za bro nio nych przez usta wę ja ko

prze stęp stwa ści ga ne z oskar że nia pu blicz ne go,

o oso bach o nie usta lo nej toż sa mo ści lub usi łu ją cych

ukryć swo ją toż sa mość, o oso bach po szu ki wa nych

ukry wa ją cych się przed or ga na mi ści ga nia lub wy mia -

ru spra wie dli wo ści oraz o oso bach po szu ki wa nych

uzna nych za za gi nio ne od by wa się w zbio rach da nych

lub ze sta wach zbio rów da nych utwo rzo nych przez

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji. Ad mi ni stra to rem

tych zbio rów da nych (ze sta wów zbio rów da nych)

oraz ad mi ni stra to rem da nych w za kre sie da nych oso -

bo wych wy mie nio nych osób jest Ko men dant Głów ny

Po li cji.

Ko men dant Głów ny Po li cji, re ali zu jąc prze pi sy roz -

po rzą dze nia, okre ślił w dro dze de cy zji za kres in for -

ma cyj ny, rze czo wy i te ry to rial ny Sys te mu In for ma cji
Ope ra cyj nych (SIO), je go we wnętrz ną struk tu rę,

prze zna cze nie oraz funk cjo no wa nie w Po li cji, a także

wła ści wo ści je go zbio rów oraz pro ce du ry prze twa rza -

nia w nim in for ma cji.

Zgod nie z de cy zją nr 126 oraz prze pi sa mi roz po rzą -

dze nia SIO jest ze sta wem trzech zbio rów da nych,

o na zwach: Sys tem Mel dun ku In for ma cyj ne go (SMI),

Cen tral na Ba za In for ma cji z Usta leń (CBIU) oraz

Archiwum. Zbio ry te są prze zna czo ne dla służ b 

kry mi nal nej i śled czej do gro ma dze nia in for ma cji

wykorzystywanych pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści

ope ra cyj no-roz po znaw czych oraz do spraw dza nia miejsc

pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści do cho dze nio wo-

-śled czych. W SIO prze twa rza ne są in for ma cje przy -

dat ne do za po bie ga nia, roz po zna wa nia, ujaw nia nia

i wy kry wa nia prze stępstw, usta la nia me tod ich po peł -

nia nia oraz wy kry wa nia i za trzy my wa nia spraw ców. 

Jak wy ni ka z art. 20 ust. 1 usta wy o Po li cji oraz de -

cy zji nr 126, w SIO mo gą być prze twa rza ne in for ma -

cje pod le ga ją ce ochro nie na pod sta wie prze pi sów

o ochro nie in for ma cji nie jaw nych. Dla te go sys tem

te le in for ma tycz ny wy ko rzy sty wa ny do prze twa rza nia

in for ma cji w zbio rach SIO ma świa dec two akre dy ta -

cji bez pie czeń stwa te le in for ma tycz ne go.

CO SIĘ PRZE TWA RZA, KTO AD MI NI STRU JE
W prze pi sach de cy zji nr 126 do pre cy zo wa ny i do sto -

so wa ny do usta wy o Po li cji zo stał za kres in for ma cji

prze twa rza nych w zbio rach SIO. Zgod nie z no wą de cy -

zją w SIO prze twa rza się in for ma cje o te le ko mu ni ka -

cyj nych urzą dze niach koń co wych wy ko rzy sty wa nych

do prze ka zu in for ma cji, z wy łą cze niem da nych po zy -

ska nych w try bie okre ślo nym w art. 20c usta wy o Po li -

cji, a in for ma cje o ra chun kach w ban kach lub w in nych

in sty tu cjach fi nan so wych oraz o czyn no ściach ban ko -

wych prze twa rza się w SIO z uwzględ nie niem ogra ni -

czeń do stę pu do tych in for ma cji okre ślo nych w art. 20

ust. 3 i 4 usta wy o Po li cji. Wpro wa dzo ne ogra ni cze nia

eli mi nu ją wąt pli wo ści do ty czą ce prze twa rza nia te go

ro dza ju in for ma cji w SIO.

No we re gu la cje do ty czą rów nież okre śle nia funk -

cji cen tral ne go ad mi ni stra to ra me ry to rycz ne go SIO,

któ rym jest upo waż nio ny przez dy rek to ra biu ra Ko -

men dy Głów nej Po li cji wła ści we go w spra wach wy -

wia du kry mi nal ne go (obec nie dy rek to ra Biu ra Służ by

Kry mi nal nej KGP) po li cjant lub pra cow nik Po li cji

od po wie dzial ny za kon tro lę i nad zór nad ja ko ścią

i ak tu al no ścią in for ma cji prze twa rza nych w SIO.

Cen tral ny ad mi ni stra tor me ry to rycz ny SIO oraz dy -

rek tor BSK KGP zo sta li de cy zją nr 126 upo waż nie ni

przez Ko men dan ta Głów ne go Po li cji do wy ko ny wa -

nia kon tro li i nad zo ru służ bo we go okre ślo ne go

w prze pi sach Roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We -

wnętrz nych z 31 grud nia 2012 r. w spra wie prze twa -

rza nia in for ma cji przez Po li cję.

MO DUŁ I UPRAW NIE NIA
W prze pi sach de cy zji nr 126 do da ne zo sta ły re gu la -

cje do ty czą ce funk cjo nal no ści SIO, w tym mo du łu

wpro wa dza nia da nych oraz wy ko rzy sta nia ko mu ni ka -

tu sys te mo we go. Mo duł wpro wa dza nia da nych, zwa -

ny MWD, słu ży do wpro wa dza nia in for ma cji do SIO,

a ko mu ni kat sys te mo wy jest wy ge ne ro wa ną au to ma -

tycz nie przez sys tem te le in for ma tycz ny SIO in for -

ma cją za wie ra ją cą da ne po li cjan ta zle ca ją ce go

ochro nę in for ma cji prze twa rza nych w SIO. 

No we prze pi sy jed no znacz nie wska zu ją i de fi niu -

ją ro dza je do ku men tów sta no wią cych pod sta wę do

PRAWO Decyzja nr 126 Komendanta Głównego Policji POLICJA 997       czerwiec 2013 r.40

System Informacji
Operacyjnych (SIO)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 31 grudnia
2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 8) obowiązujące od 5 stycznia 2013 r.
wymusiło zmianę policyjnych przepisów normujących
przetwarzanie informacji. O Decyzji nr 125 Komendanta Głównego
Policji dotyczącej KSIP pisaliśmy w poprzednim numerze. 
Decyzja nr 126 dotyczy prowadzenia w Policji zestawu zbiorów
danych System Informacji Operacyjnych (Dz.Urz. KGP z 2013 r.,
poz. 29).
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wpro wa dze nia da nych. Okre ślo no w nich rów nież

oko licz no ści spo rzą dze nia mel dun ku in for ma cyj ne -

go, pro ce du rę spraw dza nia i za twier dza nia do ku -

men tów źró dło wych, a tak że ure gu lo wa no obo wią zek

wpro wa dza nia da nych przez MWD, który za pew nia

prze strze ga nie za sad bez pie czeń stwa i ochro ny in -

for ma cji zgod nie z wy mo ga mi do ku men ta cji okre -

śla ją cej pro ce du rę bez piecz nej eks plo ata cji SIO,

spo rzą dzo nej we dług prze pi sów o ochro nie in for ma -

cji nie jaw nych. 

Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi do stęp do in for ma -

cji prze twa rza nych w SIO z wy ko rzy sta niem MWD

od by wa się na pod sta wie in dy wi du al nych upraw nień,

nada wa nych, zmie nia nych i od bie ra nych na wnio sek

kie row ni ka jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji przez dy -

rek to ra biu ra KGP wła ści we go w spra wach wy wia du

kry mi nal ne go. Pro ce du rę nada wa nia upraw nień do

SIO okre śla do ku men ta cja bez pie czeń stwa. 

Ko men dant Głów ny Po li cji, ja ko ad mi ni stra tor

SIO, upo waż nił wprost w de cy zji nr 126 dy rek to ra

biu ra KGP wła ści we go w spra wach wy wia du kry mi -

nal ne go (dy rek to ra BSK KGP) do peł nie nia funk cji

ad mi ni stra to ra da nych w za kre sie da nych prze twa -

rza nych w SIO, kon tro li do stę pu do in for ma cji prze -

twa rza nych w SIO, nada wa nia, zmia ny i od bie ra nia

upraw nień do stę pu do SIO, wy zna cza nia cen tral -

nych ad mi ni stra to rów me ry to rycz nych SIO wraz

z za kre sem ich za dań, a tak że do wy da wa nia wy tycz -

nych w spra wach szcze gó ło we go spo so bu wy ko ny -

wa nia przez użyt kow ni ków SIO czyn no ści służ bo -

wych zwią za nych z prze twa rza niem in for ma cji

w SIO. Dy rek tor BSK KGP jest od po wie dzial ny

za me ry to rycz ną ja kość in for ma cji prze twa rza nych

w zbio rach SIO – tj. zbio rze Sys tem Mel dun ku In for -
ma cyj ne go oraz zbio rze Ar chi wum. Na to miast dy rek -

tor biu ra KGP wła ści we go w spra wach tech ni ki

ope ra cyj nej (obec nie rów nież dy rek tor Biu ra Służ -

by Kry mi nal nej KGP) jest od po wie dzial ny za me ry -

to rycz ną ja kość in for ma cji prze twa rza nych w zbio rze

SIO, tj. Cen tral nej Ba zie In for ma cji z Usta leń

(CBIU). Od po wie dzial ność za nie za wod ne funk cjo -

no wa nie SIO pod wzglę dem tech nicz nym oraz bez -

pie czeń stwo te le in for ma tycz ne po no si dy rek tor

biu ra KGP wła ści we go w spra wach łącz no ści i in for -

ma ty ki (BŁiI KGP).

