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Prezydent Andrzej Duda powołał 14  sierpnia
2019  r. Mariusza Kamińskiego na stanowisko
ministra spraw wewnętrznych i  administracji.

Nowy szef MSWiA zastąpił na tym stanowisku Elż-
bietę Witek, która obowiązki ministra pełniła od
4 czerwca do 9 sierpnia br.

Elżbieta Witek została wybrana w głosowaniu Sejmu RP
na marszałka tej izby parlamentu. Postanowieniem
z 13 sierpnia 2019 r. na wniosek prezesa Rady Ministrów
prezydent  RP Andrzej Duda powołał Mariusza Kamiń-
skiego, ministra – członka Rady Ministrów na urząd mi-
nistra spraw wewnętrznych i  administracji. Uroczystość
powołania Mariusza Kamińskiego na stanowisko ministra
SWiA odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

– Mam absolutne przekonanie, że Mariusz Kamiński na
stanowisku ministra spraw wewnętrznych i  administracji
to właściwa osoba na właściwym miejscu – powiedział pre-
zydent Andrzej Duda.

Mariusz Kamiński 11 grudnia 2017 roku objął stanowisko
ministra bez teki w nowo utworzonym rządzie Mateusza
Morawieckiego, ponownie został też koordynatorem służb
specjalnych. Obejmując stanowisko szefa MSWiA, pozostał
równolegle koordynatorem służb specjalnych.

– Resort nie wymaga żadnych radykalnych zmian. Jestem
już po rozmowach ze wszystkimi szefami służb. Bardzo do-
brze oceniam pracę podległych służb. Będziemy do końca
kadencji prowadzili sprawy związane z bezpieczeństwem
obywateli w  sposób odpowiedzialny, profesjonalny i  rze-
telny – podkreślił minister Mariusz Kamiński.

MSWiA/IPK 
zdj. MSWiA 

Mariusz Kamiński 
nowym szefem MSWiA

Błażej Poboży został nowym podsekreta-
rzem stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Akt powo-
łania, podpisany przez premiera Mateusza
Morawieckiego, wręczył mu 4 września br.
minister SWiA Mariusz Kamiński.

W MSWiA wiceminister Błażej Poboży będzie
nadzorował Departament Analiz i Polityki Mi-
gracyjnej, Departament Funduszy Europejskich
oraz Departament Komunikacji Społecznej.

Błażej Poboży jest doktorem nauk humanis-
tycznych w zakresie nauki o polityce. Zajmuje
się najnowszą historią polityczną Polski i Europy.
Od kilkunastu lat związany jest z Instytutem
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2018 roku został odznaczony Medalem Komisji
Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania.

MSWiA
zdj. Andrzej Mitura

Nowy podsekretarz stanu
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W dziewiętnastą rocznicę otwarcia
Polskiego Cmentarza Wojennego
w Miednoje odbyły się uroczystości
upamiętniające ponad sześć tysięcy
funkcjonariuszy Policji Państwowej
i Policji Województwa Śląskiego,
Straży Granicznej i Straży
Więziennej, żołnierzy Korpusu
Ochrony Pogranicza, Żandarmerii
Wojskowej i Oddziału II Sztabu
Głównego Wojska Polskiego oraz
pracowników wymiaru
sprawiedliwości zamordowanych
z rozkazu Stalina. 

O rganizatorem uroczystości, przypada-
jących w  roku jubileuszu 100. rocz-
nicy powołania Policji Państwowej,

była Komenda Główna Policji. Z Polski do
Rosji na pokładzie Boeinga 737-800 poleciało
z Warszawy do Moskwy 126 osób. Dla wielu

z nich była to jedyna szansa na odbycie tak
dalekiej podróży, bo ze względu na zaawan-
sowany wiek po prostu nie mogliby sobie na

nią pozwolić. Z  Moskwy do Miednoje był
jeszcze ponad dwugodzinny przejazd auto-
karami. 

Walka o prawdę ma sens
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3 września na Polski Cmentarz Wojenny
w Miednoje oprócz rodzin spoczywających
tam przedwojennych policjantów przybyli
m.in.: Komendant Główny Policji gen. insp.
dr Jarosław Szymczyk, inspektor nadzoru
wewnętrznego w MSWiA Andrzej Sprycha,
charge d’affaires a.i. Jacek Śladewski, dyrek-
tor generalny Służby Więziennej gen. Jacek
Kitliński, zastępca komendanta głównego
Straży Granicznej gen.  bryg. SG Wioleta

Gorzkowska, wiceprezes IPN prof. Krzysztof
Szwagrzyk, ordynariusz polowy Wojska Pol-
skiego, krajowy duszpasterz Policji bp gen.
bryg. dr Józef Guzdek, komendant CBŚP
insp. Paweł Półtorzycki, komendanci woje-
wódzcy Policji i szkół Policji, kierownictwo
KGP, przedstawiciele NSZZ Policjantów, de-
legacje Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna
1939  r.”, przedstawiciele Federacji Rodzin
Katyńskich, funkcjonariusze Kompanii Re-
prezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Policji oraz przedstawiciele rosyjskiej
organizacji badawczej i edukacyjnej Stowa-
rzyszenie „Memoriał”.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się od
uderzenia w  „Dzwon Pamięci”, a  należący
do Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.”
córki, synowie i wnuki pomordowanych po-
licjantów wspólnie zapalili znicz przed Tab-
licą Pamięci. Następnie pod przewodnic-
twem ks.  bp.  Józefa Guzdka odprawiono
mszę w  intencji pomordowanych polskich
policjantów. 

– Tylko miłość i wyciągnięcie ręki na znak
zgody i przebaczenia mogą pomóc w poko-
naniu słusznego, uzasadnionego żalu, nie-
chęci, gniewu, a  nawet nienawiści. Ale to
nie jest łatwe. Niemniej jednak Jezus do-

maga się od nas, swoich wyznawców, abyśmy
wyznaczali nowe standardy świata – powie-
dział ks. bp Józef Guzdek, a przypominając
wydarzenie z 3 września 2012 r., dodał: – Tu
na tym cmentarzu wojennym, kiedy skoń-
czyłem homilię, podszedł młody mężczyzna
i powiedział tak: „Jestem wnukiem Aleksan-
dra Barei, kresowego policjanta, który był
więźniem Ostaszkowa i  jest pochowany na
tym cmentarzu. Nikt z  rodziny nie miał
okazji przyjechać tu wcześniej, ani tata, ani
żaden ze stryjów. Jestem przedstawicielem
rodziny, która upoważniła mnie do wypowie-
dzenia jakże ważnego słowa: przebaczamy”.
I zwrócił się do nas zebranych: „Jeżeli macie
w sercu naukę chrystusową, przebaczcie i wy.
Od siebie zacznĳmy budować pokój i przy-
jaźń”. Pamiętam, siedzieli tu przedstawiciele

władzy Federacji Rosyjskiej, on podchodził
do nich i podawał im rękę. (…) My wiemy,
że Pan Jezus powiedział: „Poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli”. Prawda jest funda-
mentem wolności.

List w imieniu ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji Mariusza Kamińskiego
odczytał inspektor nadzoru wewnętrznego
w MSWiA Andrzej Sprycha. „Polska nekro-
polia w  Miednoje i  znajdujące się na niej
groby pomordowanych to dla nas wszystkich
ważna lekcja historii. Pochowani tu funkcjo-
nariusze Policji Państwowej swoją ofiarą
służby i cierpienia przypominają nam, że ho-
nor, wolność i niepodległość Polski oraz Po-
laków są cenniejsze niż życie – napisał szef
MSWiA. – Coroczne uroczystości związane
z kolejną rocznicą otwarcia miejsca pamięci
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pokazują, że kłamstwo nie może wygrać
z  uznawanymi powszechnie wartościami,
a walka o prawdę ma sens”.

Z kolei Komendant Główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk powiedział:

– Powaga i głęboka zaduma towarzyszą dzi-
siejszej uroczystości. W dziewiętnastą rocz-
nicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojen-
nego w Miednoje, w roku jubileuszu setnej
rocznicy powołania Policji Państwowej sta-
jemy tutaj, chylimy czoła i oddajemy cześć
tym, których ciała kryje ta ziemia (…).
Pragnę podkreślić, jak ogromną rolę pełni to
miejsce dla polskich policjantów. Łączy
współczesność z  przeszłością w  wymiarze
służby, w wymiarze rodziny, w wymiarze pa-
mięci narodowej. Pamięci, która nie dała się
zakopać w dołach śmierci w Miednoje, a którą
na tym cmentarzu czczą kolejne pokolenia
Polaków (…). Spoczywający na Polskim
Cmentarzu Wojennym w Miednoje policjanci
wiernie stali na straży swojej ukochanej oj-
czyzny, dla której rotę służbowej przysięgi
wypełnili do końca, oddając jej to, co najcen-
niejsze. Własne, niejednokrotnie młode ży-
cie. (…) Współczesna Policja, która z chlubą
kultywuje tradycje i etos Policji Państwowej
II Rzeczypospolitej Polskiej, również pielęg-
nuje pamięć o pomordowanych, spoczywają-
cych na Polskim Cmentarzu Wojennym
w  Miednoje, funkcjonariuszach. Będziemy
dalej dokładać wszelkich starań, aby złożona
przez nich ofiara nie została zapomniana. Mu-
simy kultywować pamięć o nich pełną sza-
cunku dla najwyższej ofiary, jaką złożyli dla
dobra ojczyzny. Cześć Ich pamięci!”.

Zastępca komendanta głównego Straży
Granicznej gen. bryg.  SG Wioleta Gorz-
kowska, występując w imieniu pozostałych
służb, odczytała list, który do zebranych 
wystosował Komendant Główny  SG gen.
dyw.  SG Tomasz Praga. „W  Miednoje spo-
czywają ci, którzy byli elitą narodu, stanowili

jego potencjał obronny, intelektualny i twór-
czy – napisał generał Praga. – Przez lata ofiary
tej straszliwej zbrodni nie miały swoich gro-
bów z krzyżem i nazwiskiem. Te bezimienne,
porośnięte lasem mogiły miały być wykre-
ślone z pamięci, okryte milczeniem i kłam-
stwem. Dziś swoją obecnością na Polskim
Cmentarzu Wojennym w Miednoje składamy
hołd pomordowanym. Czynimy to z poczu-
ciem, że niepodległa Polska wypełnia swoje
wielkie zobowiązanie wobec nich. Jako spad-
kobiercy tradycji formacji granicznych II Rze-
czypospolitej jesteśmy dumni z ich męstwa
i niezłomności”.

W  imieniu stowarzyszeń „Rodzina Poli-
cyjna 1939  r.” głos zabrała prezes Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna
1939 r.” zs. w Katowicach Teresa Bracka:

– Pielgrzymując do tego miejsca z różnych
części Polski, jednoczy nas jedna myśl. By
pamiętać. Dopóki pamiętamy, dopóki nasi
ojcowie i dziadkowie będą świadczyć o swoim
bohaterstwie i męczeństwie, będą obecni na
kartach historii. Dzisiaj, będąc tu, w Mied-
noje, przypominam o ofiarach tej nieludzkiej
zbrodni, o  naszej miłości i  pamięci, o  żalu
odczuwanym w tym miejscu.

Okolicznościowe wystąpienia zakończyła
prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabela
Sariusz-Skąpska, mówiąc m.in.: 

– Jest pięknym zwyczajem, aby wspominać
imiona tych, którzy odeszli. Odeszli, bo
często zatrzymała się nad nimi drapieżna
i  okrutna historia. Wymawiając ich imiona,
wierzymy, że dzięki temu wracają między
nas. (…) Chcielibyśmy przywołać tu wszyst-
kich. Każdemu poświęcić badaj minutę, na
co potrzeba ponad stu godzin, ponad cztery
dni i noce. Na Ścianie Pamięci wyryto 8288
nazwisk. 8288 nazwisk ofiar wpisano
w dwóch tomach księgi cmentarnej wydajnej
po otwarciu tej nekropolii w  2000  r. (…)
W apelach poległych powtarza się zawołanie

„Są wśród nas!”. W imieniu Federacji Rodzin
Katyńskich zapewniam ICH, tutaj obecnych,
że apel pamięci o NICH trwał, trwa i będzie
trwał. Nie oddamy naszej historii żadnym
instytucjom. Nie pozwolimy jej zawłaszczyć
politykom. Do  tego zobowiązuje nie tylko
pamięć, ale i przekonanie, że są wśród nas.
Jak zamordowany w  Charkowie Stanisław
Dąbrowski, którego wnuczka Agnieszka jest
z  nami, jak zamordowany w  Katyniu mój
dziadek Bolesław Skąpski. Są wśród nas!

Następnie prezesi Stowarzyszeń „Rodzina
Policyjna 1939 r.”, przedstawiciele Federacji
Rodzin Katyńskich, w  imieniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji inspek-
tor nadzoru wewnętrznego w  resorcie An-
drzej Sprycha, Komendant Główny Policji
wraz z ks. bp. Józefem Guzdkiem i kierow-
nictwem Policji, charge d’affaires a.i. wraz
z attaché obrony przy Ambasadzie RP i łącz-
nikiem polskiej Policji w Moskwie, kierow-
nictwo Stowarzyszenia Memoriał, wiceprezes
IPN, przedstawiciele służb i KAS oraz NSZZ
Policjantów złożyli wieńce i wiązanki kwia-
tów przed Tablicą Pamięci. Po czym prezesi
Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.”,
delegacja Federacji Rodzin Katyńskich, Ko-
mendant Główny Policji wraz z  kierownic-
twem Policji i  inspektorem nadzoru we-
wnętrznego w MSWiA, attaché obrony przy
Ambasadzie RP z łącznikiem polskiej Policji,
szefowie służb SG i SW oraz kierownictwo
Stowarzyszenia Memoriał złożyli wieniec
w rosyjskiej części cmentarza.

Ostatnia godzina pobytu na Polskim
Cmentarzu Wojennym w Miednoje przezna-
czona była dla rodzin poległych policjantów,
które indywidualnie odwiedziły mogiły swo-
ich bliskich. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

(konsultacja dyrektora BEH-MP KGP 
nadkom. Krzysztofa Musielaka)

05-07.09_Layout 1  11.09.2019  11:57  Strona 7



ZABEZPIECZENIE 80. rocznica wybuchu II wojny światowej POLICJA 997       wrzesień 2019 r.8

Na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
przyjechało 250 gości z całego świata. W ramach
operacji policyjnej ROCZNICA 2019 zabezpieczającej to
wydarzenie służbę pełniło kilka tysięcy policjantów
współpracujących z funkcjonariuszami pozostałych
służb, również z USA, obecnych ze względu na wizytę
w Warszawie wiceprezydenta Mike’a Pence’a. 

O perację ROCZNICA 2019 poprzedziły długotrwałe uzgad-
nianie planów, harmonogramów przylotów i eskort policyjnych
VIP-ów, rozmów z amerykańskim Secret Service, naszą SOP

i innymi instytucjami zaangażowanymi w bezpieczeństwo. 
– 11 oficerów łącznikowych tych służb zostało skierowanych do

Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji. Braliśmy
udział w wielu spotkaniach. Głównymi instytucjami, z którymi współ-
pracowaliśmy, były oczywiście MSWiA, ABW i  SOP – mówi szef
sztabu operacji, dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciej
Nestoruk. – Powstała cześć planistyczna operacji, zatwierdzona oso-
biście przez dowódcę operacji Komendanta Głównego Policji gen.
insp. dr. Jarosława Szymczyka. 

DOŚWIADCZENIE PROCENTUJE
Ponieważ Polska coraz częściej w ostatnich latach jest miejscem wiel-
kich wydarzeń wymagających dużego zaangażowania Policji i współ-
pracujących z nią służb, doświadczenie procentuje na każdym odcinku
zabezpieczenia. Zarówno w pracy sztabowej, jak i na ulicy. To było
najlepiej widać na trasach przejazdów kolumn z VIP-ami, gdzie obok
siebie często stali funkcjonariusze w różnych mundurach.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i najważniejsze
spotkania odbyły się 1 września, ale już od 28 września obowiązywał
na terenie całego kraju pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-
-CRP. Jego wprowadzenie miało charakter prewencyjny. Operacja
ROCZNICA 2019 rozpoczęła się 30 sierpnia. Do Warszawy przyje-
chało 40 delegacji zagranicznych z całego świata: głowy państw, sze-
fowie rządów, specjalni wysłannicy rodzin królewskich z  Europy,
przewodniczący parlamentów czy ministrowie spaw zagranicznych.
Wśród przybyłych gości był m.in. prezydent Niemiec Frank-Walter
Steinmeier, wiceprezydent USA Mike Pence wraz żoną oraz kanclerz
Niemiec Angela Merkel.

Służby nie zawiodły
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W ramach operacji ROCZ-
NICA 2019 przeprowadzono
podoperacje o  kryptonimach
WARSZAWA, ŁÓDŹ, KON-
TRA WARSZAWA, KONTRA
ŁÓDŹ, TERROR, ROZPOZ-
NANIE, CYBER, TRASA,
LOGISTYKA i MEDIA.

NIE TYLKO W
WARSZAWIE
Wieluń był pierwszym mias-
tem, gdzie pojawili się poli-
tycy. Miasto to zostało zbom-

bardowane przez wojska III Rzeszy 1 września 1939 r. o godz. 4.40
i dlatego teraz, 1 września 2019 r. wczesnym rankiem prezydent RP
Andrzej Duda oraz prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier od-
dali cześć ofiarom zbrodniczego nalotu.

– Ze względu na to wydarzenie przeprowadziliśmy podoperacje
policyjne ŁÓDŹ i KONTRA ŁÓDŹ, które zabezpieczały kontrter-
rorystycznie to przedsięwzięcie. Wykorzystaliśmy kilkuset policjan-
tów, którzy od godzin wczesnorannych zabezpieczali przejazd i pobyt
prezydenta Niemiec i pobyt prezydenta Polski – mówi insp. Maciej
Nestoruk. – Wszystko obyło się bez przeszkód i zgodnie z zaplano-
wanym harmonogramem goście udali się do Warszawy na uroczystości
centralne na pl. Marszałka Piłsudskiego.

Również skoro świt, ale na Westerplatte w Gdańsku, rozpoczęły
się obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystoś-
ciach wziął udział premier Mateusz Morawiecki oraz goście z całego
świata. Zabezpieczenie zostało przeprowadzone w ramach akcji po-
licyjnej zorganizowanej w oparciu o własne siły przez Komendę Miej-
ską Policji w Gdańsku. Podobnie jak w Wieluniu, tu też nie odnoto-
wano zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu.

