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Piknik rodzinny
Sobota na Agrykoli – święto to nie tylko oficjalne uroczystości, ale również
dużo sportu, muzyki i wspólnej zabawy

W kraju
Wojewódzkie obchody tegorocznego Święta Policji w garnizonach
i szkołach Policji
Uroczysty apel w Łapach i w Suwałkach
Sztandary dla komend Policji

.DOSKONALENIE ZAWODOWE.
Ćwiczenia dowódczo-sztabowe – Garda 2018

.KRAJ.
Rozmaitości

.OCHRONA PRAWNA POLICJANTÓW.
isp.policja.pl
Poznaj swoje prawa – czynne napaści na policjanta – dochodzenie
sprawiedliwości

.PARAFIADA 2018.
Więzy przyjaźni – zacieśniane przez współzawodnictwo sportowe,
konkursy i warsztaty artystyczne

.PAMIĘĆ.
Rozmaitości

.HISTORIA.
Policyjne kalendarium – sierpień w latach 1928, 1978 i 1998

.SPORT.
Rozmaitości
Pływacy dla kolegi – oddali cześć tragicznie zmarłemu kom. Wacławowi
Lejko

.ROZRYWKA.
Kryminał toruński
Walka dobra ze złem – rozmowa z Marcelem Woźniakiem
Pechowy konwój – fragment kryminału Marcela Woźniaka „Mgnienie”

.KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W PRAKTYCE.
Dwa nowe wydawnictwa – kolejna część komiksu i 12. wydanie specjalne
„Policji 997”

.U NAS.
Sierpień 2018 – zapowiedzi imprez i uroczystości

.ŚWIĘTO POLICJI 2018.
Obchody centralne
Jesteście ludźmi niezwykłymi! – tymi słowami przywitał komendant
główny przybyłych na uroczystości na pl. Piłsudskiego policjantów 

Gen. insp. Jarosław Szymczyk
Kontynuujmy to, co skuteczne – rozmowa z komendantem głównym
Policji

Nominacje generalskie
Nowi generałowie – wręczenie aktów nominacji odbyło się
na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

CBŚP i BSWP
Sztandar dla CBŚP – powitanie sztandaru ufundowanego w dowód
uznania dla tej formacji
Pierwsze święto w BSWP – uroczysta zbiórka policjantów i pracowników
nowo powstałego biura

Odsłonięcie tabliczek epitafijnych
Śpĳ kolego… – na Tablicy Pamięci w KGP przybyło pięć nowych nazwisk

„Młody Bohater”
Dzieciaki pomagają – prezydent Andrzej Duda odznaczył osiemnaścioro
nowych laureatów nagrody „Młody Bohater”

Konkurs „Policjant, który mi pomógł”
Zwykli niezwykli policjanci – laureaci XI edycji konkursu zdj. na okładce Paweł Ostaszewski

zdj. Paweł Ostaszewski
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W całym kraju obchodziliśmy
99. rocznicę powołania Policji
Państwowej. Uroczystości
odbywały się we wszystkich
garnizonach. Centralne Obchody
Święta Policji zorganizowano
w Warszawie, a Patronatem
Honorowym objął je Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda. 

24 lipca 1919 r. Sejm II Rzeczypos-
politej uchwalił ustawę o Policji
Państwowej, tworząc nową forma-

cję dla zapewnienia bezpieczeństwa w od-
radzającej się, po 123 latach niewoli, Polsce.
Sejm Ustawodawczy uchwalał wtedy najważ-
niejsze uregulowania ujednolicające zasady
funkcjonowania na obszarze ziem, na których
jeszcze do niedawna obowiązywały trzy
różne porządki prawne. Był to gorący czas,
w którym Polska musiała bronić swoich gra-
nic przed nawałą sowiecką i walczyć na wielu
frontach, by nie utracić dopiero co odzyska-
nej wolności. 99. rocznica powołania Policji
Państwowej i przypadające stąd Święto Po-
licji zostały objęte Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy w  roku 100-lecia Odzyskania
Niepodległości 1918–2018. 

PAMIĘĆ I MODLITWA 
Jak zwykle oficjalne obchody rozpoczęły się
od złożenia wieńca przez kierownictwo Po-
licji przed obeliskiem „Poległym Policjan-
tom – Rzeczpospolita Polska”, który znaj-
duje się przed gmachem Komendy Głównej
Policji. Hołd zamordowanym w  ZSRR
przedwojennym funkcjonariuszom oddali:
komendant główny Policji gen. insp. dr Ja-
rosław Szymczyk wraz ze swoimi zastęp-

cami: nadinsp. dr. Andrzejem Szymczy-
kiem, nadinsp. Janem Lachem i  nadinsp.
Heleną Michalak, która kilka dni później
została mianowana komendantem woje-
wódzkim Policji w  Gorzowie Wielkopol-
skim. Również 19 lipca br. odbyła się uro-
czystość odsłonięcia tabliczek epitafijnych
na Tablicy Pamięci w KGP (piszemy o tym
szerzej na s. 14) oraz spotkanie w komen-

dzie głównej z laureatami Konkursu „Poli-
cjant, który mi pomógł” (poświęcamy mu
w tym wydaniu s. 18). 

Po południu w  Cerkwi pw. św. Jerzego
Zwycięzcy w  siedzibie Prawosławnego Or-
dynariatu Wojska Polskiego w Warszawie od-
było się nabożeństwo dziękczynne w intencji
wszystkich funkcjonariuszy i  pracowników
Policji oraz za dusze poległych policjantów.
Modlitwom z błogosławieństwa arcybiskupa
prof.  Jerzego (Pańkowskiego), prawosław-
nego ordynariusza wojskowego, przewodni-
czył jego zastępca ks. płk Aleksy Andrejuk
wraz z  kapelanami różnych służb, w  tym
naczelnym prawosławnych kapelanem Po-
licji ks. Andrzejem Bołbotem. W nabożeń-
stwie uczestniczyli dyrektorzy biur KGP,
komendanci wojewódzcy i  komendanci
szkół. Kierownictwo  KGP reprezentowała
nadinsp. Helena Michalak.

GENERALSKIE ŻYCZENIA
W samo południe 20 lipca br. rozpoczęły się
na placu Józefa Piłsudskiego w  Warszawie

uroczystości centralne. Przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza wystawiono policyjny po-
sterunek honorowy. Hymn Rzeczypospolitej
Polskiej i podniesienie flagi państwowej na
maszt rozpoczęły ceremonię. Na trybunie
honorowej obok kierownictwa Policji zna-
leźli się znamienici goście. Obecni byli
m.in.: prezydent RP Andrzej Duda, minister
spraw wewnętrznych i  administracji Joa-
chim Brudziński, dyrektor wykonawczy 
Europolu Cathrine de Bolle, szefowie za-
przyjaźnionych służb oraz liczne delegacje
zagranicznych policji, z  takich krajów, jak:

Jesteście ludźmi niezwykłymi!

Nabożeństwo w cerkwi św. Jerzego Zwycięzcy

Nadinsp. Andrzej Szymczyk i nadinsp. Jan
Lach wprowadzają na uroczystości ministra
SWiA Joachima Brudzińskiego

Wieniec przez obeliskiem „Poległym
Policjantom – Rzeczpospolita Polska”
składa kierownictwo KGP
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Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja,
Litwa, Mołdawia, Grecja, Austria, Belgia,
Ukraina i Rumunia. Komendant główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk powitał także
emerytów i  rencistów policyjnych, z byłymi
komendantami głównymi formacji na czele.

– Przede wszystkim witam was, drogie ko-
leżanki i koledzy, funkcjonariusze i pracow-
nicy Policji – zwrócił się z kolei do zebranych
na placu. – Jesteście ludźmi niezwykłymi,
którzy każdego dnia zakładają policyjny mun-
dur, aby pełniąc trudną, pełną poświecenia,
odpowiedzialności i  odwagi służbę, nieść
mieszkańcom naszej ojczyzny, ale także
wszystkim, którzy do nas przybywają, tę
jedną z  podstawowych potrzeb każdego
z nas, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa. 

Generał Jarosław Szymczyk przytoczył
wyniki badań, z których wynika, że 86 proc.
pytanych rodaków odpowiedziało, że Polska
jest krajem bezpiecznym, a 93 proc. stwier-
dziło, że w okolicy ich miejsca zamieszkania
żyje się bezpiecznie. Komendant główny
podziękował rządowi za możliwość korzys-
tania z programu modernizacji służb mun-
durowych.

– To dzięki temu w przyszłym roku będzie
kolejna podwyżka uposażeń, po której funk-
cjonariusze i pracownicy Policji w porównaniu
do okresu sprzed 3 lat będą zarabiać o 800 zł
więcej – powiedział gen. insp. Jarosław 
Szymczyk. – I mam pełną świadomość tego,
że nie jest to, co nas satysfakcjonuje, ale za-
pewniam, że pan minister Joachim Brudziń-
ski również ma tę świadomość. 

Na zakończenie generał Jarosław Szym-
czyk podziękował rodzinom i  najbliższym
policjantów i przekazał swoje tradycyjne ży-
czenia dla funkcjonariuszy.

– Życzę, abyście po każdej służbie bez-
piecznie wracali do domu i aby w tym domu
zawsze czekał na was ktoś, kto będzie się
cieszył z waszego powrotu! 

NA PLACU MARSZAŁKA 
Po oficjalnym powitaniu przyszedł czas na
nominacje generalskie wręczone przez pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę pięciu oficerom,
którym szable generalskie podarował minis-
ter spraw wewnętrznych i administracji Joa-
chim Brudziński. Komendant główny został
awansowany do stopnia generalnego inspek-
tora (szerzej piszemy o  tym na s. 8 i 11).
Prezydent Polski udekorował także dziesię-
cioro policjantów „Medalem za Długoletnią
Służbę” – dwie osoby złotym, cztery srebr-
nym i dwie brązowym odznaczeniem. Przed
trybunę honorową wystąpili z kolei laureaci
Konkursu „Policjant, który mi pomógł”, któ-
rzy odebrali honorowe statuetki i gratulacje
(szerzej na s. 18). 

Potem przyszedł czas na wręczenie Medali
„Młody Bohater”, nagród konkursu prowa-
dzonego przez MSWiA. Osiemnaścioro dzieci
zostało wyróżnionych za uratowanie życia lub
zdrowia innych. Tym samym grupa laureatów
Akcji „Młody Bohater” wzrosła do 101 (wię-
cej o tym wydarzeniu piszemy na s. 16). 

Komendant stołeczny Policji nadinsp. 
Paweł Dobrodziej odebrał ślubowanie od 

Patronat Honorowy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy 
w roku 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości 1918–2018

Nominację na stopień generalnego
inspektora z rąk prezydenta Andrzeja Dudy
odbiera komendant główny Jarosław
Szymczyk

– Bezpieczny, dobrze wyposażony funkcjonariusz 
polskiej Policji to bezpieczni obywatele – powiedział 
minister SWiA Joachim Brudziński
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policjantów OPP w Warszawie, a komendant
główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szym-
czyk wraz ze swoim pierwszym zastępcą nad-
insp. dr. Andrzejem Szymczykiem promowali
na pierwszy stopień oficerski absolwentów
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

– Dzięki Waszej służbie dla ojczyzny Pol-
ska jest państwem bezpiecznym – zwrócił
się do zebranych prezydent RP Andrzej
Duda. – Ogromnie za to z  całego serca
w imieniu Rzeczypospolitej i wszystkich na-
szych rodaków w tym dniu, gdy obchodzimy
święto polskiej Policji, chciałem Państwu po-
dziękować – funkcjonariuszom, pracowni-
kom cywilnym Policji, ale także i  państwa
rodzinom. To bardzo trudna służba. To cza-
sem też niebezpieczna służba.

Prezydent nawiązał do pogrzebu asp.
Marka Mieczkowskiego z KPP w Chełmnie,
który odbył się dzień wcześniej w Grudzią-
dzu. Policjant zginął 13 lipca br. podczas pat-
rolu motocyklowego. 

– Jestem ogromnie dumny, że w 2016 roku
mogłem zapowiedzieć Program modernizacji
służb mundurowych – powiedział prezy-
dent. – I to, że polska Policja otrzyma wspar-
cie – zarówno bezpośrednio to finansowe
w postaci wzrostu uposażeń, jak i wsparcie
w nowe wyposażenie, nową infrastrukturę,
nowy sprzęt. Mam nadzieję, że będzie to
z pożytkiem dla nas wszystkich – tego z ca-
łego serca państwu i  sobie życzę. Szczęść
Boże polskiej Policji, jej funkcjonariuszom
i pracownikom!

Podczas uroczystości lektor odczytał list
marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego,
a sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot zapoz-
nał zebranych z pismem premiera Mateusza
Morawieckiego. 

Minister spraw wewnętrznych i administ-
racji Joachim Brudziński w swoim wystąpie-
niu powiedział: 

– Mam świadomość, że Program moderni-
zacji służb mundurowych, że te 6  mld  zł,
które popłyną do polskiej Policji do 2019 r.,
to kwota dalece niewystarczająca. I również
przyłączam się do podziękowań pana gene-
rała kierowanych do strony społecznej, do
związkowców za to, że rozmawiają, drzwi mo-
jego gabinetu są zawsze otwarte. Jestem też
upoważniony przez pana premiera Mateusza

Morawieckiego, aby zadeklarować, że jeżeli
tylko pozwolą na to możliwości finansowe
budżetu państwa, to nie poprzestaniemy na
tym programie. Będziemy szukać dalej środ-
ków. Jako politycy musimy być skrzętni

i grosz publiczny oglądać dwa razy, zanim go
wydamy, ale na jednej rzeczy na pewno nie
należy oszczędzać – na bezpieczeństwie.
Również na waszym, drogie policjantki i po-
licjanci, na waszym bezpieczeństwie, bo bez-
pieczny, dobrze wyposażony funkcjonariusz
polskiej Policji to bezpieczni obywatele. 

Na zakończenie uroczystości złożono
wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza
oraz pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleń-
skiej 2010 roku. Część oficjalną zakończył
pokaz musztry paradnej Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Policji i  defilada pododdziałów.
W końcu przyszedł czas na gratulacje i uściski
od najbliższych, które odbierali nowi podko-
misarze Policji oraz ci, którzy w szeregi formacji
dopiero wstąpili. Wszyscy chętni mogli zwie-
dzić stoiska promocyjne Policji. Prezydent RP

Promocja na pierwszy stopień oficerski

Ślubowanie policjantów z OPP w Warszawie

Można już przekręcić pagony!
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Andrzej Duda i gen. insp. dr Jarosław Szym-
czyk odwiedzili m.in. stoisko Biura Komuni-
kacji Społecznej KGP, gdzie komendant
główny Policji zaprezentował głowie państwa
szeroką gamę wydawnictw policyjnych (s. 2). 

WALCZYĆ ZE ZŁEM 
W sobotę 21 lipca br. w  Centrum Sportu
Młodzieżowego „Agrykola” i na terenach wo-
kół odbył się festyn rodzinny połączony z im-
prezami sportowymi (relację zamieściliśmy
na s. 20). W niedzielę natomiast w Bazylice
Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmie-
ściu w  Warszawie odprawiono Eucharystię
w  intencji funkcjonariuszy i  pracowników
Policji, którą transmitował I  Program Pol-
skiego Radia. Mszy przewodniczył biskup
polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. dr Jó-
zef Guzdek, który jest jednocześnie delega-
tem Konferencji Episkopatu Polski ds. Dusz-
pasterstwa Policji. Razem z nim w celebrze
wzięli udział kapelani Policji, m.in. ks. Józef
Jachimczak z  KSP oraz naczelny kapelan 
Policji ks. Jan Kot z  KGP. W  modlitwie
uczestniczyli dyrektorzy biur w KGP, komen-
danci wojewódzcy oraz kierownictwo KGP
z  gen. insp. dr.  Jarosławem Szymczykiem 
na czele oraz licznie przybyli policjanci i pra-
cownicy Policji.

– Dziś stajecie przed Bogiem, prosząc
o Jego wsparcie i błogosławieństwo – powie-
dział w  homilii bp Józef Guzdek. – Niech
On napełni wasze serca pokojem. Niech po-
może odzyskać siły i uwierzyć, że Bóg nadal
potrzebuje strażników dobra wspólnego. On
jest po waszej stronie i wspiera was w tym,
aby ostatecznie zło zostało pokonane przez
dobro. 

Krajowy duszpasterz Policji przywołał po-
stać ppłk. Arnauda Beltrame’a, francuskiego
policjanta, a  dokładnie oficera Francuskiej
Żandarmerii Narodowej, który w marcu br.
dobrowolnie zaoferował siebie w zamian za
jedną z  zakładniczek przetrzymywanych
przez islamskiego terrorystę w Trebes. 

– Dziś Polska woła o stróżów prawa, którzy
mają prawe sumienia i moralny kręgosłup –
powiedział bp Józef Guzdek. – Polska woła
o funkcjonariuszy, którzy są zdeterminowani,
aby walczyć ze złem, woła o takich policjan-
tów, którzy gotowi są do końca wypełnić rotę
ślubowania i zaryzykować swoim zdrowiem,
a  nawet poświęcić swoje życie w  obronie
człowieka, który oczekuje pomocy. Potrzeba
nieustannej formacji serc i umysłów, wielkiej
mądrości, odpowiedzialności i samokontroli
tych, którzy decydują się służyć w szeregach
polskiej Policji. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor i Marek Krupa (1)

Stoisko Biura Komunikacji Społecznej KGP

Homilię w bazylice Świętego Krzyża wygłosił bp Józef Guzdek

Prezydent RP Andrzej Duda i komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk 
w otoczeniu świeżo promowanych oficerów
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Panie Komendancie, na początek mała
retrospekcja. Osiągnął Pan Generał
najwyższe stanowisko i najwyższy stopień
w Policji. Przeszło 28 lat temu rozpoczynał
Pan służbę – jak wtedy młody policjant
Jarosław Szymczyk wyobrażał sobie swoją
przyszłość w tej formacji i jak te
wyobrażenia zetknęły się z rzeczywistością?

– Początkowo moje wstąpienie do służby
nie było wcale takie oczywiste. Ostatecz-
nie zdecydował o nim zbieg różnych zda-
rzeń. Fascynowała mnie możliwość pomocy
drugiemu człowiekowi, jaką daje charakter
tej służby. Taki obowiązek zaszczepili we
mnie od najmłodszych lat rodzice, za co

jestem im bardzo wdzięczny i z takim na-
stawieniem zgłosiłem się do komisji kwa-
lifikacyjnej. Dziś wiem, że była to słuszna
decyzja – nie dlatego, że osiągnąłem to, co
osiągnąłem, lecz przez te 28 lat miałem
naprawdę wiele sytuacji, w których mog-
łem pomóc drugiemu człowiekowi. Za każ-
dym razem dostarczało mi to ogromnej 
satysfakcji.

Kwintesencją działań Policji z  moich
marzeń była operacja zabezpieczenia
Światowych Dni Młodzieży, podczas któ-
rej ukierunkowaliśmy nasze działania
przede wszystkim na funkcję pomocową.
Na zawsze w pamięci pozostaną mi rzę-
siste oklaski i  dowody wdzięczności dla

Kontynuujmy to, 
co skuteczne

funkcjonariuszy polskiej Policji od pielg-
rzymów z  całego świata. Bo ludzie tego
od nas oczekują – pomocy w trudnych dla
siebie sytuacjach, nawet z pozoru proza-
icznych. I  byłem naprawdę dumny, wi-
dząc, że policjanci przenosili pielgrzymów
przez kałuże, pomagali przechodzić
w trudno dostępne miejsca, a nawet dzie-
lili się z nimi wodą. Pozytywnie zaskoczyła
mnie też znajomość języków obcych
wśród funkcjonariuszy, którzy bez pro-
blemu i z uśmiechem na twarzach rozma-
wiali z uczestnikami ŚDM. To był ten ob-
raz Policji, który chciałbym oglądać bez
końca i  dzisiaj wiem, że w  służbie jest
bardzo wielu funkcjonariuszy, którzy my-
ślą podobnie. 

Niestety, służba bywa też niebezpieczna…

– Tego również doświadczyłem i to nie-
raz. Ale szeroko rozumiana interwencja
w  momencie czyjegoś zagrożenia i  izolo-
wanie pokrzywdzonych od sprawców to
również niesienie pomocy. Jestem pełen
szacunku dla policjantek i policjantów, któ-
rzy zmagają się z zadaniami w bardzo nie-
bezpiecznych miejscach, gdzie życie po-
kazuje swoje ciemne strony. Wiem, jakie
to trudne. Widać to chociażby przez pryz-
mat tabliczek epitafijnych, tych 118  na-
zwisk na Tablicy Pamięci. Niestety, nie
ostatnich, bo przypomnę, że w dniu, kiedy
odsłanialiśmy ostatnie pięć, odbywał się
pogrzeb naszego kolegi aspiranta Marka
Mieczkowskiego z  Komendy Powiatowej
Policji w Chełmnie, który tragicznie zginął
na służbie. Ale taka właśnie jest służba
w tej formacji – niesie ze sobą ogrom nie-
bezpieczeństw i zagrożeń dla tych, którzy
zakładają policyjny mundur, z drugiej jed-
nak strony potrafi przynieść ogromną sa-
tysfakcję. Uważam, że jak żadna inna po-
zwala, by człowiek czuł spełnienie przez
pomoc drugiemu człowiekowi.

Sądzę, Panie Generale, że tę myśl można
skierować do kandydatów do Policji.

Z gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem, 
Komendantem Głównym Policji, 
rozmawia Iwona Klonowska.
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– Zdecydowanie tak. Bo ci, którzy się
wahają, czy założyć mundur, czy ta Policja
jest taka, jakby chcieli, często czerpią wie-
dzę z filmów sensacyjnych, które siłą rzeczy
nie pokazują jej prawdziwego obrazu. Nie-
wątpliwie przynosi wiele momentów trud-
nych i momentów zwątpienia. Ale zapew-
niam, że jeśli ktoś chce pomagać, to ta
służba potrafi przynieść potężny ładunek
satysfakcji.

Panie Generale, służył Pan w czasie 
swojej kariery zawodowej w kilku
garnizonach: w Rzeszowie, Kielcach,
Katowicach, a teraz w komendzie 
głównej. Jakie największe wyzwania stały
przed Panem w tych jednostkach, 
a jakie stoją obecnie, jako przed szefem
Policji?

– Każde z tych miejsc niosło ze sobą inne
doświadczenia. Miałem szczęście spotkać
w każdym z nich fantastycznych ludzi, któ-
rzy bezinteresownie dzielili się ze mną
swoją wiedzą i  doświadczeniami, a  ich
nauki procentują do dzisiaj. 

Rzeszów to przygraniczny garnizon, więc
największym wyzwaniem były kwestie
związane z bliskością Ukrainy. Sen z po-
wiek spędzały nam problemy z przemytem
towarów i ludzi. Na rodzinnym Śląsku z ko-
lei największym wyzwaniem było zabez-
pieczanie naprawdę dużych imprez maso-
wych. Jest tu wiele klubów sportowych, są
głęboko zakorzenione antagonizmy między
miastami, klubami, kibicami, a nawet by-
wają miasta podzielone na pół i wspierające
różne drużyny. To przenosiło się też, nie-
stety, na zachowania chuligańskie, co de-
terminowało sposób działania Policji.
W Kielcach z kolei stawiano na profilaktykę
i edukację. W mojej ocenie to wojewódz-
two od wielu lat jest w czołówce najsku-
teczniejszych jednostek, właśnie dzięki
prowadzeniu polityki edukowania od naj-
młodszych lat, od spotkań w przedszkolach
i szkołach, przez dialog, debaty i konsul-
tacje społeczne. Co ciekawe, za skutecz-
nością tej metody może przemawiać także
to, że w tym właśnie garnizonie nie mamy
żadnych problemów z  przyjęciami do
służby. 

Komenda główna to zupełnie inny wy-
miar zadań, o którym zresztą nigdy nie ma-
rzyłem. To głównie duże, strategiczne pro-
jekty, jak chociażby program modernizacji,
będący ogromną szansą dla polskiej Policji.
Właściwe wykorzystanie oferowanych środ-
ków i możliwości jest bardzo ważne. Kie-
rownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji otworzyło jeszcze
szerzej te drzwi, na które zawsze zwracałem

uwagę, czyli to, że policjant powinien być
bliżej ludzi. Dzięki temu przywracamy po-
sterunki w małych miejscowościach, funk-
cjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, na której odnotowano już
825 tysięcy zgłoszeń, a ich potwierdzalność
wynosi blisko 50 proc. Zmieniliśmy zasady
pełnienia służby przez dzielnicowych, aby
byli bliżej ludzi – to jest coś, pod czym za-
wsze się podpisuję i cieszę się, że mogłem
się do tego przyczynić.

Poruszył Pan Komendant kwestie ustawy
modernizacyjnej. Czy Pana zdaniem jest ona
w stanie rozwiązać wszystkie potrzeby
i bolączki Policji? A jeśli nie, to co
należałoby w przyszłości uwzględnić? 

– Czy rozwiąże wszystkie potrzeby i bo-
lączki? Oczywiście, że nie. Poprzedni pro-
gram modernizacji trwał krótko, od 2006
do 2008 roku, i został brutalnie przerwany.
Przez kolejne lata nie mieliśmy środków,
żeby Policję modernizować i  borykaliśmy
się z ciągłymi problemami finansowymi, co
spowodowało zaległości. Obecny program
pozwala, żebyśmy poprawili nasze możli-
wości funkcjonowania w trzech obszarach:
po pierwsze – inwestycje i remonty obiek-
tów, aby policjanci mogli pracować w god-
nych warunkach, ale też żebyśmy w  god-
nych warunkach mogli przyjmować
obywateli. Po drugie – inwestycje w sprzęt
zapewniający bezpieczeństwo i  komfort
służby oraz profesjonalizm, i  po trzecie –
bardzo oczekiwane przez policjantów i pra-
cowników podwyżki uposażeń i  wynagro-
dzeń. Trzeba mieć świadomość, że wpro-
wadzając od roku 2016 podwyżki, łącznie
z  tą, która nastąpi 1 stycznia 2019 roku,
spowodujemy, że uposażenie policjanta
wzrośnie łącznie średnio o  850 złotych
brutto, a pracowników cywilnych o 750 zło-
tych. To są kwoty, które cieszą, ale które
zdecydowanie nie rozwiązują wszystkich
problemów i oczekiwań. A przede wszyst-
kim nie rekompensują trudów tej służby.
Rozumiem, że  obecna sytuacja nie jest
w pełni satysfakcjonująca, ale do jej syste-
mowej poprawy konieczny jest dialog, do
którego gotowe jest Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Wierzę głę-
boko, że modernizacja, która zakończy się
w roku 2020, to jest jedynie pierwszy krok
zarówno do poprawy sytuacji materialnej
policjantów i pracowników Policji, jak i do
poprawy standardu obiektów policyjnych
i wyposażenia. Mam nadzieję, że ten pro-
gram będzie kontynuowany, bo tylko sys-
tematyczne inwestycje sprawią, że bę-
dziemy mogli działać jeszcze bardziej
profesjonalnie.