SPRAW DZE NIA, WE RY FI KA CJA, USU WA NIE
Ce lem do sto so wa nia pro ce dur prze twa rza nia in for -

ma cji w SIO do prze pi sów wy mie nio ne go na wstę -

pie roz po rzą dze nia oraz do sto so wa nia do prze pi sów

art. 20 usta wy o Po li cji w prze pi sach de cy zji nr 126

okre ślo no szcze gó ło wo przy pad ki i spo sób do ko ny -

wa nia spraw dzeń in for ma cji prze twa rza nych w SIO

oraz for my tych spraw dzeń: spraw dze nie w CBIU

na pod sta wie za py ta nia/ty po wa nia, spraw dze nie

w for mie za py ta nia/ty po wa nia i spraw dze nie w for -

mie ana li zy. Spraw dze nia w SIO moż na do ko nać

jedynie w przy pad ku pro wa dze nia czyn no ści ope ra -

cyj no -roz po znaw czych w od nie sie niu do osób,

miejsc lub in nych obiek tów ana li tycz nych al bo

w ramach czyn no ści do cho dze nio wo-śled czych

okre ślo nych de cy zją dy rek to ra biu ra KGP wła ści we -

go w spra wach wy wia du kry mi nal ne go w od nie sie -

niu do miejsc al bo na po le ce nie Ko men dan ta Głów -

ne go Po li cji i za stęp cy ko men dan ta głów ne go Po li cji

nad zo ru ją ce go ko mór ki or ga ni za cyj ne służ b kry mi -

nal nej i śled czej KGP al bo kie row ni ków tych ko mó -

rek or ga ni za cyj nych lub ich za stęp ców.

We ry fi ka cję i usu wa nie in for ma cji prze twa rza nych

w SIO, po dob nie jak w przy pad ku re gu la cji od no szą -

cych się do spraw dza nia w SIO, do sto so wa no do

art. 20 usta wy o Po li cji i prze pi sów no we go roz po -

rzą dze nia. No we re gu la cje sta no wią, że in for ma cje

prze twa rza ne w SIO pod le ga ją okre so wej we ry fi ka -

cji, o któ rej mo wa w art. 20 ust. 17 usta wy o Po li cji

oraz w § 32 roz po rzą dze nia, a in for ma cje uzna ne

w wy ni ku we ry fi ka cji za zbęd ne do re ali za cji usta -

wo wych za dań Po li cji usu wa się z SIO w spo sób

trwa ły i udo ku men to wa ny pro to ko lar nie, zgod nie

z § 34 roz po rzą dze nia. Pro wa dze nie sys te ma tycz nej

we ry fi ka cji in for ma cji prze twa rza nych w zbio rach

SMI i CBIU pod wzglę dem pra wi dło wo ści oraz

przy dat no ści do re ali za cji ce lów prze twa rza nia 

in for ma cji w SIO za pew nia dy rek tor biu ra KGP,

któremu Ko men dant Głów ny Po li cji po wie rzył wy -

ko ny wa nie za dań ad mi ni stra to ra da nych w za kre sie

da nych prze twa rza nych w SIO, a w przy pad ku CBIU

tak że dy rek to ro wi biu ra KGP wła ści we go w spra -

wach tech ni ki ope ra cyj nej (w obu przy pad kach

obec nie dy rek tor BSK KGP).

TYL KO JE DEN ZBIÓR
Uzu peł nia ją co na le ży do dać, że skut kiem roz po rzą -

dze nia jest znie sie nie po dzia łu na we wnętrz ne zbio -

ry in for ma cji i cen tral ne zbio ry in for ma cji, a tak że

znie sie nie moż li wo ści two rze nia zbio rów in for ma cji

(ze sta wów in for ma cji) w za kre sie da nych okre ślo -

nych w art. 20 ust. 2a i 2b usta wy o Po li cji przez kie -

row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych Po li cji oraz

przez kie row ni ków ko mó rek or ga ni za cyj nych Po li -

cji. Kom pe ten cje ad mi ni stra to ra zo sta ły po wie rzo -

ne Ko men dan to wi Głów ne mu Po li cji. W prak ty ce

spo wo do wa ło to ko niecz ność ure gu lo wa nia w dro -

dze de cy zji Ko men dan ta Głów ne go Po li cji funk cjo -

no wa nia in nych zbio rów da nych, w któ rych

prze twa rza ne są da ne okre ślo ne w art. 20 ust. 2a,

2aa, 2ab i 2b usta wy o Po li cji, m.in. do ty czy to zbio -

rów da nych Biu ra Spraw We wnętrz nych czy zbio rów

da nych Cen tral ne go Biu ra Śled cze go.

pod insp. JA RO SŁAW SIE KIER SKI
Biu ro Służ by Kry mi nal nej KGP

czerwiec 2013 r.       POLICJA 997 Decyzja nr 126 Komendanta Głównego Policji  PRAWO 41

SIO jest zestawem trzech zbiorów danych,
o nazwach: System Meldunku

Informacyjnego (SMI),
Centralna Baza Informacji z Ustaleń (CBIU)

oraz Archiwum. 
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Ale nie tyl ko ulicz ny gwar i ko lo ro we re kla my

za chwy ci ły re por te ra po znań skie go ty go -

dni ka „Sa mo chód”. W swym ilu stro wa nym

pe rio dy ku z li sto pa da 1928 r. z uzna niem pod kre ślał, że

w sto li cy po zni ka ły pra wie zu peł nie bru ki drew nia ne i „ko -
cie łby”, wszyst kie nie mal uli ce śród mie ścia po kry te są gład -
ką, lśnią cą, wy po le ro wa ną przez au ta po wło ką as fal to wą. 

SPRĘ ŻY STA PO LI CJA
No i ten ruch na uli cach i jezd niach: ogrom ny, do sko na -
le ure gu lo wa ny przez ener gicz ną i sprę ży stą po li cję. Sto ją -
cy na wy sep kach po ste run ko wi lek kie mi ru cha mi bia łych
pa łe czek po wstrzy mu ją lub prze pusz cza ją sznu ry po jaz -
dów. Na wia sem do dać moż na, że wśród po li cjan tów bar dzo
jest du żo Po znań czy ków, któ rzy głów nie peł nią służ bę
na naj waż niej szych po ste run kach o naj więk szym ru chu ko -
ło wym.

Mu si my uwie rzyć au to ro wi na sło wo. Być mo że fak -

tycz nie od se tek Po znań czy ków w po pu la cji sto łecz nych

po ste run ko wych był naj więk szy, a mo że tyl ko prze ma -

wiał przez re por te ra lo kal ny pa trio tyzm. Spójrz my co

jesz cze przy by sza z Wiel ko pol ski za in try go wa ło w War -

sza wie A.D. 1928. By ła to mia no wi cie kar ność w ru chu
ulicz nym. Dziś by śmy po wie dzie li – dys cy pli na w ru chu

dro go wym al bo po rzą dek na dro gach. Zda niem re por te -

ra „Sa mo cho du” by ła ona za do wa la ją ca, praw do po dob -
nie dzię ki za pro wa dzo nym w War sza wie ka rom do raź nym. 

Au tor miał za pew ne na my śli wpro wa dze nie we wrze -

śniu 1928 r. no we go ta ry fi ka to ra man da tów kar nych

za nie prze strze ga nie prze pi sów sa ni tar nych i w ru chu

ulicz nym. Uchwa lo ne prze pi sy upo waż nia ły bo wiem

funk cjo na riu szy PP do na kła da nia man da tów w wy so -

ko ści od 1 do 10 zł. Każ dy po li cjant otrzy mał sto sow ny

blo czek man da to wy z ko lo ro wy mi ku po na mi kar ny mi.

Ko lor żół ty ozna czał man dat naj niż szy, w wy so ko ści

1 zło te go. Ty le „kosz to wa ło” na przy kład plu cie na uli -

cy i rzu ca nie na chod nik nie do pał ków, a tak że wska ki -

wa nie i wy ska ki wa nie z tram wa jów pod czas jaz dy oraz

prze cho dze nie przez jezd nię w miej scach nie do zwo lo -

nych. Dwa zło te trze ba by ło wy łu skać z kie sze ni za jaz -

dę po le wej stro nie jezd ni, jaz dę bez świa teł, uży wa nie

przez kie row ców in nych sy gna łów niż trąb ka oraz brak

pra wa jaz dy. Dwu zło to wy man dat miał ko lor zie lo ny. 

„GI RA TION” W WAR SZA WIE
Dzię ki kar no ści kie row ców – re la cjo no wał po znań ski

dzien ni karz – ruch ko ło wy od by wa się skład nie i w po -
rząd ku. Wy glą da im po nu ją co i wzra sta z każ dym dniem.

Z re por ta żu do wia du je my się, że w tym cza sie w sto li -

cy za re je stro wa nych już by ło 7 tys. po jaz dów me cha -

nicz nych, z te go sa mych tak só wek, czy li do ro żek
sa mo cho do wych, jak wów czas mó wio no – 2200. A jesz cze

czte ry la ta wcze śniej ich licz ba nie prze kra cza ła 150,

rok póź niej 300. Co praw da War sza wa z tak mi kro sko -

pĳ nym po ten cja łem mo to ry za cyj nym da le ko od bie ga ła

od in nych me tro po lii eu ro pej skich (nie mó wiąc już

o USA), to jed nak po wo li sta wa ła na no gi. Nie mo gąc

kon ku ro wać w licz bie po sia da nych ko ni me cha nicz -

nych, wła dze mia sta po sta wi ły na stwo rze nie no wo cze -

snej or ga ni za cji ru chu w prze szło mi lio no wej aglo-

me ra cji. 

Wzo rem dla na szych in ży nie rów sta ły się Pa ryż i Ber -

lin. Znad Se kwa ny za czerp nię to po mysł z tzw. gi ra tion

(franc. – ruch okręż ny) na więk szych i ru chli wych pla -

cach sto li cy (Sa ski, Na po le ona). Z Ber li na na to miast

ścią gnię to sy gna li za cję świetl ną na uli cach i wy sep ki dla

po li cjan tów re gu lu ją cych ruch w naj bar dziej new ral gicz -

nych re jo nach mia sta. 

Do ta kich na le ża ło skrzy żo wa nie Al. Je ro zo lim skich

z Mar szał kow ską. Tu za sto so wa no jesz cze in ne roz wią -

za nie in ży nie ryj ne: ru chem ko ło wym kie ro wał znaj du ją -

cy się na drew nia nej try bu nie po li cjant. Przed so bą miał

prze łącz nik świa teł, któ ry uru cha miał ręcz nie, kie dy

DAWNO TEMU W POLICJI Warszawa okiem Poznańczyka POLICJA 997       czerwiec 2013 r.42

Stolica w ruchu ulicznym
Jazz-band trąbek samochodowych. Dudnienie i dzwonki
tramwajów, migocące i jarzące się reklamy świetlne.
Z przyjemnością stwierdzić trzeba, że przez lato ostatnie
Warszawa zmieniła się znacznie, i to na lepsze.