POD STAŁYM NADZOREM
Mózg operacji znajdował się w  Centrum Operacyjnym Komendanta
Głównego Policji, gdzie Sztab Dowódcy Operacji ROCZNICA 2019 ko-
ordynował współpracę funkcjonariuszy i przedstawicieli Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych, Kancelarii Prezydenta RP, Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Ochrony Państwa, Straży
Granicznej, Służby Wywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej.

W tym czasie w Komendzie Stołecznej Policji nieprzerwanie działał
sztab, którego zadaniem było stałe monitorowanie sytuacji, zbieranie
informacji od poszczególnych dowódców odcinków i  reagowanie
w sytuacjach wymagających podjęcia stosownych działań. 

FILM ZŁOWIONY W SIECI
Na ulicach największą grupę stanowili funkcjonariusze prewencji
oraz służb kryminalnych, dużo pracy mieli policjanci drogówki,
a w stałej gotowości byli kontrterroryści. O bezpieczeństwo na Wiśle
dbali funkcjonariusze Komisariatu Rzecznego Policji, a przestrzeń
powietrzną patrolowały policyjne śmigłowce. Czuwano wszędzie,
także w  cyberprzestrzeni i  właśnie stamtąd napłynęła informacja
o groźbie zamachu terrorystycznego.

– Realizując zadania związane z bezpieczeństwem w cyberprzest-
rzeni w ramach zabezpieczania 80. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej ujawniliśmy wyglądający bardzo realnie film, w którym wypo-
wiadający się grozili dokonaniem zamachu podczas tych uroczystości.
W  związku z  tym komórki zwalczające cyberprzestępczość KSP
i KGP, działając wspólnie bardzo szybko dokonały ustalenia autora
tego filmu, a  następnie służby kryminalne namierzyły te osoby.
Z uwagi na to, że na filmie prezentowane były wyglądające bardzo
realnie jednostki broni, która wydawała się prawdziwa, zatrzymania
ze względów bezpieczeństwa dokonali funkcjonariusze z Samodziel-
nego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. Oka-
zało się, że mamy do czynienia w dwoma mężczyznami i kobietą,
obywatelami Ukrainy. Za swoje postępowanie będą musieli odpo-
wiedzieć, a prokuratura szczegółowo wyjaśnia okoliczności tego zda-
rzenia: dlaczego taki film został umieszczony, czemu to miało służyć
i czy rzeczywiście to zachowanie i zapowiedzi zamachu mogły być
realne – mówi rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz
Ciarka.

BILANS
W ramach operacji ROCZNICA 2019 Policja uczestniczyła w reali-
zacji kilkuset sprawdzeń pirotechnicznych pojazdów, hoteli czy tras
przejazdu. Zabezpieczono 16 imprez, uroczystości, spotkań oraz wy-
darzeń, w których uczestniczyło ponad 7 tys. osób. W trakcie działań
wykonano 129 eskort policyjnych oraz 66 zabezpieczeń przejazdów
uczestników obchodów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wykorzys-
tano statki powietrzne ze stanu Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP,
które w powietrzu pełniły służbę przez ponad 24 godziny.

WPIS MINISTRA
Po zakończeniu operacji ROCZNICA 2019 minister spraw wewnętrz-
nych i administracji na Twitterze zamieścił wpis:

„Minister Mariusz Kamiński: Dziękuję wszystkim służbom za za-
pewnienie bezpieczeństwa podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej. Państwa profesjonalizm i  skuteczność po raz
kolejny pokazały, że Polska jest krajem, w którym można czuć się
bezpiecznie”. 

oprac. ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Chyliński, Jacek Herok, Marek Krupa
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W uroczystości uczestniczyli prezydent RP Andrzej Duda wraz
z małżonką, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu
RP Elżbieta Witek, minister obrony narodowej Mariusz Błasz-

czak oraz minister spraw wewnętrznych i  administracji Mariusz Ka-
miński. Policję reprezentowali I zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz Augustyniak, komendant wojewódzki Policji w Kato-
wicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński oraz komendant Szkoły Policji
w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk. Wydarzenie rozpoczęła uro-
czysta msza w intencji ojczyzny w Kościele Garnizonowym pw. św. Ka-
zimierza Królewicza. 

Organizacja Centralnych Obchodów Święta Wojska Polskiego w Ka-
towicach była oddaniem hołdu powstańcom śląskim, którzy zdecydo-
wali o tym, że Śląsk stał się częścią Polski. Rok 2019 Sejm RP ustanowił
Rokiem Powstań Śląskich. W Święto Wojska Polskiego przypadła rów-
nież 99. rocznica Bitwy Warszawskiej. Dzień 15 sierpnia, w rocznicę

zwycięskiej bitwy w wojnie 1920 roku, został ogłoszony świętem Woj-
ska Polskiego w 1923 roku i pozostawał nim do roku 1947. Od 1992
roku święto Wojska Polskiego ponownie przypada 15 sierpnia. Bitwa
Warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata.

NOMINACJE I WYRÓŻNIENIA
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego to również czas uroczy-
stych nominacji na wyższe stopnie oraz wręczenia wyróżnień żołnie-
rzom. Podczas uroczystości na Śląsku prezydent Andrzej Duda wręczył
nominacje generalskie i admiralskie pięciu oficerom Wojska Polskiego
oraz wyróżnił zasłużonych dla ziemi śląskiej odznaczeniami państwo-
wymi. Na stopień generała dywizji zostali mianowani gen. bryg. Sła-
womir Kowalski – dowódca Centrum Operacji Lądowych – dowódca
Komponentu Lądowego, oraz gen. bryg. Krzysztof Radomski – do-
wódca 16. Dywizji Zmechanizowanej. Na pierwszy stopień generalski:
generała brygady, zostali mianowani pułkownicy Artur Jakubczyk –
zastępca dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej, i Krzysztof Walczak
– dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Na stopień kon-
tradmirała został mianowany komandor Piotr Nieć – dowódca 8. Flo-
tylli Obrony Wybrzeża.

– Jestem państwu bardzo wdzięczny za to, że trwacie państwo
wiernie przy Rzeczypospolitej i chcę was zapewnić, że Rzeczypos-
polita o was nie zapomni – powiedział prezydent Andrzej Duda do
żołnierzy w przemówieniu przed defiladą.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO Katowice POLICJA 997       wrzesień 2019 r.10

W tym roku 
na Śląsku
Tegoroczne Centralne Obchody Święta Wojska
Polskiego odbyły się 15 sierpnia 2019 r. w Katowicach.
Nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości
czuwali śląscy policjanci i funkcjonariusze z innych
garnizonów oraz zaprzyjaźnione służby.
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Z kolei premier Mateusz Morawiecki za-
akcentował znaczenie powstań śląskich
w odzyskaniu niepodległości.

– Defiladą w Katowicach pokazujemy jed-
ność Polski. Hart ducha naszych żołnierzy po-
kazał, jak Polacy cenią wolność, jak cenią nie-
podległość. To nasze umiłowanie wolności,
sprzeciw przeciw tyranii, nasze umiłowanie
praworządności i demokracji wpłynęło na losy
świata. Dziś, strzegąc granic kraju i służąc na
misjach zagranicznych, polscy żołnierze idą
w ślady powstańców śląskich – powiedział pre-
zes Rady Ministrów.

DEFILADA „WIERNI POLSCE”
Głównym punktem wydarzenia była defilada,
podczas której ulicami Katowic przemaszero-
wało blisko 2600 żołnierzy: pododdziały piesze
WP i krajów sojuszniczych z USA, Wielkiej Bry-
tanii, Rumunii i Chorwacji, przejechało ponad
180 jednostek sprzętu wojskowego, a na niebie
zaprezentował się zespół „Biało-Czerwone 
Iskry”, myśliwce F-16, samoloty transportowe
i śmigłowce, w sumie nad głowami widzów prze-
leciało ponad 60 statków powietrznych. W tym
roku po raz pierwszy w defiladzie udział wzięli
ratownicy górniczy oraz orkiestra górnicza. 

Defiladę obserwowało około 200 tys. wi-
dzów. Dla chętnych przygotowano również
wojskowy piknik „Wierni Polsce”, podczas
którego prezentowano sprzęt wojskowy i wy-
posażenie żołnierzy. 

ZABEZPIECZENIE
Śląscy policjanci dbali o  bezpieczeństwo
wszystkich zgromadzonych na uroczystości.
W zabezpieczeniu wzięli udział funkcjonariu-
sze wszystkich pionów służbowych: prewencji,
ruchu drogowego, kryminalnego i  logistyki
z KWP w Katowicach, katowickiego Oddziału
Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji w  Katowicach
oraz komend miejskich i powiatowych garni-
zonu śląskiego. Policjantów ze Śląska wspierali
również funkcjonariusze z  OPP z  Gorzowa
i Opola, wydziałów ruchu drogowego w Kiel-
cach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rze-
szowie i  Wrocławiu oraz komandosi z  samo-
dzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych
Policji w Krakowie, Łodzi, Opolu i Wrocławiu.
W sumie w zabezpieczeniu uroczystości wzięło
udział ponad 2200 policjantów, którzy wspólnie
z  żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, funk-
cjonariuszami Służby Ochrony Państwa i słu-
chaczami Szkoły Policji w Katowicach pilnowali
porządku oraz informowali mieszkańców Ka-
towic i  gości o  utrudnieniach w  ruchu. Od
strony policyjnej zabezpieczenie wojskowego
święta przebiegło spokojnie i bezpiecznie. 

KWP w Katowicach/IPK
zdj. Olaf Burakiewicz, Maciej Bajerski

Święto Lotnictwa Polskiego
28 sierpnia br. obchodziliśmy Święto Lotnictwa Polskiego. Jest to wspólne święto lotnictwa

wojskowego i  cywilnego, lotników, personelu naziemnego i  wszystkich osób związanych
z branżą lotniczą. Przed Pomnikiem Lotników Polskich poległych w latach 1939–1945 odbył
się uroczysty apel, a nad głowami uczestników przeleciały Iskry, znacząc na niebie biało-
-czerwony ślad. Gości przywitał gen. broni Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił
zbrojnych. W apelu uczestniczyli także I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
gen. broni Michał Sikora, a także dowódcy, komendanci i szefowie jednostek wojskowych
i uczelni wojskowych, przedstawiciele ducho-
wieństwa, wojskowego korpusu dyplomatycz-
nego, byli dowódcy sił powietrznych, komen-
danci, szefowie i  przedstawiciele służb
mundurowych i cywilnych. Policję reprezento-
wał zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Kamil Bracha. Nie zabrakło też we-
teranów, kombatantów, seniorów i sympatyków
lotnictwa, a także żołnierzy wojsk lotniczych. 

opracował KCh
zdj. KCh 

Prezydent podpisał ustawę o zaopatrzeniu
emerytalnym

Prezydent Andrzej Duda 13 sierpnia 2019 r. podpisał ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy o  zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz
ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zawiera zmiany dotyczące głównie dwóch kwestii:
1) warunków nabywania prawa do emerytury przez funkcjonariuszy przyjętych do

służby po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. oraz żołnierzy powołanych do zawodowej
służby wojskowej po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r.,

2) rekompensat pieniężnych w zamian za czas służby przekraczający określoną normę
godzinowego tygodnia służby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem nabycia prawa do emerytury przez
funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. oraz żołnierzy
powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. było
posiadanie ukończonych 55 lat życia i co najmniej 25 lat służby. 

Omawiana ustawa usuwa jeden z  warunków przejścia na emeryturę – ukończenie 
55 lat życia, a także powiązany z nim przepis, który dawał możliwość uzyskania emerytury
bez ukończenia 55 lat życia, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby funkcjonariusz osiągnął
25-letni staż służby, a zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie
funkcjonariusza (żołnierza zawodowego), pozostawiając jako jedyny warunek nabycia
praw do emerytury – 25 lat służby. 

Ustawa modyfikuje rozwiązania obowiązujące w poszczególnych ustawach dotyczące
rekompensat pieniężnych w zamian za czas służby przekraczający określoną normę go-
dzinową tygodnia służby. Reguluje też uprawnienie funkcjonariuszy do otrzymania czasu
wolnego albo rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający wspomniane normy.
Uregulowane zostały okresy rozliczeniowe, sposób wyliczania rekompensaty pieniężnej
i  terminy wypłat rekompensat pieniężnych. W przepisach przejściowych uregulowano
kwestię stosowania określonych przepisów dotychczasowych do czasu służby przekra-
czającego określoną normę godzinową tygodnia służby powstałą przed dniem wejścia
w życie ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 lipca 2019 r. 

prezydent.pl
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W lipcu oraz sierpniu br. przedstawiciele Komendy
Głównej Policji brali udział w obronach sprawozdań
Polski z realizacji postanowień międzynarodowej
konwencji zakazującej stosowania tortur, a także
konwencji dotyczącej zwalczania wszelkich form
dyskryminacji rasowej. Stanowi to okazję do
przybliżenia przebiegu takich wydarzeń, lecz od nieco
mniej formalnej strony. 

O rganizacja Narodów Zjednoczonych powstała w  1945 roku
w następstwie okrucieństw, jakie przyniosła między innymi
II wojna światowa. Zatem głównym celem ONZ jest przede

wszystkim dbałość o pokój i bezpieczeństwo na świecie, ale także
rozwój i wzmacnianie ochrony praw i wolności człowieka. 

ZJEDNOCZENI DLA BEZPIECZEŃSTWA
Wiele narodów, w tym Polska, zjednoczyło się, by ponad podzia-
łami tworzyć system ochrony bezpieczeństwa przed kolejnymi
wojnami i  innymi niebezpieczeństwami. Dzięki tym staraniom
powstała Międzynarodowa Karta Praw Człowieka, której częścią
jest między innymi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
a także pakty i konwencje zapewniające przestrzeganie praw oby-
watelskich, politycznych, gospodarczych, społecznych czy kultu-
ralnych. 

Dzięki uchwaleniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
powstała także Konwencja w sprawie eliminacji wszelkich form
dyskryminacji rasowej oraz Konwencja w  sprawie zakazu stoso-
wania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania. Nie wszyscy zdajemy sobie z  tego
sprawę, ale cała polska Policja realizuje postanowienia tego mię-
dzynarodowego prawodawstwa, przez co istotnie przyczyniamy
się do ochrony praw człowieka w  kraju i  na świecie. Obecność
policyjnych delegatów w Genewie służyła między innymi przed-
stawianiu wielkiego dorobku naszej formacji na rzecz ochrony
praw i wolności człowieka. 

BIURO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Główne procesy związane z międzynarodową kontrolą przestrzegania
praw człowieka odbywają się w  Biurze Narodów Zjednoczonych,
które znajduje się w Pałacu Narodów (Palais des Nations) w Gene-
wie. Ten imponujący budynek został zbudowany w latach 1929–1938
i służył jako siedziba główna Ligi Narodów, która była prekursorem
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pałac położony jest w pobliżu
Jeziora Genewskiego, u  podnóża Alp, które widoczne są z  okien
gmachu. Biuro NZ jest zarówno centrum konferencyjnym dla to-
czących się negocjacji dyplomatycznych, jak i miejscem do dyskusji
w kwestiach rozbrojenia i praw człowieka. 

Biuro zatrudnia ponad 1600  pracowników i  obsługuje ponad
8 tys. spotkań rocznie, co czyni je jednym z największych między-
rządowych centrów konferencyjnych na świecie oraz głównym
ośrodkiem światowej dyplomacji. Polska także należy do grona na-
rodów zjednoczonych skupionych na realizacji wspominanych po-
kojowych konwencji. Zatem obecność Polaków w Biurze NZ jest
widoczna, w tym wspomnianych już reprezentacji delegacji rzą-
dowych. 

Na cały system kontroli przestrzegania praw człowieka składają
się liczne instrumenty prawne, w tym między innymi tzw. ciała
traktatowe. Są to specjalne komitety powołane do monitorowania
realizowania przez państwa postanowień poszczególnych paktów
i  konwencji ONZ. Członkowie komitetów pochodzą z  całego
świata. Najczęściej stosowaną formą kontroli przestrzegania po-
stanowień konwencji lub paktu jest rozpatrywanie sprawozdań
z ich realizacji, czyli tak zwana obrona sprawozdania.

PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA
Przygotowanie sprawozdania to żmudny, pracochłonny i międzyre-
sortowy proces gromadzenia danych, informacji o postępach w za-
kresie stosowania konwencji. Poszczególne resorty otrzymują pytania

Za kulisami ONZ
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni
rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art.1).

Instalacja krzesła z połamaną nogą przed siedzibą
ONZ symbolizuje protest przeciwko używaniu
w konfliktach zbrojnych min przeciwpiechotnych
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z wiodącego ministerstwa. Sformułowane odpowiedzi tworzą kil-
kudziesięciostronicowy dokument tłumaczony na język angielski.
Na podstawie przedłożonego przez państwo sprawozdania oraz in-
formacji pochodzących z innych źródeł (np. RPO, organizacje po-
zarządowe) komitety opracowują tzw. listę pytań wstępnych (ang.
„list of issues”). Jest ona przekazywana państwu przed rozpatrze-
niem sprawozdania. Państwo przekazuje pisemną odpowiedź na py-
tania najpóźniej w dniu rozpatrywania sprawozdania. Procedura roz-
patrywania sprawozdania, tzw. obrona sprawozdania, oparta jest na
konstruktywnym dialogu z delegacją rządową państwa, które złożyło
sprawozdanie.

OBRONA SPRAWOZDANIA 
Obrona sprawozdania stanowi następstwo tzw. procedury sprawoz-
dawczej, która odbywa się co kilka lat. W praktyce polega to na
tym, że wyznaczony resort przyjmuje odpowiedzialność za przygo-
towanie merytorycznego sprawozdania krajowego dla członków okre-
ślonego komitetu ONZ. W przypadku obrony sprawozdania na rzecz

Komitetu Przeciwko Torturom (lipiec br.) było to Ministerstwo
Sprawiedliwości. W przypadku sprawozdania na rzecz Komitetu
ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (sierpień br.) wskazane zos-
tało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zarówno
w  procesie przygotowań, jak i  obron Konwencji w  Genewie brali
udział przedstawiciele Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka w Ga-
binecie KGP: Marta Krasuska oraz mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz.
Wyznaczenie do udziału w  procesie przygotowań sprawozdania
i obron wiąże się z wielką odpowiedzialnością za każdy opracowany
dokument, dane statystyczne, rzetelność i  aktualność informacji
prezentowanych przed członkami komitetu, transmitowanymi na
żywo przez telewizję ONZ (UN Veb TV). Efektem obrony spra-
wozdania jest opracowanie przez komitety uwag końcowych (ang.
„concluding observations”). Przekazują one państwu składającemu
sprawozdanie pozytywne aspekty dokonanych przez nie zmian i re-
form oraz poruszają kwestie, które je zaniepokoiły i, ich zdaniem,
wymagają podjęcia odpowiednich środków w celu poprawy panującej
sytuacji. 