Panie Komendancie, mamy rekordowo
wysokie oceny działania Policji. Co jest tego
przyczyną? 

– Bezpośrednim sukcesem naszej forma-
cji jest to, że poziom zaufania społecznego
do naszych działań cały czas oscyluje w gra-
nicach 70 proc. Na to, że 86 proc. miesz-
kańców uważa nasz kraj za bezpieczny,
a 93 proc. czuje się bezpiecznie w okolicy
miejsca swojego zamieszkania, składa się
wysiłek i praca bardzo wielu służb i insty-
tucji, nie tylko Policji – trzeba mieć tego
pełną świadomość i  oddać to również na-
szym kolegom, chociażby z  Państwowej
Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy in-
nych formacji. Natomiast wkład Policji
w ten wynik jest niekwestionowany, wręcz
kluczowy. Uważam, że podstawą tego suk-
cesu jest to, że dzisiaj zadania formułujemy
na bazie tego, co powiedzą mieszkańcy,
a nie tego, co wydawało nam się wcześniej,
że sami wiemy. Gdy ludzie widzą, że rea-
gujemy na ich faktyczne problemy, to siłą
rzeczy rośnie poczucie bezpieczeństwa i za-
ufanie do nas. Słowa uznania należą się
szczególnie pionowi kryminalnemu i funk-
cjonariuszom Centralnego Biura Śledczego
Policji, bo od wielu lat notujemy wyraźny
spadek przestępczości przy jednoczesnym
wzroście wykrywalności najbardziej uciąż-
liwych przestępstw. To w dużej mierze ich
zasługa.

Panie Generale, za kilka miesięcy
zaczynamy obchody stulecia Policji. Jakie
najważniejsze zadania w przededniu tego
jubileuszu stawia Pan przed całą formacją 
i, oczywiście, przed sobą?

– Rzeczywiście, to fantastyczny jubileusz.
Trzeba tylko pamiętać, że to jest setna rocz-
nica powołania Policji Państwowej, a nie stu-
lecie samej Policji. Ale to przede wszystkim
symbol, bo jeśli chodzi o zadania, to nic się
nie kończy ani nie zaczyna. Są ciągle te same
i wynikają z naszej strategii i przyjętych prio-
rytetów. Uważam, że zdefiniowaliśmy je wła-
ściwie, bo dla mnie podstawą oceny jest to,
o czym mówiliśmy wcześniej – zaufanie do
nas i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Jeśli jednak poruszyliśmy kontekst histo-
ryczny, to należy pamiętać, że na dzisiejsze
sukcesy składa się wysiłek wszystkich poli-
cjantek i policjantów, którzy pełnili służbę
w tej formacji na przestrzeni dziesiątek lat,
od chwili jej powstania. Dziękuję im za to
już dziś, choć z pewnością w roku jubileu-
szowym tych podziękowań będzie znacznie
więcej. Są w pełni zasłużone.

A wracając do pytania, na pewno większy
nacisk musimy położyć przede wszystkim
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na bezpieczeństwo w  ruchu drogo-
wym. Mimo stopniowej poprawy sy-
tuacji ciągle blisko trzy tysiące osób
ginie rocznie na polskich drogach. To
jest ogromne żniwo śmierci. Za  każ-
dym z tych przypadków kryją się ludz-
kie dramaty i trzeba zrobić wszystko,
by ten stan się poprawiał.

Więcej uwagi poświęcimy również
walce z cyberzagrożeniami, myślimy
też nad reorganizacją i wzmocnieniem
pionu do walki z przestępczością gos-
podarczą, bo tam głównie zaczyna się
lokować przestępczość zorganizowana
i  musimy na to odpowiedzieć. To
główne priorytety, ale przede wszyst-
kim jestem zdania, że polskiej Policji
nie potrzeba nagłych zwrotów, po-
trzeba natomiast spokojnej kontynua-
cji tego, co robimy, skoro spotyka się
to z  tak wysokim uznaniem społe-
czeństwa.

Panie Generale, jeszcze raz gratuluję
awansu i dziękuję za rozmowę.

– Bardzo dziękuję za gratulacje, ale
chciałbym też bardzo mocno podkre-
ślić, że dla mnie ten awans, który mia-
łem zaszczyt odebrać z rąk Pana Pre-
zydenta Andrzeja Dudy, czyli
mianowanie na najwyższy stopień
w polskiej Policji, jest wielkim wyróż-
nieniem i wielką nagrodą, ale traktuję
to jako uznanie i wyróżnienie dla całej
Policji, przyczynił się do tego bowiem
wkład pracy każdego funkcjonariusza
i  każdego pracownika. Chciałbym
z tego powodu im wszystkim bardzo
nisko się pokłonić i  serdecznie po-
dziękować za to, że tak wspaniale na
co dzień pracują i  pełnią służbę.
Osobne podziękowania chciałbym
skierować, za pośrednictwem mie-
sięcznika, do byłego ministra spraw
wewnętrznych i  administracji Pana
Mariusza Błaszczaka, który dał mi
szansę podjęcia wyzwania kierowania
największą formacją na stanowisku ko-
mendanta głównego w przededniu or-
ganizacji wielkich imprez, jak cho-
ciażby ŚDM, szczyt NATO, oraz
obecnego szefa naszego resortu Pana
Joachima Brudzińskiego za to, że do-
ceniając realizację postawionych przez
Policją priorytetów wnioskował o na-
danie mi stopnia generalnego inspek-
tora, który, jak już wspominałem, trak-
tuję jako wyraz uznania dla całej
formacji. 

Dziękuję za rozmowę.

Awanse
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 13 lipca 2018 r. mianował:

GENERALNYM INSPEKTOREM POLICJI
– nadinsp. Jarosława Szymczyka, komendanta głównego Policji
NADINSPEKTOREM POLICJI:
– insp. Jarosława Rzymkowskiego, komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku,
– insp. Jacka Cegiełę, komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
– insp. Jarosława Kaletę, komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu,
– insp. Dariusza Augustyniaka, komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach,
– insp. Kamila Brachę, komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Minister spraw wewnętrznych i administracji z dniem 24 lipca 2018 r. mianował:

INSPEKTOREM POLICJI
– mł. insp. Roberta Stacherę, komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI
– podinsp. Mirosława Pasternego, zastępcę komendanta Biura Spraw Wewnętrznych 

Policji.

Komendant główny Policji z dniem 24 lipca 2018 r. mianował:

INSPEKTOREM POLICJI
– mł. insp. Henryka Moskwę, komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,
– mł. insp. Rafała Pawłowskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji 

w Poznaniu,
– mł. insp. Jana Markowskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
– mł. insp. Rafała Stanisławskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu,
– mł. insp. Łukasza Wilińskiego, dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji

KGP,
– mł. insp. Zdzisława Sudoła, dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP,
– mł. insp. Grzegorza Napiórkowskiego, zastępcę dyrektora Biura Kryminalnego KGP,
– mł. insp. Waldemara Wołowca, zastępcę dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Krymi-

nalnych KGP,
– mł. insp. Irminę Gołębiewską, zastępcę dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy

Policji KGP,
– mł. insp. Sławomira Litwina, dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP,
– mł. insp. Iwonę Klonowską, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP,
– mł. insp. Mariusza Żurawskiego, zastępcę dyrektora Biura Logistyki Policji KGP,
– mł. insp. Mariusza Ciarkę, rzecznika prasowego komendanta głównego Policji Biura 

Komunikacji Społecznej KGP,
MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI
– podinsp. Tomasza Szymańskiego, I zastępcę komendanta stołecznego Policji,
– podinsp. Jerzego Czebreszuka, I zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji 

w Lublinie,
– podinsp. Michała Kominowskiego, zastępcę komendanta Szkoły Policji w Pile,
– podinsp. Dariusza Ziębę, dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP,
– podinsp. Jacka Kumpiałowskiego, I zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Bia-

łymstoku,
– podinsp. Zbigniewa Mikołajczyka, zastępcę komendanta prorektora Wyższej Szkoły

Policji w Szczytnie
PODINSPEKTOREM POLICJI
– nadkom. Andrzeja Patrzałka, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach,
– nadkom. Iwonę Kuc, zastępcę dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji
NADKOMISARZEM POLICJI
– kom. Piotra Sadowskiego, kierownika Sekcji Ochrony Pracy KGP 
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda,
na wniosek ministra spraw wewnętrznych
i administracji Joachima Brudzińskiego, mianował
dr. Jarosława Szymczyka, komendanta głównego Policji
na stopień generalnego inspektora. 
Na stopień nadinspektora zaś pięciu oficerów Policji: 
insp. Dariusza Augustyniaka, insp. Kamila Brachę,
insp. Jarosława Kaletę, insp. Jarosława Rzymkowskiego
i insp. Jacka Cegiełę. Wręczenie aktów nominacji
odbyło się 20 lipca br. podczas centralnych obchodów
Święta Policji na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie.

geN. iNsp. dr
Jarosław szymczyk 
Urodził się w 1970 roku w Ka-
towicach. W 2003 roku ukończył
studia na Wydziale Nauk Spo-
łecznych na Uniwersytecie
Wrocławskim, a  w  2016 został
doktorem nauk humanistycz-
nych na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. 

Służbę w  Policji Jarosław
Szymczyk rozpoczął w  listopa-
dzie 1990 roku w  Wydziale 
Prewencji w KRP w Gliwicach,
gdzie przepracował kolejne 17 lat,
awansując na kolejne stano-
wiska. Był m.in. kierownikiem
Referatu Operacyjno-Rozpoz-
nawczego Komisariatu II Policji KRP w Gliwicach, dyżurnym w Ze-
spole Dyżurnych Wydziału Prewencji, w latach 2001–2004 komen-
dantem Komisariatu IV Policji, a w latach 2004–2007 zastępcą, a na-
stępnie komendantem miejskim Policji w Gliwicach. 

We wrześniu 2007 roku objął stanowisko komendanta wojewódz-
kiego Policji w Rzeszowie, pół roku później został zastępcą komen-
danta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Od 2012 do 2015 roku
jako komendant wojewódzki Policji w Kielcach kierował policją świę-
tokrzyską, a potem przez rok policją śląską jako komendant woje-
wódzki Policji w Katowicach. 

Od 13 kwietnia 2016 roku gen. insp. Jarosław Szymczyk kieruje
polską Policją. Jest szesnastym Komendantem Głównym Policji. 

Za zasługi w służbie wręczono mu wielokrotnie odznaczenia pań-
stwowe i resortowe, m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, Brązową, Srebrną
i Złotą Odznakę Zasłużony Policjant, Srebrny Medal za Zasługi dla
Obronności Kraju i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. 

NadiNsp. 
dariusz augustyNiak
Ma 47 lat, jest absolwentem Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Poz-
naniu i  Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie.

Służbę w Policji zaczynał w 1991
roku jako aplikant w Plutonie Pogo-
towia Policyjnego i  Patrolowania
w  Komisariacie Policji I w  Rudzie
Śląskiej. Następnie przez cztery
lata był studentem Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, a po jej ukoń-
czeniu został młodszym specjalistą,
a  potem specjalistą Wydziału Pre-
wencji KRP w  Rudzie Śląskiej.
W  1999 roku został naczelnikiem
Wydziału Prewencji KPP w Mikoło-
wie. W  latach 2000–2010 pełnił
funkcje kierownicze m.in. w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym Wy-
działu Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach, w zespole ds. Szkolenia
i Doskonalenia Zawodowego tego wydziału, oraz w Wydziale Sztabu
Policji KWP w Katowicach. 

W 2010 roku został komendantem miejskim Policji w Katowicach,
w  2013 – komendantem miejskim Policji w  Piekarach Śląskich,
w 2015 roku komendantem miejskim Policji w Gliwicach. Od czerwca
2016 roku jest komendantem wojewódzkim Policji w Kielcach. 

Nadinsp. Dariusz Augustyniak został odznaczony Brązowym Krzy-
żem Zasługi, Brązową i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant, Brązo-
wym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i Srebrnym Medalem
za Długoletnią Służbę.

Nowi 
generałowie
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NadiNsp. 
Kamil Bracha
Ma 44 lata, jest magistrem so-
cjologii po Uniwersytecie Szcze-
cińskim i absolwentem Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie.

Kamil Bracha, prawnuk po-
licjanta Policji Państwowej 
zamordowanego w  Twerze,
służbę zaczynał w  1994 roku
w  Oddziale Prewencji Policji
KWP w Szczecinie, następnie
przez 3  lata był policjantem
w  Kompanii Wywiadowców
Wydziału Zabezpieczenia Mia-
sta KWP w  Szczecinie. W  la-
tach 1998–1999 pełnił służbę
w  Wydziale Kryminalnym KP

Szczecin Pogodno. 
W maju 2000 roku został przyjęty do Centralnego Biura Śledczego

KGP Wydział XXI zs. w Szczecinie. Przez lata awansował i pełnił
w Centralnym Biurze Śledczym kolejne funkcje, m.in. specjalisty,
potem eksperta w Wydziale IV w Bielsku-Białej Zarządu II w Ka-
towicach, w latach 2011–2013 naczelnika Wydziału do Zwalczania
Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu CBŚ w Kato-
wicach, zastępcy, a w 2015 roku naczelnika Zarządu w Katowicach
Centralnego Biura Śledczego Policji. W 2016 roku Kamil Bracha
został zastępcą, a kilka miesięcy później komendantem Centralnego
Biura Śledczego Policji. 

Nadinsp. Kamil Bracha został odznaczony Brązowym Krzyżem
Zasługi, Brązową i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant i Srebrnym
Medalem za Długoletnią Służbę.

NadiNsp. 
JaceK cegieła
Urodził się w 1969 roku w Wałczu.
Ukończył Pomorską Akademię Pe-
dagogiczną w  Słupsku i  Wyższą
Szkołę Policji w Szczytnie.

Przez 25 lat swoją służbę po-
licyjną pełnił w rodzinnym Wał-
czu. W  1991 roku zaczął jako
aplikant w Sekcji Ruchu Drogo-
wego KRP w Wałczu, przez ko-
lejne lata w tej komendzie awan-
sował i  pełnił funkcje m.in.:
asystenta, referenta, specjalisty
w  Sekcji/Wydziale Ruchu Dro-
gowego, asystenta oraz detek-
tywa Wydziału/Sekcji Kryminal-
nej, naczelnika Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej. W 2005 roku został
I zastępcą komendanta, a w 2010 komendantem powiatowym Policji
w Wałczu. W kwietniu 2016 roku został komendantem wojewódzkim
Policji w Szczecinie.

Nadinsp. Jacek Cegieła został odznaczony Brązową i Srebrną Od-
znaką Zasłużony Policjant oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią
Służbę.

NadiNsp. 
Jarosław Kaleta
Urodził się w 1965 roku w Wo-
dzisławiu. W 1991 roku ukończył
studia na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, 12 lat później na
tej uczelni skończył również stu-
dia podyplomowe w zakresie za-
rządzania przedsiębiorstwem. 

Policjantem jest od 1992 roku.
Zaczynał w Kompanii Pogotowia
Policyjnego i Patrolowania KRP
w Mysłowicach. Potem przecho-
dził kolejne szczeble kariery od
asystenta Referatu do spraw
Przestępczości Gospodarczej
KRP w  Mysłowicach w  1994
roku, przez młodszego wykła-
dowcę, wykładowcę i starszego wykładowcę Zakładu Nauk Prawnych
i  Taktyki Kryminalnej Szkoły Policji w  Katowicach (w  latach
1998–2001), kierownika Zakładu Kierowania Służbami Prewencji
(później Zakładu Prewencji), Szkoły Policji w Katowicach (w latach
2001–2006), do zastępcy, a  następnie komendanta Szkoły Policji
w Katowicach (w latach 2006–2016). W maju 2016 roku został ko-
mendantem wojewódzkim Policji w Opolu.

Nadinsp. Jarosław Kaleta został odznaczony Srebrną i Złotą Od-
znaką Zasłużony Policjant oraz Brązowym i Srebrnym Medalem za
Długoletnią Służbę.

NadiNsp. 
Jarosław rzymKowsKi
Urodził się w 1966 roku w Wąb-
rzeźnie. Z  wykształcenia jest
magistrem inżynierem trans-
portu kolejowego. W 1996 roku
ukończył Wyższą Szkołę Policji
w Szczytnie.

Od początku pracy w  Policji,
czyli od 1990 roku, przez 12  lat
pełnił służbę na różnych stano-
wiskach w  Wydziale do spraw
Przestępczości Gospodarczej
KWP w Koninie. W 2002 roku zos-
tał zastępcą, a  potem naczelni-
kiem Sekcji Kryminalnej KPP
w Kole, w 2006 roku naczelnikiem
Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu, a kilka miesięcy później ko-
mendantem powiatowym w Kole. W styczniu 2011 roku został komen-
dantem miejskim Policji w Koninie, w  listopadzie tego samego roku
zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, a w 2014 roku
I zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Od stycznia
2016 roku jest komendantem wojewódzkim Policji w Gdańsku.

Nadinsp. Jarosław Rzymkowski został odznaczony Brązowym Krzy-
żem Zasługi, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant
i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. 

oprac. E.S.
zdj. Marek Krupa (1), Paweł Ostaszewski
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– W 99. rocznicę powstania Policji Pań-
stwowej, w 100-leciu odzyskania Niepodle-
głości, w dniu Święta Policji spotykamy się
ponownie, aby w sposób szczególnie uro-
czysty powitać sztandar Centralnego Biura
Śledczego Policji, ufundowany w  dowód
uznania dla całej naszej formacji za ofiarną
służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział ko-
mendant CBŚP nadinsp. Kamil Bracha,
witając zebranych na uroczystości. 

Uczestniczyli w niej I zastępca komendanta
głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk,
przedstawiciele innych służb i instytucji oraz
policjanci i pracownicy CBŚP.

Uroczystość odbyła się na placu przed sie-
dzibą CBŚP przy ul. Podchorążych w Warsza-

wie. Po złożeniu meldunku przez dowódcę
uroczystości i powitaniu przez nadinsp. Kamila
Brachę zebranych nastąpiło przekazanie
sztandaru komendantowi CBŚP. Po prezen-
tacji sztandar został przejęty przez poczet
sztandarowy, a  następnie poświęcony przez
ks. biskupa dr Józefa Guzdka, biskupa polo-
wego Wojska Polskiego, delegata Konferencji
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji,
ks. Jana Kota, kapelana Komendy Głównej Po-
licji, i ks. Andrzeja Bołbota, naczelnego pra-
wosławnego kapelana Policji.

Akt wręczenia sztandaru podpisali I za-
stępca komendanta głównego Policji nadinsp.
Andrzej Szymczyk oraz komendant Central-
nego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamil
Bracha.

Zgodnie z wolą Społecznego Komitetu Ufun-
dowania Sztandaru dla Centralnego Biura Śled-
czego Policji oraz komendanta CBŚP kwotę po-
zostałą z  funduszu zebranego na sztandar
przekazano na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom
i  Sierotom po Poległych Policjantach. Prezes
Zarządu Fundacji mł. insp. w st. spocz. Irena
Zając odebrała z  rąk Grzegorza Piechowiaka,
przewodniczącego Społecznego Komitetu
Ufundowania Sztandaru dla CBŚP, oraz komen-
danta CBŚP nadinsp. Kamila Brachy symbo-
liczny czek o wartości 60 tysięcy złotych.

Kolejnym elementem uroczystości było wrę-
czanie odznaczeń. I  zastępca komendanta
głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk
udekorował wyróżnionych funkcjonariuszy
i  pracowników „Medalami za Długoletnią
Służbę” oraz odznakami „Zasłużony Policjant”.
Podziękowanie za ofiarną służbę przekazali
funkcjonariuszom CBŚP w okolicznościowych
listach minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji Joachim Brudziński oraz sekretarz
stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

W uroczystości udział wzięła Orkiestra Re-
prezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza
mł. insp. Janusza Trzepizura oraz Kompania
Reprezentacyjna Policji pod dowództwem 
nadkom. Romana Maciejewskiego.

Na zakończenie uczestnicy uroczystości
mieli okazję obejrzeć pokaz sprawności grup
realizacyjnych Centralnego Biura Śledczego
Policji. 

CBŚP/ ES 
zdj. Marek Krupa
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Pierwsze święto w BSWP
W tym roku Święto Policji po raz pierwszy obchodzili

funkcjonariusze i  pracownicy Biura Spraw Wewnętrz-
nych Policji. 18  lipca w  uroczystości wzięli udział
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Po-
licji, i Andrzej Sprycha, inspektor nadzoru wewnętrznego
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obchody miały formę uroczystej zbiórki w sali konferencyjnej
obiektu KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie. W ceremo-
nii, prócz wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników BSWP,
udział wzięli zaproszeni goście z  Prokuratury Krajowej oraz
przedstawiciele innych służb, m.in.: Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, CBŚP, Krajowej Administracji Skarbowej Minister-
stwa Finansów, Służby Więziennej i  Żandarmerii Wojskowej
oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur Komendy Głównej
Policji.

Szef Policji, w asyście komendanta Biura Spraw Wewnętrznych
Policji insp.  Roberta Stachery, wręczył medale i  odznaki oraz
akty mianowania na wyższe stopnie policyjne 51  osobom.
W imieniu wszystkich wyróżnionych, odznaczonych i awanso-
wanych funkcjonariuszy i pracowników BSWP słowa podzięko-
wania przekazała nadkom. Agnieszka Zagajewska-Statkiewicz –
zastępca naczelnika Wydziału Ogólnego BSWP.

Podczas wystąpienia na zakończenie uroczystości komendant
główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił kluczowe
znaczenie zadań realizowanych przez BSWP dla prawidłowego
funkcjonowania polskiej Policji, podziękował za zaangażowanie
i wysoki poziom realizacji obowiązków, a także złożył życzenia
funkcjonariuszom i pracownikom biura oraz ich rodzinom. 

PM/KGP
zdj. Andrzej Chyliński

Sztandar dla CBŚP
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„Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świa-
dom podejmowania obowiązków policjanta,
ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić
ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeń-
stwa Państwa i jego obywateli, nawet z nara-
żeniem życia” – ponad stu policjantów, których
nazwiska umieszczone są na Tablicy Pamięci,
rotę ślubowania wypełniło do końca, poświę-
cając to, co mieli najcenniejszego – własne ży-
cie. Zostawili pogrążonych w smutku rodziców,
małżonków, dzieci… Odeszli, ale pamięć
o Nich pozostanie. 

TABLICA I KSIĘGA PAMIĘCI 
Tablica Pamięci jest w centralnym punkcie
gmachu KGP, tuż przy wejściu do Sali Ge-
neralskiej. Wszystkie oficjalne delegacje od-
wiedzają to miejsce. Jedna pod drugą tab-
liczki z  nazwiskami policjantów, którzy
zginęli na służbie, otoczenie, przyciemnione
światła, skłaniają do zadumy. 

Co roku obchody Święta Policji rozpoczy-
nają się oddaniem hołdu funkcjonariuszom,
którzy stracili życie na służbie. Uroczystość
przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzecz-
pospolita Polska” honoruje naszych antena-
tów, którzy zostali zamordowani w  1940  r.
w  ZSRR. Ceremonia odsłonięcia kolejnych
tabliczek epitafijnych na Tablicy Pamięci
i wpięcie nowych kart do Księgi Pamięci to
hołd złożony koleżankom i kolegom, którzy
odeszli na wieczną wartę. Uroczystość jest
niezwykle wzruszająca, padają zapewnienia
o pamięci i wsparciu, są serdeczne uściski,
ciepłe słowa i ocierane ukradkiem łzy. 

CEREMONIA 
W tym roku uroczystość odbyła się 19 lipca.
Przybyli na nią najbliżsi nieżyjących poli-
cjantów, którzy otrzymali kopie Kart Pa-
mięci i którzy własnoręcznie odsłaniali tab-
liczki epitafijne. Oprawione kopie kart
trafiły także do rąk komendantów macie-
rzystych jednostek poległych. 

W uroczystości uczestniczyli: komendant
główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szym-
czyk, wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp.
dr. Andrzejem Szymczykiem i nadinsp. He-
leną Michalak, szef Gabinetu Politycznego
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administ-
racji Michał Ciechowski, kierownictwo Ga-
binetu Komendanta Głównego Policji z jego
dyrektorem mł. insp. Sławomirem Litwi-
nem na czele oraz komendanci garnizonów,
z  których pochodzili polegli. Obecni byli
także przedstawiciele Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjan-
tach – prezes zarządu Irena Zając i  prze-
wodniczący rady nadinsp. w st. spocz. Wła-
dysław Padło. Biskup Polowy Wojska
Polskiego gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek,
który jest także delegatem Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji,
poprowadził modlitwę w intencji zmarłych.
Modlili się także: ewangelicki biskup po-
lowy WP Mirosław Wola, naczelny kapelan
Policji ks. Jan Kot, który jest także kapela-
nem KGP, oraz naczelny prawosławny ka-
pelan Policji ks. Andrzej Bołbot. 

Przy Tablicy Pamięci stanął posterunek
honorowy. Wieńce złożyli członkowie kie-
rownictwa Policji, MSWiA i duchowieństwo
oraz przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdo-
wom i Sierotom po Poległych Policjantach.
Na zakończenie sygnalista z Orkiestry Re-
prezentacyjnej Policji zagrał melodię „Śpĳ
kolego”, a zebrani minutą ciszy uczcili pa-
mięć wszystkich policjantów, którzy ponieśli
śmierć na służbie. 