Warszawskie ulice były
wąskie, ale musiały
pomieścić i konie
mechaniczne,
i elektryczne,
i napędzane
sieczką
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uznał, że na któ rejś z ulic ze bra ło się wię cej sa mo cho -

dów. Włą czał wów czas świa tło zie lo ne, da jąc im wol ną

dro gę. Świa tło czer wo ne – jak obec nie – wstrzy my wa ło

ruch. Ro lę dzi siej sze go świa tła żół te go (ostrze gaw cze -

go) speł niał sil ny dzwo nek elek trycz ny. Był to znak
przy go to waw czy przed zmia ną świa teł. 

W ulicz nym gwa rze dźwię ku dzwon ka pra wie nie było

sły chać, kie row cy sta li zdez o rien to wa ni, a po li cjant nie -

jed no krot nie mu siał ich po na glać rę ką. Roz wią za nie nie

by ło więc naj lep sze, ale in ne go jesz cze nie wy my ślo no.

Au to ma tycz na sy gna li za cja świetl na na war szaw skich

uli cach po ja wi ła się do pie ro w póź nych la tach 30. i to

tyl ko w kil ku punk tach śród mie ścia.

Dłu go więc jesz cze re gu la cją ru chu w War sza wie zaj -

mo wa li się po ste run ko wi z Re fe ra tu Ru chu Ko ło we go

Ko men dy Sto łecz nej PP. Na więk szych skrzy żo wa niach

(np. Al. Je ro zo lim skie – Brac ka) służ bę peł nio no pa ra -

mi. Wy róż nia ły ich bia łe man kie ty na przed ra mio nach

z na ma lo wa ny mi czer wo ny mi kół ka mi (od we wnętrz -

nej i ze wnętrz nej stro ny dło ni) i gu mo wa pa łecz ka

do re gu la cji ru chu. Sto jąc na skrzy żo wa niu, mu sie li trzy -

mać w ustach służ bo wy gwiz dek, ale za to zwol nio no

ich z obo wiąz ku od da wa nia ho no rów.

ZA TO RY PO PO ŁU DNIU
W go dzi nach po po łu dnio wych przez cen trum trud no

by ło prze je chać, Ale je Je ro zo lim skie bo wiem by ły

otwar te rów nież dla cię ża rówek (mia ły one bez względ -

ny za kaz wjaz du tyl ko w ul. Mar szał kow ską i No wy

Świat). Nic więc dziw ne go, że two rzy ły się tam zgęsz -
czo ne za to ry, a sa mo cho dy po ru sza ły się sko ka mi po kil ka
me trów, nie kie dy wol niej od pie szych.

Do naj szyb szych, ale nie naj wy god niej szych (z po wo -

du cią głe go prze peł nie nia), na le ża ły sto łecz ne tram wa -

je. Wśród nich wy róż nia ły się no we czer wo ne wa go ny,

wzo ro wa ne na ame ry kań skich, wy pro du ko wa ne w Gdań -

sku. Mia ły 28 miejsc sie dzą cych i du że cał ko wi cie prze -

szklo ne okna, któ re nada wa ły im bar dzo no wo cze sny,

eu ro pej ski wy gląd. 

Przy by sza z Po zna nia urze kła War sza wa rów nież wie -

czo ro wą po rą. Jed nak w opi sach mi go cą cych la tar ni

i rzę si ście oświe tlo nych ko lo ro wych re klam ak cen tów

po li cyj nych już za bra kło.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Sa mo chód”, „Na Po ste run ku”

czerwiec 2013 r.       POLICJA 997 Warszawa okiem Poznańczyka DAWNO TEMU W POLICJI 43

Samochodów było niewiele, ale już w godzinach
popołudniowych w centrum tworzyły się zatory, dziś
nazywane korkami. Krakowskie Przedmieście, w tle
pomnik Adama Mickiewicza

Obowiązek zatrzymywania się samochodów przed przystankami tramwajowymi
wymusiły coraz liczniejsze przypadki potrącenia pieszych

Regulacja ruchem ulicznym leżała całkowicie w gestii Policji Państwowej
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Po li cjant ka mi strzy nią 
Pol ski 

Sierż. sztab. Kin ga Szwe da z KPP w Tu cho li zo sta -

ła mi strzy nią Pol ski w fit ness syl wet ko wym. Na

Mistrzostwach Eu ro py w Kul tu ry sty ce i Fit ness

w Hisz pa nii za ję ła pią te miej sce. 

Co cie ka we, po li cjant ka z Tu cho li za czę ła tre nin gi

na si łow ni, za na mo wą swo je go chło pa ka Mi ko ła ja,

do pie ro w stycz niu ubie głe go ro ku. 

– Po trzech mie sią cach ćwi czeń zmie ni łam die tę,

za czę łam zdro wiej się od ży wiać – mó wi Kin ga Szwe -

da. – W po łą cze niu z tre nin giem da ło to bar dzo do bry

efekt. Oka za ło się, że mam pre dys po zy cje do te go

spor tu. W li sto pa dzie ubie głe go ro ku za czę łam przy -

go to wy wać się do za wo dów. My śla łam o star cie w De -

biu tach Kul tu ry stycz nych, w ogó le nie spo dzie wa łam

się suk ce sów, któ re póź niej przy szły. 

Po li cjant ka pod czas De biu tów Kul tu ry stycz nych

23 mar ca br. w Ostro wi Ma zo wiec kiej wy gra ła w swo -

jej ka te go rii wzro sto wej i w ka te go rii OPEN. Dzień

póź niej po je cha ła na za wo dy Pu cha ru Zie mi Puc kiej

do Tcze wa, któ re tak że wy gra ła. W kwiet niu by ła naj -

lep sza pod czas Otwar tych Mi strzostw Po mo rza

w Kul tu ry sty ce i Fit ness. Na Mi strzo stwach Pol ski

w Miń sku Ma zo wiec kim (19–21 kwiet nia) wy gra ła

w ka te go rii po wy żej 168 cm wzro stu i w ka te go rii

OPEN, co da ło jej ty tuł ab so lut nej mi strzy ni Pol ski

w fit ness syl wet ko wym. Pod ko niec kwiet nia wy gra -

ła jesz cze za wo dy w Słup sku. 

Suk ce sy na are nie kra jo wej za owo co wa ły star tem

na Mi strzo stwach Eu ro py w hisz pań skiej San ta Su -

san na, któ re od by ły się w dniach 1–6 ma ja br. Po li -

cjant ka za ję ła tu pią te miej sce. Jak na de biu tant kę to

nie by wa ły suk ces. 

– Sa ma nie do wie rzam jesz cze, że to wszyst ko zda -

rzy ło się na praw dę – mó wi po li cyj na mi strzy ni. – Po -

to czy ło się to tak szyb ko, że jesz cze nie mo gę

ochło nąć. Te raz mu szę tro chę od po cząć. 

Sierż. sztab. Kin ga Szwe da na co dzień pra cu je

w Ze spo le ds. Nie let nich Wy dzia łu Pre wen cji KPP

w Tu cho li. W Po li cji słu ży siód my rok.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. z ar chi wum Kin gi Szwe dy 

Sztan ga wy ci śnię ta 
19 kwiet nia 2013 r. w Wyż szej

Szko le Po li cji w Szczyt nie od by ły się

Otwar te Mi strzo stwa Po li cji w Wy ci -

ska niu Sztan gi Le żąc. W za wo dach

wzię li udział re pre zen tan ci: Po li cji,

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Woj ska

Pol skie go oraz Służ by Wię zien nej.

Star to wa ło 64 za wod ni ków. Wśród

ko biet w ka te go rii OPEN I miej sce

za ję ła Mo ni ka Sze re me ta z KWP

w Ka to wi cach, z wy ni kiem 75 kg.

Męż czyź ni ry wa li zo wa li w róż nych ka te go riach wa go wych i wie ko wych: w ka te go -

rii 66 kg zwy cię żył Wal de mar Cza ic ki z KWP w Opo lu, z wy ni kiem 120 kg; w ka te -

go rii 74 kg Mar cin Gar bas z JW w Mal bor ku, z wy ni kiem 180 kg; w ka te go rii 83 kg

Adam Wsze la ki z KWP w Ka to wi cach, z wy ni kiem 172,5 kg; w ka te go rii 93 kg Piotr

Je zier ski z JW 5889, z wy ni kiem 210 kg; w ka te go rii 105 kg An drzej Ko cy ła z KWP

we Wro cła wiu, z wy ni kiem 250 kg; w ka te go rii 120 kg Ka rol Jań czak z KMP w Po -

zna niu, z wy ni kiem 220 kg; w ka te go rii po wy żej 120 kg Da wid El gert z KWP

w Gdań sku, z wy ni kiem 242,5 kg.

We dług kla sy fi ka cji Wilks’a (prze licz nik uwzględ nia ją cy ma sę ciała za wod ni ka)

naj lep szy wy nik osią gnął  An drzej Ko cy ła z KWP we Wro cła wiu z wy ni kiem 250 kg

(wg for mu ły Wilks’a: 152,15).

W ka te go rii wie ko wej 40–49 lat zwy cię żył Piotr Lu pa z KWP w Ka to wi cach z wy -

ni kiem 195 kg (wg Wilks’a: 128,04), w ka te go rii 50–59 lat Zbi gniew Sta kun z WKU

w Olsz ty nie, z wy ni kiem 165 kg (wg Wilks’a: 101,66), a w ka te go rii 60 lat i wię cej

Józef Ci sak re pre zen tu ją cy KWP w Kra kowie, z wy ni kiem 90 kg (wg Wilks’a: 60,07).