PRESTIŻ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I EMOCJE 
Przed każdą obroną oraz w jej toku pojawiają się naturalne emocje
i wiele sytuacji stresowych. Delegaci muszą się cechować dużą

wiedzą o  współczesnym świecie, samodzielnością, znajomością
protokołu dyplomatycznego, języka angielskiego lub francuskiego.
W trakcie pobytu w Genewie, organizowane są narady służbowe
delegacji rządowej w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ.
Po pierwszej sesji obrony, na której członkowie komitetu zadają
wiele pytań, następuje odprawa koordynująca proces przygoto-
wywania odpowiedzi oraz kolejność zabierania głosu w dniu na-
stępnym. Przygotowania odpowiedzi trwają na ogół do późnych
godzin nocnych. Wymaga to pilnych konsultacji, a często akcep-
tacji przez uprawnione osoby. W czasie trwania obrony rozwijana
jest w Policji tzw. ogólnopolska sieć punktów kontaktowych, któ-
rych celem jest bieżące wspieranie delegatów. Punkty kontaktowe
koordynowane są przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka
w KGP. Następnego dnia następuje etap odpowiedzi na pytania
członków komitetu, kolejna tura pytań komitetów oraz bezpo-
średnio następująca po nich sesja odpowiedzi ad hoc delegacji.
Odpowiedzi muszą być bardzo precyzyjne, niebudzące wątpli-
wości, krótkie i  rzeczowe. Wypowiedzi tłumaczone są na język
angielski, a następnie francuski i hiszpański. Istotnym nietaktem
jest używanie telefonów, rozmawianie, czy wykonywanie jakich-
kolwiek gestów. Nazywamy to momentem „kamiennych twarzy”.
Podczas obrony przed Komitetem Przeciwko Torturom Marta
Krasuska broniła między innymi tez na temat liczby i  jakości
szkoleń z zakresu praw człowieka, w tym prewencji tortur, a także
monitoringu wizyjnego w policyjnych miejscach detencji i poko-
jach przesłuchań czy też nadzoru służbowego nad używaniem pa-
ralizatorów. Przedstawiła także zagadnienia badań osób zatrzy-
manych. Komitet pozytywnie ocenił wyposażenie polskich
policjantów w  kamery nasobne. Marta Krasuska doprecyzowała
to zagadnienie, przekazując komitetowi informacje o celach użycia
kamer oraz planach zwiększenia ich liczby. Przed Komitetem ds.
Likwidacji Dyskryminacji Rasowej mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz
wykazywał między innymi, jak wielki dorobek posiada polska Po-
licja w zakresie walki i zapobiegania przestępstwom z nienawiści.
Udowodniał tezę, że wzrosty i spadki statystyczne tego rodzaju
przestępstw wiążą się z wieloma działaniami Policji na rzecz re-
dukcji ciemnej liczby w tym obszarze. Wykazał także, jakie czyn-
niki społeczno-kulturowe mogą mieć wpływ na to, że nie wszyscy
pokrzywdzeni zawiadamiają Policję. Zanegował stosowanie tzw.
profilowania etnicznego w Policji. 

mł. insp. KRZYSZTOF ŁASZKIEWICZ
pełnomocnik KGP ds. ochrony praw człowieka

Mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz,
pełnomocnik KGP ds. ochrony
praw człowieka:
– Warto wiedzieć i pamiętać, że każdy
z nas profesjonalną służbą i pracą na
rzecz społeczeństwa wypełnia man-
dat pokojowych zobowiązań między-
narodowych. Delegaci wypełniają 
jedynie misję „posłów”, którzy rela-
cjonują dorobek będący częścią
służby i pracy każdej i każdego z nas.
Dlatego powtórzę swoje zawodowe motto: „Każdy kto służy
i  pracuje w  Policji powinien być obrońcą praw człowieka”.
Państwa praca i zaangażowanie pozwalają z dumą i podnie-
sioną głową bronić racji Polski przed komitetem ONZ, lecz
zdarzające się czasem negatywne incydenty istotnie utrudniają
ten proces.
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C zęsto się zdarza, że w  kontaktach
z  osobą niepełnosprawną nie wiemy,
jak się zachować. Jedni wykazują nie-

naturalną troskliwość, inni onieśmielenie,
niektórzy zdziwienie, a  nawet zniecierpli-
wienie. Ci pierwsi dają do zrozumienia, że
traktują osobę niepełnosprawną jako zupeł-
nie bezradną, ci drudzy – jak kogoś, kto jest
inny, dziwny, a nawet trochę niewygodny.

Nie wiedząc, jak się zachować wobec
osoby niepełnosprawnej, często unikamy
kontaktu wzrokowego z nią, a zdarza się, że
rozmawiamy o  tej osobie z  jej opiekunem
niejako ignorując jej obecność.

PODSTAWOWE ZASADY
W świadomości społecznej funkcjonują ste-
reotypy o niepełnosprawnych i to ich prze-
łamanie jest pierwszym warunkiem prawid-
łowego kontaktu z osobą niepełnosprawną. 

To, że ktoś jest osobą z  niepełnos-
prawnością – nie oznacza, że jest nie-
sprawny intelektualnie!

To, że ktoś jest niewidomy – nie 
zawsze oznacza, że kompletnie nie
widzi!

To, że ktoś jest niesłyszący – nie
oznacza, że jest całkowicie głuchy!

To, że ktoś jeździ na wózku – nie
oznacza, że jest niezaradny życiowo! 

To, że ktoś jest niepełnosprawny in-
telektualnie – nie umniejsza jego god-
ności!

Dopiero przełamując takie stereotypy,
można osoby niepełnosprawne rozumieć
i akceptować jako jednych z nas. 

Aby obsłużyć osobę z niepełnosprawnością
profesjonalnie i  taktownie, policjant powi-

nien wiedzieć, na czym polegają określone
dysfunkcje, jakie wynikają z  nich potrzeby
i jakie są możliwości pomocy. Ale bez względu
na rodzaj niepełnosprawności osoby, z którą
ma do czynienia, najważniejsza jest właściwa
relacja, jaką stworzy w kontakcie z taką osobą.

Aby to osiągnąć należy:
* odrzucić stereotypy na temat osób z nie-

pełnosprawnością,
* traktować osobę niepełnosprawną w spo-

sób naturalny, 
* pomóc, ale nie narzucać się, zapytać, ja-

kiej ewentualnie pomocy oczekuje.

RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
– RODZAJE POMOCY
Osoby z różnymi rodzajami niepełnospraw-
ności napotykają różnego rodzaje problemy
w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby z  niesprawnością narządu
wzroku

Ten typ niesprawności może mieć różny
stopień i zakres – od niedowidzenia po cał-
kowitą ślepotę. Od stopnia tej niesprawności
zależy funkcjonowanie danej osoby, ale cechą
wspólną jest ograniczona możliwość odbie-
rania informacji wizualnych.

Jeśli w jednostce Policji znalazła się osoba
całkowicie niewidoma bez przewodnika na-
leży zaproponować jej asystę. Trzeba wtedy
pamiętać o kilku podstawowych zasadach obo-
wiązujących przewodnika osoby niewidomej: 

– przewodnik zgłasza gotowość pomocy
przez lekkie dotknięcie swoją dłonią
dłoni lub przedramienia osoby niewido-
mej, osoba niewidoma chwyta przewod-
nika za ramię tuż powyżej łokcia, dzięki
czemu pozostaje pół kroku za przewod-
nikiem, który idąc jako pierwszy, ma kon-
trolę nad przeszkodami;

– przewodnik informuje osobę niewidomą
dokąd i którędy idą, a także o zbliżają-
cych się przeszkodach;

– jeśli przewodnik musi odejść na chwilę,
informuje o tym prowadzoną przez siebie
osobę, pamiętając, żeby nie zostawiać jej
na środku pomieszczenia; 

– jeżeli przewodnik musi zostawić osobę
niewidomą samą w nowym miejscu, po-
winien opisać pomieszczenie i drogę do
wyjścia. 

Policjant musi pamiętać, że komunikacja
z użytkownikiem niewidomym lub niedowi-
dzącym jest utrudniona, ponieważ nie od-
biera on informacji płynących z  gestów, mi-
miki czy postawy ciała, a jedynie z informacji
słownej. Dlatego każda podawana informacja
musi być precyzyjna i bardzo konkretna. 

W przypadku, gdy osoba niewidoma jest
z psem przewodnikiem, trzeba pamiętać, że
pies przewodnik jest w pracy. Nie wolno go
głaskać, mówić do niego, a nawet nawiązywać
z nim kontaktu wzrokowego.

Osoby z niepełnosprawnością narządu
słuchu

Jeśli osoba niedosłysząca używa aparatu
słuchowego, należy mówić wyraźnie, ale bez
specjalnego natężenia głosu, gdyż aparaty
słuchowe dostosowane są z  reguły do nor-
malnego tonu i wysokie dźwięki mogą ulec
zniekształceniu. 

Osoby niedosłyszące, które nie używają
aparatów słuchowych, mogą odebrać infor-
mację mówioną, jeśli ich szczątkowe słysze-
nie wspomoże odczytywanie komunikatu
z  ust rozmówcy. Należy utrzymywać stały
kontakt wzrokowy z taką osobą, mówić wy-
raźnie, niezbyt szybko, nie zasłaniać ust.
Trzeba też pamiętać o usunięciu czynników
rozpraszających uwagę, np. wyłączeniu radia
w pomieszczeniu czy przymknięciu okna wy-
chodzącego na ruchliwą ulicę. 

Ubytek słuchu często związany jest z nie-
wyraźną mową. Nie należy udawać, że każda
wypowiedź została zrozumiana, w razie po-
trzeby należy prosić o powtórzenie.

Policjant wobec osoby 
z niepełnosprawnością

W Polsce jest około 5 milionów osób z niepełnosprawnością. 
Każdy policjant w swojej pracy na pewno spotkał się albo spotka z taką osobą. 

Musi wtedy umieć dostosować swoje zachowanie do specyfiki sytuacji. 
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Z osobami niesłyszącymi, które znają tylko
język migowy, w sytuacji gdy w danej jedno-
stce nie ma pracownika posługującego się
tym językiem, należy porozumiewać się
przez pisanie na kartce. Jeśli natomiast oso-
bie niepełnosprawnej towarzyszy tłumacz
języka migowego, trzeba utrzymywać kon-
takt wzrokowy z  osobą niepełnosprawną
i zwracać się bezpośrednio do niej, a nie do
tłumacza.

W kontakcie z osobami z niesprawnością
narządu słuchu potrzebna jest duża cierpli-
wość i  koncentracja, życzliwe powtarzanie
niezrozumiałej wypowiedzi lub jej napisanie
na kartce.

Osoby z niesprawnością fizyczną
Stopień tego rodzaju niepełnosprawności

może być bardzo zróżnicowany, od zupełnej
niemożności samodzielnego poruszania się,
po możliwość wstania z wózka i pokonania
krótkiego dystansu. 

Dla osób z  tym rodzajem niesprawności
najważniejsze jest, aby nie było barier archi-
tektonicznych w dostępie do budynku oraz
umożliwienie swobodnego przemieszczania
się wewnątrz. 

* W rozmowach z osobą na wózku inwa-
lidzkim należy zająć miejsce siedzące lub
stanąć w niewielkiej odległości od rozmówcy,
aby nie musiał on nadwyrężać mięśni szyi. 

* Jeżeli policjant dyżurny nie jest zza
biurka dobrze widoczny, powinien wyjść, aby
obsłużyć niepełnosprawnego.

* Wózek stanowi część przestrzeni oso-
bistej osoby niepełnosprawnej – funkcjona-
riusz nie może więc nim dysponować, np.
opierać się na nim, czy przesuwać osobę
z wózkiem bez pytania jej o zgodę.

* W razie wątpliwości, w jaki sposób po-
móc przy transporcie osoby na wózku inwa-
lidzkim, trzeba ją o to zapytać. Nie trzeba

unikać słów: pójść, chodzić. Osoby porusza-
jące się na wózku używają tych słów w sposób
naturalny. 

PROFESJONALNE
PRZYGOTOWANIE 
Idealna byłaby sytuacja, gdyby wszyscy poli-
cjanci byli profesjonalnie przygotowani do
obsługi petentów z  niepełnosprawnością.
W  trakcie kursu podstawowego uzyskują 
jedynie podstawową wiedzę na ten temat.

Znakomitą pomocą w wypracowywaniu od-
powiednich postaw w kontaktach z osobami
dysfunkcyjnymi może być publikacja dostępna
na stronach wielu instytucji i organizacji w in-
ternecie, np. „Praktyczny poradnik savoir-
-vivre wobec osób niepełnosprawnych”. Jest
to przejrzysty, przystępnie napisany, ilustro-
wany rysunkami i anegdotami poradnik, z któ-
rym powinien się zapoznać nie tylko każdy
policjant, ale właściwie wszyscy. Oto niektóre
adresy stron internetowych, gdzie można zna-
leźć wspomnianą publikację:

* http://niepelnosprawni.sggw.pl/MPIPS
_Savoir_vivre.pdf;

* https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/
files/pliki/savoir-vivre.pdf;

* https://rownosc.info/bibliography/publi-
cation/praktyczny-poradnik-savoir-vivre-
wobec-osob-niepen.

Wskazówki, jak zachować się powinien poli-
cjant wobec osoby z niepełnosprawnością, zna-
leźć można także w poradniku „Po pierwsze
człowiek” pod redakcją mł. insp. Krzysztofa
Łaszkiewicza, pełnomocnika KGP ds. ochrony
praw człowieka, w rozdziale poświęconym oso-
bom z niepełnosprawnością (s. 53–61).

ELŻBIETA SITEK
zdj. Paweł Ostaszewski

(W tekście wykorzystano informacje zawarte w „Prak-
tycznym poradniku savoir-vivre wobec osób niepełnos-
prawnych” oraz w poradniku „Po pierwsze człowiek”)

Obrazkowa karta komunikacji między osobami głuchymi a policjantami ruchu drogowego
i osobami słyszącymi
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Tu większość telefonów nie ma
zasięgu. Nie działa w nich internet.
To zdecydowanie nie jest miejsce
na wakacje z dziećmi. To jest
Ośrodek Szkolenia Poligonowego
Wojsk Lądowych w Wędrzynie.
Od 30 czerwca do 5 lipca br.
ćwiczyło na nim czterystu
funkcjonariuszy prewencji Policji.  

M iejsce jest niezwykłe. W  pagórko-
watym, zalesionym terenie są strzel-
nice bojowe dla czołgów i piechoty,

lądowisko dla śmigłowców, ale przede
wszystkim jeden z największych w Europie
zurbanizowany ośrodek szkoleniowy, wybu-
dowany w latach 70. XX wieku z myślą o do-
skonaleniu jednostek do walki w  mieście.
Ale są też miejsca porzucone przez ludzi
i przejęte przez przyrodę, czyli świetne do
ćwiczeń nie tylko dla żołnierzy, ale także dla
policjantów prowadzących działania pości-
gowe i poszukiwawcze.

Jest upał. Może nawet 40 stopni. Na od-
prawie kierownik ćwiczeń insp. Dariusz Dy-
miński, ówczesny zastępca dyrektora Głów-
nego Sztabu Policji KGP, mówi o  zakazie
używania środków pozoracji pola walki i za-
chowaniu nadzwyczajnych środków ostroż-
ności oraz o wielogodzinnym wysiłku w dzień
i w nocy. Ale mówi także o  integracji poli-
cjantów z  różnych stron kraju i  oderwaniu
od rutyny codziennej służby. Już wiadomo,
że będzie nie tylko ciężko, ale i  ciekawie.
Po twarzach policjantów widać, że czegoś ta-
kiego chyba im brakowało.

W POŚCIGU ZA ZBIEGAMI
Główną nicią ogólnopolskiego ćwiczenia 
dowódczo-sztabowego dla policjantów od-
działów prewencji Policji i  samodzielnych
pododdziałów prewencji Policji pod krypto-
nimem WĘDRZYN 2019 jest zdarzenie,
które rozpoczyna się na leśnej drodze. Kon-
wój przewożący więźniów spotyka przestęp-
ców przebranych za funkcjonariuszy CBŚP.
Konwojenci zostają sterroryzowani, a więź-
niowie uciekają. Plan bandytów jednak
szybko się sypie. Powodują wypadek dro-
gowy z autobusem i muszą uciekać pieszo.
Tu pojawiają się kolejne zdarzenia. Ścigający
ich policjanci udzielają pomocy rannym z au-

tobusu i  jednocześnie prowadzą działania
kontrolno-blokadowe i meldunkowo-obser-
wacyjne. Ponieważ nie działają telefony,
zdani są na mapy i orientację w terenie. Roz-
stawiają Ruchome Stanowisko Dowodzenia. 

Zadanie jest trudne, bo teren rozległy,
a bandyci są uzbrojeni i także mają swój plan
działania. Chcą dostać się do miasta. Poli-
cjanci wyłapują kolejnych przestępców, ale
wchodząc między domy, trafiają pod grad kul.
Otaczają miejscowość Nowy Mur i przeszu-
kują budynek po budynku. Bandyci mają 
zakładnika policjanta. Długo nie chcą się
poddać, ale ostatecznie składają broń. Finał

pościgu rozgrywa się nocą, w budynku poczty.
Policjanci w trakcie akcji wykorzystują nok-
towizory i kamery termowizyjne. Niektórzy
po raz pierwszy w swojej służbie. To kolejne
cenne doświadczenie, które tutaj zdobyli.
Ostatni przestępca zostaje ujęty.

PROJEKT NA TRZY LATA
Ćwiczenia praktyczne w  warunkach poli-
gonowych w  Wędrzynie były pierwszymi
z trzech przewidzianych przez Główny Sztab
Policji Komendy Głównej Policji, realizujący
projekt pn. „Szkolenie funkcjonariuszy Poli-
cji w zakresie prowadzenia działań pościgo-

W pościgu za zbiegami

Przestępcy mogą być
bardzo blisko

Pomoc poszkodowanym
w wypadku drogowym
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wych” (PL/2018/PR/0059) finansowany
z  unĳnego Funduszu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. 