ŻYJĄ W NASZEJ PAMIĘCI 
Na Tablicy Pamięci przybyło pięć nowych
nazwisk funkcjonariuszy – od bardzo mło-
dych policjantów, z niewiele ponadrocznym
stażem, do wyższych oficerów, którzy w Po-
licji służyli prawie 26 lat. Prezentujemy ich
sylwetki. 

Asp. Jakub Brysz – z Zespołu Miner-
sko-Pirotechnicznego Samodzielnego Pod-

oddziału Antyterrorystycznego Policji w Krako-
wie urodził się w  1982  r. W  Policji służył od
2008 r. Zaczynał w ogniwie patrolowo-interwen-
cyjnym KP w Zabierzowie (KPP w Krakowie),
by potem trafić do SPAP w  Krakowie. Służył
także w Biurze Operacji Antyterrorystycznych
KGP, a od września 2012 r. ponownie w SPAP
w Krakowie, tym razem nie w zespole bojowym,
lecz minersko-pirotechnicznym. 23 maja 2017 r.
podczas szkolenia specjalistycznego z  zakresu
wykonywania prac podwodnych policjant stracił
przytomność pod wodą i mimo akcji ratunkowej
zmarł. 

Mł. insp. Piotr Tomkiewicz – komendant
KP w Szprotawie (KPP w Żaganiu) urodził się
w  1971 r. Do służby w  Policji został przyjęty
w 1991 r. Zaczynał w plutonie patrolowym KRP
w Żaganiu. Ukończył studia w WSPol. w Szczyt-
nie i  trafił do sekcji dochodzeniowo-śledczej
KPP w Żaganiu. Od 2005 r. był komendantem
KP w Iłowej, a w 2013 r. objął stanowisko ko-
mendanta KP w Szprotawie. 16 marca 2017 r.,
jadąc na kontrolę nad służbami patrolowymi, za-
uważył podejrzany samochód poruszający się bez
świateł, który wyłonił się z  lasu. Było już po
zmroku, komendant poinformował o sytuacji dy-
żurnego i  podjął pościg. Niestety, interwencja
okazała się tragiczna, policjant zjechał na lewą
stronę jezdni i  uderzył w  drzewo, ponosząc
śmierć na miejscu. Prawdopodobną przyczyną
zmiany toru jazdy był zawał serca, którego ko-
mendant doznał tuż przed wypadkiem. 

Podkom. Mariusz Koziarski – instruktor Ze-
społu Szkoleniowo-Bojowego Samodzielnego Pod-
oddziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocła-
wiu urodził się w 1977 r. Do Policji trafił w 2003 r.
Przez cały okres służby związany był z jednostkami
kontrterrorystycznymi. 2 grudnia 2017 r. w czasie
wolnym od służby został powiadomiony o ogłosze-

Śpij kolego...
Na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji przybyło pięć nowych
nazwisk. Obecnie widnieje tu już 118 imiennych tabliczek policjantów
i policjantek, którzy oddali życie na służbie. Ceremonia odsłonięcia
nowych epitafiów odbyła się w ramach uroczystości upamiętniających
99. rocznicę powołania Policji Państwowej. 

Generał Jarosław Szymczyk w rozmowie
z rodziną śp. Mariusza Koziarskiego
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niu alarmu bojowego. Natychmiast stawił się
w jednostce i został wyznaczony na dowódcę
pięcioosobowego zespołu bojowego, który miał
zatrzymać niebezpiecznego sprawcę znajdują-
cego się w kontenerze z bankomatem w Wiszni
Małej. Podczas akcji doszło do wymiany ognia,
podczas której dowódca zespołu poniósł śmierć
na miejscu. 

St. sierż. Magdalena Dolebska – z Wy-
działu Ruchu Drogowego KPP w  Krasnym-
stawie urodziła się w 1984 r. Służbę w Policji 
pełniła od 2012 r. Zaczynała w Zespole Patro-

lowo-Interwencyjnym KPP w Krasnymstawie,
by w  2014 r. przejść do ruchu drogowego.
18 października 2017 r. obsługiwała zdarzenie
drogowe w  miejscowości Łopiennik Nad-
rzeczny. Na stojący radiowóz z  włączonymi
sygnałami świetlnymi najechał inny samochód.
Policjantka została przewieziona do szpitala,
gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarła. 

St. post. Tomasz Trejta – z Zespołu Pat-
rolowo-Interwencyjnego Ogniwa Prewencji KP
w Kłomnicach (KMP w Częstochowie) urodził
się w 1985 r. W Policji służył od 2012 r. Był

policjantem w służbie przygotowawczej. 21 lis-
topada 2013 r. zginął w wypadku drogowym,
kiedy jadący z  nadmierną prędkością samo-
chód uderzył w stojący, oczekujący na wjazd
na skrzyżowanie, radiowóz. Tomasz Trejta był
kierowcą radiowozu, zginął na miejscu. Sie-
dzący obok kolega, z  którym pełnił służbę,
doznał ciężkich obrażeń. 

Cześć Ich pamięci! 
PAWEŁ OSTASZEWSKI 

zdj. autor 

Wieniec składają
przedstawiciele
Fundacji Pomocy
Wdowom
i Sierotom
po Poległych
Policjantach

Odsłonięcie
kolejnej tabliczki –
st. post. Tomasza

Trejty

19 lipca br. w Grudziądzu odbył się pogrzeb asp. Marka Miecz-
kowskiego z  Komendy Powiatowej Policji w  Chełmnie, który
zginął w wypadku drogowym, pełniąc służbę na motocyklu. 

W uroczystości rodzinie i bliskim zmarłego policjanta towa-
rzyszyli m.in. zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan
Lach, komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł
Spychała, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, po-
licjanci i pracownicy KPP w Chełmnie oraz policjanci z innych
jednostek. Podczas uroczystości pogrzebowych odczytano list
ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudziń-
skiego, wyrażający kondolencje i żal z powodu śmierci policjanta.
Uroczystą oprawę pogrzebu zapewniła orkiestra KWP we Wroc-
ławiu oraz asysta kompanii honorowej KWP w Bydgoszczy. 

Asp. Marek Mieczkowski miał 31 lat. Służbę w Policji rozpo-
czął 1 lutego 2007 roku. Pozostawił żonę i dwójkę dzieci. Rodzina
zmarłego tragicznie funkcjonariusza została objęta opieką psy-
chologa.

ES
zdj. KWP w Bydgoszczy

Rodziny
nieżyjących
funkcjonariuszy
z kierownictwem
Policji 
i zaproszonymi
gośćmi, 
w tle 
Tablica Pamięci

Zginął na służbie
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A kcja została zapoczątkowana w poło-
wie 2016 r. W konkursie, do którego
cały czas można zgłaszać kandydatów,

biorą udział dzieci i młodzież, którzy w chwili
podjęcia bohaterskiego wyzwania nie ukoń-
czyli 18 lat. Wyróżniane są dzieci, które albo
przez własne działanie, albo przez wezwanie
odpowiednich służb przyczyniły się do oca-
lenia zdrowia lub życia innych osób. Akcja
promuje wzorowe postawy obywatelskie,
dzielność, poświęcenie i chęć niesienia po-
mocy. 

Uroczystość nagrodzenia „Młodych Boha-
terów” podczas obchodów Święta Policji
2018 była wyjątkowa. Przede wszystkim me-
dale wręczał prezydent RP Andrzej Duda
w asyście ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Joachima Brudzińskiego. Odbyło
się to w ważnym miejscu stolicy – nieopodal
Grobu Nieznanego Żołnierza, a wszyscy ze-
brani – przedstawiciele najwyższych władz
w państwie, kierownictwa Policji, Wojska Pol-
skiego i  innych służb oraz licznie zgroma-
dzeni policjanci i  ich rodziny – nagrodzili
„Młodych Bohaterów” gromkimi brawami.
Uroczystości były transmitowane przez TVP

i cała Polska mogła zobaczyć wyróżnionych,
i usłyszeć o ich dzielnych czynach. 

W uroczystości wzięło udział osiemnastu
wyróżnionych wraz ze swoimi najbliższymi.
Oto krótkie opisy bohaterskich dokonań, za
które zostali uhonorowani medalem. 

10-letnia Izabela z  Radomiłowic została
wyróżniona za uratowanie swojej mamy.
24 października 2016 r. ośmioletnia wówczas
Iza zauważyła, że jej mama straciła przytom-
ność. Dziewczynka natychmiast zadzwoniła
po pogotowie. Dzięki szybkiej reakcji córki
mama jeszcze tego samego wieczora wróciła
do domu. 

16-letni Piotr i  Jessica z Katowic wracali
10 lutego 2017 r. ze szkolnego koncertu. Zo-
baczyli na ulicy upadającego młodego czło-
wieka. Pomogli mu wstać, dojść do domu
i przekazali rodzicom, wzywając karetkę. 

17-letnia dziś Natalia z Jastrzębia-Zdroju
23 marca 2017 r. nie wahała się, by pośpie-
szyć z  pomocą krwawiącej kobiecie, którą
dostrzegła na przystanku. Wezwała pogoto-
wie i zajęła się kobietą. Ułożyła ją w pozycji
bocznej ustalonej, sprawdziła drożność dróg
oddechowych i rozmawiała z nią, aby nie stra-

ciła przytomności. Była z nią do przyjazdu
karetki. 

Dwóch braci: Dominik (13 lat) i Kacper
(15  lat) oraz Maciej (13  lat) z  Krościenka
uratowali życie koledze, z którym 22  lipca
2017  r. poszli nad wodę. Podczas kąpieli
chłopiec zachłysnął się i stracił przytomność.
Kacper wyciągnął go na brzeg i natychmiast
podjął akcję ratunkową. Maciej i  Dominik
wezwali pomoc. Dzięki błyskawicznemu
działaniu i natychmiast podjętej resuscytacji
krążeniowo-oddechowej trzech chłopców
uratowało życie kolegi. 

Nikola z Warszawy ma dziś 12 lat. Mając
ich 11 wykazała się wielką przytomnością
umysłu i błyskawicznym działaniem, ratując
półtoraroczne dziecko. 13 września 2017 r.
zobaczyła malca, który sam kierował się
w stronę ulicy. Pobiegła za nim i zatrzymała
go, chroniąc tym samym przed wbiegnięciem
pod rozpędzone samochody. 

Patryk (12 lat) i Michał (15 lat) z Gorliczyny
2 listopada 2017 r. dostrzegli na stacji benzy-
nowej podjeżdżający zygzakiem samochód.
Kierowca, który z niego wysiadł, miał problemy
z utrzymaniem równowagi. Chłopcy zadzwonili
na Policję, co pozwoliło wyeliminować pĳanego
zabójcę z drogi. 

16-letni Tomasz z  Mrzeżyna 20  grudnia
2017 r., gdy szedł do szkoły, zauważył kobietę,
która próbowała utopić się w  kanale porto-
wym. Chłopak rozmawiał z  nią, pomógł jej
wyjść na nabrzeże i przekonał, aby udała się
z nim do przychodni. Tam udzielono jej pierw-
szej pomocy oraz wezwano pogotowie i Policję. 

10-letnia Nikola z Jarosławia 15 stycznia
2018 r. pomogła swojej mamie, gdy ta straciła
przytomność w domu. Zadzwoniła na alar-
mowy numer  112 i  opisała sytuację. Na
miejsce przybyli strażacy, którzy udzielili
mamie dziewczynki pomocy. 

Dzieciaki pomagają
Podczas tegorocznych centralnych obchodów Święta Policji
na pl. Piłsudskiego w Warszawie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda odznaczył osiemnaścioro nowych laureatów nagrody
„Młody Bohater”. Tym samym grono dzieci i młodych ludzi, którzy
otrzymali unikatowy medal wzrosło do 101 osób.
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Bracia Aleks (10  lat) i  Kamil
(12 lat) z Chorzowa także uratowali
swoją mamę. Gdy ta straciła przy-
tomność, chłopcy zadzwonili pod 112
i  zaczęli udzielać jej pierwszej po-
mocy. Sprawdzili oddech i  ułożyli
mamę w pozycji bocznej bezpiecznej. 

14-letni Kamil z  Drozdowa 9  lu-
tego  br. zauważył pożar w  domu,
gdzie mieszkał jego wujek. Dostał
się do zadymionego mieszkania, obu-
dził wujka i pomógł mu w dotarciu
do wyjścia. Potem powiadomił star-
szego brata, który wezwał straż po-
żarną. 

Weronika (9  lat) i Maria (10  lat)
z Supraśla 26 stycznia 2018 r. wracały
ze szkoły. Zobaczyły, jak na ulicy ktoś
wyrwał torebkę starszej kobiecie.
Dziewczynki pobiegły za złodziejem,
a gdy straciły go z oczu, powiadomiły
o wszystkim Policję, opisując zdarze-
nie i podając rysopis sprawcy. 

3-letnia Nadia z  Zielonej Góry
5 czerwca br. uratowała swojego tatę.
Zadzwoniła pod numer alarmowy 112
i powiedziała, że jej tata potrzebuje
pomocy. Lekarz pogotowia ratunko-
wego, który dostał się do mieszkania,
zobaczył na kanapie nieprzytomnego
mężczyznę. Dzięki małej Nadii udało
się w porę pomóc jej tacie. 

W  późniejszym oficjalnym wystą-
pieniu na pl. Piłsudskiego minister
SWiA Joachim Brudziński powie-
dział: – Gdy „Młodzi Bohaterowie”
dorosną, drzwi polskiej Policji są dla
nich otwarte! 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 
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– Humanizm, empatia
i wrażliwość powinny
towarzyszyć pracy
każdego policjanta, 
który ma do czynienia
z ofiarami przemocy –
mówił podczas 
spotkania z laureatami 
XI edycji konkursu
„Policjant, który mi
pomógł”, sekretarz stanu
w MSWiA 
Jarosław Zieliński. –
Dziękuję za wyjątkowy
profesjonalizm i waszą
empatyczną postawę.
Takiej Policji chcemy,
takiej potrzebujemy.
Gratuluję wam i dziękuję.

S potkanie z laureatami XI edycji konkursu
„Policjant, który mi pomógł” na stałe
wpisało się już w obchody Święta Policji.

W dzień poprzedzający uroczystości na pl. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego z wyróżnionymi po-
licjantami w gmachu Komendy Głównej Policji

spotkali się Jarosław Zieliński, wiceminister
spraw wewnętrznych i  administracji, oraz
gen.  insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant
główny Policji. Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
reprezentowała Agnieszka Machnowska. Wśród

zaproszonych gości byli również ks. Józef Guz-
dek, biskup polowy Wojska Polskiego, krajowy
duszpasterz Policji, ks. Jan Kot, naczelny kapelan
Policji, ks. Andrzej Bołbot, naczelny prawosławny
kapelan Policji, a także komendanci wojewódzcy
z garnizonów, z których pochodzą laureaci. 

Zwykli niezwykli policjanci

„Policjant, który mi pomógł”
to konkurs organizowany nie-
przerwanie od 2008 roku
przez Ogólnopolskie Pogo-
towie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
IPZ we współpracy z Biurem
Prewencji KGP. Jego istotą
jest wyróżnienie tych funkcjo-
nariuszy, którzy w  ocenie
społecznej charakteryzują się
wyjątkowym profesjonaliz-
mem w zakresie indywidual-
nej pomocy osobom dozna-
jącym przemocy w  rodzinie
oraz zaangażowani są w bu-
dowanie lokalnego systemu
pomocowego. Konkurs od-
bywa się pod patronatem Ko-
mendanta Głównego Policji. 

Z laureatami konkursu spotkali się 
sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński
oraz komendant główny Policji

Podczas Centralnych Obchodów Święta Policji
laureaci odebrali z rąk komendanta głównego Policji
pamiątkowe statuetki
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– Gratuluję wam i dziękuję. Wasza dobra opinia
buduje wizerunek całej polskiej Policji. Róbmy
wszystko, żeby takie postawy były powszechne,
żeby były czymś charakterystycznym – mówił
podczas uroczystego spotkania wiceminister Zie-
liński, nazywając nagrodzonych policjantów
obrońcami uciśnionych. – Wasza praca nie jest
łatwa. Dotyczy spraw delikatnych i  trudnych.
Trzeba tu wielkiej empatii i wy właśnie tą em-
patią się charakteryzujecie. To cecha, którą trzeba
mocno akcentować w policyjnej pracy na co dzień.

W swoim wystąpieniu minister podkreślał,
jak ważny jest ludzki aspekt policji, okazywanie
zrozumienia i  wyczucie, mądrość i często deli-
katność, bo sprawy związane z przemocą w ro-
dzinie dotyczą sfery bardzo prywatnej, często
wstydliwej.

– Relacje osób, którym pomogliście, są bardzo
przejmujące. Kryją się w nich dramaty ludzkie
i dzięki wam ci ludzie znaleźli dla siebie ratunek
– mówił minister. – I tu dotykamy jeszcze jednej
ważnej rzeczy: mundur policyjny nie powinien
przykrywać człowieczeństwa. To bardzo ważne.
Policjant ma być przyjazny dla uczciwych ludzi,
a policja powinna pełnić funkcję opiekuńczą.

Agnieszka Machnowska z  Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia” podkreśliła, że właśnie ta ludzka
twarz Policji, a co za tym idzie ich zaangażowa-
nie, zrozumienie i motywowanie do dalszego
działania są dla ofiar przemocy najważniejsze. 

– Oni często potrzebują być prowadzeni za
rękę, a przy tym chcą wiedzieć, że jest ktoś,
kto przy nich jest, kto trwa i będzie towarzyszył
w tej trudnej drodze – mówiła.

Laureatom tegorocznej edycji gratulował
i dziękował też ks. bp Józef Guzdek: – Jesteście
przedstawicielami morza ludzi szlachetnych
i dobrych. Przez osiem lat jestem bardzo blisko
Policji i naprawdę wiem, że pod tymi mundu-
rami kryją się ludzie szlachetni i dobrzy, którzy
na co dzień pomagają innym. 

Jako ostatni głos zabrał szef polskiej Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który nazwał
nagrodzonych policjantów aniołami w policyj-
nych mundurach. – Was trzeba pokazać światu.
Jesteście niesamowici, jesteście niezwykli.
Chylę przed wami czoła i  bardzo serdecznie
wam dziękuje – mówił komendant główny Po-
licji. – Jesteście najlepszymi wizytówkami pol-
skiej Policji.

Wszyscy laureaci dostali pamiątkowe tabliczki
oraz znaczki, które od tej chwili mogą z dumą
nosić na klapie munduru. Następnego dnia pod-
czas ceremonii na pl. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego laureaci tegorocznego konkursu odebrali
z rąk komendanta głównego Policji pamiątkowe
statuetki. Podziękowania i życzenia składał rów-
nież zastępca komendanta głównego Policji
nadinsp. Jan Lach.

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. Paweł Ostaszewski

Laureaci XI edycji konkursu
Asp. Radosław Antoszczuk – st. dzielnicowy z Posterunku Policji w Dziadkowicach
Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, służba w Policji od 2004 r., od 4 lat
jako dzielnicowy (od 1 marca 2017 r. starszy dzielnicowy), bezpośredni przełożony:
podinsp. Tomasz Wyszkowski, komendant powiatowy Policji w Siemiatyczach. 
Moja rodzina borykała się z bardzo trudnymi problemami społecznymi (…). Zwróciłam
się o pomoc do pana dzielnicowego i pomoc tę otrzymałam. (…) Poświęcał swój
czas, aby nas wspierać, podtrzymywać na duchu w chwilach zwątpienia (…), zaan-
gażował się, niczym członek rodziny. (…) Życzę, by otrzymywał od życia tyle dobrego,
ile daje innym ludziom w potrzebie (…).

/mieszkanka gminy Dziadkowice/

Mł. asp. Sławomir Wysocki – dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Tychach,
służba w  Policji: od 2009 r., od 6 lat jako dzielnicowy, bezpośredni przełożony:
mł. insp. Andrzej Trzciński, komendant miejski Policji w Tychach. 
Syn znęcał się nade mną. Jestem osobą niepełnosprawną, nie byłem w stanie się
bronić (…). Ponieważ bałem się, nie zgłaszałem tego, co się dzieje w moim domu.
Dzielnicowy podejrzewał, że coś jest nie tak (…), w końcu się domyślił. Ja nadal
okłamywałem (…) i mój koszmar trwał. Dzielnicowy mi nie uwierzył. Zatrzymał syna.
Mam spokój, czuję się w końcu bezpieczny (…).

/mieszkaniec Tychów/

Sierż. sztab. Agnieszka Graca – dzielnicowa z Komisariatu Policji Wrocław Psie
Pole, służba w Policji od 2009 r., od 3 lat jako dzielnicowy, bezpośredni przełożony
mł. insp. Maciej Januszkiewicz, komendant miejski Policji we Wrocławiu. 
Żyłam w toksycznym małżeństwie 12 lat. (…). Mąż od ślubu pił, znęcał się nade mną
psychicznie i fizycznie. Nie umiałam odejść. Na początku z przekonania, że się zmieni
(…), potem – kiedy uczucie zmieniło się w żal, pogardę, niechęć – tkwiłam w tym
związku ze strachu. 
Pani Agnieszka zakończyła moją wieloletnią gehennę (…). Dzięki Pani Agnieszce
w pełni doszło do mnie, w  jakim piekle tkwiłam wraz z dziećmi, (…) jak krzywdzę
własne dzieci (…). Jest jak mój Anioł Stróż. Dzięki niej wierzę, że wszystko co
najlepsze przede mną. Odzyskałam wiarę w siebie. Do końca życia będę jej wdzięczna
za pomoc! (…).

/mieszkanka Wrocławia/

Sierż. sztab. Artur Fraszka – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Konstantynowie
Łódzkim Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, służba w Policji od 2008 r., od
roku jako dzielnicowy, bezpośredni przełożony mł. insp. Cezary Petrus, komendant
powiatowy Policji w Pabianicach.
Doświadczyłam przemocy psychicznej, która zabrała mi godność i poczucie wartości
(…). Wszystkie dni zaczynały się i kończyły płaczem z bezsilności i bezradności (...).
Sytuacja zmieniła się, gdy sprawą zajął się dzielnicowy Artur Fraszka (…). To dzięki
dobrej współpracy z dzielnicowym w moim domu nie doszło do tragedii (…). Jego
postawa zmieniła moje myślenie i zmobilizowała do dojrzałego i konkretnego działania
(...). Moje życie unormowało się i wraz z córką cieszymy się spokojem (…).

/mieszkanka Konstantynowa Łódzkiego/

Mł. asp. Marta Hałas – dzielnicowa z Komisariatu Policji I w Sosnowcu Komendy
Miejskiej Policji w Sosnowcu, służba w Policji od 2008 r., od 6 lat jako dzielnicowy,
bezpośredni przełożony mł. insp. Tomasz Kłosowicz, zastępca komendanta miej-
skiego Policji w Sosnowcu.
Przez miesiące znęcał się nade mną psychicznie i fizycznie partner (…). Przerwała to
dopiero interwencja pani Marty, która (…) podjęła właściwe działania. Wytłumaczyła
mi, że mam prawo to zgłosić, bo on (…) nie jest bezkarny. Sprawa trafiła do prokuratury,
a później do sądu. Dzięki pani dzielnicowej znów normalnie żyję i czuję się bezpieczna.
Tak naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że uratowała mi życie (…).

/mieszkanka Sosnowca/

oprac. AK
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Z MYŚLĄ O NASTĘPCACH
Na głównej płycie boiska Orkiestra Repre-
zentacyjna Policji zaprezentowała pokaz
musztry paradnej. Gdy muzycy przerwali grę,
można było podziwiać występy cheerleade-
rek. Wzdłuż alejek Parku Agrykola swoje
stoika przygotowały m.in. Komenda Stołeczna
Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legio-
nowie, Biuro Ruchu Drogowego KGP, Biuro
Prewencji KGP, Biuro Operacji Antyterrory-
stycznych KGP, Biuro Komunikacji Społecz-

nej KGP oraz Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi
Prawnej KGP. Można na nich było zapoznać
się ze sprzętem będącym w wyposażeniu Po-
licji, otrzymać wydawnictwa edukacyjne,
a także materiały promocyjne i informacyjne.
Oczywiście dużo z  przygotowanych przez
funkcjonariuszy atrakcji było skierowanych
przede wszystkim do najmłodszych. Ale or-
ganizatorzy pomyśleli nie tylko o  nich. Tu
także można było dowiedzieć się o warunkach
naboru do Policji. 

DAR SERCA
Podczas pikniku policjanci pokazali także,
że są zwartym środowiskiem i myślą o kole-
gach, a Region IPA Pałac Mostowskich za-
dbał, by mogli to wyrazić darem serca. 
W mobilnym punkcie poboru krwi można
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Centralne Obchody Święta Policji
nie mogłyby się odbyć bez pikniku
rodzinnego, który 21 lipca
tradycyjnie zorganizowano na
terenie Warszawskiego Centrum
Sportu Młodzieżowego „Agrykola”.
Było dużo sportu i wspólnej
zabawy. 

P rzede wszystkim dopisała pogoda
i frekwencja. Piknik rozpoczął się od
biegów, w których wystartowało ponad

osiemset osób. Jedni biegli po zwycięstwo,
inni dla przyjemności, a dla policjantów była
to doskonała okazja, by zaliczyć coroczny
test sprawności fizycznej. 

SZYBKO DO METY
Wpierw w biegu dla funkcjonariuszy na dys-
tansie 1  km ścigały się panie. Zwyciężyła
Anna Wojtulewicz, przed Dorotą Pater
i Eweliną Kupczak. Do pokonania tego sa-
mego dystansu przez panów zgłosiło się tak
wielu chętnych, że organizatorzy musieli ro-
zegrać aż trzy biegi, a o miejscu na podium
decydowały uzyskane czasy. Najlepszy wynik
uzyskał zwycięzca trzeciego biegu Mateusz
Ceremuga. Drugie miejsce zajął Wojciech
Błazik, a trzecie Adam Izydorkiewicz, obaj
biegli w pierwszej serii. 

Bieg charytatywny Policji na rzecz Funda-
cji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych
Policjantach – był krótszy, ale emocje i chęć
zwycięstwa większe. Nic dziwnego, bo star-
towały dzieci, a kilkadziesiąt metrów po tar-

tanowej nawierzchni było dla nich wymarzo-
nym dystansem. Na mecie cieszyły się
wszystkie, bo podium było duże, a medale
i upominki dostało każdego dziecko.