Pu char Ko men dan ta Głów ne go Po li cji dla naj lep szej dru ży ny mi strzostw wrę czo -

no re pre zen ta cji KWP w Kra ko wie, któ ra w skła dzie: Sta ni sław Gą sie ni ca Sa mek

oraz Piotr Ma mot, wy gra ła kla sy fi ka cję dru ży no wą z wy ni kiem 265,32 (su ma wy ni -

ków dwóch naj lep szych za wod ni ków – wg Wilks’a). Dru gie miej sce za ję ła re pre zen -

ta cja KMP w Wał brzy chu w skła dzie: Krzysz tof Ba łys i Łu kasz Wół kie wicz,

z wy ni kiem 258,9. Trze cie miej sce za ję ła re pre zen ta cja KWP w Ka to wi cach, z wy -

ni kiem 257,36 w skła dzie: Ma riusz Knap oraz Piotr Lu pa. 

Ty tuł naj lep sze go za wod ni ka mi strzostw, a tak że   naj lep sze go po li cjan ta mi -

strzostw zdo był An drzej Ko cy ła z KWP we Wro cła wiu, który otrzy mał Pu char Ko -

men dan ta Głów ne go Po li cji.

IRENEUSZ BUKOWIECKI
zdj. To masz Mu rasz ko 

Strong me ni w Kło buc ku
Dłu gi week end ma jo wy dla po li cyj nych si ła czy za czął się pra co wi cie. 1 ma ja zja -

wi li się w Kło buc ku, aby udo wod nić, któ ry z nich jest naj sil niej szy. Nie by ło ła two.

Trze ba by ło spa ce ro wać z wa liz ka mi o wa dze 100 kg, z ra mą wa żą cą 240 kg, utrzy -

mać jak naj dłu żej w gó rze ra dio wóz kia cee’d, umiesz czo ny na plat for mie, oraz wy -

ci snąć mak sy mal ną licz bę ra zy plat for mę z qu adem o wa dze 300 kg. Zma ga nia

przy pie czę to wy wa ło prze cią ga nie ośmio to no we go ti ra. 

Pierw sze miej sce wśród po li cyj nych si ła czy zdo był Grze gorz Ku row ski z KWP

w Kra ko wie, dru gie Da wid En glert z KWP w Gdań sku, a trze cie Ma rek Za gór ski

z KPP w Strze li nie.  P. Ost. 
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Pił ka rze w Bo ga ty ni 
10 dru żyn, w tym z Czech i Nie miec, ry wa li zo wa ło w kwiet niu o Pu char Ko -

men dan ta Po wia to we go Po li cji w Zgo rzel cu. Tro feum wy wal czy ła dru ży na zgo rze -

lec kich stra ża ków, któ ra po ko na ła ze spół bo ga tyń skich funk cjo na riu szy. Trze cie

miej sce w Mię dzy na ro do wym Tur nie ju w Pił ce Noż nej Ha lo wej zdo by ła dru ży -

na KMP w Lesz nie.  P.O. 
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W Ra do miu po pły nę li po raz dru gi 
Otwar te Mi strzo stwa Po li cji w Pły wa niu w Ra do miu od by ły się

do pie ro po raz dru gi, ale już za ję ły waż ne miej sce w har mo no gra mie

cen tral nych re sor to wych roz gry wek spor to wych. 

27 kwiet nia na star cie sta nę ło po nad 80 pły wa ków, re pre zen tu ją -

cych Po li cję i in ne służ by mun du ro we. Naj szyb szy oka zał się Łu kasz

Pań czy szyn z KMP w Ko sza li nie. Naj lep szą ko bie tą zo sta ła oław ska

po li cjant ka Agniesz ka Bur de lak. Bez kon ku ren cyj na by ła tak że szta -

fe ta łódz kich an ty ter ro ry stów.   P. Ost. 
zdj. Ra fał Je żak 

Mi strzow ska ka no na da 
11 ma ja 2013 r. w SP w Ka to wi cach od by ły się V Mi strzo stwa Po -

li cji w Strze la niu. W zwo dach wzię ły udział 32 dru ży ny – łącz -

nie 156 osób. Kla sy fi ka cja in dy wi du al na mi strzostw zo sta ła

prze wi dzia na łącz nie dla ko biet i męż czyzn, a miej sce na naj wyż -

szym stop niu po dium tej kla sy fi ka cji za jął Adam Het man, na dru -

gim miej scu ulo ko wał się To masz Bu jo czek – obaj za wod ni cy to

przed sta wi cie le Szko ły Po li cji w Ka to wi cach. Na trze cim stop niu

po dium sta nął Wie sław Su ska – przed sta wi ciel Agen cji Bez pie czeń -

stwa We wnętrz ne go. W kla sy fi ka cji dru ży no wej miej sce pierw sze

za ję ła re pre zen ta cja SP w Ka to wi cach, na to miast ko lej ne lo ka ty za -

ję ły od po wied nio dru ży ny: KMP w Po zna niu oraz KPP w Ja wo rze.

Wśród ko biet naj lep szą za wod nicz ką oka za ła się Alek san dra Ku ku -

ła, re pre zen tant ka Szko ły Po li cji w Ka to wi cach.

KA TA RZY NA SIL SKA 

Mistrzostwa w wędkarstwie
morskim 

Zwy cię stwem re pre zen ta cji Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Ło -

dzi za koń czy ły się I Węd kar skie Mi strzo stwa Po li cji, zor ga ni zo wa ne

przez słup ską Szko łę Po li cji. Węd ka rze ry wa li zo wa li na bał tyc kich

ło wi skach od da lo nych po nad 40 ki lo me trów od brze gu. 

Au ra wy jąt ko wo do pi sa ła uczest ni kom mi strzostw. Za wo dy od by -

wa ły się przy bez wietrz nej po go dzie i ni skich fa lach. W ta kich wa run -

kach nie trze ba by ło dłu go cze kać na pierw sze bra nia dor szy. Tej

wła śnie ry by zło wio no naj wię cej, choć zda rzy ły się rów nież tak nie -

ty po we oka zy, jak dia bły mor skie. 

W kla sy fi ka cji in dy wi du al nej zwy cię żył Ro bert Bo row ski z KWP

w Ło dzi. Za nim upla so wa li się Krzysz tof Ja wor ski i Krzysz tof Kar -

lik, obaj re pre zen tu ją cy KWP w Go rzo wie Wiel ko pol skim. Dru ży no -

wo trium fo wał ze spół węd ka rzy z KWP w Ło dzi (Ro bert Bo row ski

i Syl we ster Pa cek) przed KGP (Sła wo mir Pi kli kie wicz i Ar ka diusz

Żo łą dek) i KWP w Go rzo wie Wiel ko pol skim (Krzysz tof Kar lik

i Krzysz tof Ja wor ski).

PIOTR KO ZŁOW SKI 

Wio sen ny bieg prze ła jo wy 
Bie ga nie sta je się w Pol sce co raz bar dziej po pu lar ną dys cy pli ną

spor tu re kre acyj ne go. Przed sta wi cie le służb mun du ro wych nie zo -

sta ją w ty le i in ten syw nie an ga żu ją się w ten sport, rów nież przez

uczest nic two w za wo dach, ta kich jak zor ga ni zo wa ny przez Szko łę

Po li cji w Ka to wi cach X Wio sen ny Bieg Prze ła jo wy Służb Mun du ro -

wych, któ ry od był się 17 kwiet nia 2013 r. 

Tra sa bie gu o dy stan sie 5,1 km pro wa dzi ła przez te re ny szko ły oraz

po bli skie dro gi grun to we i ścież ki le śne. Na me tę ja ko pierw szy przy -

biegł  Ja kub Bur ghardt  ze Szko ły Po li cji w Ka to wi cach, z wy ni -

kiem 16:12,41, któ ry za jął pierw sze miej sce za rów no w kla sy fi ka cji

ge ne ral nej męż czyzn, jak i w kla sy fi ka cji męż czyzn – słu cha czy SP

w Ka to wi cach. W kla sy fi ka cji ko biet pierw sze miej sce za ję ła Anna

Fic nerz z KPP w Zło to ryi, w kla sy fi ka cji męż czyzn po wy żej 35 lat

zwy cię żył Ar tur Pio trow ski z KPP w Żu ro mi nie, na to miast w kla sy -

fi ka cji dru ży no wej na szczy cie po dium sta nę li żoł nie rze z 6. Bry ga -

dy Po wietrz no -De san to wej z Kra ko wa.

KA TA RZY NA SIL SKA 
zdj. SP w Ka to wi cach 

Spor to we za po wie dzi 
W czerw cu pla no wa ne są na stę pu ją ce im pre zy z ka len da rza cen -

tral ne go: 

– Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Po li cji w Pół ma ra to nie na tra sie

Ust ka – Słupsk – przy go to wa ne przez SP w Słup sku; 

– Otwar te Za wo dy Funk cjo na riu szy Służb Mun du ro wych w Ra -

tow nic twie Wod nym – KWP w Bia łym sto ku; 

– XI Tur niej w Pił ce Noż nej – KPP w Po lko wi cach; 

– Mi strzo stwa Po li cji w Ju do – CSP w Le gio no wie; 

– III Otwar te Mi strzo stwa Służb Mun du ro wych w Spor tach Si -

ło wych – KWP zs. w Ra do miu/KMP w Ra do miu; 

– XIII Mię dzy na ro do wy Tria thlon Po li cyj ny – KWP w Po zna niu; 

– Mię dzy na ro do wy Tur niej Dru żyn Po li cji Kon nej – KMP w Czę -

sto cho wie; 

– II Mi strzo stwa Po li cji w Strze la niu Dłu go dy stan so wym – SP

w Słup sku; 

– III Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Po li cji w Siat ków ce Pla żo -

wej – KPP w Tur ku; 

– Ogól no pol skie Za wo dy Strze lec kie Służb Mun du ro wych

– poświęcone po le głym na służ bie po li cjan tom – CBŚ, Ga bi net

KGP, KSP, Re gion IPA CBŚ.

P. Ost. 
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Co robi komendant główny Policji na emeryturze?

– Te raz zaj mu ję się głów nie pro mo cją mo jej książ ki

Gli na, mam spo tka nia z czy tel ni ka mi… Z za mia rem jej

na pi sa nia no si łem się dość dłu go – przy odej ściu

na eme ry tu rę w 1992 r. do sta łem od po li cjan tów ma szy -

nę do pi sa nia i obie ca łem im opi sać na szą hi sto rię,

zwłasz cza dla mło dych lu dzi, któ rzy przy szli po nas.