– Trzy lata temu mieliśmy ćwiczenia „Dy-
wersja 2016”. Wtedy eksperci z wojska i BOA
zwrócili nam uwagę, że policjanci nie umieją
poruszać się w lesie. W 2017 r. zorganizowa-
liśmy wspólne szkolenie z  komandosami
w Lublińcu. Oni opowiadali nam, czego by
się bali, gdyby szukała ich policja innego
kraju w lesie czy budynkach i  jaką taktykę
najlepiej przyjąć przez policjantów – mówi
mł. insp. Paweł Pinda z Wydziału Operacyj-
nego GSP KGP. – To dało nam do myślenia.
W 2017 roku powołaliśmy zespół, który na-
pisał taktykę oddziałów prewencji praktycz-
nie od nowa, opierając się na taktyce woj-
skowej i  grup paramilitarnych. Taktyka ta
zdobyła akceptację Komendanta Głównego
Policji i od 2018 r. normuje nasze działania
pościgowe oraz poszukiwawcze. Poszliśmy
jednak dalej. Napisaliśmy projekt unĳny
z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i korzystając z niego, chcemy wyszkolić tre-
nerów, którzy potem będą szkolili policjan-
tów w swoich jednostkach. 

Projekt jest rozpisany na lata 2018–2020.
W pierwszym etapie kupiono sprzęt (kamery

termowizyjne, noktowizory, busole etc.).
W tym roku w Szkole Policji w Słupsku pro-
wadzonych jest 14 szkoleń pięciodniowych,
podczas których dowódcy plutonów prewen-
cji i  policjanci zespołów szkolenia uczą się
planowania, taktyki i  działań w  plutonach.
To oni potem będą swoją wiedzę przekazy-
wali podwładnym. Sposobem sprawdzenia
ich umiejętności są ćwiczenia praktyczne.
Pierwsze było właśnie w Wędrzynie, drugie
będzie jesienią w  Drawsku Pomorskim,
a trzecie wiosną 2020 r. w Nowej Dębie. Po-
nieważ jest 21 pododdziałów, podczas każ-
dych ćwiczeń będzie szkoliło się siedem.
W  tym pierwszym uczestniczyli policjanci
z: OPP w Katowicach, OPP we Wrocławiu,
SPPP w Bielsku-Białej, SPPP w Częstocho-
wie, SPPP w Gorzowie Wlkp., SPPP w Opolu
i SPPP w Legnicy. 

NOC NIE MUSI BYĆ CIEMNA
– Szkolenie to jest naturalną kontynuacją
ubiegłorocznych ćwiczeń GARDA 2018, z tą
różnicą, że wtedy mieliśmy 1200 ludzi i pro-

wadziliśmy szkolenie głównie z przywracania
porządku publicznego. Tutaj mamy trzy ćwi-
czenia po 400 osób, ale doskonalimy wyłącz-
nie działania pościgowo-poszukiwawcze
z wejściem pododdziału do lasu czy skrytym
podejściem z  zachowaniem dyscypliny
światła i  dźwięku – mówi mł. insp. Paweł
Pinda. – Kładziemy nacisk na działania
nocne, żeby policjanci wiedzieli, w którym
momencie zastosować noktowizję, a  kiedy
termowizję. Przez ten projekt chcemy także
nasycić pododdziały sprzętem, bo przyda się
on w wielu innych działaniach Policji.

Ćwiczenia WĘDRZYN 2019 przygotował
Główny Sztab Policji KGP przy wsparciu
Szkoły Policji w Słupsku, Centralnego Pod-
oddziału Kontrterrorystycznego Policji
„BOA”, komend wojewódzkich w Gorzowie
Wlkp. i Szczecinie, oddziałów i  samodziel-
nych pododdziałów prewencji Policji oraz
wojska, które udostępniło swój Ośrodek
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
w Wędrzynie. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

W poszukiwaniach zbiegów wykorzystano
dron

Podczas przeszukania opuszczonego
miasta, sprawdzono każdy budynek

Nocą wykorzystano noktowizory i kamery
termowizyjne
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W jubileuszowym i ważnym dla polskiej Policji roku,
w którym przypada 100. rocznica powołania Policji
Państwowej, oprócz wielu znamienitych uroczystości
nie mogło zabraknąć również spotkania członków
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA –
International Police Association). 17 sierpnia 2019 r.
członkowie IPA z trzynastu krajów spotkali się
w Warszawie na konferencji „100-lecie polskiej policji
i 15 lat Straży Granicznej w IPA”. 

W języku esperanto „Servo per Amikeco”, po polsku „służyć
przez przyjaźń”, po angielsku „Service through friendship”
– to motto Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Ce-

lem organizacji jest tworzenie i umacnianie więzi przyjaźni między
członkami policji, promowanie współpracy międzynarodowej w dzie-
dzinie społecznej, kulturalnej i zawodowej. 

I  rzeczywiście, atmosfera na konferencji była bardzo przyjazna
i serdeczna, a każdy z przybyłych na konferencję podkreślał, że jest
to istotą policyjnej organizacji pozarządowej. W  spotkaniu konfe-
rencyjnym uczestniczyły delegacje policyjne z:  Czech, Słowacji,
Litwy, Cypru, Rumunii, Irlandii, Węgier, Szwecji, Estonii, Łotwy,
Portugalii, Niemiec i Mołdawii. IPA zrzesza około 360 000 członków
z prawie 100 krajów, z których 65 to stowarzyszone sekcje narodowe.
W Polsce do IPA należy około 10 tysięcy osób. Są to zarówno czynni
funkcjonariusze, jak i emeryci Policji i Straży Granicznej.

Podczas konferencji zagraniczni goście mogli obejrzeć prezentację
polskich mundurów od Policji Państwowej po czasy współczesne oraz
publikacje historyczne. Historię Policji Państwowej przybliżył Adam
Pietrzykowski z Policyjnej Grupy Rekonstrukcji Historycznych w Kroś-
nie, który prezentację poprowadził w mundurze z okresu międzywoj-
nia. Sekretarz generalny polskiej sekcji IPA Krzysztof Kapturski przed-

stawił historię z  lat 1945–1990, a  Aneta Sobieraj – wiceprezydent
polskiej sekcji IPA opowiedziała zebranym o  współczesnej Policji,
ilustrując temat filmem pt. „Polska Policja dziś”, zrealizowanym przez
Biuro Komunikacji Społecznej KGP. Gości szczególnie zainteresowała
flota pojazdów, które są w dyspozycji polskiej Policji, a  szczególnie
samochody wykorzystywane przez grupy specjalne SPEED.

– 100 lat policji w Polsce to dla nas ważny jubileusz i nie mógł po-
zostać niezauważony przez członków naszego stowarzyszenia. To właś-
nie noszenie munduru jest tym, co nas łączy i daje możliwość bycia
członkiem IPA. Chcieliśmy nie tylko uczcić go w swoim gronie, ale
przy tej okazji pokazać naszym zagranicznym przyjaciołom, jak zmie-
niała się polska policja na przestrzeni lat, jak momentami trudne, a na-
wet tragiczne losy spotkały tę formację w ostatnim stuleciu. Chcieliśmy
też, by zobaczyli, czym zajmujemy się obecnie, co osiągnęliśmy i jak
służymy społeczeństwu dzisiaj – mówi Aneta Sobieraj.

PRAWA CZŁOWIEKA 
IPA poprzez przyjacielskie relacje między ludźmi zachęca również
do pokojowego współistnienia narodów oraz szczególnie zwraca
uwagę na prawa człowieka, które dotyczą również policjantów.

Michael Odysseos z Cypru, obecnie członek honorowy IPA, wcześ-
niej prezydent IPA w zarządzie międzynarodowym przez 12 lat, pod-
kreślił, że IPA to nie jest typowo zawodowa, służbowa organizacja. 

– Tu nie chodzi tylko o zwalczanie przestępstw. Byliśmy razem
po to, aby sobie pomagać, wspieraliśmy się podczas walki z prze-
stępczością. Ale najważniejsze było pomaganie i szanowanie się wza-
jemne. Takie spotkania jak dzisiaj są bardzo istotne. Ważne, żebyśmy
mówili podczas nich o prawach człowieka. Respektowanie praw czło-
wieka w policji jest bardzo istotnym tematem. Bardzo mało mówi
się o prawach policjanta jako człowieka i to trzeba zmienić – powie-
dział były prezydent IPA. 

BEZ GRANIC
May-Britt Rinaldo Ronnebro ze Szwecji wstąpiła do Policji w 1976
roku, a do IPA w 1981 roku, obecnie jest przewodniczącą Komisji

Służyć przez przyjaźń
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Profesjonalnej i prezesem IPA w swoim kraju. Opowiadała o zmia-
nach, jakie zaszły na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat. 

– Zmieniło się przede wszystkim to, że kiedyś byliśmy takimi
regionalnymi policjami w dystryktach, natomiast teraz policja jest
tak naprawdę międzynarodowa. Duża zmiana polega na tym, że
musimy być teraz bardziej otwarci. Bardzo wzrósł wśród policjan-
tów poziom wyedukowania. W Szwecji mamy na przykład duży
napływ emigrantów, musimy wiedzieć coraz więcej na temat ich
kultury. Trzeba cały czas się rozwijać, być uważnym, bo świat nie
stoi w miejscu. To się dzieje na całym świecie, przestępcy też nie
trzymają się wytyczonych granic, doszła też cyberprzestępczość. 

Największym wyzwaniem jest zharmonizowanie działań i prze-
pisów prawnych tak, żeby przestępstwo, które popełnione zostało
w jednym kraju, było również uznawane za przestępstwo w dru-
gim. Dzisiaj przestępca może się znajdować tak naprawdę wszę-
dzie – mówiła o współczesnych wyzwaniach May-Britt Rinaldo
Ronnebro.

Ważnym elementem w stowarzyszeniu są też szkolenia i semi-
naria. Mówił o tym Janek Pedask z Estonii, należący do IPA od
12 lat.

– Mamy też seminaria dla młodych policjantów, każdego roku
na inny temat. Spotykamy się w gronie międzynarodowym. Daje
to funkcjonariuszom duże możliwości rozwoju. Nie tylko otrzymują
profesjonalną wiedzę, ale również przyjaźń, którą mogą wykorzystać
podczas pracy. W 2014 roku byłem właśnie na takim seminarium
w Australii i bardzo mi to pomogło w pracy zawodowej.

Janek Pedask przekonywał również, że praca w policji to nie
jest taka normalna praca, to jest również styl życia. Wspomniał
też o emerytach policyjnych, którzy dzięki IPA dalej są w policyj-
nej rodzinie, odwiedzają się nawzajem, nie zapominają o sobie. 

– To ważne, abyśmy się spotykali między granicami. Jestem
bardzo szczęśliwa, że mogłam przyjechać do Polski, ponieważ naj-
częściej jesteśmy zapraszani przez kraje graniczące z nami. Poza
takimi spotkaniami również się komunikujemy. Można traktować
IPA jako hobby, ale to również jest wymiana doświadczeń. Te
spotkania są bardzo ważne i  istotne jest, abyśmy mieli ciągły
i bezpośredni kontakt ze sobą i uczyli się wzajemnie od siebie –
podsumowała konferencją May-Britt Rinaldo Ronnebro. 

IZABELA PAJDAŁA
zdj. autor

R E K L A M A
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Rozmowa z podinsp. Mateuszem
Walczakiem, szefem Komórki
Koordynacji Działań Krajowych Biur
INTERPOLU w Rejonie Europy
w Sekretariacie Generalnym
INTERPOLU w Lyonie 

W tym roku mĳa Panu dwadzieścia lat
służby, zaczynał Pan w Komisariacie Policji
w Czerwonaku, podlegającym pod KMP
w Poznaniu, dziś koordynuje Pan działania
lokalnych biur INTERPOLU w całej Europie –
jaka to była droga? 

– Zaczynałem jak większość policjantów
w Polsce od zespołu patrolowo-interwencyj-
nego. Najpierw był Czerwonak, potem Ko-
misariat Policji Poznań-Stare Miasto, następ-
nie Wydział Zabezpieczenia Miasta KMP
w Poznaniu, a w końcu wydział kryminalny
na poznańskim Starym Mieście. Policyjne
rzemiosło poznałem od podszewki. Skoń-
czyłem studia prawnicze i w 2007 r. zostałem
przeniesiony do Komendy Głównej Policji,
gdzie pracowałem na stanowisku dyżurnego
Biura SIRENE w  Biurze Wywiadu Krymi-
nalnego, a następnie dyżurnego Biura Mię-
dzynarodowej Współpracy Policji. Służba
w Sekcji Całodobowej Obsługi Międzynaro-
dowego Przepływu Informacji BMWP KGP
pozwoliła mi na zdobycie bardzo szerokiego
doświadczenia w zakresie współpracy mię-
dzynarodowej. W 2014 r. powierzono mi obo-
wiązki kierownika Sekcji ds. INTERPOLU
w  Wydziale Koordynacji Międzynarodowej
Wymiany Informacji BMWP KGP. 

I to właśnie, gdy Pan kierował polską
Sekcją ds. INTERPOLU, zapadła decyzja
o organizacji 47. Europejskiej Konferencji
Regionalnej INTERPOLU w Polsce w 2019 r. 

– Rzeczywiście, właśnie wtedy nastąpił
wybór Polski na gospodarza tegorocznej 
konferencji. Głównym zadaniem Sekcji
ds.  INTERPOLU BMWP KGP jest repre-
zentowanie polskiej Policji w  kontaktach
z Sekretariatem Generalnym INTERPOLU
oraz rozwój współpracy prowadzonej kanałem
INTERPOLU. Sprowadza się to do koordy-
nacji działań na poziomie krajowym w trakcie
operacji i projektów inicjowanych przez or-
ganizację oraz przygotowywania udziału pol-
skich delegacji w  takich najważniejszych
spotkaniach, jak: Zgromadzenie Ogólne, Eu-
ropejska Konferencja Regionalna oraz spot-
kania europejskich oficerów kontaktowych.
Sekcja koordynuje również udział polskich
ekspertów w  konferencjach i  szkoleniach

skierowanych do specjalistów odpowiedzial-
nych za zwalczanie różnych form przestęp-
czości, np. pornografii dziecięcej, obrotu pod-
rabianymi lekami, cyberprzestępczości czy
przestępczości samochodowej. Ponadto od-
powiedzialna jest za szeroko rozumiany roz-
wój współpracy z INTREPOLEM i krajami
członkowskimi. BMWP zostało wyznaczone
w Polsce do pełnienia roli Krajowego Biura
INTERPOLU. Oznacza to, że jest centralną
jednostką reprezentującą organizację w kraju
i skupiającą całość współpracy prowadzonej
kanałem INTERPOLU nie tylko w Policji,
ale również w  innych organach porządku
publicznego. 

Gdy pracowałem w  Sekcji ds.  INTER-
POLU BMWP KGP udało się nie tylko sku-
tecznie zarekomendować Polskę w roli gos-
podarza tegorocznej konferencji regionalnej,
ale także nastąpiła implementacja narzędzia
FIND w Straży Granicznej i Policji, co dało
bezpośredni dostęp do baz INTERPOLU
funkcjonariuszom tych służb w trakcie każdej
kontroli zarówno na granicach, jak i wewnątrz
kraju, podpisano porozumienia o  dzieleniu
dostępu do baz danych INTERPOLU z Biu-
rem Ochrony Rządu i  Agencją Wywiadu,
uzyskaliśmy dostęp do interpolowskiej bazy
ICSE (INTERPOL Child Sexual Exploata-
tion Database), co połączone było z  prze-
szkoleniem w Lyonie ekspertów z Biura Kry-
minalnego KGP, dzięki czemu mogą oni
korzystać z nowego narzędzia do identyfika-
cji zarówno sprawców, jak i  ofiar pedofilii.
Delegowano także drugiego policjanta do
centrali INTERPOLU. 

Do znanego już z naszych łamów kom.
Grzegorza Kaniosa dołączył w centrali
INTERPOLU właśnie Pan.

Nasz człowiek w Lyonie

Po trzymiesięcznej przerwie, spowodowanej natłokiem bieżących wydarzeń, kontynuujemy cykl rozmów z oficerami
łącznikowymi polskiej Policji, którzy służą za granicą i są akredytowani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Na co dzień pełnią służbę w polskich placówkach dyplomatycznych, będąc swoistym łącznikiem między Komendą
Główną Policji i innymi jednostkami a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek w kraju delegowania.
Oficerowie łącznikowi służą także pomocą polskim obywatelom na obczyźnie oraz współpracują przy ściganiu przestępców
próbujących ukryć się poza granicami Polski. Oprócz dyplomatów w mundurach polska Policja ma swoich przedstawicieli
w innych międzynarodowych gremiach. W marcu br. opublikowaliśmy wywiad z koordynatorem Poddyrektoriatu
ds. Kryminalistyki i Zarządzania Danymi w Sekretariacie Generalnym INREPOLU w Lyonie kom. Grzegorzem Kaniosem.
Dziś zamieszczamy rozmowę z drugim polskim policjantem, którzy służy w centrali INTERPOLU. 
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– Delegowanie drugiego policjanta odzwierciedla politykę BMWP
KGP, ukierunkowaną na podjęcie działań zmierzających nie tylko
do zwiększenia liczby oddelegowanych funkcjonariuszy, ale przede
wszystkim do objęcia przez polskich policjantów stanowisk kierow-
niczych w organizacjach międzynarodowych. Zostałem delegowany
do Sekretariatu Generalnego INTERPOLU w październiku 2017
roku, gdzie objąłem stanowisko szefa Komórki Koordynacji Działań
Krajowych Biur INTERPOLU w Rejonie Europy. Główne zadania
mojego zespołu to: opracowanie i  implementacja Strategii Regio-
nalnej INTERPOLU w Europie, organizowanie spotkań Komitetu
Europejskiego INTERPOLU, utrzymywanie kontaktów z krajowymi
biurami INTERPOLU Regionu Europy, wspieranie ich inicjatyw
oraz pomoc w realizacji strategii i rozwoju współpracy na poziomie
krajowym między innymi przez organizację wizyt w poszczególnych
biurach krajowych. Koordynujemy także wizyty i szkolenia w Sekre-
tariacie Generalnym INTERPOLU, realizowane przez przedstawi-
cieli państw członkowskich i organizacji międzynarodowych. Poza
tym stale współpracujemy z pozostałymi komórkami Sekretariatu
Generalnego w  celu wsparcia projektów i  operacji realizowanych
w Regionie Europy, współorganizujemy Konferencję Szefów Krajo-
wych Biur INTERPOLU oraz organizujemy: spotkania oficerów kon-
taktowych INERPOLU w Regionie Europy i Europejską Konferencję
Regionalną INTERPOLU. 