W biegu dla funkcjonariuszy na 5 km pa-
nie i panowie wystartowali wspólnie, ale na-
grody dla najlepszych wręczano osobno.
Wśród pań wygrała Patrycja Bosiak, przed
Anną Wojtulewicz i Martą Dymek, a wśród
panów Kamil Lubowiecki przed Maciejem
Wojciechowskim i  Pawłem Wylężkiem.
Wszyscy ponownie spotkali się podczas
wspólnego zdjęcia. 

Ale choć pierwsza część pikniku skupiła
się wokół biegów, to nie nudzili się także ci,
którzy przyszli na Agrykolę po prostu przy-
jemnie spędzić czas z rodziną. Atrakcji nie
brakowało. 

Sobota na Agrykoli

Wśród policyjnych kobiecych zespołów piłki nożnej
Polki i Czeszki to światowa elita. Tym razem, 
po remisie 1:1, w rzutach karnych wygrały Czeszki

Dzieci uczyły się udzielać pierwszej pomocy
dzieciom

Bieg charytatywny Policji na rzecz Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
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było oddać krew dla policjanta z  jednostki
na Ochocie, Marcina Łuczaka, który ciężko
choruje, a niedługo przejdzie operację. 41 osób
oddało łącznie 19 litrów krwi. Obok Fundacja
DKMS prowadziła rejestrację kandydatów na
dawców szpiku. Zgłosiły się 23 osoby. 

01 NA BOISKU
Gdy dzieci przywitały się już ze wszystkimi
maskotkami policyjnymi i  zaspokoiły głód
lodami i cukrową watą, wszyscy zasiedli na
trybunach, by obejrzeć dwa mecze piłkar-
skie. Wpierw grały policjantki z  Polski
i  Czech. Więcej okazji do strzelenia goli
miały Polki, ale na drodze stawała im świet-
nie dysponowana czeska bramkarka. Spot-
kanie zakończyło się remisem 1:1, ale że
trzeba było wyłonić lepszą drużynę, zro-
biono to w serii rzutów karnych. Skutecz-
niejsze okazały się Czeszki. Równie zacięty
był mecz panów, w którym Reprezentacja
Komendanta Głównego Policji zmierzyła się
z zespołem Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej. W zespole policjantów z nu-
merem „01” na koszulce i opaską kapitana
drużyny grał szef Policji gen. insp. dr Jaro-
sław Szymczyk. 

Organizatorem pikniku rodzinnego na
Agrykoli był Gabinet KGP przy współpracy
Regionu Centralne Biuro Śledcze MSP IPA

oraz Stołecznej Grupy Wojewódzkiej MSP
IPA. W tym roku piknik był bardzo udany,
można się więc spodziewać, że w przyszłym,
podczas obchodów setnej rocznicy powstania

Policji, będzie jeszcze lepszy. Zapowiada się
nawet piłkarski turniej. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

Na stoisku BKS KGP były ostatnie wydania miesięcznika „Policja 997”, a także to, 
co interesowało najmłodszych: komiksy, kolorowanki i samochody do sklejania

Na pikniku przybyło 23 kandydatów
na dawców szpiku 

Głównym organizatorem pikniku był 
Gabinet KGP

Strażacy dokładnie pilnowali
kapitana zespołu policjantów,
czyli szefa Policji

Trochę wysiłku, ale dużo
uśmiechu. Warto biegać!
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Garnizon dolnośląski
Uroczystości dolnośląskich obchodów 99. rocznicy powołania Policji

Państwowej, w  których udział wziął również I  zastępca komen-
danta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk, odbyły się na 
pl. Wolności we Wrocławiu. Oprócz kadry kierowniczej, funkcjona-
riuszy i pracowników dolnośląskiej policji w obchodach udział wzięli
m.in.: wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, starosta powiatu wroc-
ławskiego Roman Potocki, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości,
SOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, wojska, ITD,
ŻW, WOPR, a  także przedstawiciele świata nauki, duchowieństwa,
IPN, emerytowani policjanci, przedstawiciele policyjnych związków
zawodowych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939
z Katowic i Wrocławia, Krajowego Zarządu IPA oraz rodziny poległych
policjantów. Zaproszenie od komendanta wojewódzkiego Policji we
Wrocławiu przyjęli też szefowie jednostek policji czeskiej z Hradec
Karalove, Pardubic, Liberca i  Ołomuńca, saksońskiej z  Görlitz
i Drezna, a także z Dolnej Saksonii z Hanoweru, współpracujący na
co dzień z dolnośląskim garnizonem.

Na wyższe stopnie awansowało 2113 policjantów, 162 osoby od-
znaczono „Medalami za Długoletnią Służbę” i odznakami „Zasłużony
Policjant”. Ponadto 3 osoby pracujące na rzecz bezpieczeństwa zos-
tały uhonorowane jako zasłużeni dla Policji. Komendant wojewódzki
Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński odebrał z rąk pre-
zesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Złoty Medal im. Jana Kiliń-
skiego. Po wręczeniu awansów, odznaczeń i wyróżnień nadinsp. An-
drzej Szymczyk odczytał list od ministra spraw wewnętrznych
i administracji Joachima Brudzińskiego.

Oprócz uroczystego apelu mieszkańcy mieli możliwość obejrzeć 
m.in.: występy policyjnej orkiestry, pokaz działania policyjnych anty-
terrorystów z udziałem śmigłowca, a także sprzęt Policji i innych służb. 

AK
zdj. KWP we Wrocławiu

Garnizon kujawsko-pomorski
Otworzeniem nowo wybudowanego Komisariatu Policji w Dobrze-

jewicach rozpoczęły się 26 lipca br. wojewódzkie obchody Święta Po-
licji. Klucze do komisariatu wręczył komendantowi KP podinsp. Ire-
neuszowi Lewandowskiemu I zastępca komendanta głównego Policji
nadinsp. dr Andrzej Szymczyk. Kolejny punkt obchodów policyjnego
święta miał miejsce w Toruniu, gdzie gospodarzem był komendant

wojewódzki insp. Paweł Spychała. Po mszy w  bazylice katedralnej
św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na toruńskim rynku odbył
się uroczysty apel, podczas którego kujawsko-pomorskim policjantom
i pracownikom Policji wręczono odznaczenia, medale i nominacji na
wyższe stopnie służbowe. W całym województwie awansowało
1247 policjantów. Prezydent RP przyznał także „Medale za Długo-
letnią Służbę”, natomiast minister spraw wewnętrznych i administracji
odznaki „Zasłużony Policjant”. W sumie medale i odznaczenia dostało

łącznie 120 policjantów i pracowników Policji. Uhonorowano też zwy-
cięzców konkursu „Przyjazny dzielnicowy”. Ostatnim elementem czę-
ści oficjalnej wojewódzkich obchodów Święta Policji była defilada
z udziałem orkiestry wojskowej i kompanii honorowej Policji.

AK
zdj. KWP w Bydgoszczy

Garnizon lubelski
Wojewódzkie obchody Święta Policji, połączone z nadaniem sztandaru

KPP w Puławach, odbyły się 13 lipca br. Wzięli w nich udział m.in. ko-
mendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant
wojewódzki insp. Robert Szewc, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek
i starosta puławski Witold Popiołek, a także były szef tego garnizonu
nadinsp. Paweł Dobrodziej. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele
pw.  Matki Bożej Różańcowej, a  później obchody przeniosły się na
pl. Chopina. Minutą ciszy uczczono pamięć asp. Marka Mieczkowskiego
z KPP w Chełmnie, który rano 13 lipca zginął w wypadku drogowym
podczas pełnienia służby na motocyklu. 

Uroczyste obchody 99. rocznicy powstania Policji Państwowej jak co roku były okazją do wręczenia awansów
i odznaczeń, a także otwarcia nowych siedzib lub przekazaniu sztandarów wybranych jednostek. 

Oficjalnym uroczystościom towarzyszyły festyny, wystawy i atrakcje dla najmłodszych, 
które miały przybliżyć charakter policyjnej służby i jej najnowsze wyposażenie.
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Po wręczeniu odznaczeń, medali i aktów mianowania na wyższe
stopnie odczytano listy ministra SWiA Joachima Brudzińskiego 
i sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego. Oficjalną część
obchodów zakończył pokaz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, a dla
mieszkańców przygotowano pokazy policyjnego sprzętu i  tresury
psów oraz wystawę zbiorów historycznych.

AW
zdj. KWP w Lublinie

Garnizon lubuski
24 lipca br. w obchodach Święta Policji w Gorzowie Wielkopolskim

udział wzięli minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim
Brudziński, komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk,

ówczesna zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena
Michalak, pełniący wtedy obowiązki komendanta wojewódzkiego
Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz i wojewoda lu-
buski Władysław Dajczak. 835 funkcjonariuszy garnizonu lubuskiego
awansowało na wyższe stopnie policyjne, 30 odznaczono za długo-
letnią służbę. Podczas uroczystości 49 policjantek, policjantów i pra-
cowników Policji odebrało z  rąk ministra Joachima Brudzińskiego
oraz komendanta głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka
akty mianowania i medale. Tego dnia na stanowisko komendanta
wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. została też powołana nad-
insp. Helena Michalak. – W zeszłym roku dzięki pani generał zrea-
lizowano niemal w stu procentach program modernizacji i  jestem
pewien, że jest ona najlepszą osobą na stanowisko komendanta wo-
jewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim – powiedział minister
Joachim Brudziński. 

AK
zdj. KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Garnizon łódzki
Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się 6 lipca br. i były

połączone z nadaniem sztandaru KPP w Zgierzu. Wśród gości zna-
leźli się komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk,
marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i prezydent po-
licji Brandenburgii Hans Jurgen Morke. Podczas uroczystości wrę-
czono odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe
stopnie służbowe. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Grzegorz Barczyń-
ski, członek Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939  r.”, a  złoty
medal „Za Zasługi dla Policji” – Jarosław Olbrychowski, prezes
tego stowarzyszenia. Z okazji Święta Policji awans na wyższe stopnie
służbowe w garnizonie łódzkim otrzymało 1587 policjantów, którym
gratulował m.in. gospodarz obchodów komendant wojewódzki insp.
Andrzej Łapiński. 

Po południu w parku miejskim odbył się „Niebieski Piknik”, pod-
czas którego wręczono nagrody dla laureatów wojewódzkich kon-
kursów „Dzielnicowy Roku” i „Patrol Roku” oraz zawodów kynolo-
gicznych.

AW
zdj. KWP w Łodzi

Garnizon małopolski
29 lipca br. w Zakopanem miał miejsce uroczysty apel połączony

z wręczeniem odznaczeń państwowych i resortowych oraz awansów
na wyższe stopnie policyjne. Na uroczystość przybyli m.in. wojewoda
małopolski Piotr Ćwik, komendant wojewódzki Policji w Krakowie
nadinsp. dr Krzysztof Pobuta z  zastępcami, a  także kierownictwo
komend miejskich i  powiatowych Policji w  Małopolsce.  Obchody
Święta Policji zaszczycili także reprezentanci policji węgierskiej, 
holenderskiej oraz czeskiej. Po mszy rozpoczął się najważniejszy

punkt apelu – wręczenie odznaczeń, medali i awansów na wyższe
stopnie. Funkcjonariusze otrzymali też „Medale za Długoletnią
Służbę” i odznaki „Zasłużony Policjant”. Przewodniczący NSZZ Po-
licjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała wręczył wojewodzie
małopolskiemu i komendantowi wojewódzkiemu  Policji w Krakowie
odznaki honorowe  od Zarządu NSZZ Policjantów, a wojewoda ma-
łopolski Piotr Ćwik na ręce nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty przekazał
symboliczny medal wojewody małopolskiego przygotowany z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości. 

Po przemówieniach delegacje złożyły wiązanki przed Pomnikiem
Grunwaldzkim. Apel uświetniła defilada policjantów z Oddziału Pre-
wencji Policji w  Krakowie oraz występ Orkiestry Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach. W apelu uczestniczył także Zespół
Bojowy  Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji
w Krakowie, który w tym roku obchodzi 40-lecie działalności.

AK
zdj. KWP w Krakowie
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Garnizon mazowiecki
W tym roku uroczystości odbyły się 26 lipca i zostały połączone

z nadaniem sztandaru KPP w Żyrardowie i otwarciem posterunku
Policji w Mszczonowie. W uroczystościach uczestniczyli zastępca
komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, komendant wo-
jewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, wicewo-
jewoda mazowiecki Artur Standowicz, samorządowcy, przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych służb i  instytucji oraz delegacja
policjantów z  Niemiec. Obchody poprzedziła msza w  kościele 
św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie, którą koncelebrował biskup
Józef Guzdek. Po mszy pododdziały oraz goście w towarzystwie
Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeszły
pod budynek nowo wybudowanego Komisariatu Policji w Mszczo-
nowie. 

Oficjalna część obchodów Święta Policji rozpoczęła się od nadania
sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie. W dalszej
części uroczystego apelu policjantom i pracownikom Policji wręczono
medale i odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie policyjne.
Po części oficjalnej zaproszeni goście oraz mieszkańcy mogli zwiedzać
nową siedzibę Komisariatu Policji w Mszczonowie, w której służbę
będzie pełnić 28 policjantów. Obchody zakończyły się festynem.

AK
zdj. KWP zs. w Radomiu

Garnizon opolski
Główne uroczystości w  Opolu odbyły się w  tym roku 25 lipca.

Rozpoczęły się mszą, a po jej zakończeniu ulicami miasta przema-

szerowała kompania honorowa oraz poczty sztandarowe Policji i in-
nych służb mundurowych. Następnie na Rynku odbyły się główne
uroczystości. Zasłużeni policjanci otrzymali odznaczenia, wyróżnienia
oraz listy gratulacyjne. Były też mianowania na kolejne stopnie służ-
bowe. Gospodarzem uroczystości był komendant wojewódzki Policji
w  Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta. W obchodach uczestniczyli: 
dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir
Litwin, parlamentarzyści z Opolszczyzny, wojewoda opolski, prezy-
dent miasta Opola, przedstawiciele władz samorządowych, służb
mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, duchowieństwa, instytucji,
firm i organizacji społecznych oraz mieszkańcy Opolszczyzny. W ca-
łym województwie opolskim awanse otrzymało 632 funkcjonariuszy,
a odznaczonych i wyróżnionych zostało łącznie 43 osoby. Wyróżnieni
zostali także zwycięzcy konkursu na najpopularniejszego dzielnico-
wego Opolszczyzny.

AK
zdj. KWP w Opolu

Garnizon podkarpacki
18 lipca br. w Przemyślu odbyły się wojewódzkie obchody Święta

Policji. Uroczystości rozpoczęła msza w archikatedrze, której prze-

wodniczył abp Adam Szal. Główna część obchodów odbyła się na za-
bytkowym przemyskim rynku, uczestniczyli w nich m.in. I zastępca
komendanta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk, gospo-
darz uroczystości komendant wojewódzki insp. Henryk Moskwa i go-
ścinnie były komendant tego garnizonu nadinsp. Krzysztof Pobuta,
wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, przewodniczący sej-
miku Jerzy Cypryś i prezydent Przemyśla Robert Choma. Przybyły
także delegacje policji z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Rumunii.

Nadinsp. Andrzej Szymczyk odczytał list ministra SWiA, a  ko-
mendant wojewódzki wyróżnił laureatów plebiscytu na najpopular-
niejszego dzielnicowego z Podkarpacia. Ważnym punktem uroczys-
tości było wręczenie medali, odznak i awansów. Obchody zakończyła
defilada kompanii honorowych z  towarzyszeniem Orkiestry KWP
w Katowicach. 

W Przemyskiej Bibliotece Publicznej otwarto zaś wystawę „Policja
w  służbie Niepodległej”, przygotowaną przez KWP w  Rzeszowie.
Prezentuje ona fotografie i archiwalia przedstawiające Policję Pań-
stwową w międzywojniu, w większości dotyczące policjantów daw-
nych województw krakowskiego i lwowskiego.

AW
zdj. KWP w Rzeszowie
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Garnizon podlaski
Główne uroczystości odbyły się w  Białymstoku 29  lipca  br. na

Rynku Kościuszki. Oprócz sekretarza stanu w  MSWiA Jarosława
Zielińskiego w obchodach Święta Policji udział wzięli zastępca ko-
mendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, komendant woje-
wódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, przed-
stawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych,
duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa
państwa oraz reprezentanci związków zawodowych i mieszkańcy.
Po złożeniu wiceministrowi meldunku o gotowości do rozpoczęcia
apelu i  przeglądzie pododdziałów delegacja złożyła kwiaty przed
pomnikiem Józefa Piłsudskiego oraz pomnikiem Danuty Siedzi-
kówny, ps.  Inka. Dalsza część uroczystości odbywała się przed 
Pomnikiem Mordu Katyńskiego. Przyznano medale, odznaczenia
i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W garnizonie pod-
laskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 886 funk-
cjonariuszy. Poza tym 7 osób zostało wyróżnionych „Medalami za
Długoletnią Służbę", 5 odznaką „Zasłużony Policjant” i 6 medalem
„Za zasługi dla  Policji”. Wiceminister Jarosław Zieliński wręczył
też podinsp. Hubertowi Lewandowskiemu list gratulacyjny i  na-
grodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  za rozwikłanie
sprawy zabójstwa kobiety sprzed 7 lat. Całość obchodów wojewódz-
kiego Święta Policji uświetniła defilada  Kompanii Reprezentacyjnej
Policji, Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i pododdziału funkcjo-
nariuszy odznaczonych i mianowanych. 

AK
zdj. KWP w Białymstoku

Garnizon pomorski
W Gdańsku na placu przy Muzeum II Wojny Światowej 24 lipca

br. podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji odbyła się uro-
czystość wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe, od-
znaczeń państwowych, resortowych i wyróżnień dla policjantów
i pracowników Policji. Ceremonii przewodniczył nadinsp. Jan Lach,
zastępca komendanta głównego Policji. Apel rozpoczęto od od-
czytania listu przesłanego przez sekretarza stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, z ży-
czeniami z okazji obchodów Święta Policji w województwie po-
morskim.

Nagrodę otrzymała też finalistka plebiscytu na najbardziej po-
pularnego dzielnicowego w woj. pomorskim mł. asp. Ewa Kulas,
a przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Okręgu Pomorskiego wręczyli komendantowi wojewódzkiemu 
Policji w  Gdańsku nadinsp. Jarosławowi Rzymkowskiemu medal
25-lecia działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Okręgu Pomorskiego, przyznawany za patriotyzm i wspieranie dzia-
łalności związku. Tym samym medalem uhonorowano sztandar Ko-
mendy Miejskiej Policji w Gdyni. Oprawę muzyczną uroczystości
zapewniła orkiestra wojskowa z Elbląga. Po akademii w muzeum
odbyło się otwarcie wystawy pn. „Losy policjantów w czasie II wojny
światowej.” 

AK
zdj. KWP w Gdańsku

Garnizon stołeczny
15 lipca br. w katedrze polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę

w intencji policjantów i pracowników Policji. Wzięli w niej udział
m.in. komendant główny gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i komen-
dant stołeczny nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcami. Kolejna
część uroczystości miała miejsce w Muzeum Katyńskim w Cytadeli
Warszawskiej: rozpoczęto ją od uczczenia śp. asp. Marka Miecz-
kowskiego z KPP w Chełmnie. Policjant zginął 13 lipca w wypadku
drogowym, pełniąc służbę na motocyklu.

Ponad 3 tys. policjantek i policjantów garnizonu stołecznego otrzy-
mało akty mianowania na wyższe stopnie, w  tym 213 w korpusie
oficerów, a mł. insp. Krzysztof Smela z rąk komendanta głównego
Policji otrzymał rozkaz o powołaniu na zastępcę komendanta sto-
łecznego Policji ds. kryminalnych. Odczytano też listy okoliczno-
ściowe ministra SWiA Joachima Brudzińskiego i  sekretarza stanu
w MSWiA Jarosława Zielińskiego. 

AW
zdj. Piotr Maciejczak
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Garnizon
śląski

Śląscy policjanci ob-
chodzili wojewódzkie
Święto Policji 24  lipca
2018 roku w  Pszczynie.
Wśród zaproszonych go-
ści byli parlamentarzyści
i  europarlamentarzyści,
pierwszy wicewojewoda
śląski Jan Chrząszcz, dy-
rektor Gabinetu Komen-

danta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin, komendanci woje-
wódzcy Policji z Kielc i Opola, komendant Szkoły Policji z Katowic,
przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych – za-
równo z kraju, jak i zza granicy. Czeską policję reprezentował dyrektor
Dyrekcji Policji Województwa Morawsko-Śląskiego w  Ostrawie 
plk mgr Tomáš Kužel, natomiast niemiecką – pełnomocnik komen-
danta wojewódzkiego policji w Brandenburgii do spraw współpracy
polsko-niemieckiej Ulf Buschmann. W uroczystości udział wzięli
również komendanci miejscy i  powiatowi oraz kadra kierownicza
śląskiego garnizonu Policji z komendantem wojewódzkim nadinsp.
Krzysztofem Justyńskim na czele. Po mszy w kościele pw. Wszystkich
Świętych i  Matki Bożej Różańcowej wszyscy zaproszeni goście,
z kompanią honorową i pocztami sztandarowymi na czele, przeszli
przy akompaniamencie Orkiestry KWP w Katowicach na plac przy
Muzeum Zamkowym w  Pszczynie. Jednym z  głównych punktów
uroczystości było wręczenie policjantom i pracownikom Policji medali
i awansów na wyższe stopnie policyjne. W trakcie apelu odczytane
zostały też listy okolicznościowe od nieobecnych na uroczystości
sekretarza stanu w  MSWiA Jarosława Zielińskiego i  komendanta
głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. 

AK
zdj. KWP w Katowicach

Garnizon 
świętokrzyski

Obchody Święta Policji gar-
nizonu świętokrzyskiego od-
były się 28  sierpnia  br. na 
Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.
Wśród zaproszonych gości byli
komendant główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szym-
czyk, biskup diecezji sando-
mierskiej Krzysztof Nitkie-

wicz, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, przedstawiciele
administracji rządowej i  samorządowej województwa świętokrzy-
skiego, służb mundurowych, a także duchowieństwa. Zanim uhono-
rowano codzienne starania funkcjonariuszy i ich służbę na rzecz bez-
pieczeństwa obywateli, do wszystkich zwrócił się komendant
wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Dariusz Augustyniak, który
podkreślił, że Święto Policji to wyraz uznania dla każdego policjanta,
który codziennie mierzy się z różnego rodzaju niebezpieczeństwami.
Potem stróże prawa otrzymali nominacje na wyższe stopnie, „Medale
za Długoletnią Służbę” i odznaki „Zasłużony Policjant”. Wśród mia-

nowanych na kolejne stopnie policyjne był także zastępca komen-
danta wojewódzkiego Policji w Kielcach nadkom. Andrzej Patrzałek,
który otrzymał stopień podinspektora Policji. W trakcie ceremonii
uhonorowano też zwycięzców plebiscytu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.
Na koniec komendant główny Policji podziękował policjantom oraz
pracownikom Policji, a także emerytom i rencistom policyjnym za
służbę i pracę, ich trud i poświęcenie. Podczas uroczystości odczytano
też list ministra SWiA Joachima Brudzińskego. 

AK
zdj. KWP w Kielcach

Garnizon warmińsko-mazurski
W tym roku wojewódzkie uroczystości Święta Policji były połą-

czone z nadaniem sztandaru KPP w Ełku. W obchodach wzięli udział
wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński,
I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szym-
czyk, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, Marta

Jakubiak reprezentująca marszałka województwa warmińsko-mazur-
skiego, prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz kadra kierownicza
policji warmińsko-mazurskiej z komendantem wojewódzkim
insp.  Tomaszem Klimkiem, funkcjonariusze i  pracownicy KPP
w Ełku. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń
państwowych oraz awansów policjantów na wyższe stopnie służbowe
– w garnizonie warmińsko-mazurskim otrzymało je 1070 funkcjona-
riuszy. Policjanci zostali również odznaczeni „Medalami za Długo-
letnią Służbę” i  odznaką „Zasłużony Policjant”. Oficjalną część ob-
chodów zakończył pokaz w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej
Policji oraz defilada pododdziałów. Po głównych uroczystościach dla
mieszkańców miasta przygotowano pokaz policyjnego sprzętu i tre-
sury policyjnych czworonogów oraz atrakcje dla najmłodszych. Spe-
cjalistyczny sprzęt zaprezentowali również policyjni antyterroryści
z KWP w Olsztynie. 

AK
zdj. KWP w Olsztynie 

Garnizon wielkopolski
Wielkopolscy policjanci obchodzili uroczystość 99-lecia powstania

Policji Państwowej 17 lipca br. Wojewódzkie obchody Święta Policji
rozpoczęły się przed pomnikiem Ku Czci Pomordowanych Policjan-
tów II RP Województwa Poznańskiego, gdzie odbyła się uroczystość
upamiętniająca tragiczne losy funkcjonariuszy. Następnie w kościele
garnizonowym bp Damian Bryl koncelebrował mszę, podczas której
podziękował funkcjonariuszom za ofiarną służbę bliźnim, dał dalsze
błogosławieństwo w służbie i życiu rodzinnym. Mszę uświetnił śpiew
Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
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Następnie zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan
Lach, komendant wojewódzki insp. Piotr Mąka i wojewoda wielko-
polski Zbigniew Hoffmann złożyli wieniec przed Pomnikiem Ofiar
Czerwca 1956 r. Potem obchody przeniosły się do auli Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza, gdzie odczytano listy ministra SWiA
Joachima Brudzińskiego i  sekretarza stanu w  MSWiA Jarosława
Zielińskiego. Jednym z głównych punktów uroczystości było wrę-
czenie policjantom i pracownikom Policji medali, odznak i awan-
sów na wyższe stopnie policyjne. Zwieńczeniem obchodów był
koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
pod batutą nadkom. Adama Witiwa.

AW
zdj. KWP w Poznaniu

Garnizon zachodniopomorski
Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się 25 lipca br. i były

połączone z nadaniem sztandaru KPP w Stargardzie. W obchodach
uczestniczyli minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim
Brudziński oraz komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe
i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Z okazji Święta
Policji awans na wyższe stopnie służbowe w garnizonie zachodnio-
pomorskim przyznano 1359 policjantom.  