Mó wi się o ru chu związ ko wym w MO w 1981 r., ale

ma ło kto sły szał o mi li cyj nym ro ko szu we wrze śniu

1989 r. w Miej skim Urzę dzie Spraw We wnętrz nych

w Pie ka rach Ślą skich. W 2010 r. wła dze sa mo rzą do we

Pie kar ufun do wa ły ta bli cę upa mięt nia ją cą te wy da rze -

nia: od sło ni li ją by li mi ni stro wie Krzysz tof Ko złow ski

i Ja cek Am bro ziak. Mi ni ster Am bro ziak od czy tał też

spe cjal ny list pre mie ra Ta de usza Ma zo wiec kie go, skie -

ro wa ny do wszyst kich pie kar skich po li cjan tów. Na uro -

czy sto ści przy je chał prof. Jan Wi dac ki, z któ rym

nie któ rzy star si po li cjan ci współ pra co wa li przy spra wie

se ryj ne go mor der cy Jo achi ma Kny cha ły. A ja po sta no wi -

łem w koń cu sam na pi sać, jak to na praw dę by ło – tym

bar dziej że wraz z ko le ga mi po li cjan ta mi two rzy li śmy

hi sto rię pol skiej Po li cji.

Milicyjnych związkowców w 1981 r. wyrzucono z pracy, 
wielu w stanie wojennym internowano. Wy we
wrześniu 1989 r. napisaliście list otwarty do premiera
Mazowieckiego z propozycjami zmian w resorcie,
a potem oddaliście legitymacje partyjne. 

– Z mo ich spo strze żeń wy ni ka, że pró by utwo rze nia

związ ków za wo do wych w 1981 r. nie wy wo ła ły wśród

mi li cjan tów ma so we go za in te re so wa nia. Wio dą cą ro lę

od gry wa ła wciąż or ga ni za cja par tyj na. My uwa ża li śmy,

że zwią zek za wo do wy jest po trzeb ny, ale sa ma idea

związ ko wa nie by ła na pierw szym miej scu. Chcie li śmy

zmian w re sor cie: od dzie le nia MO od SB, li kwi da cji pio -

nu po li tycz ne go, przy ję cia do pra cy funk cjo na riu szy

zwol nio nych za prze ko na nia po li tycz ne i pró bę za ło że -

nia związ ku w 1981 r. Po stu lo wa li śmy re or ga ni za cję mi -

li cji i za wo do wych pod od dzia łów ZO MO, ure gu lo wa nie

płac, stwo rze nie ochro ny praw nej funk cjo na riu szy

i utwo rze nie Nie za leż ne go Sa mo rząd ne go Związ ku

Zawodowego. Jed no -

cze śnie zło ży li śmy le -

gi ty ma cje par tyj ne

– chcie li śmy być

stró ża mi pra wa

wszyst kich oby -

wa te li, bez wzglę -

du na wy zna nie

i przy na leż ność

par tyj ną. 

W Ur su sie

w grud niu 1989 r.

ra zem z Ja nem Ja błoń skim, jed nym z li de rów mi li cyj -

ne go ru chu związ ko we go z 1981 r., zor ga ni zo waliśmy

pierw sze ogól no kra jo we spo tka nie ko mi te tów za ło ży -

ciel skich NSZZ FMO – wzię ło w nim udział 20 de le ga -

cji i po wo ła no Kra jo wy Ko mi tet Za ło ży ciel ski. W ma ju

1990 r. NSZZ Po li cjan tów zo stał za re je stro wa ny. 

Za rzu ca no nam, że ro kosz zro bi li śmy dla ka rie ry

– w tym cza sie nie by ło in nej moż li wo ści funk cjo no wa nia

niż zwią zek, a my nie chcie li śmy być ra dą funk cjo na riu -

szy, ja kie już ist nia ły w jed nost kach. Ochro na praw na po -

li cjan tów jest bar dzo waż na i wiem, jak trud no dziś być

związ kow cem. Mi mo to dla mnie naj pierw jest się po li -

cjan tem, a do pie ro póź niej związ kow cem.

Jednak zanim doszło do zakładania milicyjnych
związków, służył Pan w Marynarce Wojennej, potem
był ratownikiem górniczym w KWK Radzionków,
a w końcu trafił do Wydziału Kryminalnego 
KW MO w Katowicach. 

– Kie dy skoń czy łem 17 lat, zgło si łem się na ochot -

ni ka do Pod ofi cer skiej Szko ły Ma ry nar ki Wo jen nej

w Ust ce. Dwa la ta póź niej za czą łem pra cę w ko pal ni

ja ko ra tow nik gór ni czy, ale po sta no wi łem, że po ma tu -

rze zo sta nę mi li cjan tem. I tak się sta ło. W 1979 r.
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Od marynarza do
komendanta Policji
Rozmowa z Romanem Hulą, byłym komendantem głównym Policji,
autorem książki „Glina”
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bot nik tyl ko Ży da nie na wi dzi bar dziej niż nas, a re ak cja

do brze o tym wie, dla te go drze pysk o ży do ko mu nie.

Je że li na to miast to my sa mi po sa dzi my pa ru Żyd ków…

– Prze cież sa dza my – wtrą cił ma jor. – Na Zam ku

mamy z pięt na stu, o ile do brze pa mię tam.

– Tam ci sie dzą jak nie za zło to, to za do la ry, a jak nie

za do la ry, to za drob ny sza be rek. – Se kre tarz po krę cił

gło wą i skrzy wił się z nie sma kiem. – Sa mi po wiedz cie,

co to są za do ko na nia dla Urzę du Bez pie czeń stwa? A je -

śli aresz tu je cie pa ru za nie le gal ne po sia da nie bro ni,

za za bój stwa, to…

– To wy ła mie my zę by re ak cyj nej pro pa gan dzie – kiw -

nął gło wą ubo wiec.

– No wi dzi cie! – Szot roz ło żył rę ce, jak by chciał go

przy gar nąć do pier si. – Szko da że i te go Wa ser tre ge ra

nie za strze lił ja kiś Żyd, ale trud no… Za sta nów cie się

za to, czy tych ko biet na przy kład nie mo gli by mor do -

wać Ży dzi? Nie ko niecz nie ry tu al nie… Chy ba le piej tak,

niż gdy by lu dzie za czę li plot ko wać, że żoł nie rze Ar mii

Ra dziec kiej? Już się sły szy, że Ro sjan ki za tru wa ją le kar -

stwa… Więc Ży dzi, tak?

Gra barz w za my śle niu za pa lił pa pie ro sa.

– Ze msta za ja kieś hi sto rie z cza su oku pa cji? – za pro -

po no wał.

– O, wi dzi cie, to wa rzy szu ma jo rze! – ucie szył się

Szot. – Sko ro ma my de mo kra cję i pó ki co to le ru je my

na wet Wi to sa z je go PSL -em, to i prze stęp stwa po win -

ni śmy mieć róż no rod ne. Na ra zie, oczy wi ście, na ra zie…

Ale po wiem wam, szko da, że oso bi ście nie za ję li ście się

tą spra wą. Po wiedz cie, nad miar ro bo ty, róż ni my się jed -

nak w po glą dach czy mo że…?

– Tyl ko z te go też mo że być po grom… – za czął

ostroż nie ma jor.

Prze rwał mu ter kot te le fo nu. Pierw szy se kre tarz pod -

niósł słu chaw kę i po chwi li po dał Gra ba rzo wi.

– Do was – mruk nął z nie chę cią.

Z jesz cze więk szą nie chę cią wziął ją do rę ki ma jor.

Kto, kur wa je go mać, wpadł na po mysł, że by za wra cać

mu gło wę?!

– Gra barz! – wark nął.

– To wa rzy szu ma jo rze, te le fo nu je z Pu ław po rucz -

nik Świ droń. Nie chcia łem łą czyć, ale twier dził, że to

wy ka za li ście mu się mel do wać, nie za leż nie, gdzie

będziecie.

Bez piecz niak ode tchnął. Nie przy po mi nał so bie, by

wy da wał ta kie po le ce nie, i w in nym wy pad ku dał by mi -

li cjan to wi szko łę, jed nak tym ra zem ten te le fon był jak

wy gra ny los na lo te rii.

– Czy wy ście oci pie li, Świ droń?! – ryk nął, ale tyl ko

dla pi cu, kie dy w słu chaw ce za mel do wał się po rucz nik.

– Cze kam go dzi na mi na ra port, a wy dziw ki ma ca cie

w tych Pu ła wach?!

– Wresz cie jest ślad, to wa rzy szu ma jo rze – usły szał.

– Spraw cy mie li na so bie pa sia ki.

– Co? – Gra barz mi mo wol nie skrzy wił się za moc no

i po draż nio na skó ra na czo le za pie kła go ży wym ogniem.

– Więź niar skie pa sia ki z obo zu kon cen tra cyj ne go…

– Je steś pew ny? 

Sta lów ka pió ra Gra ba rza za wi sła nad czy stą kart ką no -

te su, drgnę ła, ale nie od wa ży ła się zbli żyć do pa pie ru,

tym bar dziej coś za pi sać przy puł kow ni ku Szo cie. Pa -

siak ide olo gicz nie mógł mieć tyl ko jed ną wy kład nię:

świad czyć o okru cień stwie hi tle row skie go oku pan ta

i kon ser wo wać nie na wiść. Zwłasz cza ta nie na wiść by ła

bar dzo po trzeb na par tii, aby sce men to wać PPR po re fe -

ren dum lu do wym i sil niej szą pójść do pierw szych po -

wo jen nych wy bo rów. A no wy Po lak miał nie wie dzieć

bądź za po mnieć o Sy be rii czy Ka ty niu, za to pa mię tać

o Au schwitz i Maj dan ku. Jed nak do te go pa siak po wi -

nien być czy sty…

– Też mnie to zdzi wi ło, to wa rzy szu ma jo rze, ale to

praw da – w te le fo nie trzesz czał głos Świ dro nia.