Jak rodzina i znajomi podeszli do Pana wyjazdu do Francji? 
– Wszyscy wspierali mnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego

i  gratulowali, kiedy udało mi się przez nie przejść. Mam jednak
pełną świadomość, że wyjazd do Francji, który jest motywowany
głównie możliwością realizacji celów zawodowych, był dużym wy-
zwaniem dla całej rodziny. Jestem niezmiernie wdzięczny żonie, że
zdecydowała się na przerwanie kariery zawodowej i  przyjazd do
Lyonu. Bardzo cenię sobie czas spędzony z najbliższymi. 

Dziękuję za rozmowę.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. INTERPOL 

EUAM PL
Po dramatycznych wydarzeniach na kĳowskim Majdanie oraz

w Donbasie, w odpowiedzi na ukraińskie apele o wsparcie, Unia
Europejska powołała w 2014 roku cywilną Misję Doradczą Unii
Europejskiej na Ukrainie (European Union Advisory Mission
Ukraine – EUAM).

EUAM HQ powołana została do życia 1 grudnia 2014 roku. Jej mandat
opiera się na trzech filarach:

• doradztwo strategiczne przy reformie sektora bezpieczeństwa pub-
licznego (m.in. współtworzenie dokumentów strategicznych, pla-
nowanie kierunków rozwoju),

• wsparcie w zakresie wprowadzenia reform (doradztwo, szkolenia,
donacje sprzętu itp.),

• rozwój współpracy i koordynacja działań podmiotów ukraińskich
oraz międzynarodowych w zakresie wsparcia reform.

Hasłem przewodnim misji jest „ADVISING FOR TRUST” (z ang.
Doradztwo dla zaufania), a głównym celem reforma sektora bezpieczeń-
stwa publicznego w celu uczynienia go efektywnym, cieszącym się za-
ufaniem społecznym systemem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. 

Do 2016 roku EUAM działała jedynie w Kĳowie, współpracując z cen-
tralnymi organami administracji państwowej, w następnych latach otwarto
jednak trzy regionalne przedstawicielstwa: w Charkowie, Odessie i Lwo-
wie. Dotychczasowa wysoka ocena efektów misji przyczyniła się do
zwiększenia budżetu przy jednoczesnym wprowadzeniu nowego mandatu
EUAM na lata 2019–2021 oraz nowych zadań i struktury ukierunkowanej
na dodatkowe zwiększenie sprawności i skuteczności działania. 

Polscy policjanci od kilku lat uczestniczą w misji EUAM, wspierając
wprowadzanie reform na Ukrainie. Na uwagę zasługuje fakt, że od po-
czątku tego roku ich udział znacząco wzrósł – obecnie w misji służy
pięciu policjantów, w tym trzech na stanowiskach kierowniczych:

– insp. Robert Zółkiewski – Head of Field Office w Charkowie,
– podinp. Tomasz Zawada – Head of Organized Crime Unit 

w Kĳowie,
– mł. insp. Dariusz Wójcik – Acting Head of Public Order Unit

w Kijowie,
– podinsp. Rafal Węgiel – Criminal Investigation Adviser/Trainer

w Kijowie,
– kom. Marek Dzierżęga – Senior Adviser on General Policing

we Lwowie.
Jednym z ich zadań jest praca z kolegami z ukraińskiej policji w zakresie

działań prewencyjnych, zwalczania przestępczości nieletnich oraz pod-
noszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci (m.in. w szkołach oraz na dro-
gach publicznych).

TOMASZ ZAWADA i DARIUSZ WÓJCIK
zdj. Tomasz Zawada 

Podinsp. Mateusz Walczak 

Służbę zaczął w 1999 r. w zespole patrolowo-interwencyjnym
Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w  Czerwonaku, który
podlega pod Komendę Miejską Policji w  Poznaniu. Potem
trafił do Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu.
Pracował w  referacie patrolowo-interwencyjnym, a  potem
w wywiadowczym. Od 2005 r. służył w Wydziale Kryminalnym
Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto. W tym czasie skoń-
czył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Od
2007 r. służy w Komendzie Głównej Policji, o czym szczegó-
łowo opowiada w wywiadzie zamieszczonym obok. 
Jego zainteresowania to motoryzacja, strzelectwo i nurkowa-
nie. Szczególnie dobrze wspomina zajęcia Ligii Strzeleckiej
KGP, za którymi bardzo tęskni, będąc za granicą. To właśnie
tam pod okiem instruktorów odkrył pasję do strzelectwa, miał
możliwość regularnie doskonalić umiejętności oraz przygo-
towywać się do zawodów. Jak podkreśla, hobby daje możli-
wość odstresowania i uspokojenia w codziennym zabieganiu. 
Ma żonę Martę i dwójkę dzieci. 

P.Ost. 

Polscy policjanci
z ukraińskimi pracownikami
prewencji i kierownictwem
lokalnej szkoły w Charkowie

20-21.09_Layout 1  11.09.2019  12:05  Strona 21



WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA POLICJA 997       wrzesień 2019 r.22

Od 2012 r. obchodzone jest, ustanowione przez
Sejm RP, święto ludzi służących poza Polską.
Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa
przypada 29 maja i jego obchody połączone są
z celebracją ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2002 r.
Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji
Pokojowych ONZ. W tym roku uroczystości centralne
odbyły się w dniach 1 i 2 czerwca w Rzeszowie. 

29 maja br. oddano hołd tym, którzy z misji nie wrócili. Uro-
czystość odbyła się przed Pomnikiem Poległych na Mis-
jach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa

przy Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa w War-
szawie. Obecni byli przedstawiciele Wydziału Misji Zagranicznych
i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji
KGP oraz Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami Rze-
czypospolitej Polskiej. 

W ramach obchodów rzeszowskich zorganizowano m.in. zawody
strzeleckie, które wygrała reprezentacja Stowarzyszenia Weteranów
Działań poza Granicami RP, w skład której weszli weterani wywo-
dzący się z resortu spraw wewnętrznych: Andrzej Idzikowski, Grze-
gorz Orłowski, Grzegorz Tomczak, Jan Kot i rezerwowa Małgorzata
Dąbrowska. 

Dzień później w ceremoniach z ramienia Policji wziął udział I za-
stępca komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.
Na zaproszenie Komendanta Głównego Policji do Rzeszowa przyje-
chała także delegacja przedstawicieli Stowarzyszenia Weteranów
Działań poza Granicami RP, z jego prezesem mł. insp. w st. spocz.
Markiem Górnickim na czele. Msza pod przewodnictwem biskupa

polowego  WP gen. bryg.
ks. dr.  Józefa Guzdka, który
jest jednocześnie delegatem
Konferencji Episkopatu Pol-
ski ds. Duszpasterstwa Poli-
cji, rozpoczęła obchody. Jego
Ekscelencja ks. Józef Guzdek
podkreślił w  homilii wagę

udziału Polaków w misjach zagranicznych. Zaznaczył, że oprócz woj-
skowych, policjantów i  funkcjonariuszy innych służb biorą w nich
udział także pracownicy cywilni tych formacji. Zwrócił również
uwagę na rolę kapelanów, którzy sprawują posługę wśród uczestników
misji. 

Po Eucharystii wszyscy przemaszerowali pod pomnik gen. Włady-
sława Sikorskiego w Parku Jedności Polonii z Macierzą, gdzie odbył
się apel pamięci, a weteranom wręczono Odznakę Honorową „Za za-
sługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Z ra-
mienia Policji wyróżnienie odebrali: asp. sztab. Jerzy Barczentewicz
z KMP w Krośnie, nadkom. Małgorzata Dąbrowska z BMWP KGP,
kom. Marek Jankowski z KWP w Gorzowie Wielkopolskim, asp. sztab.
w  st.  spocz. Janusz Marcinkiewicz, który ma status weterana po-
krzywdzonego, asp. sztab. Małgorzata Margas z OPP w Warszawie,
asp. sztab. w st. spocz. Mirosław Nalepa, asp. Marek Salamon z CPKP
„BOA”, asp. w st. spocz. Piotr Tomczak – weteran poszkodowany,
nadkom.  Marcin Stokwiszewski z  BWiIK KGP i  podinsp.  Rafał 
Zamrzycki z BMWP KGP. 

Przypomnĳmy, że od dwóch lat działa Stowarzyszenie Weteranów
Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które ma swoją
siedzibę w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniew-
skiej w  Warszawie. Weterani z  resortu spraw wewnętrznych mają
swoją stronę internetową www.swmsw.pl. Jednym z pomysłów sto-
warzyszenia jest projekt „Weterani RP”, czyli udział uczestników
misji w wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych, zwłaszcza tych,
które upamiętniają ważne wydarzenia. Weterani startują w specjalnie
przygotowanych koszulkach, dzięki czemu są widoczni na trasach
biegów, promując w ten sposób idee stowarzyszenia. Ostatnio „We-
teranów RP” można było zobaczyć podczas Biegu Powstania War-
szawskiego, 5. Ultramaratonu Powstańca 1944–2019 czy na trasie
biegu podczas festynu na warszawskiej Agrykoli, zorganizowanego
z okazji stulecia powołania Policji Państwowej. To dzięki ich stara-
niom w nazwie zawodów strzeleckich, współorganizowanych przez
Gabinet Komendanta Głównego Policji, dodano rzeczownik „wete-
rani” i teraz noszą one nazwę – Ogólnopolska Liga Strzelecka Funk-
cjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor, BMWP KGP i SWMpGRP

Dzień Weterana
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Za
szczególne zaangażowanie i  sku-
teczną walkę z piractwem muzycz-
nym, telewizyjnym i  komputero-

wym Złotymi Blachami wyróżniono:
Wydział dw. z  Cyberprzestępczością

Komendy Wojewódzkiej Policji w  Kra-
kowie oraz Wydział dw. z Przestępczoś-
cią Gospodarczą Komendy Miejskiej Po-
licji w Krakowie – w uznaniu szczególnych
osiągnięć w zwalczaniu kradzieży sygnału te-
lewizyjnego, tzw. sharingu. Zaangażowanie
i konsekwencja funkcjonariuszy przyczyniły
się do przeprowadzenia największej dotąd
akcji przerwania nielegalnego procederu udo-
stępniania za pośrednictwem internetu
uprawnień kart abonenckich płatnych plat-
form satelitarnych, z którego korzystało około
1600 odbiorców (wyróżnienie Stowarzysze-
nia Sygnał).

Wydział dw. z  Przestępczością Gos-
podarczą i  Korupcją KRP Warszawa
VII – za szczególne zaangażowanie w wy-
krywanie przestępstw naruszenia praw au-
torskich do programów komputerowych na
dużą skalę przez podmioty gospodarcze oraz
za profesjonalizm i wnikliwość w zbieraniu
i analizie materiału dowodowego (wyróżnie-
nie BSA).

Wydział dw. z  Cyberprzestępczością
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szcze-
cinie – za skuteczność i umiejętność wielo-
płaszczyznowego rozpoznania problemu pi-
ractwa fonograficznego i  jego związków
z  nielegalną dystrybucją sygnału telewizyj-
nego (wyróżnienie Związku Producentów
Audio Video).

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się
w siedzibie Komendy Głównej Policji w War-

szawie z udziałem nadinsp. Kamila Brachy,
zastępcy Komendanta Głównego Policji,
Marka Staszewskiego, pełnomocnika
Związku Producentów Audio Video (ZPAV)
oraz Bartłomieja Wituckiego z BSA i Teresy
Wierzbowskiej, prezes Stowarzyszenia Syg-
nał. Gratulacje wyróżnionym funkcjonariu-
szom składali również wokalistka i kompo-
zytorka Lanberry oraz aktor Przemysław
Sadowski.

Bartłomiej Witucki z BSA, dziękując poli-
cjantom za zaangażowanie i skuteczną walkę
z  piractwem muzycznym, telewizyjnym
i komputerowym podkreślił, że ich praca ma
olbrzymie znaczenie dla kultury oraz gospo-
darki, a  szczególnie przyczynia się do
ochrony konkurencyjności.

Nadinsp. Kamil Bracha w  imieniu włas-
nym i Komendanta Głównego Policji podzię-
kował za wiele już lat wspólnej pracy i po-
gratulował wyróżnionym policjantom. 

Inicjatywa Koalicji Antypirackiej zgroma-
dziła podczas uroczystości wielu przedsta-
wicieli mediów ogólnopolskich. 

IZABELA PAJDAŁA
zdj. autor

Złote Blachy 2019
10 lipca br. Koalicja Antypiracka (Związek Producentów Audio Video
(ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA/The Software Alliance) przyznała
przedstawicielom jednostek Policji honorowe wyróżnienia – Złote Blachy –
w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej
i obronie praw autorskich. 
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Posterunek Policji 
w Tykocinie

Otwarciu Posterunku Policji w Tykoci-
nie towarzyszyły 4 sierpnia br. uroczystości
związane z  obchodami 100.  rocznicy po-
wołania Policji Państwowej. Nowa siedziba
mieści się przy ul. Stary Rynek. Poprzedni
posterunek został zamknięty w  2015  r. 
W obecnym pracować będzie pięciu poli-
cjantów, którzy obsługiwać będą teren
miasta i gminy Tykocin. Podczas uroczys-
tego otwarcia wiceminister SWiA Jarosław
Zieliński powiedział:

– Policja jest dla ludzi. Aby to zadanie
mogła wypełniać, musi być blisko ludzi. 

W uroczystości, oprócz sekretarza stanu
w  MSWiA Jarosława Zielińskiego, wzięli
udział nadinsp. Dariusz Augustyniak – 
I zastępca Komendanta Głównego Policji,

nadinsp. Daniel Kołnierowicz – komen-
dant wojewódzki Policji w  Białymstoku,
insp. Maciej Daniel Wesołowski – komen-
dant miejski Policji w Białymstoku i bur-
mistrz Tykocina Mariusz Dudziński, który

przekazał klucz symbolizujący otwarcie
Posterunku Policji na ręce asp. sztab.
Krzysztofa Roisa, kierownika placówki. 

Po uroczystym otwarciu i  poświęceniu
obiektu nastąpił przemarsz na plac Czar-

neckiego, gdzie odbył się apel z  okazji
„Święta Policji 2019”. 

KWP w Białymstoku/ipk 
zdj. Izabela Kłosowska
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Komisariat Policji w Rakoniewicach
6 sierpnia br. nastąpiło otwarcie Komisariatu Policji w  Rakoniewicach. 

Komendant powiatowy Policji w Grodzisku Wielkopolskim podinsp. Roma Fi-
gaszewska powitała na uroczystym apelu przybyłych gości. Podczas apelu dy-

rektor Biura Logistyki
KGP insp. dr Małgorzata
Borowik wraz z  zastępcą
komendanta wojewódz-
kiego Policji w  Poznaniu
insp. Konradem Chmie-
lewskim wręczyła symbo-
liczny klucz do budynku
komendantowi komisa-
riatu asp. sztab. Toma-
szowi Górnemu. W uro-
czystości wzięli udział
również przedstawiciele
władz samorządowych,
służb mundurowych i du-

chowieństwa. Budowę komisariatu sfinansowano ze środków programu moder-
nizacji służb mundurowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. 

oprac. IPK
zdj. KPP w Grodzisku Wlkp.

Komisariat
Policji 
w 
Korszach

– To ważny dzień dla mieszkańców, władz samorzą-
dowych i Policji. Ważny, bo ten obiekt będzie służył nie
tylko policjantom, ale i  bezpieczeństwu mieszkańców
gminy. Nie można oszczędzać na bezpieczeństwie. Po-
licja i inne służby muszą mieć warunki, by dobrze wy-
pełniać swoje zadania – powiedział wiceszef MSWiA 
Jarosław Zieliński, otwierając Komisariat Policji w Kor-
szach 2 sierpnia 2019 r. Placówka ta podlega Komendzie
Powiatowej Policji w  Kętrzynie. Otwarcie komisariatu
połączone było z  obchodami Święta Policji garnizonu
warmińsko-mazurskiego. 

W uroczystościach wzięli udział nadinsp. Dariusz Au-
gustyniak – I zastępca Komendanta Głównego Policji,
nadinsp. Tomasz Klimek – komendant wojewódzki Po-
licji w Olsztynie, komendanci miejscy i powiatowi Policji
garnizonu warmińsko-mazurskiego oraz parlamentarzy-
ści, przedstawiciele samorządu i duchowieństwa. 

Budowę komisariatu sfinansowano ze środków pro-
gramu modernizacji służb mundurowych. W  Korszach
służy 15 policjantów. 

MSWiA/ipk
zdj. Tomasz Markowski

Nowe siedziby
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– Z ludźmi trzeba przede
wszystkim rozmawiać. 
Często jak do kogoś
przyjeżdżam, to traktują
mnie jak członka rodziny,
a jak jestem gdzieś
prywatnie, ludzie
podchodzą i witają się. 
Nie boją się podać ręki
policjantowi – mówi
z dumą, awansowany 
podczas tegorocznego
Święta Policji na st. asp. Robert Kornacki. 

W ybrany jako jeden z pięciu funkcjonariuszy wyróżnionych w tym
roku w Ogólnopolskim Konkursie „Policjant, który mi pomógł”
w służbie jest od 2004 roku. W powiecie słupskim, 18 km od

morza, na Posterunku Policji w Kobylnicy st. asp. Robert Kornacki jako
dzielnicowy służy od 8 lat. To głównie wiejskie tereny, w których w okre-
sie transformacji ustrojowej Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR)
zostały zlikwidowane i wielu mieszkańców zostało bez stałej pracy. Jego
rewir obejmuje 18 miejscowości, łącznie to około 3 tys. mieszkańców
w różnym wieku. 

– Potrafimy TIR-a odzieży rozwieść po naszej gminie. Trafia tam,
gdzie jest to potrzebne. Sami też zbieramy odzież, meble, telewizory,
sprzęty gospodarstwa domowego, czy nawet zabawki dla dzieci i roz-
wozimy. Koncentruję się na pomaganiu. Ludzie to doceniają i okazuje
się, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne – opowiada o swojej pracy
dzielnicowy. 

Do pomagania zaangażował również rodzinę, wykorzystując, że jeden
z kuzynów ma sieć barów. Dzielą się więc z potrzebującymi również je-
dzeniem.

Do XII edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, organizowanego
pod patronatem Komendanta Głównego Policji przez Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, zgłosiła
st. asp. Roberta Kornackiego osoba prywatna.

„Przeżywaliśmy koszmar (…). Nie ma sytuacji bez wyjścia. Tego nau-
czył mnie ten policjant (…). To dzięki niemu mam mieszkanie i warunki
do wychowywania dzieci. Dzięki niemu mam przy sobie dzieci” – napisał
w zgłoszeniu jeden z mieszkańców, któremu dzielnicowy pomógł.