Niezwykle ważnym momentem obchodów było złożenie przez
komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Jacka Ce-
giełę i jego zastępców kwiatów przy obelisku poświęconym poległym
policjantom. Potem przy KPP w Stargardzie odbyła się  uroczystość
posadzenia „Dębu Pamięci” dla uhonorowania starszego przodownika
Policji Państwowej Juliana Onyszkiewicza, zamordowanego 1940
roku w Bykowni.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów przy udziale kom-
panii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz
Zachodniopomorskiej Kompanii Honorowej Państwowej Straży Po-
żarnej, a także występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Ważnym elementem Święta Policji było przekazanie ośmiu nowych
radiowozów jednostkom Policji garnizonu zachodniopomorskiego,
zakupionych przez Komendę Główną Policji w ramach programu In-
frastruktura i Środowisko. Klucze do pojazdów wręczył policjantom
minister spraw wewnętrznych i administracji. 

AK
zdj. KWP w Szczecinie

WSPol. w Szczytnie
Uroczyste obchody Święta Policji w  Wyższej Szkole Policji

w Szczytnie, obchodzone razem z miejscową Komendą Powiatową
Policji, odbyły się już 12 lipca br. Dzień wcześniej kadra i słuchacze
WSPol. oraz KPP w Szczytnie uczestniczyli w mszy w intencji spo-

łeczności akademickiej. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem przez
komendanta głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka,
komendanta rektora WSPol. insp. dr. Marka Fałdowskiego i  komen-
danta wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka wią-
zanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary
zbrodni katyńskiej. Podczas uroczystej zbiórki insp. dr Marek Fał-
dowski podziękował kadrze uczelni za trud wkładany w edukację
kolejnych pokoleń funkcjonariuszy Policji. Następnie wręczono funk-
cjonariuszom i pracownikom Policji odznaczenia i akty mianowania
na wyższe stopnie służbowe.

Odczytany został też list okolicznościowy od Jarosława Zieliń-
skiego, sekretarza stanu w MSWiA, skierowany do uczestników uro-
czystości, w  którym m.in. życzył całej społeczności akademickiej
sukcesów w podnoszeniu kwalifikacji, satysfakcji, powodzenia w ży-
ciu zawodowym i osobistym oraz jak najlepszej służby w niepodległej
i suwerennej Rzeczypospolitej.

Głos zabrał także gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który złożył
serdeczne życzenia oraz gratulacje funkcjonariuszom i pracowni-
kom Policji. Podziękował też kadrze WSPol. za ogromny wkład
pracy wkładany w rozwój szkoły oraz za wysiłek i zaangażowanie
w służbie. Z gratulacjami i podziękowaniami zwrócił się także do
obecnych na uroczystości rodzin wszystkich odznaczonych i awan-
sowanych.

oprac. PM/WSPol.
zdj. autor
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CSP 
w Legionowie

16 lipca br. w czasie uro-
czystego apelu z okazji ob-
chodów 99. rocznicy powsta-
nia polskiej Policji 40

funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Policji odebrało odznaczenia
państwowe, odznaki resortowe i akty mianowania na wyższe stano-
wiska i  stopnie służbowe. W uroczystości uczestniczył I zastępca
komendanta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk.

W swoim wystąpieniu komendant CSP insp. Anna Rosół podkre-
śliła rolę CSP w przygotowywaniu policjantów do profesjonalnego
wykonywania zadań w poszczególnych rodzajach służb policyjnych.
Efekty działalności szkoleniowej CSP to blisko 24 tys. absolwentów
szkolenia zawodowego podstawowego i ponad 109 tys. absolwentów
kursów specjalistycznych oraz pozostałych rodzajów doskonalenia
zawodowego centralnego.

Nadinsp. dr Andrzej Szymczyk wskazał niezwykle odpowiedzialną
rolę jednostki szkoleniowej w przygotowywaniu kadr policyjnych. Przy-
pomniał, że CSP jest jedyną jednostką szkoleniową Policji, która  pro-
wadzi doskonalenie zawodowe centralne z tresury psów służbowych,
policji wodnej, działań minersko-pirotechnicznych, zwalczania prze-
stępczości narkotykowej i nieletnich, a także techniki operacyjnej.

AW
zdj. Klaudiusz Kryczka

SP w Pile
25 lipca br. w auli Szkoły Policji w Pile odbyła się uroczysta zbiórka

z okazji Święta Policji, podczas której funkcjonariusze oraz pracow-
nicy pilskiej Szkoły Policji otrzymali odznaczenia, wyróżnienia
i  awanse na wyższe stopnie służbowe. Wręczali je insp.  Grzegorz
Napiórkowski, zastępca dyrektora Biura Kryminalnego KGP repre-
zentujący komendanta głównego Policji, Grzegorz Wojtasz, dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz komendant Szkoły Policji
w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska. Po nominacjach odczytany
został list od sekretarza stanu w  MSWiA Jarosława Zielińskiego,
skierowany na ręce komendant Szkoły Policji w Pile. Dzień przez
uroczystymi obchodami Święta Policji w parafii pw. św. Stanisława
Kostki w Pile odbyła się msza z udziałem funkcjonariuszy, pracow-
ników i  słuchaczy Szkoły Policji w Pile, którą celebrował kapelan
pilskiej policji ksiądz Antoni Tofil.

AK
zdj. SP w Pile

SP w Słupsku
Obchody Święta Policji w  słupskiej Szkole Policji odbyły się 

23 lipca br. z udziałem wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego
Piotra Müllera oraz zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp.
Jana Lacha. Rozpoczęły się mszą z udziałem kompanii honorowej
i pocztów sztandarowych, której przewodniczył ordynariusz diecezji
koszalińsko-kołobrze-
skiej bp Edward Daj-
czak. Część oficjalna
odbyła się natomiast na
głównym placu apelo-
wym słupskiej Szkoły
Policji. Zastępca ko-
mendanta głównego
Policji nadinsp. Jan
Lach w asyście komen-
danta szkoły insp.
Jacka Gila wręczył od-
znaczenia, nagrody
i awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe. Uroczystość za-
kończyła się koncertem orkiestry KWP we Wrocławiu pod batutą
kapelmistrza nadkom. Adama Witiwa.

W uroczystości, oprócz kadry i  pracowników Szkoły Policji, wzięli
udział także mieszkańcy miasta i wypoczywający nad morzem turyści.

AK
zdj. SP w Słupsku

SP w Katowicach
16 lipca w Szkole Policji w Katowicach odbyły się uroczyste ob-

chody Święta Policji. Komendant szkoły insp. dr Rafał Kochańczyk
serdecznie przywitał przybyłych gości, wśród nich komendanta głów-
nego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. Szef szkoły przekazał
wszystkim policjantom i pracownikom podziękowania za trud, jaki
wkładają w codzienną służbę i pracę oraz złożył życzenia wielu suk-
cesów i pomyślności zarówno dla nich, jak i  ich rodzin. Wręczono
też odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policyjne, a podzięko-
wania za owocną współpracę otrzymali przedstawiciele czeskiej i sło-
wackiej policji: dyrektor Wyższej i Średniej Szkoły Policji w Hole-
szowie (Republika Czeska) płk Jan Dworzak, radca tej szkoły
ds.współpracy międzynarodowej ppłk  Eva Vichlendova i  zastępca
komendanta Średniej Zawodowej Szkoły Policyjnej MSW w Pezinku
(Republika Słowacka) płk Rastislav Hajko. 

AW
zdj. SP w Katowicach

22-28.08_Layout 1  02.08.2018  13:55  Strona 28



sierpień 2018 r. POLICJA 997 W kraju  ŚWIĘTO POLICJI 2018 29

W Łapach
11 lipca br. na pl. Niepodległości w Łapach odbył się uroczysty

apel z okazji obchodów 99. rocznicy powstania Policji Państwowej.
Udział w nim wzięli sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński,
zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, komendant
wojewódzki Policji w  Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz
i abp metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. Podczas uroczystości
awanse na wyższe stopnie otrzymali policjanci z KMP w Białymstoku
oraz z KPP w Sokółce, Mońkach i Hajnówce, wręczono też „Medale
za Długoletnią Służbę” i odznaki „Zasłużony Policjant”.

Wiceminister Jarosław Zieliński pogratulował wyróżnionym awan-
sów i odznaczeń oraz podziękował policjantom za ich sumienność
i  trud, jaki wkładają w realizację zadań służbowych. Nadinsp.  Jan
Lach natomiast życzył funkcjonariuszom dalszych sukcesów w pracy
zawodowej, a nadinsp. Daniel Kołnierowicz podziękował swoim po-
licjantom za rzetelną i pełną wyrzeczeń służbę realizowaną na rzecz
bezpieczeństwa.

Podczas uroczystości 64 nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło
ślubowanie – rotę przyjęli zastępca komendanta głównego i komen-
dant wojewódzki. Na obchodach Święta Policji w Łapach przekazano
także trzy radiowozy: dwa trafiły do KPP w  Sokółce, a trzeci otrzy-
mała hajnowska komenda. Z kolei przed pomnikiem Niepodległości
w  Łapach delegacja z  sekretarzem stanu w  MSWiA Jarosławem 
Zielińskim na czele złożyła kwiaty.

Z myślą o mieszkańcach zorganizowano festyn rodzinny połączony
ze stoiskami profilaktycznymi i pokazami policyjnego sprzętu.

Jednym z punktów wojewódzkich obchodów 99. rocznicy powsta-
nia Policji Państwowej była szósta nowenna niepodległości związana
z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W kościele
pw. św. Krzyża w  Łapach odprawiono mszę, którą koncelebrował
abp Sławoj Leszek Głódź. Wzięli w niej udział wiceminister Jarosław
Zieliński, nadinsp. Jan Lach, nadinsp. Daniel Kołnierowicz  wraz
z zastępcami, komendanci wojewódzkich jednostek Policji, szefowie
innych służb mundurowych, funkcjonariusze Policji oraz licznie przy-
byli mieszkańcy Łap. Oprawę muzyczną zapewniły Orkiestra Re-
prezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trze-
pizura i Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który
na zakończenie odśpiewał pieśni patriotyczne.

W Suwałkach
Na pl. Piłsudskiego w Suwałkach 15 lipca br. odbył się uroczysty

apel z okazji obchodów 99. rocznicy powstania Policji Państwowej.
Udział w nim wzięli m.in. sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zie-
liński i komendant wojewódzki Policji nadinsp. Daniel Kołnierowicz
wraz z zastępcą. Apel poprzedziła msza w konkatedrze pw. św. Ale-
ksandra w Suwałkach, celebrowana przez kapelana suwalskich poli-
cjantów ks. prałata mjr. Krzysztofa Kaczyńskiego.

Podczas uroczystości awanse na wyższe stopnie służbowe oraz od-
znaki „Zasłużony Policjant” otrzymali funkcjonariusze KMP w Su-
wałkach oraz KPP w Augustowie i Sejnach. Przemawiający podczas
uroczystości goście podkreślali, że to ważny dzień dla policjantów,
którzy każdego dnia pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa. Goście
podziękowali funkcjonariuszom za trud oraz poświęcenie w ich co-
dziennej pracy.

Ponadto podczas apelu przekazano Komendzie Miejskiej Policji
w  Suwałkach dwa radiowozy kia, zakupione w  ramach Programu
operacyjnego infrastruktury i środowiska na lata 2014–2020. Z kolei
pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego delegacja z sekreta-
rzem stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim na czele złożyła kwiaty. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły Orkiestra Reprezenta-
cyjna Policji pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura
i  Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w  Białymstoku, kierowany
przez prof. Wiolettę Miłkowską. 

Dla mieszkańców przygotowano stoiska profilaktyczne oraz pokaz
radiowozów i motocykli służbowych. Policjanci udzielali też infor-
macji na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji Moja Ko-
menda. 

AW
zdj. KWP w Białymstoku

Uroczysty apel
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  KPP w Grodzisku Mazowieckim
Najważniejszym punktem powiatowych obchodów Święta Policji

było wręczenie sztandaru KPP w Grodzisku Mazowieckim, nadanego
przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Bru-
dzińskiego. Sztandar ufundowało społeczeństwo powiatu grodzi-

skiego. Przedstawiciele
fundatorów i zaproszo-
nych gości oraz grodzi-
skich policjantów i pra-
cowników wbili gwoź-
dzie honorowe w drze-
wiec sztandaru, który
poświęcił biskup po-
lowy Wojska Polskiego
ks.  Józef Guzdek. Po-
tem zgodnie z ceremo-
niałem policyjnym sta-
rosta grodziski Marek
Wieżbicki wręczył go

komendantowi głównemu Policji gen. insp. dr. Jarosławowi Szym-
czykowi, z którego rąk sztandar przejął insp. Dariusz Lubański, ko-
mendant powiatowy w Grodzisku Mazowieckim. Podczas uroczys-
tości, w której uczestniczył komendant stołeczny nadinsp. Paweł
Dobrodziej, wręczono też policjantom akty mianowania na wyższe
stopnie służbowe. Uroczystości zakończyła policyjna defilada, w któ-
rej po raz pierwszy uczestniczył poczet z nowym sztandarem.

AK 
zdj. KSP

KPP w Ełku
Tegoroczne Święto Policji miało wyjątkowy charakter dla poli-

cjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Ełku, ponie-
waż jednostka otrzymała sztandar. Przedstawiciele fundatorów, za-
proszonych gości oraz ełckich policjantów wbili gwoździe honorowe
w drzewiec sztandaru. Złożono również podpisy w księdze pamiąt-
kowej sztandaru. Następnie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jerzy
Mazur poświęcił sztandar. Wiceminister spraw wewnętrznych 
i  administracji Jarosław Zieliński, w obecności szefa garnizonu 
insp. Tomasza Klimka, wręczył sztandar komendantowi powiato-
wemu Policji w Ełku mł. insp. Pawłowi Szyperkowi.

AK
zdj. KWP Olsztyn

KMP
w Łomży

W tym roku re-
gionalne uroczysto-
ści związane z  ob-
chodami Święta
Policji w powiatach
łomżyńskim, gra-
jewskim, kolneńskim oraz zambrowskim rozpoczęły się 22 lipca wrę-
czeniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w  Łomży. Wśród
zaproszonych gości byli sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński,
ówczesna zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena
Michalak oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Uroczysty
apel poprzedziła msza, potem na placu Starego Rynku po odczytaniu
aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym wbiciu gwoździ honoro-
wych Agnieszka Muzyk, przewodnicząca Społecznego Komitetu na
Rzecz Ufundowania Sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Łomży,
przekazała sztandar wiceministrowi Jarosławowi Zielińskiemu, który
wręczył sztandar komendantowi miejskiemu Policji w  Łomży. 
Uroczystość, której gospodarzem był szef garnizonu podlaskiego
nadinsp. Daniel Kołnierowicz, zakończyła defilada Kompanii Hono-
rowej OPP w  Białymstoku przy oprawie muzycznej Orkiestry 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

AK 
zdj. KWP w Białymstoku  

KPP 
w Przasnyszu

Uroczysty apel z  okazji
Święta Policji i  nadania
sztandaru przasnyskiej 
komendzie odbył się
17 lipca. Poprzedziła go msza koncelebrowana przez bp. Romana
Marcinkowskiego i kapelanów Policji, po której kompania honorowa,
policjanci i goście przemaszerowali do hali sportowej PSP w Przas-
nyszu. W uroczystości wzięli udział ówczesna zastępca komendanta
głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, komendant wojewódzki
Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka i komendant powiatowy
insp. Tomasz Łysiak. Odczytano akt nadania sztandaru, podpisany
przez ministra SWiA Joachima Brudzińskiego, a następnie starosta
Zenon Szczepankowski, przewodniczący społecznego komitetu na
rzecz ufundowania sztandaru dla KPP w Przasnyszu, przekazał sztan-
dar generał Michalak. Z jej rąk przejął go komendant powiatowy.

W dalszej części apelu, w ramach obchodów Święta Policji, wrę-
czono odznaczenia i medale oraz akty mianowania na wyższe stopnie
służbowe. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i odpro-
wadzenie sztandaru przez kompanię honorową. Oprawę muzyczną
apelu zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

AW
zdj. KWP w Radomiu

Sztandary dla komend Policji
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KPP 
w Puławach

13 lipca br.  podczas woje-
wódzkich obchodów Święta
Policji nadano sztandar KPP
w Puławach, który jest dowo-
dem zaufania społecznego

i docenienia pracy Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców po-
wiatu. Dla funkcjonariuszy to wyraz dumy, ambicji i  świadectwo
wszystkich wartości etosu zawodowego. Komendant wojewódzki Po-
licji insp. Robert Szewc podziękował wszystkim, którzy wsparli ini-
cjatywę przekazania sztandaru puławskiej policji. Przedstawiciele
fundatorów, zaproszonych gości i puławskich policjantów wbili gwoź-
dzie honorowe w drzewiec sztandaru, a następnie starosta puławski
Witold Popiołek i komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk wręczyli sztandar komendantowi powiatowemu Policji
w Puławach mł. insp. Sylwestrowi Śliwce.

AW
zdj. KWP w Lublinie

KPP w Zgierzu
Ważnym punktem apelu z okazji obchodów Święta Policji w garni-

zonie łódzkim było wręczenie 6 lipca br. sztandaru Komendzie Po-
wiatowej Policji w Zgierzu, ufundowanego przez społeczeństwo ziemi
zgierskiej. Starosta zgierski Bogdan Jarota i komendant główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, w asyście komendanta wojewódz-
kiego insp. Andrzeja Łapińskiego, wręczyli sztandar komendantowi
powiatowemu Policji podinsp. Robertowi Śniecikowskiemu.

AW
zdj. KWP w Łodzi

KPP w Siemiatyczach
29 lipca w Siemiatyczach odbył się uroczysty apel z okazji nadania

sztandaru oraz obchodów 99. rocznicy powstania Policji Państwowej.
W uroczystości udział wzięli sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zie-
liński, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach,
komendant wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Koł-
nierowicz wraz z zastępcami, przedstawiciele innych służb mun-
durowych i instytucji samorządowych, duchowieństwo i mieszkańcy.
Uroczysty apel poprzedziła msza w Kościele Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w intencji środowiska policyjnego. Po przeglądzie
pododdziałów, wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odegraniu
hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej głos zabrał komen-
dant powiatowy Policji w Siemiatyczach podinsp. Tomasz Wyszkowski.

W swoim przemówieniu podkreślił, że nadanie sztandaru KPP w Sie-
miatyczach to zaszczyt i uhonorowanie dotychczasowej służby poli-
cjantów na rzecz społeczeństwa. Po odczytaniu aktu nadania sztan-
daru oraz symbolicznym wbiciu gwoździ honorowych nastąpiło
wręczenie sztandaru.

AK
zdj. KWP w Białymstoku

KPP w Stargardzie
Ważnym punktem obchodów Święta Policji w garnizonie zachod-

niopomorskim było wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej 
Policji w Stargardzie. Komendant wojewódzki Policji w Szczecinie
nadinsp. Jacek Cegieła podziękował policjantom i  pracownikom 
Policji za codzienny trud, podkreślając jednocześnie, że ufun-
dowany sztandar to „zaszczyt, honor i duma oraz symbol etosu za-
wodowego”. Sztandar został poświęcony przez Jego Ekscelencję bis-
kupa pomocniczego
diecezji szczecińsko-
kamieńskiej księdza
profesora Henryka
Wejmana oraz kapelana
policji zachodniopo-
morskiej księdza pra-
łata Piotra Kordulę.

Uroczystego przeka-
zania sztandaru przez
przewodniczącą Honorowego Komitetu Fundatorów Sztandaru sta-
rostę stargardzkiego Iwoną Wiśniewską dokonał minister spraw we-
wnętrznych i  administracji Joachim Brudziński.   Sztandar przyjął
komendant powiatowy Policji w Stargardzie insp. Robert Nowak.

AK
zdj. KWP w Szczecinie

KPP w Żyrardowie
26 lipca w  Żyrardowie zastępca komendanta głównego Policji 

nadinsp. Jan Lach, wraz z komendantem wojewódzkim insp. Toma-
szem Michułką, przekazał komendantowi powiatowemu Policji w Ży-
rardowie insp. Arkadiuszowi Zgiebowi sztandar ufundowany przez
Fundatorów Powiatu Żyrardowskiego. W trakcie uroczystości odczy-
tany został akt nadania sztandaru podpisany przez ministra spraw
wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego oraz akt wrę-
czenia. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię
dopełniło symboliczne
wbicie gwoździ honoro-
wych w drzewiec sztan-
daru. Goście złożyli
również podpisy
w  księdze pamiątko-
wej.

AK
zdj. KWP zs. w Radomiu
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Ć wiczenia dowódczo-sztabowe o kryp-
tonimie „Garda” weszły wtedy w fazę
realizacji. Kierownikiem ćwiczenia był

insp. Dariusz Dymiński, zastępca dyrektora
Głównego Sztabu Policji KGP. Zespołem au-
torskim, którego członkowie opracowali
i czuwali na miejscu nad prawidłowym prze-
biegiem ćwiczenia, kierował mł. insp. Paweł
Pinda z  GSP KGP. Nadzór nad całością

przedsięwzięcia sprawował zastępca komen-
danta głównego Policji nadinsp.  Jan Lach,
który przybył na miejsce koncentracji od-
działów, wizytując wszystkie miejsca, gdzie
odbywały się ćwiczenia. Razem z nim poli-
cyjne obozowisko na poligonie w  Drawsku
Pomorskim odwiedził ówczesny dyrektor
Głównego Sztabu Policji KGP insp. Grzegorz
Baczyński i pełniący obowiązki zastępcy dy-
rektora Biura Operacji Antyterrorystycznych
KGP nadkom. Krzysztof Sowiński. 

W operacji „Garda 2018” wzięło udział po-
nad 1100 funkcjonariuszy z  OPP i  SPPP
ze  wszystkich garnizonów. Dojeżdżali na
miejsce ćwiczeń, czyli na drawski poligon,
w czasie rzeczywistym ze swoich jednostek,
kwaterowali się w  namiotach i  włączali do
akcji. Tu  od 2 do 6  lipca  br. sprawdzono
w praktyce działanie dużych związków tak-
tycznych Policji, a w  szczególności poziom
wiedzy ćwiczących dotyczący zaktualizowa-
nej taktyki działania pododdziałów zwartych
w  sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub
zbiorowego naruszenia porządku publicz-

nego. Ćwiczono także działania pościgowe,
poszukiwanie zaginionych, udzielanie pierw-
szej pomocy w warunkach zagrożenia i ewa-

Garda 2018
Wszystko zaczęło się 2 lipca br. o godzinie 4.00, gdy komendant główny
Policji zarządził alarm ćwiczebny dla oddziałów prewencji Policji
i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji we wszystkich
garnizonach. 

Narada w namiocie sztabowym 

W role naruszających zbiorowo porządek
(białe koszulki) wcielili się policjanci

Po „wybuchu” bomby „demonstranci”
wszczęli rozruchy, co utrudniało dotarcie
do rannych

Nadciągają posiłki 
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kuacji poszkodowanych ze strefy
niebezpiecznej oraz taktykę po-
ruszania się w terenie otwartym.
Wnioski zebrane podczas ćwiczeń
posłużą do wypracowania założeń
do aktu prawnego regulującego
działania dużych związków tak-
tycznych Policji. 

Ćwiczenia „Garda 2018” odbyły
się dzięki dobrej współpracy Po-
licji i  Wojska Polskiego, w  tym
wypadku między Głównym
Sztabem Policji KGP, Biurem
Operacji Antyterrorystycznych
KGP a  Dowództwem Gene-
ralnym Rodzajów Sił Zbroj-
nych. Szczególne podzięko-
wania Policja składa płk.
Markowi Gmurskiemu –
komendantowi Centrum
Szkolenia Wojsk Lądo-
wych Drawsko. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor

Ewakuacja
poszkodowanych

Nadinsp. Jan Lach 
i insp. Dariusz Dymiński 
podczas ćwiczeń poligonowych
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W uznaniu zasług
Podczas uroczystej zbiórki w  sali konfe-

rencyjnej przy ul. Domaniewskiej w Warsza-
wie, kierownictwo polskiej Policji złożyło ży-
czenia policjantom i pracownikom cywilnym
KGP, a także wręczyło im nominacje na wy-
ższe stopnie oraz odznaczenia państwowe
i resortowe. W uroczystości wzięli udział ko-
mendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk, ówczesna zastępca komendanta
głównego Policji nadinsp. Helena Michalak,
komendant Centralnego Biura Śledczego 
Policji nadinsp. Kamil Bracha, komendant
wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert
Szewc, dyrektorzy biur  KGP, a  także poli-
cjanci i pracownicy KGP.

Uroczystość była także okazją uhonorowa-
nia funkcjonariuszy i  pracowników Policji
przez organizacje współpracujące z formacją.

W uznaniu szczególnych zasług w kultywo-
waniu pamięci o  walce o  niepodległość oj-
czyzny szef Urzędu do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych minister Jan Józef
Kasprzyk uhonorował medalem „Pro Patria”
cztery osoby, m.in. dyrektora Gabinetu KGP
insp.  Sławomira Litwina. Medale wręczył
wicedyrektor Departamentu Uroczystości
Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Repres-
jonowanych płk dypl. Zbigniew Krzywosz. Ka-
pituła Polskiego Komitetu Olimpĳskiego za
zasługi dla polskiego ruchu olimpĳskiego w po-
pularyzowaniu dorobku polskiego sportu, pro-
pagowaniu idei olimpĳskiej i jej wartości w róż-
nych środowiskach przyznała Złoty Medal 
„Za zasługi dla polskiego ruchu olimpĳskiego”
gen.  insp.  dr.  Jarosławowi Szymczykowi oraz
funkcjonariuszom, którzy w  ubiegłym roku
zginęli tragicznie: podinsp. Małgorzacie Bigos
i  kom.  Wacławowi Lejko. Srebrny Medal 

„Za zasługi dla polskiego ruchu olimpij-
skiego” otrzymał koordynator komendanta
głównego Policji ds. organizacji imprez spor-
towo-rekreacyjnych Andrzej Kuczyński,
a  brązowy komendant powiatowy Policji
w  Oleśnie insp.  Tomasz Kubicki. Medale
wręczył sekretarz generalny PKOl Adam
Krzesiński. Medale „Za Zasługi dla War-
szawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 r.” wręczyli prezes Zarządu Głównego
WSRP 1939 r. Anna Wesołowska wraz z ho-
norowym prezesem stowarzyszenia Micha-
łem Krzysztofem Wykowskim. Otrzymali je
zastępca dyrektora GKGP podinsp.  Iwona
Kuc oraz zastępca komendanta wojewódz-
kiego Policji zs.  w  Radomiu insp.  Kamil 
Borkowski. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI 
zdj. autor
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Uroczysta zbiórka
w BOA

Na terenie swojej siedziby na warszawskich
Szczęśliwcach policyjne święto obchodzili
27  lipca br. funkcjonariusze Biura Operacji
Antyterrorystycznych KGP. Uroczystości roz-
poczęły się pod Tablicą Pamięci BOA KGP
złożeniem wiązanek kwiatów przez komen-
danta głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława
Szymczyka, komendanta Centralnego Biura
Śledczego Policji nadinsp. Kamila Brachę oraz

delegację Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego. Podczas uroczystej zbiórki, w  której
uczestniczyli także przewodniczący sejmowej
Komisji ds. Służb Specjalnych poseł Marek
Opioła, dyrektorzy biur KGP oraz zaproszeni
goście, funkcjonariuszom i  pracownikom
biura wręczono prezydenckie „Medale za
Długoletnią Służbę”, a policjantom nomina-
cje na wyższe stopnie służbowe.

Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław
Szymczyk, dziękując za służbę funkcjonariu-
szom BOA, podkreślił: – Policja ma wiele war-
tości, ale największą są tacy ludzie, jak Wy.
Szczególnie dziękuję Wam za utrzymanie
wysokiej sprawności bojowej. Wiem, że jeśli
któregoś dnia przyjdzie stawić czoła, dacie
radę! 

BKS KGP 
zdj. Andrzej Chyliński 

Spotkanie w Londynie 
Minister spraw wewnętrznych i ad-

ministracji Joachim Brudziński uczest-
niczył w  spotkaniu ministrów spraw

wewnętrznych, które poprzedzało
Szczyt Premierów państw Procesu
Berlińskiego. 

Polska została zaproszona do udziału
w Procesie Berlińskim w 2018 r., a spotkanie
ministrów spraw wewnętrznych w tym for-
macie odbyło się po raz pierwszy. W szczycie
uczestniczyli przedstawiciele państw człon-
kowskich Procesu Berlińskiego: Austria,
Chorwacja, Francja, Niemcy, Polska, Słowe-
nia, Włochy oraz Bułgaria (jako zaproszony
gość), a także państwa Bałkanów Zachodnich
– Albania, Bośnia i  Hercegowina, Czarno-
góra, Kosowo, Macedonia i Serbia.

Tematem przewodnim londyńskiego
spotkania ministrów spraw wewnętrznych
były kwestie związane z bezpieczeństwem.
Szefowie resortów poruszyli m.in. tematy
związane z przestępczością zorganizowaną
i  zagrożeniem terroryzmem. Omówiono
również zagadnienia dotyczące handlu
ludźmi, zwalczania przemytu broni, pro-
blemu pracy przymusowej, migracji oraz
problematykę korupcji z  uwzględnieniem
jej wpływu na bezpieczeństwo. 

MSWiA/ES
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Wiceminister 
podziękował spottersom

Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zie-
liński spotkał się z funkcjonariuszami, któ-
rzy w  czasie mundialu pełnili służbę
w Moskwie, Kazaniu i Wołgogradzie. 

Do pomocy polskim kibicom zarówno na
stadionach, jak i na ulicach rosyjskich miast,
w których mecze rozgrywała polska repre-
zentacja, zostało oddelegowanych siedmioro
policjantów. Byli obecni wszędzie tam,
gdzie przebywali kibice, służąc im poradą,
pomocą oraz informacją.

– Nasi funkcjonariusze dobrze wypełnili
swoje zadania, dbając o bezpieczeństwo pol-
skich kibiców. Polska Policja pokazuje po
raz kolejny, że potrafi podejmować sku-
teczną, profesjonalną współpracę na arenie
międzynarodowej – podkreślił wiceminister,
dziękując policjantom spottersom. 

Profesjonalizm oraz wieloletnie doświad-
czenie funkcjonariuszy w  zabezpieczaniu
mistrzostw świata i  mistrzostw Europy
podkreślał także nadinsp. Jan Lach, za-
stępca komendanta głównego Policji. 

– Nasi policjanci są bardzo dobrze po-
strzegani przez kibiców i mają z nimi bardzo
dobry kontakt. Wszystko po to, by nasi ro-
dacy czuli się bezpiecznie – powiedział.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że poli-
cjanci uczcili także pamięć funkcjonariuszy
zamordowanych w  1940 r. przez NKWD
i złożyli kwiaty na Polskim Cmentarzu Wo-
jennym w Miednoje. 

– Za ten dowód patriotyzmu i  pamięci
historycznej także serdecznie dziękuję –
powiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

Policjanci spottersi na co dzień ściśle
współpracują z  klubami piłkarskimi i  śro-
dowiskiem kibiców. 

MSWiA/ES
zdj. MSWiA

Przedstawicielka Europolu
w KGP

Na zaproszenie komendanta głównego Policji
gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka wizytę w Komendzie
Głównej Policji złożyła dyrektor wykonawczy Europolu
Catherine de Bolle. Wzięła udział w uroczystych obcho-
dach Święta Policji, a  także odbyła spotkanie z komen-
dantem głównym Policji na temat bieżącej sytuacji bez-
pieczeństwa w  Polsce. Następnie spotkała się

z kierownictwem wszystkich służb współpracujących z Europolem. W spotkaniu wzięli udział:
podsekretarz stanu w MSWiA Renata Szczęch oraz szefowie lub ich zastępcy CBA, KAS, ABW
i SG. Omówiono zakres współpracy i planowane kierunki dalszego jej rozwoju. 

Komendant główny Policji podkreślił rolę wymiany informacji w walce z najważniejszymi
zagrożeniami, a także wskazał na konieczność promowania dostępu do systemów teleinfor-
matycznych Europolu dla jak najszerszego grona przedstawicieli polskich organów ścigania.
Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę wzmacniania współpracy również przez
rozwój polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu.     KGP/ES

zdj. Marek Krupa

Bezpieczeństwo turystów
24 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady do spraw Ratownictwa z udziałem wiceministra

spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. Podczas spotkania przedstawiciele
m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, organizacji harcerskich, a także WOPR, GOPR
i TOPR, podsumowali pierwszy miesiąc wakacji w kontekście bezpieczeństwa na drogach,
nad wodą, w górach i na obozach harcerskich.

Podczas pierwszego miesiąca tegorocznych wakacji odbyło się prawie tysiąc obozów har-
cerskich. Wszystkie zostały skontrolowane przez policjantów i strażaków. Policja skontrolowała
także prawie 5,5 tys. autokarów przewożących młodzież na wypoczynek, policjanci dbają
też o bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą. Służbę w komisariatach i komórkach
wodnych pełni 150  funkcjonariuszy. Na czas tegorocznych wakacji powołano ponadto 78
tzw. sezonowych komórek, w których służy 366 policjantów.

Podczas spotkania z  wiceministrem
przedstawiciele organizacji harcerskich mó-
wili, jak ważną rolę spełniło porozumienie
podpisane z Policją i Państwową Strażą Po-
żarną w  usprawnieniu łączności między
obozami harcerskimi i  służbami. Podkre-
ślali też, że strażacy i policjanci przynajm-
niej raz odwiedzili każdy z prawie tysiąca
obozów, które odbyły się lub odbywają się
obecnie w Polsce. Wszyscy zgodnie przy-
znali, że ta współpraca podniosła bezpie-
czeństwo uczestników obozów. Tylko
w  przypadku sześciu obozów konieczna
była ewakuacja ich uczestników ze względu
na złe warunki pogodowe. 

– Bardzo mnie cieszy, że dobrze ułożyła się współpraca między organizatorami wypoczynku,
a więc organizacjami harcerskimi i służbami państwowymi oraz ratowniczymi – powiedział
wiceminister Jarosław Zieliński. Dodał, że PSP przekazała organizatorom obozów 250 ra-
diotelefonów w celu skuteczniejszej komunikacji ze służbami.

Przedstawiciele GOPR, TOPR oraz WOPR także przedstawili rezultaty pomocy niesionej
turystom przez ratowników podczas trwających wakacji. GOPR interweniowało w górach
206 razy w czerwcu i 229 razy w lipcu, pomagając w sumie ponad 400 osobom, TOPR tylko
w lipcu przeprowadziło 105 akcji.

Wiceminister Jarosław Zieliński podsumował pierwszą część wakacji jako bezpieczniejszą
niż w roku ubiegłym, podkreślając zaangażowanie wszystkich służb, dla których wakacje to
czas wytężonej pracy.    MSWiA/ES

zdj. MSWiA
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Kamery osobiste dla policjantów
26 lipca br. odbyła się konferencja prasowa, podczas której

wiceminister spraw wewnętrznych i  administracji Jarosław
Zieliński oraz komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk podsumowali trwający od grudnia 2017 r. do kwiet-
nia br. program pilotażowy kamer nasobnych dla policjantów.
Pilotaż prowadzony był w trzech garnizonach Policji: stołecz-
nym, dolnośląskim i podlaskim. Łącznie na potrzeby programu
kupionych zostało 180 kamer wraz z niezbędnym wyposaże-
niem – po 60 do każdego z trzech garnizonów dla policjantów
ruchu drogowego oraz patroli interwencyjnych.

– Wartością tego rozwiązania technicznego jest przede
wszystkim transparentność, ale także ochrona obywateli oraz
ochrona prawna funkcjonariuszy – powiedział wiceminister.
Zaznaczył, że dzięki rejestracji interwencje policjantów stały
się bardziej przejrzyste. Zdecydowanie mniej zanotowano
także skarg na ich działania, a w garnizonie dolnośląskim nie
było ich wcale. – Kamery sprawdzają się i dlatego chcemy je
upowszechnić. W tym roku, z Programu modernizacji służb
mundurowych, chcemy zakupić 2110 takich urządzeń. To bę-
dzie pierwsza transza, w kolejnych latach, jeśli będą się nadal
sprawdzały, będą kupowane kolejne – zapewnił sekretarz
stanu w MSWiA.

Obecne prawo zezwala na stosowanie kamer nasobnych
wyłącznie w miejscach publicznych. By możliwe było nagry-
wanie interwencji w  miejscach niepublicznych, konieczna
jest zmiana prawa.

– W ramach implementacji europejskiej dyrektywy poli-
cyjnej, tzw. DODO, chcemy wprowadzić zapisy pozwalające
na rejestrację działań policjantów w miejscach niepublicznych,
np. podczas interwencji domowych – zapowiedział Jarosław
Zieliński.

Po zmianie prawa możliwe będzie nagrywanie interwencji
policyjnych w miejscach niepublicznych w wyłącznie trzech
przypadkach: podczas interwencji domowych, podczas prze-
wozu osób zatrzymanych w policyjnych radiowozach i podczas
działań kontrterrorystycznych.

Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk
zapowiedział, że przetarg na zakup kamer oraz systemów po-
zwalających na gromadzenie nagrań jest już ogłoszony. Kamery
trafią do wszystkich garnizonów w kraju. 

MSWiA /ES
zdj. MSWiA

Nadinsp. Helena Michalak 
komendantem w Gorzowie Wlkp.

Minister spraw wewnętrznych i  administracji Joachim Brudziński,
na wniosek komendanta głównego Policji, powołał na stanowisko ko-
mendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Helenę
Michalak. Podczas lubuskich obchodów Święta Policji, kiedy to odbyła
się uroczystość jej wprowadzenia, minister Joachim Brudziński podkreślił
zasługi nadinsp. Michalak w realizacji Programu modernizacji służb mun-
durowych, a komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
podziękował za dotychcza-
sową współpracę w  KGP
i  życzył sukcesów w  no-
wym miejscu służby. 

Nadinsp. Helena Micha-
lak od 2016 roku była za-
stępcą komendanta głów-
nego Policji, ale wcześniej
cała jej kariera zawodowa
związana była z  lubuską
policją. Pełniła służbę m.in.
w  pionie zajmującym się
zwalczaniem przestępczości gospodarczej, w  Wydziale Finansów, Wy-
dziale Zaopatrzenia i  Inwestycji, Wydziale Gospodarki Materiałowo-
Technicznej. W 2011 roku została zastępcą komendanta wojewódzkiego
Policji w  Gorzowie Wielkopolskim i  nadzorowała pion logistyczny,
a w 2016 zastępcą komendanta głównego Policji ds. logistyki. 

W lipcu 2018 roku nadinsp. Helena Michalak powróciła do rodzinnego
Gorzowa Wlkp. Jest drugą w historii Policji kobietą mianowaną na stopień
generalski i jedyną, która obecnie pełni służbę. 

ES
zdj. KWP Gorzów

Jubileusze bp. Mariana Dusia 
Biskup pomocniczy senior archidiecezji warszawskiej Marian Duś był

pierwszym krajowym duszpasterzem Policji. Posługę wśród munduro-
wych pełnił w latach 1995–2007. W czerwcu 2018 r. obchodził 80. rocz-
nicę urodzin i 50-lecie święceń kapłańskich. 

11 czerwca br. w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie uczczono jubileusz 50 lat
kapłaństwa diakonów wyświęconych 9 czerwca 1968 r. przez prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Wśród księży świętujących złoty jubileusz znalazł
się także JE ks. bp Marian Duś. 

Biskup Marian Duś urodził się 25 czerwca 1938 r. w Róży na ziemi
tarnowskiej. Po święceniach pracował w parafii św. Mikołaja w Grójcu.
Po studiach doktoranckich pełnił funkcję prefekta i wykładowcy socjo-
logii w seminarium warszawskim. Został proboszczem parafii świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach, a także dziekanem dekanatu piase-
czyńskiego. Z parafii został powołany na biskupa. Sakrę przyjął 6 stycznia
1986 r. z rąk prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Wszystkie jego
funkcje trudno wyliczyć. Dla nas najważniejsze jest powołanie biskupa
Mariana Dusia na krajowego duszpasterza Policji w 1995 r. To Jego Eks-
celencja 2 września 2000 r. poświęcił Polski Cmentarz Wojenny w Mied-
noje, gdzie leżą przedwojenni policjanci zamordowani przez NKWD
w 1940 r., i przez 12 lat towarzyszył funkcjonariuszom i pracownikom
Policji w ich służbie i pracy. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
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Huzarzy w Kuligowie 
W  sobotę, 18  sierpnia br. w  Kuligowie, na malowniczych

nadbużańskich błoniach, odbędzie się niezwykle widowiskowa
rekonstrukcja historyczna, nawiązująca do wydarzeń
z 17 sierpnia 1920 roku, a dokładniej potyczki legendarnego
3. Szwadronu Policji Konnej Dyonu „Huzarów Śmierci” z od-
działami bolszewickimi maszerującymi na Warszawę.

Tegoroczna widowisko „Huzarzy w Kuligowie – Policjanci w obro-
nie Ojczyzny w  sierpniu 1920  r.” ma stanowić swoisty prolog do
przypadającego w przyszłym roku jubileuszu 100. rocznicy utworzenia
Policji Państwowej. Obchody, objęte honorowym patronatem ministra
spraw wewnętrznych i  administracji Joachima Brudzińskiego, za-
inaugurowane zostaną o 15:00 mszą w intencji ojczyzny i jej obroń-
ców, która zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym pw. MB Lo-
retańskiej w  Kuligowie. Następnie, w  asyście sygnalisty oraz
Kompanii Honorowej Policji, odbędzie się ceremonia złożenia kwia-
tów pod tablicą upamiętniającą udział funkcjonariuszy Policji Pań-
stwowej w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Stamtąd uczest-
nicy uroczystości, przy akompaniamencie orkiestry oraz asysty
szwadronu kawaleryjskiego, przemaszerują na nadbużańskie błonia,
gdzie nastąpi otwarcie festynu, z aktywnym udziałem Policji.

Piknikowi towarzyszyć będzie wiele atrakcji, nie tylko dla naj-
młodszych. Biuro Historii i Tradycji Policji KGP zaprezentuje ele-
menty umundurowania i wyposażanie funkcjonariuszy z okresu wojny
polsko-bolszewickiej. Z myślą o  dzieciach przygotowane zostaną
warsztaty edukacyjno-historyczne pt.  „Zobaczę… dotknę… od-
kryję… nic co polskie nie jest mi obce”, dla starszych pokazy współ-
czesnego wyposażenia i sprzętu policyjnego. Wydarzenie zostało ob-
jęte patronatem medialnym „Policji 997”, a organizację pikniku
wsparło Biuro Komunikacji Społecznej KGP.

Głównym punktem wydarzenia będzie inscenizacja potyczki
3. Szwadronu Policji Konnej wchodzącego w skład Dyonu „Huzarów
Śmierci” z oddziałami bolszewickimi maszerującymi na Warszawę,
do której doszło 17 sierpnia 1920 r. w Kuligowie. W rekonstrukcji
udział weźmie blisko stu rekonstruktorów i kilkudziesięciu kawale-
rzystów, a na potrzeby inscenizacji wybudowana zostanie realistyczna
replika wioski z początku lat dwudziestych ubiegłego wieku. Sce-
nariusz rekonstrukcji przygotowany został przez Biuro Historii i Tra-
dycji Policji KGP we współpracy z dr. hab. Andrzejem Olejko, będą-
cym jednocześnie narratorem widowiska, który przybliży genezę
i przebieg wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Imprezie towarzyszyć
będzie też piknik ułański, na którym uczestnicy będą mieli możli-
wość zapoznania się z codziennym życiem mieszkańców wsi, obej-
rzenia siodeł, militariów zaprezentowanych przez rekonstruktorów,
w tym pokazów z udziałem koni oraz skosztowania wojskowej gro-
chówki, pysznego żurku, pajdy chleba ze smalcem czy wypiekanych
na miejscu podpłomyków. Na zakończenie odbędzie się koncert, na
którym zaprezentowane zostaną pieśni legionowe i ułańskie. 

BHiTP KGP
zdj. BHiTP KGP

Zmiany kadrowe 
W lipcu br. minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim

Brudziński powołał na stanowisko: 
– komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

nadinsp. Helenę Michalak, zastępcę komendanta głównego Policji. 
W lipcu br. komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk

powołał na stanowisko: 
– zastępcy komendanta stołecznego Policji mł. insp. Krzysztofa

Smelę, który pełnił obowiązki na tym stanowisku; 
– zastępcy komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Mag-

dalenę Nguyen-Fudalę, pełniącą obowiązki na tym stanowisku. 
Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powierzył

pełnienie obowiązków na stanowisku: 
– zastępcy komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Piotrowi

Cekale, naczelnikowi Wydziału do spraw Ochrony Informacji Nie-
jawnych SP w Słupsku; 

– zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Jarosławowi
Brylowi, komendantowi powiatowemu Policji w  Łęcznej (KWP
w Lublinie). 
Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk po

uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego zwolnił
ze służby w Policji: 
– mł. insp. Andrzeja Pluszczewskiego, zastępcę dyrektora Biura Kon-

troli KGP; 
– insp. Grzegorza Baczyńskiego, dyrektora Głównego Sztabu Policji

KGP.   P.Ost. 

R E K L A M A
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Według danych Biura Kontroli KGP
w 2017 r. odnotowano 2122
przypadki czynnej napaści
na policjantów i policjantki. W 1667
przypadkach nie doszło do obrażeń
ciała, w 448 doszło do lekkiego,
a w siedmiu do ciężkiego
uszkodzenia ciała. 

D ynamika czynnych napaści jest nie-
jednolita, np. w  garnizonie stołecz-
nym w 2015 r. odnotowano 185 czyn-

nych napaści, a  w  2017 r. już 304. Nie
wiadomo, czy nie funkcjonuje tu ciemna
liczba, czyli sytuacje, które można było za-
kwalifikować jako czynną napaść, naruszenie
nietykalności cielesnej lub znieważenie, ale
zdarza się też, że policjanci świadomie re-
zygnują z prawnej ścieżki dochodzenia spra-
wiedliwości, w tym kompensaty finansowej.
Ma to zmienić projekt edukacyjno-informa-
cyjny prowadzony przez pełnomocnika ko-
mendanta głównego Policji ds. ochrony praw
człowieka mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza.
Na portalu isp.policja.pl powstała zakładka,
w której będą zamieszczane materiały doty-
czące zwiększenia ochrony prawnej funkcjo-
nariuszy Policji w związku z pełnieniem obo-
wiązków służbowych. Są już tam informacje
o  ochronie prawnej policjantów w  prawie
karnym i cywilnym, przygotowane przez eks-
pertów z SP w Słupsku i Katowicach.

– To pierwsza odsłona przygotowanych
materiałów informacyjnych, liczymy na su-
gestie, ewentualne korekty czy nowe po-
mysły ze strony funkcjonariuszy – mówi
mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz. – Niedługo
uruchomimy regionalne punkty kontaktowe,
które będą doradzały w dochodzeniu swoich
praw w sytuacji bezprawnych naruszeń, któ-
rych staliśmy się ofiarami. Pamiętajmy, że
w sytuacji, kiedy skarga lub zawiadomienie
o przestępstwie złożone przeciwko nam oka-
zały się kłamstwem czy pomówieniem, warto
sięgnąć po prawną drogę retorsji, w tym za-
dośćuczynienia finansowego za utratę wize-
runku, autorytetu, krzywdy moralne, znisz-
czony mundur czy też koszty leczenia.

Art. 23 kodeksu cywilnego mówi: „Dobra
osobiste człowieka, jak w szczególności zdro-
wie, wolność, cześć, swoboda sumienia, na-
zwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność mieszkania,

twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza
i  racjonalizatorska, pozostają pod ochroną
prawa cywilnego niezależnie od ochrony
przewidzianej w innych przepisach”. Czy po-
licjanci i policjantki na pewno wiedzą, jakie
możliwości daje im ten artykuł? Czy kiedy
podczas służby ktoś bezkarnie gestykulował,
znieważał policjanta, popychał go, próbował
przewrócić, to czy poniósł prawne konsek-
wencje swoich zachowań? To, co można zro-

bić, to przede wszystkim w sposób zdeter-
minowany, także przy wsparciu przełożo-
nych, dochodzić sprawiedliwości, korzystając
z  dostępnych możliwości prawnych. A  te
warto poznać. 

oprac. AW

Poznaj swoje prawa
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W spotkaniu uczestniczyło prawie
1,5 tys. osób. Przez 30 lat organizo-
wania Parafiady we wszystkich jej

edycjach wzięło udział ponad 30 tys. mło-
dych ludzi. 

MODLITWA I PAMIĘĆ
Inauguracja Parafiady 2018 odbyła się w Sank-
tuarium Matki Bożej Nauczycielki Mło-
dzieży na warszawskich Siekierkach, gdzie
odprawiono uroczystą Eucharystię pod prze-
wodnictwem bp. Mariana Florczyka, delegata
Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpa-
sterstwa Sportowców. Oprawę muzyczną za-
pewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji
pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza
Trzepizura. Po zakończeniu modlitw poli-
cyjni muzycy dali pokaz musztry paradnej.
Przypomnĳmy, że to właśnie w Stowarzysze-
niu Parafiada narodził się Program „Katyń…
ocalić od zapomnienia”, w  ramach którego
sadzone są dęby pamięci poświęcone po-
szczególnym ofiarom zbrodni katyńskiej. Za-
łożyciel Parafiady ojciec Józef Joniec zginął
w katastrofie smoleńskiej w 2010 r., ale Jego
dzieło jest kontynuowane. Wiele dębów pa-
mięci poświęconych jest przedwojennym
funkcjonariuszom Policji Państwowej i Policji
Województwa Śląskiego, którzy zostali za-
mordowani w ZSRR w 1940 r. 

MECZ POLICJA – PARAFIADA 
Współczesna Policja od dawna współpracuje
ze Stowarzyszeniem „Parafiada” im. św. Józefa
Kalasancjusza, włączając się w akcję sadzenia

dębów. Przy organizacji Parafiady zapewnia
bezpieczny przemarsz jej uczestnikom. 

W tym roku dodatkowo została zaproszona
do rozegrania meczu z  uczestnikami Para-
fiady. Spotkanie odbyło się 10 lipca w Hali
Sportowej Arena Ursynów. Reprezentacja
stróżów prawa z  komendantem głównym 
Policji nadinsp. dr. Jarosławem Szymczykiem
na czele rozegrała mecz piłki nożnej z mię-
dzynarodowym zespołem złożonym z uczest-
ników Parafiady 2018 oraz trenerów i opie-
kunów młodzieży, w tym księży. Spotkanie
przeprowadzono w systemie 2 x 30 minut,
po pięciu zawodników z  dowolną liczbą
zmian, w każdej drużynie musiała być przy-
najmniej jedna  kobieta. Mimo że mecz miał
charakter towarzyski walka była zacięta,
a  emocje sięgały zenitu. Ostatecznie spot-
kanie zakończyło się zwycięstwem Policji
7:6, ale akcje wyprowadzane były do ostat-
nich sekund. Wielkie brawa należą się obu
zespołom, a  przede wszystkim wspaniałej

parafiadowej publiczności, która stworzyła
doskonały doping na trybunach. 

POLICJANCI NA PIKNIKU 
Tego samego dnia wieczorem młodzi ludzie
z pomocą specjalistów z Centrum Weterana
Działań Poza Granicami Państwa łączyli się
audiowizualnie z polskimi żołnierzami w Af-
ganistanie. Pod przewodnictwem kapelana
parafiady o. Rafała Roszera i ks. mjr. dr. Ire-
neusza Birusia z Ordynariatu Polowego Woj-
ska Polskiego odmówiono modlitwę o pokój.
Odczytano także list, jaki do uczestników
Parafiady skierował biskup polowy WP, 
delegat Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg. dr Józef
Guzdek. 