– Wresz cie zna lazł się świa dek, ko le jarz, któ ry je chał ro -

we rem do pra cy i wi dział dwóch ob cych bli sko do mu

ofia ry i wła śnie te ich pa sia ki go zdzi wi ły. Po wie dział ta -

kie sło wa: „Jak by oni by li ina czej ubra ni, to bym nie wie -

dział, czy to tu tej si, czy nie tu tej si”. Jak je den

po wie dział, za raz kil ku in nych lu dzi wi dzia ło dwóch

męż czyzn w pa sia kach. Mło dych lu dzi, gdzieś po dwa -

dzie ścia lat.

– Dzię ku ję, to wa rzy szu po rucz ni ku – od parł za sko -

czo ny ubo wiec. – Kon ty nu uj cie śledz two, cześć! – rzu -

cił jesz cze, od kła da jąc słu chaw kę na wi deł ki apa ra tu.

– Mó wi cie, że ten wasz Świ droń do brze so bie ra dzi…

– Szot zno wu spoj rzał tym swo im ba daw czym ze zem.

– Gło śno mó wi. Do bie gło do mnie coś o pa sia kach czy

mo że się prze sły sza łem?

Gra barz zga sił pa pie ro sa.

– Nie prze sły sze li ście się, to wa rzy szu puł kow ni ku.

To trze ba spraw dzić, ale wy glą da, że spra wa roz wi ja się

po wa szej my śli.

– A po wa szej?… – pierw szy se kre tarz za wie sił głos.

– Nie mu si cie od po wia dać, mam do was peł ne za ufa -

nie. A te raz wy bacz cie, sko ro jed nak na pe wien czas zo -

sta wiam go spo dar stwo to wa rzy szo wi Wa la ko wi…

– Tak jest! – Gra barz wstał. – Ży czę wam uda nych na -

rad w Ko mi te cie Cen tral nym, to wa rzy szu puł kow ni ku!

– Nie po do ba ła mu się per spek ty wa tych kil ku dni

z Wa la kiem na cze le lu bel skie go PPR -u. Dał by spo ro,

by wie dzieć, o czym ci dwaj bę dą za chwi lę roz ma wiać.

(...)

Skróty pochodzą od redakcji.

Marcin Wroński: Pogrom w przyszły wtorek.
W.A.B., Warszawa 2013, s. 320
Copyright © by Grupa Wydawnicza Foksal,
MMXIII, Wydanie I, Warszawa
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Wpraw dzie woj na skoń czy ła się już ja kiś czas te mu, ale by ły ko mi sarz PP
Zyg munt Ma cie jew ski na dal wal czy. Oskar żo ny o współ pra cę z hi tle row -
skim oku pan tem – wszak Zy ga peł nił funk cję kie row ni ka pol skie go od -
dzia łu w dy rek cji Po li cji Kry mi nal nej – tra fił do kar ce ru w lu bel skim Zam ku.
Tam spo tkał ma jo ra Ja ku ba Gra ba rza, kie row ni ka wy dzia łu Wo je wódz kie -
go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go: po dłu gich i bo le snych per trak -
ta cjach ma jor obie cu je Ma cie jew skie mu upra gnio ną wol ność w za mian
za od da nie no wej wła dzy pew nej przy słu gi.
To już pią ty tom cy klu o lu bel skim ko mi sa rzu – i, jak obie cu je autor, nie
jest to część ostat nia. Po przed nie kry mi na ły re tro Mar ci na Wroń skie go:
Mor der stwo pod cen zu rą (2007 r.), Ki no Ve nus (2008 r.), A na imię jej bę -
dzie Anie la (2011 r.) oraz Skrzy dla ta trum na (2012 r.) rów nież pre zen to wa -
li śmy na na szych ła mach.

AW
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Fragment kryminału retro
Marcina Wrońskiego 
Pogrom w przyszły wtorek

So bo ta, 15 wrze śnia 1945 ro ku
– Wzy wa li ście mnie, to wa rzy szu pierw szy se kre ta rzu?

Puł kow nik Sta ni sław Szot, by ły szef Wo je wódz kie go

Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, prze rwał upy cha -

nie pa pie rów w po jem nej skó rza nej tecz ce. Usiadł

za biur kiem. Cy wil na ma ry nar ka po za pi na na na wszyst -

kie gu zi ki jak mun dur wy gar bi ła mu się na ple cach.

– Źle wam prze ka za no, to wa rzy szu Gra barz. Wi dzi -

cie, wy jeż dżam na kil ka dni do Ko mi te tu Cen tral ne go.

Dla te go po pro si łem was o roz mo wę.

Wpraw dzie ma jor pierw szą set kę strze lił so bie jesz -

cze w do mu, a dru gą już w urzę dzie, jed nak te raz sta -

now czo przy da ła by się trze cia. Fa mi liar ny ton

pierw sze go był wy so ce po dej rza ny.

– Sia daj cie – po pro sił Szot. – Wi dzi cie, za kil ka mie -

się cy bę dzie my mie li na gło wie re fe ren dum i cho ciaż

je wy gra my, w koń cu to ko niecz ność hi sto rycz na

– uśmiech nął się pół gęb kiem – war to by przez ja kiś czas

za dbać o więk sze za do wo le nie lud no ści.

– Dzię ku ję, to wa rzy szu se kre ta rzu, za wa sze za ufa -

nie, ale… – Bez piecz niak po pra wił się na krze śle. – Ale

je śli po zwo li cie za uwa żyć, szef urzę du puł kow nik Grzy -

bow ski…

– To wa rzy szu Gra barz, nie kry guj cie się jak pa nien ka!

– Szot wbił w nie go ostre spoj rze nie ciem nych oczu.

Jego lek ki zez sko ja rzył się ma jo ro wi z dwie ma lu fa mi

wy ce lo wa ny mi w je den punkt tuż nad no sem ubow ca.

– Pa mię ta cie tę spra wę, któ rej ak ta wam nie ofi cjal nie

po de sła łem?

– Mor der stwa sa mot nych ko biet?

Se kre tarz po tak nął.

– Pro wa dzi cie ją oso bi ście?

– Pro wa dzę… – Gra barz za wa hał się, ale na wszel ki

wy pa dek po sta no wił za cząć od praw dy. – Pro wa dzę

nad nią oso bi sty nad zór, na to miast zo sta ła po wie rzo -

na mi li cji, po rucz ni ko wi Świ dro nio wi. Mło dy, zdol ny

śled czy. – Ma jor łgał co raz od waż niej. – Bo mó wi cie, to -

wa rzy szu puł kow ni ku, o na stro jach lud no ści… Nie to,

że by lud ność ufa ła mi li cji, po my śla łem jed nak, że to le -

piej wy glą da, gdy bez pie czeń stwo nie mie sza się do każ -

dej spra wy, zwłasz cza że ta co raz bar dziej wy glą da

na czy sto kry mi nal ną.

– Tu aku rat ma cie ra cję, że to le piej wy glą da. – Szot

zmarsz czył brwi i się gnął po pa pie ro sy. – Za pa li cie?

Może was to zdzi wi, ale w związ ku z ty mi mor der stwa -

mi przy po mnia łem so bie o spra wie Wa ser tre ge ra. I wy

wie cie, i ja wiem, że spraw ców wy ty po wa no po li tycz -

nie. Re ak cja mor du je Ży dów jak hi tle row cy… Jesz cze

pół to ra ty go dnia te mu to się wy da wa ło słusz ne, to wa -

rzy szu Gra barz, te raz jed nak na bie ram wąt pli wo ści.

– Co roz ka że cie, to wa rzy szu puł kow ni ku? – Ma jor

przy jął pa pie ro sa i po dał Szo to wi ogień.

– Cóż ja wam mo gę roz ka zy wać? – Se kre tarz wzru szył

ra mio na mi. – Grzy bow ski wam roz ka zu je. Ja jed nak pa -

mię tam, z kim pra co wa łem w tych pierw szych, naj trud -

niej szych mie sią cach. Mam peł ne za ufa nie wła śnie

do was, to wa rzy szu Gra barz, dla te go to wam chcia łem

coś za su ge ro wać…

Urwał. Bez piecz nia ko wi nie po do ba ło się to ani tro -

chę. Szot je dzie do War sza wy, zo sta je wy łącz nie Ziem -

lia nin, my ślał po spiesz nie. A Ziem lia nin nic nie zro bi

bez roz ka zu z Mo skwy. Resz ta hien z Ko mi te tu Wo je -

wódz kie go tyl ko cze ka, by Gra barz na czymś się po śli -

znął. A Szot wła śnie wpy cha go na lód. Bo ma „peł ne

za ufa nie”, cwa niak!

– Słu cham z uwa gą wa szej ra dy, to wa rzy szu puł kow -

ni ku.

– Wi dzi cie, to jed nak nie by ło do bre, że Wa ser tre ge -

ra za mor do wa ła zbroj na re ak cja… – Pierw szy se kre tarz

w za my śle niu po stu kał pa pie ro sem o brzeg po piel nicz -

ki. – Prze cież on nie le gal nie han dlo wał zło tem! Czy nie

mo gli by go za mor do wać ja cyś zwy kli ban dy ci, w ce lach

ra bun ko wych?

– Nic nie ukra dli – za uwa żył ma jor.

– Ale mo gli, to wa rzy szu Gra barz, mo gli! Zo sta li spło -

sze ni i zbie gli, od stą piw szy od ra bun ku. Po za tym skra -

dzio ne zło to za wsze mo że jesz cze się od na leźć. Dzi siaj

to wy glą da ło by znacz nie le piej, bo wi dzi cie, ma ło kto

nam wie rzy, że każ dy na pad, pla ga szczu rów i bra ki

w za opa trze niu to ro bo ta re ak cji. Nie my śl cie, że Ko mi -

tet Cen tral ny za mie rza się z nią do ga dy wać! No ale re -

fe ren dum i sa mi ro zu mie cie… A lu dzie wie rzą, że Ży dzi

ma ją zło to, że spe ku lu ją jak ten Wa ser tre ger. Je śli za bi -

ja go re ak cja, to jest to wy rok, sa mi przy zna cie. A je śli

zwy kli ban dy ci?