W tym roku do konkursu zgłoszono 110 policjantów, którzy wyróżniają
się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnoś-
ciami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie.

STANĘ NA GŁOWIE, ŻEBY POMÓC
Już od pierwszego spotkania budzi ogromne zaufanie. Uśmiechnięty,
swobodny i uważny na drugiego człowieka. Wie, kiedy i jak zażartować,
żeby rozładować trudną sytuację. Gdy opowiada o pracy, widać, że jest
dla niego ważna. 

– Z ludźmi żyję na bardzo dobrej stopie. Kiedy zostałem dzielnico-
wym, zorganizowałem w każdej miejscowości spotkania z mieszkańcami,

przedstawiając się i prosząc o współpracę. Każdy wie, że jak potrzebuje
pomocy, w każdej chwili może do mnie przyjść, czy zadzwonić i stanę
na głowie, żeby pomóc – mówi wyróżniony policjant.

Podkreśla wielokrotnie, że lubi spotkania z mieszkańcami. Organizuje
ich co najmniej trzy w miesiącu, jest stałym bywalcem w szkołach. An-
gażuje się w różne programy profilaktyczne, które również sam wymyśla
i opracowuje. A to dla seniorów, żeby nie dali się oszukać na nieuczciwe
umowy, a to dla młodzieży i rodziców o dopalaczach. Sam przygotowuje
materiały do rozmów profilaktycznych, filmiki, ulotki, prezentacje mul-
timedialne. Na brak odzewu nie narzeka, zawsze jest sporo ludzi na
sali. Wielu mieszkańców ma do niego prywatny numer telefonu.

– Mam szacunek do ludzi. Żeby mieć taką wrażliwość, trzeba przede
wszystkim kochać to, co się robi. Ja kocham swoją pracę – mówi z prze-
konaniem. 

Praca w Policji była jego marzeniem od zawsze. Zaczynał w Wydziale
Patrolowo-Interwencyjnym Komisariatu Policji I w Słupsku. 

W  wolnych chwilach najchętniej spędza czas z  11-letnim synem 
i 4-letnią córką łowiąc ryby nad stawem. – Moja córka już potrafi złowić
karpia – śmieje się Robert Kornacki, gdy opowiada o dzieciach. – Teraz
sam nie mogę pojechać na ryby, czy z kolegą, bo dzieci zaraz się obrażają. 

MAMY DOBRYCH POLICJANTÓW
St. asp. Robertowi Kornackiemu w uroczystym spotkaniu z Jarosławem
Zielińskim, sekretarzem stanu w  MSWiA, gen. insp. dr.  Jarosławem
Szymczykiem, Komendantem Głównym Policji i Renatą Durdą, kie-
rownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie
„Niebieska Linia”, które odbyło się 23 lipca 2019 r. podczas Central-
nych Obchodach Święta Policji, towarzyszył bezpośredni przełożony 
insp. Leszek Gurski, komendant miejski Policji w Słupsku. O wyróż-
nionym wyraża się w samych pozytywach: 

– Otwarty, radosny, uśmiechnięty. Łatwo nawiązuje kontakt z osobami
starszymi i z dziećmi. Angażuje się mocno w profilaktykę, w relacje,
w kontakty ze szkołami. Po prostu jest dla ludzi. Jest to widoczne na co
dzień, na służbie i po służbie. Taki wzór dobrego dzielnicowego, który
potrafi wyjść do ludzi, rozmawiać, nawiązać kontakt. Na dzielnicowych
staramy się dobierać właśnie takie osoby, z ludzkim, a nie urzędniczym,
podejściem do mieszkańców. Mamy dobrych policjantów – podkreśla
insp. Leszek Gurski. 

IZABELA PAJDAŁA 
zdj. autor i Jacek Herok

Mam szacunek do ludzi

St. asp. Robert Kornacki odbiera pamiątkową statuetkę z rąk Renaty
Durdy, kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
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„Gorące lato 1939 roku. Na
wysokości Pilicy od 6 dni bez
papierosów, od 6 dni bez świeżej
wody, od 6 dni z lornetką przy oku”.
Ta opowieść dotyczy tej rzeki,
tamtego lata i ludzi w grantowych
mundurach, którzy postawili
wszystko na jedną kartę
i powiedzieli: „będziemy się bić”,
a bili się o dom. O swój dom. 

W ramach obchodów 100. rocznicy
powołania Policji Państwowej, 
organizowanych przez Komendę

Główną Policji w Kuligowie na Mazowszu,
24 sierpnia 2019 r. odbyło się widowisko
historyczne przedstawiające rekonstrukcję
militarną, upamiętniającą waleczność pol-
skich policjantów i  polskich oddziałów
w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Gos-
podarzami widowiska byli wójt gminy Dąb-
rówka Radosław Korzeniewski i  starosta
wołomiński Adam Lubiak. Wydarzenie

w  Kuligowie patronatem medialnym objął
miesięcznik „Policja 997”.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele pa-
rafialnym pw. Matki Boskiej Loretańskiej
w Kuligowie mszą w  intencji ojczyzny i  jej
obrońców, po której nastąpiło złożenie kwia-
tów pod tablicą upamiętniającą udział pol-
skich policjantów w walkach z bolszewikami
w 1920 r. Wiązanki kwiatów złożyli sekretarz
stanu w MON Tomasz Zdzikot, dyrektor Ga-
binetu Politycznego MON Łukasz Kudlicki,
w imieniu ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Mariusza Kamińskiego Michał
Prószyński – radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, wojewoda mazowiecki Zdzi-
sław Sipiera, poseł na Sejm RP Piotr Uściń-
ski, dyrektor Biura Edukacji Historycznej –
Muzeum Policji KGP nadkom. Krzysztof
Musielak, komendant powiatowy Policji
w  Wołominie mł. insp. dr Marek Ujazda, 
zastępca komendanta Komisariatu Policji
w  Radzyminie nadkom. Mariusz Sycik,
a  także Małgorzata Włodek z  Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 r. oraz przedstawiciele Komendy Głów-
nej Państwowej Straży Pożarnej i  władz 
samorządowych.

W Kuligowie na nadbużańskich polach in-
scenizacja zorganizowana na wzór bitwy nad
Pilicą zgromadziła tłumy ludzi, którzy obser-
wowali walkę polskich żołnierzy i policjantów
z niemieckim najeźdźcą w bitwie o utrzymanie
bombardowanego mostu – przy zdecydowanej
przewadze w  uzbrojeniu i  liczebności wojsk
niemieckich przeciwko polskiej waleczności.
Po polskiej stronie tylko tankietka, armata
i dzielne oddziały grupy rezerwy  Policji Pań-
stwowej z  Golędzinowa. Po niemieckiej –
działa przeciwpancerne, pojazdy pancerne, cię-
żarówki i czołg. Dzięki waleczności polskich

Policjanci w obronie ojczyzny w   

Dużym zainteresowaniem cieszyło się
poznawanie tajników techniki
kryminalistycznej

Patronat medialny
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żołnierzy i policjantów udało się spowolnić
niemiecką nawałnicę… Za scenariusz i re-
żyserię inscenizacji odpowiadali prof. An-
drzej Olejko i nadkom. Krzysztof Musielak.
Za koordynację grup rekonstrukcyjnych –
Karol Woldan. W widowisko zaangażowa-
nych było wiele instytucji, grup rekonstruk-
cyjnych i  organizacji: Ośrodek Szkolenia
STG Maciej Wyszkowski ze Szczecina,
Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Za-
bytkowej Inżynierii Pojazdowej w Ptakach,
Towarzystwo Pamięci 7. Pułku Ułanów Lu-

belskich z Mińska, Pracownia Renowacji Za-
bytków Techniki Militarnej z  Wolsztyna,
Stowarzyszenie 26. Skierniewickiej Dywizji
Piechoty ze Skierniewic, GRH 9. Pułku
Strzelców Konnych z Grajewa, Muzeum Po-
jazdów Militarnych w Częstochowie, I LO
PUL z Wołomina, GRH Posterunek Policji
Państwowej Powiatu Nowotarskiego, GRH
Posterunek Policji Państwowej w Radomiu,
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych, Stowarzyszenie Rekonstruk-
cji Historycznych Batalion Tomaszów, GRH
Narew z  Łomży, GRH 44. Division HuD
z Warszawy, GRH Infanterie Regiment 73.
z Bełchatowa, Grupa Historyczna Ostpreus-
sen z  Lidzbarka Warmińskiego, GRH Die
Falke Division z Kielc, Kawaleria Ochotnicza
11. Pułku Ułanów Legionowych w Koninie
k. Częstochowy, Stowarzyszenie Ochotniczy

Oddział Kawalerii w  Barwach 22. Pułku 
Ułanów Podkarpackich w  Pionkach. O za-
bezpieczenie pirotechniczne inscenizacji
historycznej zadbali pirotechnicy z  grupy
Demony Ognia z Warszawy.

Inscenizacji towarzyszyły liczne atrakcje,
m.in. pokaz specjalistycznego sprzętu Policji,
prezentacje mobilnego posterunku Policji,
miasteczka ruchu drogowego, prezentacje
policji konnej i  rzecznej oraz Centralnego
Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji
„BOA”. Dużym zainteresowaniem cieszyło
się  stoisko Biura Komunikacji Społecznej
KGP wraz z czasopismami „Policja 997” oraz
wystawa plenerowa zorganizowana przez
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum 
Policji KGP. 

IZABELA PAJDAŁA
zdj. autor

    y w 1939 r.

Tablica upamiętniająca
policjantów, którzy brali
udział w wojnie 1920 r.

Msza w intencji
ojczyzny i jej obrońców

Rekonstrukcja obrony mostu
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75 lat temu
w Warszawie 

1 sierpnia 1944 r. w okupowanej przez
Niemców stolicy wybuchło Powstanie
Warszawskie, największa zbrojna akcja
podziemia w  Europie. W tym roku 
o 17.00 – Godzinie W – oddano w całej
Polsce hołd powstańcom, którzy 75 lat
temu chwycili za broń. Główne uroczys-
tości odbyły się w Warszawie. 

1 sierpnia policjanci licznie wzięli udział
w Marszu Mokotowa i poprzedzających go
ceremoniach w Parku Dreszera, gdzie przy
pomniku „Mokotów Walczący 1944” wysta-
wiono wartę honorową i  złożono wieńce.
Marsz Mokotowa, czyli przemarsz ul.  Pu-
ławską z  Parku Dreszera do pomnika na
ul. Dworkowej, upamiętniającego rozstrze-
lanych powstańców, którzy w  tym miejscu
wyszli z kanałów, otwierała Orkiestra Repre-
zentacyjna Policji i policjanci konni w repli-
kach przedwojennych mundurów. Obecne
były policyjne poczty sztandarowe i kompa-
nia reprezentacyjna Policji. 

O Godzinie W przy pomniku Gloria Victis
na warszawskich Powązkach odbyła się uro-
czystość oddająca hołd bohaterom sprzed
75  lat. Wzięli w  niej udział: prezydent  RP
Andrzej Duda, prezes Rady Ministrów Ma-
teusz Morawiecki, ówczesna minister spraw
wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek
oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr
Jarosław Szymczyk. Obecni byli arcybiskup
metropolita warszawski kardynał Kazimierz
Nycz i ordynariusz polowy Wojska Polskiego,
krajowy duszpasterz Policji bp gen. bryg. dr
Józef Guzdek, który poprowadził modlitwę. 

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia
i zakończyło się 2 października 1944 r. Obli-

czone na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.
Warszawski zryw zaliczany jest przez history-
ków do jednej z pięciu najbardziej zaciekłych
bitew II wojny światowej (obok walk pod Sta-
lingradem, Bitwy na Łuku Kurskim, lądowania
aliantów w Normandii i Bitwy o Monte Cas-
sino). W Powstaniu Warszawskim przy pilno-
waniu porządku i bezpieczeństwa, ale także
bezpośrednio w linii wzięło udział wielu poli-
cjantów. Funkcjonariusze Państwowego Kor-
pusu Bezpieczeństwa – podziemnej policji
podległej Delegaturze Rządu na Kraj, w skład
której wchodzili także funkcjonariusze Policji
Polskiej Generalnego Gubernatorstwa – orga-
nizowali komisariaty w dzielnicach opanowa-
nych przez powstańców, tropili konfidentów
Gestapo, prowadzili ewidencję ludności, prze-
chowywali dokumenty i  rzeczy zabitych, or-
ganizowali patrole. Wielu z  nich zostało od-
znaczonych Krzyżami Zasługi za Dzielność za
uratowanie ludzi spod gruzów. Zdarzały się
także potyczki, jak choćby patrolu z jednego
z komisariatów z Rosjanami z Brygady Sztur-
mowej SS RONA. PKB mimo separacji 
między poszczególnymi dzielnicami doskonale
funkcjonował jako powstańcza policja. 

Najbardziej znanymi przykładami spośród
przedwojennych policjantów, którzy brali
udział w  Powstaniu Warszawskim są: Stani-
sława Filipina Paleolog, która stała na czele
policji kobiecej w II RP, i Bolesław Kontrym,
oficer Policji Państwowej, cichociemny, który
dowodził jednym z odcinków w Śródmieściu. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Jacek Herok 

Premier Mateusz Morawiecki wita się z weteranami Przed pomnikiem Gloria Victis wieniec składa prezydent RP Andrzej Duda wraz z kombatantami

Warta przed pomnikiem 
„Mokotów Walczący 1944” w Parku Dreszera 

Uroczystości na Powązkach. Stoją od lewej:
komendant główny Żandarmerii Wojskowej
gen. bryg. Tomasz Połuch, Komendant
Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk
oraz zastępca komendanta głównego
Państwowej Straży Pożarnej 
nadbryg. Marek Jasiński
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Wykus 2019 
Jak co roku w trzeci weekend czerwca odbyły

się na leśnej polanie Wykus w Puszczy Jodłowej
uroczystości poświęcone płk. Janowi Piwnikowi
„Ponuremu” i jego żołnierzom, którzy mieli tu
swoją partyzancką bazę podczas II wojny świa-
towej. 

Płk Jan Piwnik „Ponury” jest od początku lat
90. ub.w. patronem świętokrzyskich policjantów.
Legenda AK-owskiego podziemia, cichociemny,
twórca i  dowódca świętokrzyskich zgrupowań
partyzanckich przed wojną służył w Policji Pań-
stwowej. Pisaliśmy o  nim wielokrotnie na na-
szych łamach (artykuły są dostępne w archiwum
cyfrowym na naszej stronie internetowej). 

KWP w  Kielcach, na mocy porozumienia
z kombatantami Zgrupowań Partyzanckich Ke-
dywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK „Po-
nury”, od lat krzewi wiedzę o bohaterskim poli-
cjancie. Z inicjatywy żołnierzy Jana Piwnika
ustanowiono Krzyż Policyjny im.  „Ponurego”.
Było to jeszcze przed reaktywacją przedwojen-
nego Krzyża Zasługi za Dzielność. Obecnie wy-
różnienie nosi nazwę Honorowej Odznaki Za-
sługi im. Jana Piwnika „Ponurego” i przyznawane
jest policjantom garnizonu świętokrzyskiego,
którzy wyróżnili się dzielnością, bohaterstwem

i  ofiarnością. 15  czerwca  br. uhonorowano nią
st. post. Łukasza Czaję z KPP w Busku-Zdroju,
który w maju podczas interwencji w stosunku
do agresywnego mężczyzny został raniony no-
żem. Odznakę wręczył komendant wojewódzki
Policji w  Kielcach insp. (awansowany później
podczas Święta Policji w Warszawie do stopnia
nadinspektora) Paweł Dzierżak. Gratulacje bo-
haterskiemu funkcjonariuszowi złożyli: minister
sprawiedliwości w latach 2001–2002 sędzia Bar-
bara Piwnik, bratanica „Ponurego” i Jacenty Fryd-
rych, obecnie przewodniczący kapituły odznaki,
a dawniej komendant wojewódzki Policji w Kiel-
cach, który zawierał porozumienie z kombatan-
tami „Ponurego” na początku lat 90. ub.w. Ko-
mendant Paweł Dzierżak otrzymał z kolei Medal
za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej, który wręczyli mu: Alina Szwach,
prezes Okręgu Kielce ŚZŻAK, oraz harcmistrz
Rafał Obarzanek, prezes Okręgu Środowisk
Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK
„Ponury – Nurt”.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Repres-
jonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył 
Medalem „Pro Patria” osoby zasłużone w krze-
wieniu pamięci o bohaterach walk o wolną Pol-
skę. Wśród wyróżnionych znaleźli się dwaj poli-
cjanci: asp. Grzegorz Irek i  podkom. Paweł
Kruszyna. 

Msza, przemówienia, odznaczenia, apel pamięci
i wieńce przed kapliczką na Wykusie złożyły się
na obchody, które w tym roku wpisały się w setną
rocznicę powołania Policji Państwowej. Uroczys-
tości – oprócz wymienionych już wcześniej –
uświetnili obecnością: wojewoda świętokrzyski
Agata Wojtyszek, marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Andrzej Bętkowski, dyrektor BHiTP
KGP (przemianowanego później na Biuro Edu-

kacji Historycznej – Muzeum Policji KGP) 
nadkom. Krzysztof Musielak, insp. dr Rafał Ko-
chańczyk, komendant SP w Katowicach, oraz Gra-
żyna Szkonter, prezes Oddziału Świętokrzyskiego
Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 r., członek Zarządu Głównego WSRP 1939 r. 