Następnego dnia młodzież i dzieci spot-
kali się z  policjantami, którzy podczas fe-
stynu przybliżyli tajniki swojej służby. Był
pokaz tresury psów, można było zabezpie-
czyć odciski linii papilarnych, zwiedzić po-
sterunek mobilny, zrobić sobie zdjęcie w ra-
diowozie czy na motocyklu albo zapozować
z bronią, którą wykorzystują antyterroryści
z BOA KGP. Dzieciaki brały udział w grach
i konkursach. Dużym powodzeniem cieszył
się rowerowy tor przeszkód. Wieczór Nie-
podległej był zwieńczeniem tego dnia.
Wszyscy zatańczyli poloneza. Recytowano
wiersze i śpiewano pieśni patriotyczne, odbył
się pokaz mody z okresu II RP.

WARSZTATY, ROZGRYWKI 
I ZWIEDZANIE
Kolejne dni Parafiady 2018 upływały na
warsztatach artystycznych, rozgrywkach
sportowych, zwiedzaniu stolicy i modlitwie.
Odbyła się także pielgrzymka do Świątyni
Opatrzności Bożej, gdzie pochowany jest
o.  Józef Joniec. Najwszechstronniejszą re-
prezentację z  Polski stworzyli uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Michała Drzymały w Wol-
sztynie. Wśród drużyn z zagranicy triumfo-
wała reprezentacja parafii pw.  Narodzenia
NMP w Dolinie na Ukrainie. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor i Wojciech Kozioł (1) 

Więzy przyjaźni
Pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy od 8 do 14 lipca
odbywała się w Warszawie Jubileuszowa Międzynarodowa Parafiada Dzieci
i Młodzieży. Młodzi ludzie z całej Polski oraz Polonusi z Białorusi, Ukrainy,
Litwy, Łotwy, Rosji i Niemiec spotkali się po raz 30., aby przez
współzawodnictwo sportowe, konkursy artystyczne i warsztaty zacieśniać
więzy przyjaźni. 
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Od dwóch lat 11 lipca, w rocznicę krwa-
wej niedzieli na Kresach Wschodnich, ob-
chodzony jest Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów na obywatelach
II Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku
przypada 75. rocznica tragicznych wyda-
rzeń. W uroczystościach wzięło udział kie-
rownictwo polskiej Policji. 

Główne uroczystości odbyły się 11  lipca
br. Mszy w  Katedrze Polowej Wojska Pol-
skiego przewodniczył ks. płk January Wąt-
roba, wikariusz generalny biskupa polo-
wego WP Józefa Guzdka. Następnie przed
Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się
uroczysta zmiana posterunku honorowego,
a delegacje złożyły wieńce. Po południu przy
Pomniku Rzezi Wołyńskiej i  Pomniku
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK odmó-
wiono modlitwę ekumeniczną. 

W uroczystościach wzięli udział m.in.: pre-
mier Mateusz Morawiecki, marszałkowie
Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław
Karczewski, senator Anna Maria Anders, pierw-
szy zastępca komendanta głównego Policji nad-
insp. dr Andrzej Szymczyk oraz nadinsp. He-
lena Michalak, ówczesna zastępca komendanta
głównego Policji. Na pl. Piłsudskiego garnizon
stołeczny reprezentował jego szef nadinsp. Pa-
weł Dobrodziej. Obecni byli także Jan Józef
Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, i  Jarosław Szarek, prezes
Instytutu Pamięci Narodowej. Obie instytucje
były głównymi organizatorami obchodów. 

Ludobójstwo na Kresach Wschodnich do-
konane przez ukraińskich nacjonalistów
swoje apogeum osiągnęło 11  lipca 1943  r.,
kiedy w  niedzielę zaatakowano około
150 polskich miejscowości, w okrutny sposób
mordując ich mieszkańców. 

Czystka etniczna na Wołyniu i  w Mało-
polsce Wschodniej trwała do lutego 1945 r.
Ocenia się, że zamordowano około 130 tys.
obywateli II RP. 22 lipca 2016 r. uchwałą
Sejmu RP 11 lipca ustanowiono Narodowym
Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokona-
nego przez ukraińskich nacjonalistów na oby-
watelach II Rzeczypospolitej Polskiej. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Krzysztof Stępkowski 

Ku czci poległego policjanta 
Na cmentarzu w Nowych Skalmierzycach w Wielkopolsce 13 czerwca br. odbyło się poświę-

cenie odnowionego nagrobka post. Jana Stachelskiego, który 1  września 1934  r. zginął na
służbie. Policjant z  miejscowego posterunku Policji Państwowej został zastrzelony podczas
wieczornego patrolu rowerowego, gdy zamierzał zatrzymać podejrzanych. Miał 34 lata. Pogrzeb
odbył się cztery dni później, a Komenda Główna PP wyznaczyła wysoką nagrodę za doprowa-
dzenie do ujęcia sprawców zabójstwa stróża prawa. 

Policyjny nagrobek po 1945 r. popadał w zapomnienie. Obecnie udało się poddać go renowacji
i uroczyście poświęcić. W ceremonii wzięli udział m.in.: nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor
Biura Historii i Tradycji Policji KGP, insp. Roman Kuster, pierwszy zastępca komendanta KWP
w Poznaniu, Grażyna Szkonter, prezes Oddziału Świętokrzyskiego Warszawskiego Stowarzy-
szenia Rodzina Policyjna 1939 r., która kilka lat temu podjęła sprawę odnowienia niszczejącego
nagrobka, duchowieństwo, miejscowe władze oraz młodzież z klas mundurowych. 

P.Ost.

Wołyń – pamiętamy 
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„Pamięć
i tradycja” 

To tytuł wystawy zorga-
nizowanej w  Kramnicach
Miejskich w Sochaczewie,
którą uroczyście otwarto
9 lipca br. Ekspozycja przy-
bliża postacie funkcjona-
riuszy Policji Państwowej
służących w  Sochaczewie
bądź stąd się wywodzą-
cych. W inauguracji wy-
stawy wzięli udział m.in.:

inspektor nadzoru wewnętrznego MSWiA Andrzej Sprycha, zastępca
komendanta wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Kamil Bor-
kowski, burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki oraz komendant po-
wiatowy Policji w Sochaczewie insp. Michał Safjański. Gośćmi ho-
norowymi byli: ks. Tadeusz Kraszewski, syn przodownika Policji
Państwowej Jana Kraszewskiego, ks. Marian Kasztalski, wnuk przo-
downika PP Leonarda Chmury, i Dariusz Gałązka, emerytowany po-
licjant KPP w  Sochaczewie, wnuk przodownika PP Jana Gałązki,
zamordowanego w 1940 r. przez NKWD w Kalininie (obecnie Twer),
którzy przekazali pamiątki po najbliższych. Na uroczystość przybyli
także: Tomasz Safjański, Tomasz Świerczyński i  Przemysław Ma-

jewski, przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego „Na Poste-
runku”, które udostępniło swoje zbiory na ekspozycję. Wystawę
wzbogaciły również eksponaty wypożyczone z Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 

AGNIESZKA DZIK, P.Ost. 
zdj. Marcin Gawroński 

Ćwierć wieku Muzeum Katyńskiego 
25 lat temu otwarto Muzeum Katyńskie. 29 czerwca br. odbyły

się uroczystości związane z jubileuszem placówki. Msza w Katedrze
Polowej WP rozpoczęła obchody. Następnie goście udali się na teren
muzeum. W uroczystościach wziął udział m.in. dyrektor Biura His-
torii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, który od-
czytał list, jaki skierował do uczestników ceremonii komendant

główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. Honory gospodarza
pełnili: dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława i kie-
rownik Muzeum Katyńskiego Sławomir Frątczak. 

Podczas obchodów odznaką honorową Orzełkiem Katyńskim zos-
tali odznaczeni m.in.: Teresa Bracka, prezes Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Jarosław Olbrychowski, prezes
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi, oraz Anna Weso-
łowska, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 r. Uroczystość uświetniła koncertem Orkiestra KWP w Kato-
wicach. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Krzysztof Stępkowski 

Studenci na praktykach 
6 lipca br. do Biura Historii i Tradycji Policji KGP przybyli studenci,

biorący udział w letnich praktykach zorganizowanych przez MSWiA.
Mieli okazję poznać specyfikę pracy instytucji państwowych i for-
macji mundurowych, w tym Policji. Jednym z pierwszych elementów
praktyk była wizyta w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP. Z czte-
rema studentami spotkali się nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor
BHiTP KGP, oraz mł. insp. Iwona Klonowska, dyrektor Biura Ko-
munikacji Społecznej KGP. Praktykanci zobaczyli wystawy ekspo-
natów o historii Policji oraz obejrzeli filmy tematyczne. Następnie
zaprezentowano im politykę informacyjną Policji, realizowaną w opar-
ciu o różnorodne techniki medialne i czasopisma resortowe, m.in.
miesięcznik „Policja 997”. 

BHiTP KGP 
zdj. Sławomir Katarzyński 
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90 LAT TEMU
Sierpień 1928

•� Dzięki staraniom KG PP dyrek-
cja ośmioklasowych kursów gimnaz-
jalnych dla podoficerów Wojsk Pol-
skich w Warszawie, w porozumieniu
z  komendantem garnizonu i  placu
m.st. Warszawy, gen. bryg. Władysławem Jaxa-Rożenem, zarezerwo-
wała na rok szkolny 1928/1929 po kilkanaście miejsc we wszystkich
klasach dla szeregowych Policji Państwowej. Kursy te prowadzone
były już od 5 lat według programu gimnazjum państwowego typu
przyrodniczo-matematycznego. Umożliwiły one szeregowym funk-
cjonariuszom PP z  Warszawy uzupełnić wykształcenie w  zakresie
szkoły średniej. 

•� Komenda Główna PP zakupiła 160 rowerów francuskiej firmy
„Auto-Moto”, z przeznaczeniem dla komend wojewódzkich w całym
kraju. Posiadają one wszelkie podręczne narzędzia i liczniki, notujące
automatycznie ilość przebytych kilometrów – chwali zakup tygodnik
„Na Posterunku”, nie wspominając jednak, że taka liczba nowych
jednośladów to zaledwie kropla w morzu policyjnych potrzeb.

6 VIII – W Grodnie (woj. białostockie) oddano do użytku nowy
posterunek rzeczny nad Niemnem, wybudowany sumptem gro-
dzieńskich funkcjonariuszy PP. Składa się on z niewielkiego jedno-
izbowego drewnianego domku i pływającej przystani. Kilkuosobowa
załoga ma do dyspozycji jedną łódź motorową o mocy 16 HP, dwie
„pychówki” oraz podstawowy sprzęt ratunkowy. Funduszy na budowę
udzielili: Komenda Główna PP, starosta grodzieński i  magistrat
miasta.

28 VIII – Policja, jako aparat służby państwowej, stojący najbliżej
życia i stykający się z ludnością w najróżnorodniejszych okolicznościach,
musi ze szczególną uwagą czuwać nad właściwością swego zachowania
się i świecić przykładem grzeczności w traktowaniu obywateli – napisał
płk Jagrym Maleszewski, komendant główny PP w piśmie skiero-
wanym do swych podwładnych. Zwrócił też uwagę na wychowawczą
rolę wszystkich przełożonych w  egzekwowaniu zasad grzeczności
i dobrego wychowania przez podkomendnych przy służbowym obco-
waniu z publicznością. Niegrzeczne zachowanie się policjanta na służbie
nie może być także usprawiedliwione wzajemnością – podkreślił ko-
mendant główny.

40 LAT TEMU
Sierpień 1978

•� W Komendzie Wojewódzkiej
MO w  Łodzi przeprowadzono
sprawdzian ze znajomości przepi-
sów ruchu drogowego wśród wszyst-
kich funkcjonariuszy uprawnionych do prowadzenia służbowych 
pojazdów. W ciągu jednego miesiąca przetestowano blisko 700 funk-
cjonariuszy łódzkiego garnizonu. Oprócz znajomości przepisów zba-
dano również umiejętność jazdy w nasilonym ruchu miejskim. Więk-
szość pracowników wykazała się dobrą znajomością przepisów
i techniki jazdy. Niektórzy musieli jednak powtórnie stanąć przed
komisją.

•� W stolicy Dolnego Śląska odbyła się sesja Rady Narodowej wo-
jewództwa wrocławskiego i  miasta Wrocławia poświęcona ocenie
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w regionie oraz pod-
sumowaniu działania organów administracji państwowej, ścigania
i wymiaru sprawiedliwości. Uczestniczący w obradach komendant
wojewódzki MO we Wrocławiu płk dr Zdzisław Biernaczyk poinfor-

mował radnych o problemach dolnośląskiej MO, zwracając uwagę
na znaczny spadek przestępczości kryminalnej oraz poprawę ogólnego
ładu i  spokoju w  miastach i  wsiach. W  toku obrad sprecy-
zowano także zadania organów administracji terenowej oraz organów
z  nimi współdziałających w  zakresie bezpieczeństwa i  porządku 
publicznego.

•� W nr 35 tygodnika „WSN”
ukazał się wywiad ze Zbigniewem
Nienackim, jednym z  najpoczyt-
niejszych polskich pisarzy lat 80.,
autorem ponad dwudziestu książek
dla młodzieży, w  tym popularnej
serii powieściowej o  przygodach
„Pana Samochodzika”. Pisarz,
o  czym nie wszyscy wiedzą, był
także społecznym inspektorem ru-
chu drogowego i częstym gościem
„swojego” posterunku MO w gmi-
nie Zalewo na Mazurach. Razem
z milicjantami czuwał nad bezpieczeństwem mieszkańców i licznych
turystów.  

20 LAT TEMU
Sierpień 1998

•� Kościół katolicki oficjalnie
stanął we wspólnym froncie z Po-
licją oraz innymi instytucjami i or-
ganizacjami społecznymi działają-
cymi na rzecz bezpieczeństwa w  ruchu drogowym. Metropolita
warmiński arcybiskup Edmund Piszcz wydał bowiem komunikat,
w którym ogłosił, że łamanie przepisów drogowych jest grzechem
i należy się z niego spowiadać. 

6 VIII – W stołecznym ratuszu wojewoda warszawski Maciej Gie-
lecki udekorował 36 policjantów Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi
Krzyżami Zasługi, a komendant stołeczny Policji insp. Michał Otręb-
ski wręczył akty nominacyjne na wyższe stopnie kolejnym trzydziestu
funkcjonariuszom. Okazją do spotkania i wyróżnień było niedawne
Święto Policji.

7 VIII – Naczelny Sąd Administracyjny unieważnił rozporządzenie
wojewody warszawskiego, zabraniające nieletnim przebywania w go-
dzinach nocnych na ulicach i w miejscach publicznych bez opieki.
Sędziowie NSA uznali, że wprowadzenie w stolicy akcji „Małolat”
naruszyło prawa i wolności obywatelskie.

15 VIII – Z okazji Święta Wojska Polskiego prezydent RP Alek-
sander Kwaśniewski wręczył 16 nominacji generalskich oraz 21 od-
znaczeń i orderów państwowych przedstawicielom służb munduro-
wych. Wśród nowo mianowanych znaleźli się również funkcjonariusze
Policji: insp.  Jan Michna – komendant główny Policji, na stopień
nadinspektora, oraz insp. Ireneusz Wachowski – zastępca komen-
danta głównego Policji, na stopień nadinspektora Policji.  

26 VIII – 1 IX – TVP przy współudziale Komendy Głównej
Policji przeprowadziła kampanię społeczną pod hasłem: „Pĳani kie-
rowcy niosą śmierć”. Głównym jej elementem był cykl krótkich fil-
mów, w których rajdowy mistrz Europy Krzysztof Hołowczyc prze-
konywał, aby po wypiciu alkoholu nie siadać za kierownicą.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Historii i Tradycji Policji KGP

zdj. „WSN”
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Mistrzostwa
w judo 

15 czerwca br. w  CSP
w Legionowie, przy współ-
pracy Legionowskiego To-
warzystwa Sportowego,
zorganizowano Mistrzo-
stwa Polski Służb Mundu-
rowych w Judo. Wcześniej
zawody odbywały się pod
nazwą Mistrzostw Policji

w Judo, w tym roku zmieniono nazwę, choć oczywiście sportowcy
innych służb startowali także we wcześniejszych edycjach imprezy. 

Wśród 54 zawodników i zawodniczek tytuł najlepszej judoczki za-
wodów przypadł Agnieszce Bergier-Karkosz z KWP w Katowicach,
która zwyciężyła w kategorii -63 kg. Najlepszym judoką został Jaro-
sław Poździk, reprezentujący Wojsko Polskie, triumfator kategorii
panów powyżej 40. roku życia i wagowej +81 kg. 

W pozostałych kategoriach zwycięzcami zostali: Dorota Sikora
z KSP (+63 kg), Roman Urbaniak z KWP w Katowicach (powyżej
40. roku życia i -81 kg), Rafał Bieniek z WP (do 40 lat i -66 kg), Ma-
riusz Janicki z  WP (do 40 lat i  -73  kg), Hubert Terlecki z  KWP
w  Białymstoku (do 40 lat i  -81  kg), Andrzej Umański z  WP (do
40  lat i  -90  kg), Kamil Kozłowski z  KWP w  Olsztynie (do 40  lat 

i -100 kg) oraz Kacper Witkowski z PSP (do 40 lat i +100 kg). Dru-
żynowo najlepiej wypadła reprezentacja Wojska Polskiego, przed za-
wodnikami KWP w Katowicach i zespołem Służby Więziennej. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Mariusz Mazewski 

Zlot rowerowy im. gen. Marka Papały 
25 czerwca minęła 20. rocznica śmierci nadinsp. Marka Papały,

byłego komendanta głównego Policji, który został zastrzelony przed
swoim domem w 1998 r. Sprawa zabójstwa generała Marka Papały
do tej pory nie została wyjaśniona. W celu upamiętnienia postaci
generała w  rodzinnym Pruchniku odbywa się zlot rowerowy jego
imienia. Impreza jest obecnie częścią wyścigów Cyklokarpaty, od-
bywających się od kwietnia do końca września w  południowo-
-wschodniej Polsce. W tym roku rajd im. gen. Marka Papały odbył
się 30 czerwca, a uczestnicy mieli okazję wystartować na dystansach:
Hobby, Mega i Giga. Wyniki są na stronie cyklokarpaty.pl. Na grobie
komendanta Papały na miejscowym cmentarzu złożono kwiaty i za-
palono znicze. 

P.Ost.

Siatka na plaży 
W Dąbrowie Górniczej 14 czerwca br. zorganizowano Mistrzostwa

Polski Policji w Piłce Siatkowej Plażowej. W rywalizacji wzięło udział
18 drużyn, w tym 4 mieszane. Wśród mikstów najlepszy okazał się
zespół KWP w Katowicach w składzie: Karolina Szlęzak i Bartosz
Dzierżanowski. W klasyfikacji panów pierwsze miejsce zdobyła rów-
nież reprezentacja KWP w Katowicach z Bartoszem Dzierżanowskim
i Arturem Bagińskim. Nagrodę fair play otrzymał team KWP w Byd-
goszczy, złożony z Radosława Urbaniaka i Dawida Zbanickiego. Naj-
lepszym zawodnikiem mistrzostw został Łukasz Szremski z KWP
w Łodzi, a najlepszą zawodniczką Sabina Chyra-Giereś z KWP w Ka-
towicach. 

P.Ost.

Policjanci na Susz Triathlon 2018 
24 czerwca w Suszu zorganizowano Mistrzostwa Policji w Triath-

lonie na dystansie ½ IM, które rozegrano w ramach Susz Triathlon
2018. Dystanse, jakie były do pokonania, to 1900 m pływanie, 90 km
jazda rowerem i 21,1 km bieg. 

Pierwsze miejsce w policyjnych mistrzostwach zajął Marek Ko-
walczyk z OPP w Bydgoszczy, drugie Adrian Stempniak z KWP
w Poznaniu, a trzecie Dawid Stwora reprezentujący KWP w Kato-
wicach. Walka była bardzo za-
cięta, ale i wyrównana, bo mię-
dzy pierwszym a  drugim
zawodnikiem było 6 sekund róż-
nicy, mimo że reprezentują
różne kategorie wiekowe. Na
tym trudnym dystansie odwa-
żyła się wystartować jedna pani:
Karina Wolska z KWP we Wroc-
ławiu, która tym samym zajęła
pierwsze miejsce w konkurencji
kobiet. 

P.Ost. 
zdj. Joanna Kwiatkowska 

R E K L A M A
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Wpław przez
Kiekrz 2018 

Jak co roku na Jeziorze Kierskim
w Poznaniu rozegrano najstarszy ma-
raton pływacki w Polsce – „Wpław
przez Kiekrz”. Impreza odbyła się
już po raz 51. Wyścig pływaków
związanych z  Policją miał swoją
16. edycję. Wszystkie starty odbyły
się 7 lipca br. 

Bezkonkurencyjny okazał się po-
licyjny emeryt Daniel Osik, który był najszybszy wśród wszystkich
pływaków walczących w XVI Międzynarodowych Mistrzostwach Po-
licji w  Pływaniu Długodystansowym „Wpław przez Kiekrz  2018”
i  oczywiście wygrał także klasyfikację emerytów. Wśród czynnych
funkcjonariuszy pierwsze miejsce zajął Marcin Kiepas z KWP w Kiel-
cach, a wśród policjantek Agnieszka Burdelak z KWP we Wrocławiu,
która osiągnęła drugi czas na trasie. W kategorii pracownik Policji
zwyciężył Zbigniew Sajkiewicz z CBŚP. 

P.Ost. 
zdj. Marcin Stachowiak 

Turniej „Razem dla bezpieczeństwa” 
W Jeleniej Górze 25 maja br. rozegrano Międzynarodowy Turniej

Piłki Siatkowej Służb Ratujących Życie „Razem dla bezpieczeństwa”.
W rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn, także z Czech. Zawody
wygrała reprezentacja Nadleśnictwa Śnieżka w  Kowarach. Drugie
miejsce zajęli goście z Republiki Czeskiej – policjanci z jednostek
Semily i Jablonec nad Nisou. Trzecie miejsce przypadło w udziale
drużynie złożonej z zawodników z KMP w Jeleniej Górze oraz człon-
ków IPA Regionu Jelenia Góra. 

P.Ost. 
zdj. Małgorzata Gorzelak 

Mundial w Uniejowie 
2 czerwca w  Uniejowie łódzcy policjanci przygotowali imprezę

plenerową – rozgrywki w piłce nożnej połączone z piknikiem profi-
laktycznym „Bezpieczne wakacje”, podczas którego m.in. promowano
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i przez zabawę przekazy-
wano najmłodszym wiedzę o bezpieczeństwie. W zmaganiach spor-
towych pierwsze miejsce wywalczyła KWP w Łodzi, przed KW PSP
w Łodzi i I Batalionem Kawalerii Powietrznej z Leżnicy Wielkiej. 

P.Ost. 

Sportowe zapowiedzi 
Sierpień: 
– Międzynarodowy Turniej Drużyn Policji Konnej – koordynowany

przez KWP w Katowicach; 
– II Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie Szosowym w kategorii

indywidualnej w  ramach Tour de Pologne Amatorów – Gabinet
KGP, Lang Team; 

– II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kolarstwie Szosowym
– Gabinet KGP, Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów; 

– Mistrzostwa Polski Policjantów w Biegu Ulicznym na 10 km „Bieg
z Policją” – KPP w Górze; 

– VI Bieg Służb Mundurowych – KMP w Koninie; 
– MTB Maraton Przybyszewo 2018 – Policyjne Stowarzyszenie Spor-

towe „Pozytywnie zakręceni”. 
Wrzesień: 
– Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Głównego Policji oraz

dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP – Biuro Łączności
i Informatyki KGP; 

– Turniej Tenisa Ziemnego – Gabinet KGP; 
– V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet i  Mężczyzn im. 

mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji –
KWP w Olsztynie; 

– Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Wete-
ranów pod patronatem honorowym ministra SWIA, II etap zawo-
dów Raducz – Gabinet KGP, SOP, SG; 

– Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych w  Piłce Nożnej Drużyn
Sześcioosobowych – SP w Pile; 

– Otwarty Międzynarodowy Puchar Policji w Półmaratonie w ramach
XXVIII Międzynarodowego Półmaratonu Philipsa – SP w Pile; 

– Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej „Zawiercie 2018” –
KWP w Katowicach; 

– XVI Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych – Urząd Miej-
ski w Głuchołazach, KWP w Opolu; 

– XXVI Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw
wewnętrznych „Murzasichle 2018” – Komitet Organizacyjny Ogól-
nopolskiego Rajdu Górskiego Służb Mundurowych resortu spraw
wewnętrznych, Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych; 

– XXV Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji Turniej Par
Patrolowych „Patrol roku” – SP w Słupsku, Biuro Prewencji KGP; 

– Otwarte Mistrzostwa Policji w  Biathlonie Policyjnym – WSPol.
w Szczytnie (zawody przeniesione z czerwca br.). 

Ponadto odbędą się, choć nie znalazły się w tegorocznych harmono-
gramach: 
– XVIII Kynologiczne Mistrzostwa Policji – Zakład Kynologii Poli-

cyjnej w Sułkowicach CSP w Legionowie; 
– XXXI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant ruchu drogo-

wego” – Biuro Ruchu Drogowego KGP, CSP w Legionowie, KWP
w Krakowie; 

– XI Zawody i Warsztaty Medycyny Taktycznej „Paramedyk 2018”
– SPAP w Gdańsku.    P.Ost.
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II Ogólnopolskie Zawody Pływackie
Służb Mundurowych im.  kom.  Wac-
ława Lejko o  Puchar Komendanta

Głównego Policji zorganizowali: Gabinet Ko-
mendanta Głównego Policji przy współpracy
Regionu CBŚ SGW Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Policji, Stołecznej Grupy Woje-
wódzkiej IPA, Biura Operacji Antyterrory-
stycznych KGP oraz Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwar-
tego Warszawa-Targówek. 

Wacław Lejko wraz z kolegami z BOA KGP
w 2014 r. zabezpieczał i asekurował z pon-
tonu pływaków podczas I Policyjnej Sztafety
Morskiej wzdłuż polskiego wybrzeża z okazji
95. rocznicy powołania Policji Państwowej.
Większość z  maratończyków wzięła udział
w warszawskich zawodach. Niestety, z tego
grona nie żyje także podinsp. Małgorzata Bi-
gos z KWP w Lublinie, która zginęła tragicz-
nie na ściance wspinaczkowej trzy dni po
śmierci policyjnego nurka. Mistrzostwa pły-
wackie jej imienia odbywają się wiosną
w Lublinie. 