– Nie wiem, to wa rzy szu se kre ta rzu. – Gra barz za cią -

gnął się głę bo ko, by zy skać chwi lę do na my słu. – To zło -

to, spe ku la cje w han dlu, jak mó wi cie… Z te go mo gą być

roz ru chy jak w Rze szo wie al bo Kra ko wie. Wi dzi cie,

mamy te raz na prze słu cha niu kle chę, któ ry gło sił ka za -

nia an ty se mic kie…

– Kle chę po ucz cie, po strasz cie i puść cie z Bo giem

– Szot z bła zeń skim uśmie chem po bło go sła wił ma jo ra

zna kiem krzy ża. – Co się zaś ty czy roz ru chów, to my

dwaj mo że my mó wić otwar cie: pol ski chłop i pol ski ro -
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skoń czy łem szko łę ofi cer ską w Szczyt nie i za czą łem

służ bę w sek cji za bójstw ka to wic kiej ko men dy wo je -

wódz kiej. Przy dzie lo no mnie do gru py ope ra cyj no -do -

cho dze nio wej o kryp to ni mie „Fran ken ste in”, po wo ła nej

w spra wie za bój stwa 10-let niej dziew czyn ki i usi ło wa -

nia za bój stwa 11-lat ki. I tu taj mo ja hi sto ria za to czy ła

koło: w 1968 r., kie dy za czy na łem na ukę w Bę dzi nie,

w Za głę biu wi sia ły afi sze, że za wska za nie za bój cy ko -

biet cze ka 1 mln zł na gro dy. A mniej wię cej 10 lat póź -

niej go ni łem za mor der cą gor szym od wam pi ra

Mar chwic kie go. (O Jo achi mie Kny cha le pi sał w „Po li -

cji 997” Prze my sław Ka cak w czerw cu 2008 r. w art. Po -
wtór ka z wam pi ra – AW).

W książce opisał Pan też inne sprawy kryminalne,
w rozwiązywaniu których brał udział, m.in. kradzież
zabytkowych pistoletów z muzeum w Będzinie oraz koron
z obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Żeby odnaleźć
historyczną broń, wcielił się Pan w marynarza
kolekcjonera. 

– Opi sa łem naj więk sze spra wy, w któ rych uczest ni czy -

łem. Mój po mysł z ma ry na rzem kry ty ko wał ów cze sny szef

jed nost ki w Bę dzi nie, mó wił, że na czy ta łem się kry mi na -

łów. Mu sie li śmy od cink cia rzy po ży czyć wa lu tę, bo ja ko

mi li cja nie mie li śmy żad nych de po zy tów. Do uwia ry god -

nie nia mo jej ro li po trzeb ny był też mer ce des. Osta tecz nie

z 21 skra dzio nych pi sto le tów od zy ska li śmy 19 i wła śnie

ta część pla nu by ła dla mnie naj trud niej sza. W do mu zło -

dziei by łem sam, kie row ca cze kał na po dwó rzu. Że by zdo -

być ich za ufa nie, mu sia łem du żo z ni mi wy pić, ale mi mo

to czu łem się trzeź wy, bo dzia ła ła ad re na li na. 

Co do kra dzie ży ko ron, to je stem świę cie prze ko na ny,

że by ła to pro wo ka cja SB: o kra dzie żach i po ża rach w ko -

ścio łach by ły tyl ko la ko nicz ne wzmian ki w pra sie, a tu

już na dru gi dzień w po po łu dnio wej ga ze cie był spo ry ma -

te riał. Pie ka ry Ślą skie to spe cy ficz ne miej sce ze wzglę du

na piel grzym ki męż czyzn, któ re w la tach 80. sta wa ły się

wręcz ma ni fe sta cja mi pod prze wod nic twem So li dar no -

ści. Ba zy li ka pie kar ska by ła SB so lą w oku i sta ra no się ją

skom pro mi to wać, dla te go kra dzież szyb ko sta ła się me -

dial na. Ko ro ny zna lazł w 1989 r. w Do li nie Ko ście li skiej

żoł nierz: tra fił tam na wo rek ze skra dzio ny mi przed mio -

ta mi z ko ścio łów z ca łej Pol ski.

W czerwcu 1990 r. został Pan śląskim komendantem
wojewódzkim, a rok później złożył raport o zwolnienie.
Jednak zamiast zwolnienia dostał Pan propozycję
zostania komendantem głównym. 

– Ja ko ko men dant wo je wódz ki na pi sa łem ra port

o odej ście z Po li cji i wy je cha łem na urlop, ale ścią gnię to

mnie z nie go he li kop te rem do War sza wy, gdzie po kil ku -

go dzin nej, burz li wej roz mo wie mi ni ster spraw we wnętrz -

nych Hen ryk Ma jew ski za pro po no wał mi sta no wi sko

ko men dan ta głów ne go. Nie przy ją łem tej pro po zy cji

z en tu zja zmem, chcia łem po cze kać na de cy zję pre mie ra

Bie lec kie go. Kie dy się z nim spo tka łem, po wie dzia łem

mu o kon tro wer sjach, ja kie mo ja oso ba bu dzi wśród czę -

ści kie row nic twa związ ku za wo do we go. Ko men da głów -

na by ła ofla go wa na w pro te ście prze ciw ko mo jej no mi na -

cji. Pre zy dent Lech Wa łę sa po wie dział wte dy, że nie po -

trze bu ję lep szej re ko men da cji. 

Na Ślą sku two rzy li śmy po li cję lo kal ną i szko da, że nie

po szli śmy w tym kie run ku: bu do wa li śmy sys tem po go to -

wia po li cyj ne go, aby wła ści wie re ali zo wać pod sta wo we

za da nie po li cji, ja kim jest re ak cja na za ist nia łe prze stęp -

stwo. Wie dzia łem też, ja kie ma my pro ble my ja ko Po li cja,

two rzy li śmy prze cież no wą for ma cję na ba zie mi li cji, nie

by ło in ne go wy bo ru. By łem zda nia, że w zmia ny mu szą

za an ga żo wać się wszy scy, rów nież związ kow cy. 

Mó wio no, że mo ją ob se sją jest ucy wil nia nie eta tów, ale

to nie ob se sja, tyl ko zdro wy roz są dek. W gór nic twie staw -

ki do ło we są in ne niż te na gó rze; po za tym je śli se kre tar -

ka w mi ni ster stwie mo że być cy wi lem, to cze mu w Po li cji

nie? Na 10 po li cjan tów we dług na szych sza cun ków po -

wi nien przy pa dać je den urzęd nik, by za gwa ran to wać

spraw ne funk cjo no wa nie, a z wcze śniej szych praw eme -

ry tal nych po win ni ko rzy stać wy łącz nie lu dzie z pierw szej

li nii, bo tam to czy się woj na ze śro do wi skiem prze stęp -

czym. Tak by ło kie dyś i tak jest dziś, dla te go dla po li cjan -

tów, któ rzy co dzień na ra ża ją ży cie i są bez po śred nio

na uli cy, mu szą być za gwa ran to wa ne go dzi we pen sje. Po -

win ny być w nich dys pro por cje, na czel nik kry mi nal ne go

mu si za ra biać wię cej niż na przy kład na czel nik kadr.

Szybko Pan zrezygnował z tej funkcji, w styczniu 1992 r.
podał się Pan do dymisji.

– Po nie waż po wo ła no no wy rząd, zmie nił się mi ni ster

spraw we wnętrz nych, któ rym zo stał An to ni Ma cie re wicz,

a ja nie chcia łem brać udzia łu w po lo wa niu na cza row ni -

ce, więc od sze dłem. Mi ni ster Ko złow ski naj bar dziej wal -

czył o śro do wi sko po li cyj ne, ro zu miał nas. Po mnie

ko men dan tem głów nym Po li cji zo stał nad insp. Ze non

Smo la rek. Kie dy od sze dłem na eme ry tu rę, naj bar dziej

ucie szy ła się mo ja ro dzi na, bo gdy by łem ko men dan tem

głów nym, wi dzie li śmy się bar dzo rzad ko. Dla te go mo ją

książ kę za de dy ko wa łem nie tyl ko tym wszyst kim, z któ -

ry mi mia łem przy jem ność pra co wać, ale przede wszyst -

kim żo nie, cór ce i wnu ko wi, któ ry dzi siaj wszę dzie się

chwa li, że ma dziad ka po li cjan ta. 

Dziękuję za rozmowę.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski
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Numer zamknięto: 22.05.2013 r.
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia re dak cyj -
ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo nie od płat -
ne go pu bli ko wa nia li stów. Re dak cja za strze ga so bie
rów nież moż li wość nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko -
wa nych ma te ria łów na wła snej stro nie in ter ne to wej.
Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów i ma te -
ria łów spon so ro wa nych re dak cja nie od po wia da.

Zamówienia na prenumeratę:
Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”

ul. Do ma niew ska 36/38, 02-514 War sza wa 12
tel. 22 60-160-86, 22 60-161-26, faks 22 60-168-67

e -ma il: krzysztof.chrza now ski@po li cja.gov.pl
Ce na pre nu me ra ty rocz nej mie sięcz ni ka 

„Po li cja 997” – 36 zł
Płat ni ków VAT pro si my o po da nie nu me ru NIP. 