Uroczystości odbywały się przez cały czerw-
cowy weekend, nie tylko na Wykusie, ale także
w Bodzentynie, Wąchocku i Starachowicach. Po-
licjanci i  pracownicy Policji wzięli udział np.
w biegu przełajowym im. „Ponurego”. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Maciej Ślusarczyk 

Mural w Zgierzu 
W Zgierzu z  inicjatywy miejscowych stróżów prawa powstał mural

upamiętniający setną rocznicę powołania Policji Państwowej. Malowidło
zajmuje 240 mkw., czyli całą jedną ścianę sąsiadującej z komendą po-
wiatową przychodni zdrowia. Każdy kto odwiedza jednostkę, ale też
wszyscy przejeżdżający czy przechodzący ulicą Długą, muszą zwrócić na
niego uwagę. Utrzymany w granatowo-białych barwach jednoznacznie
kojarzy się z Policją. Liczba 100, której środkowe „zero” to namalowana
odznaka policyjna, nawiązuje do obchodzonego w tym roku jubileuszu.
Z granatowego tła wyłaniają się postaci przedwojennych i współczesnych
funkcjonariuszy. Mural jest dziełem gdańskich artystów Marcina Bu-
dzińskiego i Doroty Jabłońskiej. Naścienne malowidło sfinansowały wła-
dze Zgierza i powiatu zgierskiego. Odsłonięcie muralu nastąpiło 7 sierpnia
br. i połączone było z uroczystą zbiórką przed Komendą Powiatową Policji
w  Zgierzu. I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w  Łodzi 
insp. Tomasz Olczyk i komendant powiatowy Policji w Zgierzu mł. insp.
Wojciech Włodarczyk wręczyli policjantom nominacje na wyższe stopnie
służbowe. Na ceremonii obecny był Jarosław Olbrychowski, prezes Sto-
warzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi. Podczas spotkania od-
było się także wyłonienie najlepszego policjanta służb kryminalnej, pre-
wencyjnej i  pracownika Policji zgierskiej jednostki. Rozstrzygnięto

również konkurs na imię psa, którego adoptowali ze schroniska policjanci.
Pupil będzie wabił się Aleks, co z jednej strony nawiązuje do znanego
serialu kryminalnego, a z drugiej do pobliskiego Aleksandrowa Łódzkiego,
gdzie pies znalazł nowy dom. 

Podczas uroczystości przed komendą odbył się festyn policyjny, który
był atrakcją dla mieszkańców miasta.

P.Ost. 
zdj. Jakub Kowalski 
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Modernizacja społeczna służb
mundurowych w dwudziestoleciu
międzywojennym stała w opozycji
do postępu obyczajowego w życiu
funkcjonariuszy Policji Państwowej.
Od kandydatek na żony i później
od żon policjantów wymagano
wiele, a zasady regulujące
zawieranie małżeństw były również
ściśle określone. 

F undamentalną różnicą między czasami
współczesnymi a międzywojniem jest
wyraźne rozdzielenie życia zawodo-

wego i prywatnego funkcjonariuszy. Wówczas
zwierzchność miała prawo ingerować nie
tylko w  ewentualne przekraczanie zasad
prawnych, ale i norm obyczajowych. Regu-
laminy ściśle określały zasady życia policjan-
tów zarówno na służbie, jak i po niej.

Ukazanie kondycji społecznej małżonek
policjantów wydaje się istotne, gdyż być
może to synergetyczny charakter związków
pozwalał na pełnienie przez mężczyzn istot-
nej roli funkcjonariuszy publicznych. 

ARMIA STARYCH KAWALERÓW
Tak prasa międzywojenna prześmiewczo na-
zywała funkcjonariuszy Policji Państwowej,
choć ówczesne statystyki przeczą tej opinii,
gdyż w tamtym czasie około trzech czwar-
tych policjantów nie była stanu wolnego.
Stereotyp funkcjonujący w mediach był ra-
czej wyrażeniem woli kierownictwa PP, które
uważało, że kawalerowie są lepszymi poli-
cjantami. Wydaje się, że pogląd ten był po-
chodną pragmatyki rządzenia kadrami, po-
nieważ samotni funkcjonariusze nie byli
obarczeni domowymi problemami, a ewen-
tualne przenosiny między jednostkami jed-
nej osoby były zdecydowanie tańsze. In-
strukcja służbowa z  1933 roku odmiennie
traktowała kawalerów, którym przysługiwało
wiele przywilejów, gdyż mieli oni prawo na
przykład do koszarowania lub korzystania
z menaży, czyli kuchni wojskowej.

NARZECZONA
Z KONSEKWENCJAMI
Szczególnym przypadkiem były bardzo pre-
cyzyjne regulacje zasad zawierania mał-
żeństw przez policjantów. Wymogi określone

prawem musieli spełniać oboje narzeczeni.
Od funkcjonariusza wymagano przede
wszystkim odpowiedniego stażu służby, od
kandydatki na żonę zaś oczekiwano odpo-
wiedniej postawy moralnej i  majątku gwa-
rantującego nowożeńcom godne życie. Głów-
nym kryterium była ocena, czy wniesiony
przez pannę młodą posag pozwoli żyć funk-
cjonariuszowi na dotychczasowym poziomie.
Z upływem czasu zasady zawierania mał-
żeństw policjantów były zaostrzane i od 1938
roku dopuszczane było, by w ramach jednego
województwa pełniło służbę maksymalnie
75 proc. żonatych funkcjonariuszy. Policjanci,
którzy chcieli wstąpić w związek małżeński,
musieli otrzymać pisemną zgodę, zależnie
od stopnia, komendanta wojewódzkiego lub
komendanta głównego PP. Sami zaś byli zo-
bowiązani udokumentować najpierw dwu-
letnią, a później nawet siedmioletnią służbę.
Od kandydatki na żonę wymagano złożenia
metryki urodzenia, świadectwa moralności,
potwierdzenia, że dysponuje ona odpowied-
nim zabezpieczaniem majątkowym, oraz
oświadczenia, iż jest stanu wolnego. Przed
wyrażaniem zgody na ślub prześwietlano rów-
nież rodzinę przyszłej panny młodej, gdyż
za wszelką cenę chciano uniknąć sytuacji,
w których narażone zostałoby dobre imię for-
macji. 

Od 1935 r. obowiązywała generalna zasada,
która zakazywała szeregowemu funkcjona-
riuszowi pełnienia służby w tym samym po-
wiecie, w którym mieszkała jego narzeczona.
Ciekawymi przypadkami były „zgody z  za-
strzeżeniem”, gdy na przykład, ze względu
na niski poziom wykształcenia kandydatki
na żonę, młody funkcjonariusz musiał pod-
pisać oświadczenie, że jest świadomy, iż
z  tego powodu nigdy nie zostanie przyjęty
do korpusu oficerskiego. Równie ciekawym
przykładem konsekwencji małżeństwa poli-
cjanta z kobietą nieodpowiedniego stanu jest
przypadek funkcjonariusza, który został zde-
gradowany do funkcji policyjnego rymarza,
gdyż jego wybranka prowadziła oberżę ko-
palnianą. Formacja zgodziła się jedynie na
zachowanie dotychczasowych poborów poli-
cjanta. 

ŻONA NA ETACIE
Również życie małżonków po ślubie wyma-
gało respektowania przez oboje regulaminów
policyjnych. Żony funkcjonariuszy musiałyby
zapewnić funkcjonowanie domu zgodne
z ogólnie przyjętą normą i ewentualnie parać
się pracą zarobkową, która była jej godna.

Przy ocenie takiej profesji kierowano się ra-
czej nie rangą kwalifikacyjną  a oceną moralną
zawodu. Zatem żony niższych rangą policjan-
tów pracowały często, na przykład, jako mag-
larki, gdyż praca ta pozwalała poprawić kon-
dycję budżetu rodzinnego i  jednocześnie
była akceptowana przez przełożonych. Z ko-
lei niedopuszczalne było, aby towarzyszki
życia policjantów pracowały jako barmanki,
bo fach ten traktowany był jako dwuznaczny
moralnie.

Szczególne zadania stały przed małżon-
kami oficerów, gdyż poza realizowaniem się
w roli żon, spełniały one różne zadania spo-
łeczne. Patronowały akcjom charytatywnym
oraz zasiadały w komitetach organizacyjnych
balów. Szczególną uwagę skupiały na pomocy
wdowom i sierotom po funkcjonariuszach PP.
Dbano również, by małżonki najwyższych
oficerów dobrze znały zarówno zasady savoir
vivre’u, jak i prowadzenia ciekawej konwer-
sacji. Starano się, by w razie potrzeby w do-
mach wysokiej rangi funkcjonariuszy PP
można było zorganizować przyjęcia, które
swoim poziomem zaspokoiłyby nawet wy-
szukane gusta.

Wybuch II  wojny światowej przerwał
epokę II RP, a wraz z nią zakończony został
okres regulacji zasad obowiązujących poli-
cjantów i ich żony. Dramatyczny koniec mię-
dzywojnia sprawił, że żony policjantów przy-
jęły archetyp Penelopy. Często latami czekały
na swoich małżonków, a w wielu przypadkach
nigdy już ich nie spotkały. Podobnie jak ich
mężowie, ponosiły odpowiedzialność za to,
że oni pełnili służbę. 

MATEUSZ ZAREMBA
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

zdj. ze zbiorów Anny Sikory, 
córki państwa Banasiów, 

udostępnione BEH-MP KGP

Małżeństwo z zastrzeżeniem

Zdjęcie ślubne funkcjonariusza PP
z Komisariatu Rzecznego w Krakowie
Franciszka Banasia z żoną Eleonorą (z domu
Czechowską), wykonane 22 lipca 1930 r.
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90 LAT TEMU
Sierpień 1929

• Zginęli na posterunku: st. post.
Józef Bączkowski – 8 VIII w Warsza-
wie; post. Władysław Gralewski –
26  VIII w  Warszawie; post. Józef
Gutt – 21 VIII w woj. stanisławow-
skim; post. Paweł Woźniak – 24 VIII
w woj. łódzkim.

• W celu poprawy łączności z  dyżurnym komendy miasta oraz
macierzystymi komisariatami PP zamontowano na warszawskich uli-
cach – tytułem eksperymentu – 20 aparatów telefonicznych. Zloka-

lizowano je z dala od policyjnych siedzib, w różnych punktach stolicy,
zabezpieczając w metalowych szafkach. Dostęp do nich umożliwiono
jedynie funkcjonariuszom PP. 

• W woj. wileńskim zainaugurowano zbiórkę pieniężną na budowę
Domu Dziecka im. marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pomnik
Adama Mickiewicza w  Wilnie. Na pierwszy cel zebrano ponad
2,5 tys. zł, na drugi 3 tys. zł.

• Rozkazem nr 447/IV komendant główny PP płk Jagrym-Male-
szewski zalecił do użytku służbowego następujące wydawnictwa:
Postępowanie karne (pod red. Stanisława Czerwińskiego), wyd.  II
uzup.; Zbiór ustaw, rozporządzeń i okólników do użytku Policji Pań-
stwowej. T.1. Przepisy sanitarne. T.2. Przepisy weterynaryjne, praca
zbiorowa pod red. M. Waśkowskiego; Zarys praktyczny prawa i pro-
cedury karnej do użytku Policji Państwowej (oprac. J. Kurkowski). 

1 VIII – W komendzie policji m.st. Warszawy uruchomiono łącz-
ność radiotelegraficzną z Dyrekcją Policji w Wiedniu i Prezydium
Policji w Berlinie. W związku z tym komendant główny PP polecił,
aby pilną korespondencję służbową, dotyczącą m.in. działań pości-
gowych oraz podjętych najważniejszych dochodzeń i śledztw, kiero-
wać bezpośrednio na radiostację (tel. 532-30). Warunek: radiotele-
gramy muszą być redagowane w jednym z następujących języków:
niemieckim, francuskim lub angielskim. Radiostacja czynna jest
w  godzinach urzędowych oraz wieczorem od 21.00 do 23.30,
a w święta od 9.00 do 13.00 

40 LAT TEMU
Sierpień 1979

• Jubileusz 30-lecia obchodziła
szczecińska Izba Dziecka. Z  tej
okazji odbyło się uroczyste spotkanie
obecnych i  byłych jej pracowników
z kierownictwem Komendy Miejskiej
MO. Przybyli na nie także przedsta-
wiciele instytucji, zakładów pracy
i organizacji społecznych, które na co dzień współpracują z izbą. 

• Na ratunek: w Ustrzykach Dolnych, podczas nocnego patrolu,
st. sierż. Zenon Strugała oraz st. kpr. Czesław Organ z miejscowego
komisariatu MO zauważyli wydobywający się dym i płomienie z bu-
dynku przy ul. 22 Lipca. Dzięki natychmiast podjętej akcji ratunko-
wej uniknięto ofiar, a  mieszkańcom udało się uratować część do-
bytku.

• Powracający ze służby referent operacyjno-dochodzeniowy KM
MO w  Lęborku, przechodząc w  pobliżu jeziora, usłyszał wołanie
o pomoc. Widząc tonącego człowieka, bez wahania skoczył do wody.
Doholował do brzegu nieprzytomnego topielca, 19-letniego Kazi-
mierza L., po czym udzielił mu pierwszej pomocy, przywracając pod-
stawowe funkcje życiowe. Zdaniem przybyłego na miejsce lekarza
pogotowia, tylko dzięki szybkiej interwencji funkcjonariusza mło-
dzieniec ocalał.

20 LAT TEMU
Sierpień 1999

• W stołecznym ratuszu, w trak-
cie panelowej dyskusji pt. „Czy War-
szawa może być bezpieczna?”, pre-
zydent stolicy Paweł Piskorski oraz
komendant KSP insp. Antoni Ko-
walczyk podpisali porozumienie o  współpracy Policji ze Strażą 
Miejską. W spotkaniu z władzami miasta uczestniczyła liczna repre-
zentacja warszawskich policjantów, strażników miejskich, samorzą-
dowców i dziennikarzy. Dyskutowano o poprawie stanu bezpieczeń-
stwa i porządku w stolicy.  

• Polscy biegli kryminalis-
tyki: dr Jerzy Kasprzak i  eks-
pert Wydziału Daktyloskopii
Centralnego Laboratorium Kry-
minalistycznego KGP nadkom.
mgr Beata Łęczyńska dopo-
mogli norweskim śledczym oraz
sędziom w udowodnieniu winy

kobiecie, która udusiła własne dziecko. Dzięki ich ekspertyzie i póź-
niejszym zeznaniom w sądzie została wyjaśniona sprawa kryminalna,
która przez kilka tygodni bulwersowała opinię publiczną Skandyna-
wów.

2 VIII – W WSPol. w Szczytnie rozpoczęły się kursy menedżerskie
dla nowo mianowanych komendantów powiatowych i miejskich Po-
licji, wyłonionych w zorganizowanych po raz pierwszy konkursach
na te stanowiska. Do końca roku obejmą one wszystkich nowych
szefów tych jednostek.

3 VIII – Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował Ogólnopolskie
Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”, nawiązujące programem dzia-
łania do przedwojennej organizacji środowiskowej o tej samej nazwie.
Przewodniczącym Stowarzyszenia został inicjator jego założenia –
Hieronim Pakulski, syn przedwojennego policjanta zamordowanego
przez NKWD w Miednoje.

20 VIII – KKW NSZZ Policjantów skierowała do premiera list
z  apelem o  podjęcie konstruktywnych, realnych i  szybkich działań
zmierzających do rozwiązywania problemów kraju przy stole, a nie na
ulicy. Związkowcy przestrzegali w nim, że nagminne wykorzystywa-
nie policjantów do rozwiązywania konfliktów za pomocą siły sprawi,
że służba w Policji stanie się tak uciążliwa i społecznie nieaprobo-
wana, że może zabraknąć do niej kandydatów.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

zdj. „Na Posterunku”, „Gazeta Policyjna”
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90 LAT TEMU
Wrzesień 1929

• Zginęli na posterunku: post. An-
toni Jaksoniak (z Horodenki, woj.
stanisławowskie) – 1.IX; post. Michał
Wawrzyniak (woj. poznańskie) –
2.IX.; post. Michał Dolata (woj. poz-
nańskie) – 24.IX.

5–8 IX – W Katowicach, kolebce policyjnego sportu (tu bowiem
w 1924 r. powstał pierwszy w Polsce Policyjny Klub Sportowy) roze-
grano IV Ogólnokrajowe Zawody Sportowe Policji Państwowej.
Wzięło w nich udział ponad 400 zawodników zrzeszonych w krajo-
wych PKS. Rozegrano dyscypliny lekkoatletyczne (17 konkurencji),
strzeleckie (8), kolarskie (2), pływackie (8), szermiercze (3), a także
bokserskie, marszowe, rzut granatem oraz mecz piłki nożnej między
reprezentacją Policji Państwowej i  drużyną KS „Ruch” (Hajduki
Wielkie). Zwyciężyli policjanci 5:0. 

27–28 IX – W Łucku odbyła się odprawa funkcjonariuszy PP gar-
nizonu wołyńskiego. Przewodniczył jej insp. Jan Płotnicki, komen-
dant PP Okręgu XIII Wołyńskiego, który przedstawił problemy
współdziałania Policji Państwowej z władzą administracyjną oraz za-
gadnienia rozwoju sportu i  ruchu kulturalno-oświatowego w  PP.
W naradzie uczestniczyli również przedstawiciele resortu spraw we-
wnętrznych, obrony oraz sprawiedliwości. 

29 IX – Efektownym pokazem wyszkolenia policyjnych koni służ-
bowych zakończono program ujeżdżania (remont rocznika 1928) w Od-
dziale Ujeżdżania Remont PP w Warszawie. (Remont – młody koń
dla wojska – przyp. J.Pac.). Jak podaje tygodnik „Na Posterunku”,

licznie zgromadzona publiczność miała okazję podziwiać stopień
wytrenowania (i zachowania się w  różnych sytuacjach) ponad
100 wierzchowców przeznaczonych do służby w PP. 

40 LAT TEMU
Wrzesień 1979

• W bydgoskiej komendzie
„elektroniczna rewolucja”. Kilku
funkcjonariuszy z wydziału krymi-
nalnego, pasjonatów raczkującej
w kraju informatyki, własnym sum-

ptem postanowiło unowocześnić
system ewidencji swej pracy, za-
stępując tradycyjne papierowe kar-
toteki kodowaną informacją w po-
staci cyfrowej. Do tego celu
posłużył im stary, wyeksploato-
wany komputer „Mińsk-22”, mo-
nitor ekranowy oraz inne podzes-
poły, które otrzymali z  Instytutu

Maszyn Matematycznych z Warszawy. Sami zaprogramowali ma-
szynę, a swoje dzieło nazwali systemem współpracy operacyjnej.
Wprowadzili już do niego rejestr osób legitymowanych, pojazdów
utraconych w wyniku przestępstwa i całą ewidencję kryminalną.
Teraz na swoją kolej oczekuje kartoteka kierowców oraz zbiory
innych wydziałów.  

6–8 IX – W Rzeszowie odbyła się Centralna Spartakiada Funk-
cjonariuszy Resortu Spraw Wewnętrznych. Jej zwieńczeniem był
wielobój milicyjny, składający się z sześciu konkurencji: strzelania
z  pistoletu, rzutu granatem, pływania na 50 m stylem dowolnym
oraz dyscyplin LA:  skoku w dal i biegów na 100 oraz 800 m. Rywa-
lizacja zakończyła się generalnym sukcesem wieloboistów z komendy
stołecznej. 