Wacka znała cała brać nurkowa w Polsce.
To on 7 października 2015 r. jako pierwszy
ustanowił rekord polskich służb munduro-
wych w  nurkowaniu, osiągając głębokość
203  m w  obiegu otwartym. Potem jeszcze
dwukrotnie poprawiał rekord: 16 czerwca
2017  r., gdy zszedł na 233  m, i  27  sierp-
nia ub.r., gdy osiągnął głębokość 249 m, bĳąc
wynik 240  m osiągnięty przez Sebastiana
Marczewskiego. 22 września 2017 r. zginął,

nurkując we włoskim jeziorze Garda. Tym
razem zamierzał zanurkować na 275 m, aby
pobić ustanowiony 17 września 2017 r. rekord
Luki Pedralego, który zszedł na 264 m. 

Zawody otworzył nadinsp.  Jan Lach, za-
stępca komendanta głównego Policji. Zapro-
szono rodzinę kom. Wacława Lejko – wdowę
Annę z trójką dzieci, wraz z matką. W uro-
czystości otwarcia uczestniczyli m.in.: peł-

niący obowiązki zastępcy dyrektora BOA
KGP nadkom. Krzysztof Sowiński, zastępca
dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego
Policji nadkom. Iwona Kuc, naczelnik Wy-
działu Prezydialnego Gabinetu Komendanta
Głównego Policji mł. insp. Dorota Pater, gos-
podarz terenu dyrektor SZPZLO Warszawa-
-Targówek Marcin Jakubowski, główny part-
ner zawodów dyrektor Carrefour Polska
Al Suleiman i pomysłodawca przedsięwzięcia
Andrzej „Pułkownik” Kuczyński, koordynator
komendanta głównego Policji ds. organizacji
imprez sportowo-rekreacyjnych w Policji. 

Wszyscy minutą ciszy oddali hołd tragicz-
nie zmarłemu policjantowi. 

Zawody rozegrano w trzech grupach wie-
kowych na dystansach 100 i 50 m wszystkimi
stylami oraz w sztafecie 4 x 50 m stylem do-
wolnym. Na stronie www.policja.pl poda-
liśmy wszystkich złotych medalistów posz-
czególnych konkurencji. W sztafecie 4 x 50 m
pierwsze miejsce zajęła reprezentacja KWP
w Katowicach, drugie reprezentacja Sztabu
Generalnego WP, a trzecie Komendy Głów-
nej ŻW. 

Po przeliczeniu punktów okazało się, że
najlepszą pływaczką zawodów została Ag-
nieszka Burdelak z KPP w Oławie, a najlep-
szym pływakiem Tomasz Polewka ze Sztabu
Generalnego WP. 

Podczas zawodów można było podziwiać
profesjonalny pokaz kajakarstwa górskiego.
Swoje stoisko wystawiło również Biuro Ope-
racji Antyterrorystycznych KGP. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

Pływacy dla kolegi
Na warszawskim Kompleksie Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”
spotkali się 29 czerwca br. mundurowi pływacy, którzy postanowili oddać
cześć zmarłemu tragicznie w ubiegłym roku funkcjonariuszowi BOA KGP.
Postać kom. Wacława Lejko była bliska wielu pływakom, a przede
wszystkim nurkom. 

Nadinsp. Jan Lach wręcza kwiaty wdowie po kom. Wacławie Lejko – Annie
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Rozmowa z Marcelem Woźniakiem

„Mgnienie” to środkowy tom Twojej trylogii
o toruńskim podkomisarzu Leonie Brodzkim:
skąd w ogóle pomysł, by po biografii
Leopolda Tyrmanda zabrać się
za kryminały?

– Zawsze lubiłem czarno-białe filmy o de-
tektywach! Tyrmand dał mi dwie rzeczy: wie-
dzę o  życiu pisarza oraz warsztat, który na
książce o nim zacząłem rozwĳać. Analizowa-
nie czyjegoś życia nie zdarza się nam za
często. Chyba że profilerom. I tak oto, pisząc
książkę o pisarzu, poznajesz tajniki bycia pi-
sarzem. Wtedy zaczęcie z powieściami staje
się prostsze. Bo pisać do szuflady to jedno,
ale stanąć przed dużą sztalugą to już większy
kaliber. Taki w stylu magnum. 

Kryminał to konkretny i niezwykle barwny
gatunek literacki. Wymaga gimnastyki od pi-
sarza i  czytelnika, jest jedną wielką za-
gadką. Bohater musiał być ciekawy, niejed-
noznaczny. Imię Leon etymologicznie
oznacza odwagę. Nazwisko zaś pożyczyłem
od poety Josifa Brodskiego. Cóż, jestem po-
lonistą...

I te polonistyczne ciągotki widać w książce,
można wyłapać nawiązania do innych
kryminałów, na przykład Roberta
Małeckiego, który też pisze o Toruniu i od
którego wypożyczyłeś jednego z bohaterów
– dziennikarza Marka Benera.

– Kiedy wpadliśmy na ten pomysł, odesła-
łem Robertowi fragmenty z jego bohaterem,
dodając adnotację: chciałbym, żebyś go dobe-
nerzył! Robert śmieje się z  tego do dzisiaj.
Nie dalej jak wczoraj przysłał mi fragment
swojej trzeciej powieści „Koszmary zasną
ostatnie” z prośbą o „doleonienie” jego scen,
w których Benera wspiera mój bohater, czyli
Leon Brodzki. Mamy z  tego niezły ubaw.
Mam nadzieję, że czytelnicy również!

Toruń też jest ważnym bohaterem Twoich
kryminałów, można się po nim poruszać
z Twoimi książkami jak z przewodnikiem.
Chciałeś w ten sposób uwiecznić swoje
miasto w literaturze, jak inni pisarze przed
Tobą?

– Teraz myślę, że tak, ale wyszło to natu-
ralnie. Rocky Balboa powiedział w jednej sce-
nie filmu, że jeśli człowiek długo mieszka w ja-
kimś miejscu, staje się tym miejscem. Pisząc,
zdałem sobie sprawę, jak znam i jak kocham
to miasto. I  w  tym sensie je uwieczniłem.

Jakoś potem dopiero pomyślałem, że to zo-
stanie. Chyba kiedy usłyszałem, że jedno czy
drugie miejsce z książki będzie wyburzone
czy przebudowane. Książka jest jak fotografia.
Jednocześnie jednak jest miejscem fikcyjnej
akcji . Fikcja i rzeczywistość spotkały się za-
tem gdzieś na styku. To książkowe miasto
jest u mnie zupełnie inne niż u Roberta.
Inne niż u Anety Jadowskiej, inne niż u Ka-
riny Bonowicz – toruńskich twórców.

Drugi tom zaczyna się dokładnie tam, gdzie
zakończył się pierwszy, to taki serialowy
chwyt – Twoje kryminały to gotowy materiał
na serial? Czym się różni pisanie
scenariuszy od pisania kryminałów?

– Scenariusz to przepis, instrukcja obsługi
historii, która dostaje kolejne warstwy na pla-
nie filmowym, a potem w montażu. Jest ma-
teriałem wyjściowym do sztuki obrazu. Na-
kłada się na nią stroje, makĳaż, uwagi
reżysera, twarze aktorów, odpowiednie
obiektywy, odpowiednie światło... W przy-
padku książki tekst jest wszystkim – zamiast
ekranu kina czy telewizora mamy wyobraźnię
czytelnika. I tu pojawia się punkt wspólny:
wyobraźnia właśnie. Wszystkie dziedziny
sztuki wpływają na siebie. Na przykład tech-
niki montażu filmowego sprawiają, że i filmy
są krótsze niż kiedyś, i książki są pisane żwa-
wiej. Ekran nie wybacza dłużyzn i błędów,
w filmie się one zwielokrotniają. Dlatego tak
wiele osób pracuje w filmowym przemyśle,
żeby to miało ręce i nogi. I dlatego scenariu-
sze pisane są czasem latami, poprawiane
przez wiele osób. A pisarz jest sam. Chyba
że nazywa się Stephen King i pisze z synem. 

Próbuję korzystać z technik scenariuszo-
wych. Na ile to jednak wychodzi – to już py-
tanie do czytelników. Zabieg z rozłożeniem
akcji wszystkich trzech części był celowy –
chciałem wrzucić czytelnika w wir wydarzeń.
Filmowi najbliżej do powieści właśnie.
I w jednym, i drugim możemy zatrzymać ak-
cję na dowolnym detalu. Ale ani w jednym,
ani w drugim nie ma zapachu. Jest tylko za-
pach fotela kinowego i  zapach papieru.
Resztę musimy sobie wyobrazić.

Przedstaw w kilku zdaniach swojego
bohatera: czy podkomisarz Brodzki jest
wzorowany na kimś prawdziwym tak jak
jego znajomy, taksówkarz Henryk?

– Leon Brodzki ma 49 lat, jest synem by-
łego policjanta. Karierę zaczął z  mocnym
przytupem. Będąc jeszcze w akademii, złapał

groźnego mordercę i  utorował tym sobie
ścieżkę kariery. Był nieustępliwym funkcjo-
nariuszem, który oddanie pracy przypłacił
zaniedbaniem relacji rodzinnych. Poznajemy
go, kiedy ma przejść na emeryturę. Musi
jednak z  niej wrócić, kiedy w  mieście do-
chodzi do zbrodni. Wygląda ona identycznie
jak ta, której zagadkę rozwikłał trzy dekady
wcześniej. Tu zaczyna się historia naszego
policjanta: walka z zabójcą, walka o rodzinę,
walka o honor i prawdę. 

Znam policjantów, ale Brodzki nie jest ni-
kim z nich. To bohater literacki, który naro-
dził się na przecięciu inspiracji filmowych,
literackich, dziennikarskich. Jest takim ar-
chetypem gliniarza, ulepionego z różnych...
glin. Takiego, który ma niezwykle trudne ży-
cie, ale gdzieś w  środku serca zawsze ma
przypiętą gwiazdę szeryfa. Tego dobrego go-
ścia. Myślę, że pierwszy policjant z najbliższej
komendy jest większym bohaterem od
Brodzkiego, bo jest prawdziwym gliną. Nie-
zwykle szanuję pracę stróżów prawa. Wiem,
że ich praca nie ma nic wspólnego z filmami
– zwykły patrol jest prawdziwszy niż najniez-
wyklejsza filmowa pogoń. Bo jest realny i ze-
rojedynkowy. Jeśli padnie strzał, to padnie
strzał, taki prawdziwy. Ale książka jest pewną
artystyczną wizją, odbiciem, które w skumu-
lowanej do kilkuset stron formie pokazuje
na przykładzie Brodzkiego walkę dobra ze
złem. Chcielibyśmy, żeby wygrywało dobro.
Czasem jednak wygrywa mniejsze zło.

Właśnie, bardzo chciałam, by książka
skończyła się happy endem – i jest w niej
taki moment, gdy Brodzki zdaje się
triumfować, ale potem pojawia się ostatni
rozdział, w którym znów mamy serialowy
zwrot akcji i kolejnego mordercę...

Walka dobra ze złem
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Fragment kryminału 
Marcela Woźniaka Mgnienie

6 września 2016
(…)
– C501, C501, odbiór – zaszumiało w ka-

binie policyjnego radiowozu mknącego po
autostradzie A1. Prowadził barczysty, łysy
funkcjonariusz Robert Karolak. Na prawym
fotelu podróżowała jego partnerka, krótko
obcięta brunetka.

– Tu C501, sierżant Andżelika Szarmach,
zgłaszam się – kobieta odebrała zgłoszenie
na częstotliwości policyjnej.

– Jest prośba, żebyście zjechali na MOP-ie
w Nowej Wsi z kolumną.

– Konwojujemy dwa autokary kibiców
Elany z  meczu, do Torunia już blisko, na
pewno mamy zjeżdżać?

– Tak, zjeżdżajcie.
– Przyjąłem, bez odbioru.
– Bez odbioru.
Policjantka otworzyła okno, wystawiła li-

zak i zasygnalizowała kierowcy jadącego za
nimi autokaru zjazd na najbliższy parking.
Ten włączył kierunkowskaz. 

Chwilę później srebrna kia oraz dwa au-
tokary turystyczne wjechały w  Nowej Wsi
na MOP, czyli miejsce obsługi podróżnych.

– C501, zgłoście się, tu eskorta z Łodzi –
zaszumiało w radiu.

Policjanci spojrzeli po sobie. Kobieta pod-
niosła mikrofon.

– Tu C501, o co chodzi? – Z radia ponow-
nie dobiegł szum.

– Czy wy zjechaliście właśnie z autokarem
kibiców Elany na parking przy autostradzie?

– Tak, w czym problem?

– Parking przy autostradzie w Nowej Wsi? 
– Tak... – Policjantka spojrzała na partnera.

Rozejrzała się po parkingu i przygryzła ner-
wowo usta. – Coś mi tu nie pasuje. Jedziemy.
– Wyciągnęła lizak i  dała znać autokarom,
że ruszają. Kierowca rozłożył bezradnie ręce,
wrócił do wozu i odpalił silnik.

– C501, obawiam się, że mamy problem.
– A to dlaczego? – Radiowóz prowadzący

kolumnę dwóch autokarów zbliżał się już do
końca parkingu. Andżelika spojrzała przed
siebie i z wrażenia otworzyła szeroko usta.

– A to dlatego, że zaraz dostaniecie wpier-
dol – w głośniku zaczęło sprzęgać.

– Spierdalamy stąd – krzyknął Robert.
– Będzie z  tym problem – policjantka

wskazała obiekt przed nimi. – Autokary
z  drugiego konwoju zatarasowały wyjazd
z parkingu.

– Kto nimi jedzie? – spytał i w tym samym
momencie zobaczył za boczną szybą hordę
zamaskowanych kiboli z kĳami bejsbolowymi
i flagą ŁKS-u Łódź. – O kurwa. Ich jest chyba
setka!

W tylnym lusterku pojawili się kibice
Elany, którzy wysiedli z dwóch swoich auto-
karów. Pojazdów z  kibolami z  Łodzi było
sześć.

– Musimy wezwać posiłki, Andżela.
– Chyba, kurwa, kawalerię – syknęła poli-

cjantka i wyciągnęła broń.
Po przestrzeni parkingu rozniósł się krzyk

przebywających tam kobiet, mężczyzn
i dzieci. 

(…)
Dyżurny w Centrum Zarządzania Kryzy-

sowego w Toruniu odebrał około godziny je-
denastej serię telefonów, które dotyczyły
tego samego zdarzenia. Na parkingu przy
autostradzie na wysokości Nowej Wsi doszło
do rozróby między setkami kibiców prze-
ciwnych drużyn. Dziesiątki wypoczywają-
cych na przystanku podróżników zaczęło
uciekać na widok maczet i kastetów.

Pechowy konwój

Wystawiłeś nerwy czytelników na ciężką
próbę – kiedy ukaże się „Otchłań”, finał
trylogii?

– Książka ma ukazać się wiosną, proszę
wytrzymać! Przed Leonem trudne zadanie.
Mundurowi nie mają lekko, ale swoje robić
trzeba. Brodzki też musi zrobić. Pytanie,
jaką zapłaci za to cenę.

Dziękuję za rozmowę.
ALEKSANDRA WICIK

zdj. Łukasz Piecyk

– Rozumiem, przyjąłem zgłoszenie. Wysy-
łamy tam posiłki! – potwierdził Filip, star-
szawy dyspozytor w welwetowym golfie z wy-
winiętym kołnierzem. Łysy, z niedogoloną,
owalną twarzą. Wiele dziwacznych zgłoszeń
już przyjmował – o znalezionych w podajni-
kach urwanych palcach włącznie – ale pierw-
szy raz słyszał o rozróbie na autostradzie.

– Tu kryzysowe, tu kryzysowe – zaszumiało
w radiostacji, gdy zaczął nadawanie. – Roz-
róba pseudokibiców na MOP Nowa Wieś po
stronie wschodniej, kierunek Toruń. Powta-
rzam, rozróba pseudokibiców na MOP Nowa
Wieś po stronie wschodniej, kierunek Toruń.

– Tu centrala – po drugiej stronie zgłosił
się dyspozytor z  komendy policji. – Na
pewno chodzi o MOP Nowa Wieś? Autokary
obstawiali niebiescy.

– Od nas? – dopytywał Filip.
– Nie, komendant wojewódzki przyjął za-

potrzebowanie na zabezpieczenie i wysłał.
Mieli jechać w osobnych kolumnach.

– No to ktoś zmienił rozkaz, bo kibole
ŁKS Łódź i Elany Toruń są na jednym par-
kingu.

– Wysyłamy wsparcie – w głośniku zaszu-
miało, słychać było komendę w  tle. – Do
wszystkich jednostek, potrzebne posiłki na
MOP-ie w Nowej Wsi, wschodnia flanka.

– Niech jadą przez osiedle Na Skarpie
i Leśny Trakt – zauważył przytomnie Filip.
Miał przed sobą dużą, interaktywną mapę
regionu, na którą jednym kliknięciem nanosił
miejsca interwencji i zgłoszeń. – Wyjadą pod
autobanem, zajadą od bramek bezpieczeń-
stwa. Powiadomię Straż Autostradową.

– Jedźcie przez Leśny Trakt – zaszumiało
w tle. Dyżurny przełączył na rozmowę z Fi-
lipem. – Bez odbioru.

Ten natychmiast połączył się z dyżurnym
węzła Lubicz.

– Straż Autostradowa A1 Lubicz, słucham
ciebie uważnie.

– Niebiescy jadą na zdarzenie, MOP Nowa
Wieś, wschód. Potrzebna ścieżka dostępu
i wsparcie.

– Przyjąłem. Mamy monit ze stacji ben-
zynowej. 

– Jak to tam wygląda?
– Rzeź niewiniątek. Autokary zastawiły

wyjazd z parkingu. Niech się pospieszą, bo
nie będzie co z radiowozów zbierać i wrócicie
do polonezów.

– Zrozumiałem, A1. Bez od-
bioru – Filip przetarł pot na czole
i rzekł pod nosem: – Szczeniaki
kontra wataha wilków. 
Skróty pochodzą 
od redakcji.
Marcel Woźniak: Mgnienie.
Wydawnictwo Czwarta
Strona, Poznań 2017, s. 416

Marcel Woźniak (ur. 1984 r.) – z  za-
wodu dziennikarz i scenarzysta, absol-
went filologii polskiej na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu i adap-
tacji filmowej w  Warszawskiej Szkole
Filmowej. Autor scenariuszy reklam, se-
riali telewizyjnych dla TVN i Polsat Café
oraz filmów krótkometrażowych „Ca-
issa” i  „Snufit”. Wydał biografię Leo-
polda Tyrmanda „Moja śmierć będzie
taka, jak moje życie” i  dwie powieści
kryminalne: „Mgnienie” i  „Powtórka”.
Wkrótce ukaże się trzecia –„Otchłań”.
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nowe wydawnictwa2
W krótce na stronie internetowej

www.gazeta.policja.pl pojawią się
kolejne wydawnictwa – pierwsza

część numeru specjalnego „Policji 997”, po-
święconego policyjnym pasjonatom prospo-

łecznym, oraz piąta część komiksu profilak-
tycznego dla dzieci pt. „Sekret kamienicy”,
wydanego przez Biuro Komunikacji Społecz-
nej KGP.

Kiedy rozpoczęliśmy zbieranie materiałów
do numeru o policyjnych pasjonatach, liczba
zgłoszeń szybko sięgnęła niemal 200. Dla-
tego z trudem dokonaliśmy wyboru 26 osób,
których sylwetki prezentujemy. Wśród opi-
sanych mamy dawców szpiku, wolontariuszy,
strażaków, harcerzy, muzyków, trenerów, mo-
tocyklistów i opiekunów zwierząt – wszyscy
poświęcają swój wolny czas, by zmieniać
świat wokół siebie na lepsze. W przygotowa-
niu mamy drugą część numeru specjalnego,
w której przedstawimy kolejnych wybranych
zgłoszonych, m.in. krwiodawców, rekonstruk-
torów, biegaczy i ratowników WOPR.

Z kolei Wydział Promocji Policji Biura Ko-
munikacji Społecznej KGP wydał piąty już
komiks edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci
i młodzieży pt. „Sekret kamienicy”. Tym ra-
zem trójka małych przyjaciół odwiedza Lub-
lin, w którym poznaje niesamowitą historię
z 1918 roku związaną z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości. Klara, Olo i Miłosz po
raz kolejny pomagają Policji w  schwytaniu

przestępcy, dowiadują się też, co to są ka-
mery nasobne i w jaki sposób rejestrują one
obraz z interwencji. 

Dzięki zabiegom BKS KGP na okładce ko-
miksu znalazł się element identyfikacji wi-
zualnej Programu Wieloletniego „Niepod-
legła” na lata 2017–2021, którego celem jest
wsparcie i popularyzacja inicjatywy związanej
z  obchodami setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Komiks został
też wpisany w  kalendarium wydarzeń jako
projekt realizowany w ramach obchodów stu-
lecia odzyskania niepodległości.

Zapraszamy do lektury! 
AW, PI
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.KGP..
3, 10, 17, 24, 31.08 – akcja profilaktyczna „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”,
park henrykowski w Warszawie, ul. Klasyków
7.08 – akcja profilaktyczna „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, park w Młocho-
wie, gm. Nadarzyn 
10.08 – II Mistrzostwa Polski Policji w ramach Tour de Pologne Amatorów, Bukowina
Tatrzańska
15.08 – defilada z okazji Święta Wojska Polskiego z  udziałem rekonstruktorów
w umundurowaniu Policji Państwowej, Warszawa
18.08 – impreza plenerowa pod patronatem ministra SWiA „Huzarzy w Kuligowie. Po-
licjanci w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r.”, Kuligów
22.08 – akcja profilaktyczna „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, kino Praha, War-
szawa, ul. Jagiellońska 26
26.08 – II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kolarstwie Szosowym, Warka
31.08 – rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu dla przedszkoli na projekt elementu
odblaskowego

.KWP w BYDGOSZCZY (woj. kujawsko-pomorskie).

14.08 – spływ kajakowy po Jeziorze Rudnickim z udziałem policjantów pełniących
tam służbę, Grudziądz

.KWP w GDAŃSKU (woj. pomorskie).

sierpień – obchody 28. rocznicy powstania kaplicy policyjnej i duszpasterstwa w Policji
sierpień – akcja profilaktyczna „Bezpieczne wakacje”, plaża w Pucku

.KWP w GORZOWIE WLKP. (woj. lubuskie).

1–5.08 – działania informacyjno-edukacyjne „Przystań Policja” podczas PolAndRock
Festival w Kostrzynie nad Odrą  
sierpień – działania prewencyjne „Bezpieczne wakacje” i konkurs plastyczny „Kręci
mnie bezpieczeństwo nad wodą” dla uczniów klas IV–VII 

.KWP w KATOWICACH (woj. śląskie).

17–19.08 – Międzynarodowy Turniej Policji Konnej w Częstochowie, konkurencje tur-
niejowe na torze TREC w Gniazdowie 
31.08 – rajd rowerowy „Szlakiem walki żołnierzy 73. Pułku Piechoty w obronie Śląska
w 1939 r.”, Katowice – Mikołów – Katowice

.KWP w KIELCACH.(woj. świętokrzyskie).

13.08 – wręczenie Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” wdowie po
płk. Arnaud Beltrame, francuskim żandarmie, który 24 marca oddał życie za zakładnika
w Trebes we Francji, opactwo cystersów w Wąchocku
13–14.08 – akcja informacyjno-edukacyjna „Senior na drodze”

.KWP w KRAKOWIE (woj. małopolskie).

6.08 – akcja profilaktyczna „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, plaża Zamajerz
w Niedzicy

Sierpień 2018
.KWP w LUBLINIE (woj. lubelskie).

1, 6, 8, 9, 13, 20.08 – szkolenia dla osób 60+ „Bezpieczna jazda po sześćdziesiątce”,
WRD KWP w Lublinie, WORD i PZMot w Lublinie
5.08 – V Wyścig Kolarski Służb Mundurowych o Puchar Wójta Gminy Hrubieszów,
KPP w Hrubieszowie
15.08 – obchody Święta Wojska Polskiego
23–24.08 – centralne obchody 100-lecia lotnictwa wojskowego w garnizonie Dęblin,
KPP w Rykach
25.08 – Dni Ryk, KPP w Rykach

.KWP w POZNANIU (woj. wielkopolskie).

25.08 – VI Bieg Służb Mundurowych, Rzgów k. Konina

.KWP w RZESZOWIE.(woj. podkarpackie).

15.08 – piknik rodzinny „My Polacy” z okazji 100-lecia niepodległości, plac przed
Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie
sierpień – działania prewencyjne „Alkohol – ograniczona dostępność”, akcja „Kręci
mnie bezpieczeństwo nad wodą” 

.KWP w SZCZECINIE (woj. zachodniopomorskie).

sierpień – wspólne patrole policji polskiej i niemieckiej w strefie przygranicznej w ra-
mach projektu „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przygranicznych
szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii – Pomorza Przed-
niego” oraz przekazywanie map „Bezpiecznie nad morze – trasy alternatywne”
sierpień – realizacja programu edukacyjno-promocyjnego „Bezpiecznie nad morzem”,
miejscowości wypoczynkowe pasa nadmorskiego woj. zachodniopomorskiego

.KWP we WROCŁAWIU (woj. dolnośląskie).

3.08 – spotkanie z mieszkańcami  podczas VI Wałbrzyskiego Międzynarodowego
Rajdu Pojazdów Zabytkowych, Wałbrzych 
21, 25.08 – „Lato na pergoli”: spotkanie z mieszkańcami, znakowanie rowerów
25.08 – IX Bieg z Policją i IX Mistrzostwa Policji w Biegu na 10 km, KPP w Górze
31.08 – „Pożegnanie wakacji”: festyn organizowany na terenie miasteczka rd w Oła-
wie, KPP w Oławie
sierpień – „Pod parasolem”: spotkanie z mieszkańcami, KMP w Wałbrzychu
sierpień – „Półkolonie z Policją” – cykl spotkań z uczestnikami półkolonii, 
sierpień – akcja „Bezpieczeństwo nad wodą i podczas wakacji”, KPP w Głogowie
sierpień – program profilaktyczny „Wzorowy senior”, KPP w Trzebnicy

.SZKOŁA POLICJI w PILE.

4.08 – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Szkoły Policji w Pile dla dzieci szkółek
piłkarskich z Piły i pow. pilskiego
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