Za mó wie nie zo sta nie zre ali zo wa ne po opła ce niu wy sła -
nej do Za ma wia ją ce go fak tu ry lub po do ko na niu przez 

Za ma wia ją ce go wpła ty na kon to:
Ko men da Głów na Po li cji 

ul. Pu ław ska 148/150, 02-624 War sza wa
NBP O/O War sza wa 

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
Wpła ty nie po prze dzo ne za mó wie niem bę dą zwra ca ne

bez re ali za cji.
Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

Po zio mo: 1 – sły chać, gdy sko czysz do wo dy, 5 – sys tem pła cy, 10 – bie gnie w ma ra to nie, za sia -
da w sa li ob rad, 13 – ochron na, szy ta na mia rę, 14 – ze szkła, 15 – nie mun du ro wy, 16 – … ina czej
by wa ło, 17 – nie za wsze ho no ro wa, 21 – kie ru nek, ten den cja, 22 – pan w Tur cji, 26 – Ire na kró cej,
27 – sta łe za mel do wa nia lub za miesz ka nia, 28 – czar na do bu tów, 29 – groź na cho ro ba oczu,
30 – pły nie przez Le gni cę, 34 – np. le wy sier po wy, 36 – ho ry zont, 41 – utwór mu zycz ny, skła dan -
ka tań ców, ale nie do tań ca, 42 – okrą gły marsz czo ny koł nierz z ko ron ki, 43 – za my ka otwo rek,
44 – jaźń, 45 – od ci nek je li ta gru be go, 46 – to głos sze fa i fir my, 47 – wy spa, na któ rej stał słyn ny
ko los.
Pio no wo: 1 – znak do da wa nia, 2 – ma ją je też ścia ny, 3 – wieszcz ka, prze po wie dzia ła upa dek
Troi, 4 – tu wa lu tą ru pie, 5 – pa pie ry war to ścio we, 6 – re zer wa, 7 – har cer ska – ra do sna, 8 – by wa
– w nich coś trzesz czy i pę ka, 9 – strza ła do ku szy, 11 – na czy nie w kształ cie mi secz ki, 12 – czar -
ne (zwy kle) two rzy wo sztucz ne zna ne z lek cji fi zy ki, 18 – mistrz szy dła i dra twy, 19 – eg za mi na cyj -
na, ple nar na lub zdję cio wa, 20 – sce na dla klau na, 23 – Brat Bie da z Asy żu, 24 – umoż li wia wi dze nie
w ciem no ści, 25 – uchwyt ślu sar ski, 28 – two rzy por tret prze stęp cy, 31 – rze ka we Fran cji, do pływ
Ro da nu, 32 – np. sze ro ki upraw nień, zna cze nio wy wy ra zu, 33 – drze wo li ścia ste, 35 – żo na
Ramy, 37 – po ko nał Go lia ta, 38 – pe wien od ci nek cza su, 39 – stra szył w „szczę kach”, 40 – naj czę -
ściej spo ty ka ny – pod chmur ką.
Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło, które tworzą litery w kratkach oznaczonych 
w prawym dolnym rogu cyframi od 1 do 35:

(...........................)  (............................................................)  (..........................................................),
1   2   3   4   5   6      7   8   9   10   11   12   13  14   15   16      17   18   19   20   21   22   23   24   25

(....................)  (.................................................)
26   27   28       29   30   31   32   33   34   35 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 18 czerwca 2013 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, którzy
na de ślą pra wi dło we roz wią za nia, roz lo su je my na gro dy: książki Wydawnictwa W.A.B.
Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania oznacza, że wyraża on zgodę na publikację swojego imienia
i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w razie wygranej. Pełny regulamin do wglądu w redakcji.
Rozwiązanie krzyżówki nr 5: „Pozwalać mu na to, by był jaki jest”. 
Nagrodę, książki Wydawnictwa Oficynka, wylosowali: Lidia Cynt z Olsztyna, Marek Moroń z Kątów
Wrocławskich, Elżbieta Zientak z Białegostoku.

KRZYŻÓWKA NR 6
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ODEZWA
SPOŁECZNOŚCI PaT
www.pat.policja.gov.pl
do wszystkich pokoleń,

grup zawodowych 
i społecznych

Spo łecz ność pro gra mu Ko men dy Głów nej

Po li cji „Pro fi lak ty ka a Ty” za pra sza Pań stwa

do ogól no pol skie go zry wu wzmoc nie nia

twór czej pro fi lak ty ki. 

Wy ko naj my przez 60 se kund wspól ny
gest na ryn kach i pla cach miast i mia ste czek,

wiel kich aglo me ra cji i ma leń kich wsi – każ dy

na mia rę swo ich moż li wo ści – ra zem – we

wspól no cie oby wa tel skiej i spo łecz nej

– w tym sa mym cza sie w ca łym kra ju –

22 czerw ca 2013 ro ku punk tu al nie

o godz. 16.00. 

Za trzy maj my się na chwi lę, po łóż my pra wą

dłoń na ser cu i przez 60 se kund wy bi jaj my

wspól nie je go rytm. Rytm WOL NYCH
SERC. Serc wol nych od uza leż nień, prze -

mo cy i obo jęt no ści na dru gie go czło wie ka.

Serc pięk nych i zdro wych, w tro sce o zdro -

wie fi zycz ne i spo łecz ne. Serc sil nych i po -

moc nych in nym. Serc po ko leń. Serc lu dzi,

któ rzy mo gą róż nić się od sie bie, ale po tra fią

dzia łać wspól nie, by chro nić dzie ci i mło -

dzież przed uza leż nie nia mi. Tyl ko 60 se -

kund. Tak nie wie le, a zna czyć bę dzie tak

bar dzo du żo. 

Za pro śmy to te go ge stu wszyst kich tam

gdzie miesz ka my, w so bot nie, czerw co we po -

po łu dnie, by zjed no czył się ca ły kraj w tro -

sce o to, aby nar ko ty ki, al ko hol i prze moc nie

od bie ra ły wol no ści ży cia. W tro sce o to, by

dzie ci, mło dzież i do ro śli by li tak bar dzo ra -

zem i tak bar dzo praw dzi wi w tak waż nej

spra wie.

W imieniu społeczności PaT
insp. GRZEGORZ JACH

pełnomocnik komendanta głównego Policji
ds. promocji bezpieczeństwa publicznego

i współpracy z organizacjami pozarządowymi

15.30 – 15.55 – hap pe ning „Prze stań my 
biec!”

Za wo ła nia pro mu ją ce mo dę na ży cie wol ne od uza -
leż nień. Pod czas hap pe nin gu mło dzież roz da je na klej ki
„Ogól no pol ska Noc Pro fi lak ty ki – mo da na ży cie bez

uza leż nień”. Szcze gó ło we opisy i roz wią za nia me to dycz -
no -lo gi stycz ne pu bli ko wa ne są na stro nie in ter ne to wej pro -

gra mu PaT.

15.55 – od czy ta nie ode zwy spo łecz no ści PaT

Ode zwa zo sta ła wy sła na z Im pre sa ria tu PaT pocz tą elek tro nicz -
ną do każ de go pre zy den ta i bur mi strza mia sta, sta ro sty po wia tu oraz
wój ta gmi ny na te re nie ca łe go kra ju. Li sty in ten cyj ne za pra sza ją ce
do włą cze nia się w ideę Ogól no pol skiej No cy Pro fi lak ty ki skie ro wali
do kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych Mi ni ster Spraw We -
wnętrz nych, Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej oraz Ko men dant Głów -
ny Po li cji.

16.00 – spo łecz ny zryw WOL NE SER CA

Ogól no pol ski hap pe ning trwa ją cy 60 se kund w ca łym kra ju,
22 czerw ca punk tu al nie o godz. 16.00, któ ry po le ga na wspól nym
wy bi ja niu pra wą dło nią ryt mu ser ca.

16.01 – 18.00 – lo kal ne pro gra my pro fi lak tycz no -
-ar ty stycz ne

Hap pe nin gi, sztu ka uli cy, kon cer ty, po ka zy w te re nie otwar tym.

19.00 – 21.00 – twór cza pro fi lak ty ka

To czas prze zna czo ny na pre zen ta cje spek ta kli te atral nych, mu si -
ca li, fil mów i wy staw edu ka cyj no -pro fi lak tycz nych zre ali zo wa nych
przez mło dzież, któ re od bę dą się w te atrach, ki nach, do mach kul tu -
ry, świe tli cach lub szko łach.

21.00 – 24.00 – noc ne roz mo wy o pro fi lak ty ce 
„Głos pro fi lak ty ki”

Ten czas koń czą cy Ogól no pol ską Noc Pro fi lak ty ki prze zna czo ny
jest na otwar tą roz mo wę po ko le nio wą na te mat pro fi lak ty ki, jej
sła bych i moc nych stron, pla nów i ocze ki wań spo łecz nych.

Do roz mo wy ko niecz nie po win na być za pro szo na mło dzież, po li cjant,
psy cho log, pe da gog oraz pro wa dzą cy roz mo wę mo de ra tor. Spotkanie
mo że od być się w sa li kon fe ren cyj nej urzę dów mia sta, po wia tu lub
gmi ny, w ki nie, do mu kul tu ry lub in nym do god nym miej scu. Or ga ni -
za to rzy po win ni za pew nić swo bo dę wy po wie dzi uczest ni kom spo tka -
nia, uni ka jąc od czy ty wa nia re fe ra tów. Bar dzo istot nym part ne rem
tej ini cja ty wy są Gmin ne Ko mi sje Roz wią zy wa nia Pro ble mów
Alkoholowych.

Zespół Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu KGP

czerwiec 2013 r.       POLICJA 997 51

OG
ÓL

NO
POLSKA NOC PROFILAKTYKI

MODA NA YCIE BEZ UZALE

NI
E

  

 
 

  

  

 
 

  
LAALZZAUUZZEEZBBEEIIECCIYYCYANNA

AA N

DDA
OOD

MMO

  

 
 

  

EE
NIII

E
NNNI

E

E

NI

LEEE

N

ALLLEAALE

Ogólnopolska Noc Profilaktyki
22 czerwca 2013 roku

51.06:Layout 6  5/20/13  10:44 AM  Page 51



0102030405060708 
09 
101112131415161718192021222324 
25262728293031

pwścpsnpwścpsnpwścpsnpwścp snpwś

p
3

10
17

24
w

4
11

18
25

ś
5

12
19

26
c

6
13

20
27

p
7

14
21

28
s

1
8

15
22

29
n

2
9

16
23

30

p
5

12
19

26
w

6
13

20
27

ś
7

14
21

28
c

1
8

15
22

29
p

2
9

16
23

30
s

3
10

17
24

31
n

4
11

18
25

n
cze

rw
ie

c 
n

 sie
rp

ie
ń  

n
w

rze
sie

ń  

p
2

9
16

23
30

w
3

10
17

24
ś

4
11

18
25

c
5

12
19

26
p

6
13

20
27

s
7

14
21

28
n

1
8

15
22

29

L
ipiec

zdj. Andrzej M
itura

Adres redakcji:
02-514 W

arszaw
a 12, ul. Dom

aniew
ska 36/38

tel. 22 60-161-26, fax 22 60-168-67
Łączność z czytelnikam

i:
tel. 22 60-121-87, gazeta.listy@

policja.gov.pl

w
w

w.gazeta.policja.pl

m
iesięcznik KG

P

52.06:Layout 1  5/20/13  10:46 A
M

  P
age 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF>
    /POL ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [1417.323 1417.323]
>> setpagedevice