20 LAT TEMU
Wrzesień 1999

• Przy Komendzie Miejskiej Po-
licji w Kielcach powstał pierwszy
w kraju policyjny punkt konsulta-
cyjny dla ofiar przestępstw. Spo-
łeczną działalność podjęli w nim oprócz funkcjonariuszy pedagog,
duszpasterz i prawnik.

• Policyjna historiografia wzbogaciła się o kolejną wartościową
pozycję, która poszerza naszą wiedzę o dziejach formacji bezpie-
czeństwa istniejących w wojskowych i cywilnych strukturach pol-
skiego państwa podziemnego w okresie II wojny światowej. Na
półkach księgarskich ukazała się książka Janusza Marszalca
pt.  Ochrona porządku i  bezpieczeństwa publicznego w  Powstaniu
Warszawskim, wydana przez Oficynę Wydawniczą Rytm. Jest to
rozprawa doktorska 31-letniego absolwenta historii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.

• Turniej Par Patrolowych Słupsk ’99 wygrała pierwsza repre-
zentacja KWP w  Białymstoku (oddział prewencji), plasując się
przed swymi kolegami z zambrowskiej KPP. W ogólnopolskim kon-
kursie na najlepszego policjanta-przewodnika psa służbowego roku
1999 zwyciężył st. asp. Roman Krzywański (KWP w Łodzi), przed
sierżantami sztabowymi Józefem Granicą i Bogdanem Niedżwiec-
kim (obaj z KWP w Olsztynie).  

9–11 IX – W Kielcach rozegrano XII finał konkursu „Policjant
Ruchu Drogowego ‘99”. Wzięło w nim udział 17 dwuosobowych
reprezentacji z KWP, KSP oraz Żandarmerii Wojskowej. Rywali-
zowano w tradycyjnych dyscyplinach, m.in. jeździe samochodem
i motocyklem, udzielaniu pierwszej pomocy, kierowaniu ruchem
na skrzyżowaniu oraz wiedzy teoretycznej z zakresu prawa o ruchu
drogowym i  kodeksu wykroczeń. Najlepiej przez wszystkie 
konkurencje przebrnął sierż. sztab. Henryk Berliński z  Kielc,
wyp-rzedzając kom. Jerzego Wiśniewskiego – również z  Kielc,
oraz mł. asp. Marcina Stypińskiego z Radomia. Drużynowo zwy-
ciężyła reprezentacja woj. świętokrzyskiego przed ekipami z wo-
jewództw mazowieckiego i małopolskiego. 

20 IX – Weszła w życie ustawa z 7 maja 1999  r. o odpowie-
dzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej,
Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
Więziennej (i in.), którzy spowodowali szkody w mieniu Skarbu
Państwa, znajdującym się w  dyspozycji ich jednostek (Dz. U. 
nr 53, poz. 548).

JERZY PACIORKOWSKI 
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

zdj. „Na Posterunku”, „WSN” 
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dla KPP w Brzesku
6 września br. Komenda Powiatowa Policji w Brzesku otrzymała sztan-

dar. Uroczystości poprzedziła msza w  intencji środowiska policyjnego
w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba
Apostoła w Brzesku, której przewodniczył tarnowski biskup pomocniczy
ks. Leszek Leszkiewicz. Wśród przybyłych na uroczystości byli m.in.
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant
wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, sekretarz
stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, parlamenta-
rzyści oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. W ce-
remonii, oprócz kadry kierowniczej, policjantów i pracownikówKomendy 
Powiatowej Policji w Brzesku, udział wzięli komendanci miejscy i po-
wiatowi garnizonu małopolskiego, byli komendanci powiatowi brzeskiej
jednostki oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych. Wśród za-
proszonych gości nie zabrakło przedstawicieli instytucji współpracujących
z brzeską policją, duchowieństwa oraz mieszkańców.

Z inicjatywą nadania sztandaru KPP w Brzesku wystąpili samorządowcy
ziemi brzeskiej, zawiązując komitet honorowy ufundowania sztandaru.
W trakcie uroczystości odczytano Akt Nadania Sztandaru, podpisany
w zastępstwie ministra spraw wewnętrznych i administracji przez Jaro-
sława Zielińskiego, sekretarza stanu w  MSWiA, oraz Akt Wręczenia
Sztandaru.

Sztandar przekazał na ręce komendanta powiatowego mł. insp. Bogu-
sława Chmielarza Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk, któremu towarzyszył przewodniczący Komitetu Honorowego
Ufundowania Sztandaru dla KPP w Brzesku Andrzej Potępa.

Wręczenie sztandaru poprzedziło symboliczne wbicie w  drzewiec
gwoździ honorowych. Gwóźdź pamiątkowy 100. rocznicy powołania Po-
licji Państwowej wbiła wnuczka zamordowanego w Miednoje aspiranta
Policji Państwowej Antoniego Rusina – Krystyna Oktawiec. 

Szef brzeskich policjantów podziękował mieszkańcom i samorządow-
com za docenienie ich służby. Uroczysty apel uświetniła Orkiestra Re-
prezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, wykonując pokaz
musztry paradnej. Ceremonię zakończyła defilada z udziałem Kompanii
Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 1. Bata-
lionu Czołgów z Żurawicy im. płk. Józefa Koczwary oraz pocztów sztan-
darowych komend miejskich i powiatowych regionu. 

KPP w Brzesku
zdj. Bartosz Izdebski

dla KPP w Wieliczce
8 września 2019 r. w Kopalni Soli w Wieliczce odbyły się uroczystości

nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce. W uro-
czystości udział wzięli: zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Kamil Bracha, komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr
Krzysztof Pobuta, dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego Monika Kolasa, starosta powiatu wielickiego Adam Kociołek,
komendant powiatowy Policji w  Wieliczce podinsp. Mirosław Strach,
parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, lokalnych samorzą-
dów, służb mundurowych, a także mieszkańcy powiatu wielickiego. Uro-
czystości rozpoczęło wprowadzenie do Komory Warszawa policyjnej
asysty honorowej oraz pododdziału towarzyszącego. 

Podczas uroczystego apelu komendant wojewódzki Policji w Krakowie
nadinsp. dr Krzysztof Pobuta podkreślił, że nadanie sztandaru wielickiej
jednostce to zaszczyt, a także uhonorowanie dotychczasowej, jakże trud-
nej i  odpowiedzialnej służby policjantów i pracowników komendy na
rzecz porządku i bezpieczeństwa. Dodał, że nadanie sztandaru, który
jest symbolem honoru i tradycji, to również wyraz uznania i zaufania lo-
kalnej społeczności dla wielickiej policji. 

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym wbiciu
gwoździ honorowych nastąpiło poświęcenie sztandaru przez kapelana
małopolskiej policji ks. dr. Pawła Mieleckiego. Po wpisaniu się do księgi
pamiątkowej nastąpiło wręczenie sztandaru. Przewodniczący honoro-
wego komitetu ufundowania sztandaru starosta powiatu wielickiego
przekazał sztandar w imieniu społeczności ziemi wielickiej zastępcy
Komendanta Głównego Policji. nadinsp. Kamilowi Brasze, który wręczył
sztandar komendantowi powiatowemu Policji w Wieliczce. 

Nadinsp. Kamil Bracha podkreślił, że sztandar to symbol największych
wartości, męstwa, dumy, a także etosu. Zwrócił uwagę, że hasła znajdujące
się na sztandarze ,,Bóg, Honor, Ojczyzna” nawiązują do historii wojska
polskiego i wierności Polsce. 

Następnie przemówienia wygłosili poseł Urszula Rusecka, starosta
wielicki Adam Kociołek oraz przewodniczący NSZZ Policjantów w Kra-
kowie podinsp. Grzegorz Gubała, który wręczył medale poseł Urszuli
Ruseckiej, a także staroście powiatu wielickiego Adamowi Kociołkowi.
Szef wielickich policjantów podziękował mieszkańcom i samorządowcom
za docenienie ich służby. W dowód uznania komendant powiatowy Policji
przekazał burmistrzom i wójtom powiatu wielickiego pamiątkowe gra-
wery. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Kopalni
Soli Wieliczka. 

KPP w Wieliczce
zdj. Mateusz Drwal

Nadanie sztandaru
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Odblaskowy konkurs
zakończony

20 lipca 2019 r. komisja konkursowa,
w skład której weszli przedstawiciele Ko-
mendy Głównej Policji, rozstrzygnęła kon-
kurs literacki dla uczniów klas I–III szkół
podstawowych pn. „Rymowanka – Zachę-
canka”, promujący „Ogólnopolski Poli-
cyjny Dzień Odblasków” w 2020 roku oraz
ideę używania elementów odblaskowych.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej
Policji po raz kolejny zorganizowało ogólnopolski
konkurs dotyczący bezpieczeństwa pieszych
uczestników ruchu drogowego. Celem konkursu
„Rymowanka – Zachęcanka” było promowanie
idei noszenia elementów odblaskowych jako
stałego elementu ubioru, plecaka lub tornistra
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poruszają-
cych się po drodze po zmierzchu w  obszarze
zabudowanym i niezabudowanym.

Udział w konkursie miał również na celu an-
gażowanie dzieci w  ciekawą formę edukacji
w  zakresie wychowania komunikacyjnego,
a przez możliwość rywalizacji i starania się o wy-

graną zaktywizować dzieci do poszerzania wie-
dzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do 12 lipca 2019 roku zainteresowane udzia-
łem w konkursie szkoły przesyłały do komend
wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji
prace konkursowe. Łącznie wpłynęło 1545 prac
wykonanych przez dzieci z klas I–III szkół pod-
stawowych.

Konkurs przeprowadzono w trzech eta-
pach:

ETAP I – na szczeblu uczestnika – podczas
którego spośród ułożonych przez dzieci cztero-
wersowych rymowanek wybrane zostały maksy-
malnie 3 prace konkursowe. O wyborze prac
konkursowych decydowała komisja konkursowa
powołana przez uczestnika.

ETAP II – na szczeblu komendy wojewódz-
kiej Policji/Komendy Stołecznej Policji – podczas
którego spośród nadesłanych przez uczestników
prac konkursowych wybranych zostało maksy-
malnie 5 prac finałowych. O wyborze decydo-
wała komisja konkursowa złożona z  przedsta-
wicieli komendy.

ETAP III – na szczeblu centralnym – w któ-
rym spośród zgłoszonych przez komendy woje-
wódzkie i stołeczną Policji prac finałowych wy-
brani zostali laureaci konkursu. O  wyborze

decydowała komisja konkursowa złożona
z przedstawicieli Komendy Głównej Policji.

Jury na trzecim etapie konkursu wyłoniło
4 laureatów spośród 85 nadesłanych prac fina-
łowych.

Laureaci konkursu
• I miejsce – Julia Polanowska, Szkoła Pod-

stawowa nr 3 w Zawierciu, województwo
śląskie (KWP w Katowicach).

Wyróżnienia:
• Iga Maciorowski, Szkoła Podstawowa nr 4

w Grajewie, województwo podlaskie (KWP
w  Białymstoku); praca Igi Maciorowski
otrzymuje również wyróżnienie dyrektora
Biura Komunikacji Społecznej KGP za
szczególne walory literackie;

• Szymon Zyśk, Szkoła Podstawowa w  Ro-
zogach, województwo warmińsko-mazur-
skie (KWP w Olsztynie);

• Daniel Oszurko, Szkoła Podstawowa nr 2
w  Głogowie, województwo dolnośląskie
(KWP we Wrocławiu).

Uroczysta gala związana z  prezentacją prac
konkursowych połączona z wręczeniem nagród
laureatom konkursu odbędzie się 1 października
2019 roku w Komendzie Głównej Policji.

Brd KGp
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Przywrócony posterunek w Regiminie
Drugi reaktywowany Posterunek Policji na obszarze powiatu cie-

chanowskiego został uroczyście otwarty 2 września br. Dzięki wsparciu

finansowemu samorządu gminy zmodernizowano budynek, w którym
służbę będzie pełniło pięciu policjantów. O przywrócenie jednostki
Policji, obejmującej swoim zasięgiem obszar dwóch ciechanowskich
gmin: Regimin i Grudusk, zabiegali kierownictwo ciechanowskiej po-
licji, przy wsparciu lokalnych władz, oraz mieszkańcy podczas debat
społecznych organizowanych przez Policję. Podczas uroczystości sym-
boliczny klucz do nowej siedziby na ręce kierownika posterunku 
st. asp. Adama Skotnickiego wręczył komendant wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk. 

W  uroczystości wzięli udział poseł Anna Cicholska, senator Jan
Maria Jackowski, podsekretarz stanu w  Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, dyrektor Biura Logistyki Policji
KGP insp. dr Małgorzata Borowik, kierownik Delegatury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Robert Kochański oraz
przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, służb mun-
durowych i mieszkańcy gminy. 

Kch
zdj. Kpp w ciechanowie

Stowarzyszenie Opieki nad Grobami Poli-
cjantów na Wschodzie, którego członkami są
obecni i byli policjanci oraz inni pasjonaci po-

licyjnej historii, zorganizowali oraz przeprowa-
dzili przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodo-
wej renowację zapomnianego przez czas i ludzi
nagrobka przodownika PP Alfreda Kojata, który
miejsce wiecznego spoczynku znalazł w Win-
nikach na Ukrainie.

Skromna uroczystość przy odnowionym gro-
bie policjanta odbyła się 17 sierpnia br., dzień
później zaś w Jego intencji, w kościele parafial-
nym p.w. św. Antoniego na lwowskim Łycza-

kowie odprawiona została msza. Przod. Alfred
Kojat był komendantem posterunku PP w Pus-
tomytach w woj. lwowskim. Poległ w 1932 r.
w  trakcie działań pościgowych za sprawcami
napadu na Urząd Pocztowy w Gródku Jagiel-
lońskim. Zabójca policjanta, zatrzymany wraz
z kilkoma innymi sprawcami napadu na pocztę,
skazany został na najwyższy wymiar kary. 

Andrzej SprychA
zdj. piotr Smaga

Opieka nad grobami policjantów na Ukrainie 
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Te trzy określenia jednej osoby wzbu-
dziły moje zainteresowanie, więc
postanowiłem poznać bliżej czło-

wieka wielu pasji. Spotkałem się z asp. To-
maszem Dąbrowskim, dzielnicowym KRP V
w Warszawie, mając o nim tylko kilka pod-
stawowych informacji. Wysłuchałem historii
człowieka, który poświęca się wykonywanym
zadaniom z  pasją, sumiennością i  chęcią
udzielania pomocy innym.

MUZYKA i KSiĄŻKi
Pierwszą pasją Tomasza była muzyka.
W szkole średniej interesował się hard roc-
kiem. Z kolegami ze szkoły założył zespół
o nazwie Faust. W 1998 r. nagrali pierwsze
demo, a później dwie profesjonalnie wydane
płyty. Wśród fanów tego rodzaju muzyki
grupa była dobrze znana. Koncerty, studia
nagrań, tworzenie i granie utworów wypeł-
niały czas członkom grupy przez następne
dziesięć lat. W 2005 r. grupa się rozwiązała.
Niespodziewanie muzyk Tomek „Kaman”
Dąbrowski zaczął mieć więcej wolnego
czasu. Spróbował swoich sił, z powodzeniem,
w  tworzeniu czasopism i  książek z  branży
budowlanej. Ale nie związał się z  tym na
długo. Poszukiwania nowego życiowego celu
doprowadziły Tomasza do zainteresowania
się mundurem.  

POLiCJA
– Kolega podsunął mi pomysł wstąpienia do
Policji jako formacji oferującej wiele możli-
wości – wspomina obecny aspirant. – Spon-
tanicznie złożyłem dokumenty i  już po
dwóch tygodniach zaliczyłem test, po któ-
rym trafiłem do CSP w Legionowie.

To było w marcu 2009 r. Po kursie podsta-
wowym młody posterunkowy odbył staż 
adaptacji zawodowej w OPP w Warszawie,
po czym trafił do komisariatu na warszaw-
skim Żoliborzu. Półtora roku w ogniwie pat-
rolowo-interwencyjnym pozwoliło na zdoby-
cie doświadczenia. Gdy otrzymał propozycję
przejścia na etat dzielnicowego, zgodził się

bez wahania. Od ośmiu lat pełni
swoje obowiązki, nie odczuwając
monotonności ani rutynowych sy-
tuacji. Opowiada o  zadaniach
dzielnicowego niemalże jak
o serialu kryminalnym. 

– Codziennie możesz spot-
kać się z innymi zdarzeniami –
mówi. – Raz pracujesz nad usta-
leniami do spraw kryminalnych, in-
nym razem nad czymś związanym z prze-
stępczością gospodarczą. Musisz umieć
współpracować z patrolówką i ze społecz-
nością lokalną. Fakt, że mogę pracować
samodzielnie, jest dla mnie dodatko-
wym atutem. Cieszę się tym bardziej,
że mogę służyć w jednostce, gdzie pa-
nuje doskonała atmosfera.

W służbie dzielnicowego bywają też sprawy
trudne, ale ważne jest, by udało się pomóc.
Niedawno przyszedł do asp. Dąbrowskiego
mężczyzna i  podziękował za wsparcie jego
starań o  mieszkanie socjalne, które, dzięki
pomocy dzielnicowego, otrzymał. Policjant
ma wiele zadań i  po pewnym czasie może
nie pamiętać ich szczegółów, ale gdy jest in-
formacja zwrotna o  pozytywnym przebiegu
sprawy, to wtedy odczuwa satysfakcję z wy-
konanej pracy, mimo że takie działania są
obowiązkiem. Według asp. Tomasza Dąbrow-
skiego dzielnicowy jest czymś w rodzaju kleju
między społeczeństwem a Policją.

MOTOCYKLE
– Od kiedy pamiętam, gdzieś obok byli jacyś
motocykliści – opowiada Tomek – ale bliżej
poznałem motocykle po 2005 r.

Często postrzegamy jednoślady jako środka
ułatwiającego poruszanie się w ruchu ulicz-
nym. Nie inaczej było w przypadku Tomasza,
który kupił swój pierwszy jednoślad, by omi-
jać korki i nie być zależnym od komunikacji
miejskiej. Z czasem fascynacja przerodziła
się w  pasję. Za sprawą motocykla koszmar
dojazdów do pracy zamienił się w przyjem-
ność. Pierwsza wyprawa była relaksującą wy-

cieczką. W 2009 r. posterunkowy Tomasz wy-
brał się do Rabki, by odwiedzić kolegę z kursu
w CSP w Legionowie. Duże przygotowania,
pełne kufry niezbędnych rzeczy, pozytywne

nastawienie i blisko 400 km w jedną stronę.
Ze zdumieniem świeży motocyklista za-
uważył, że przyjemność z  jazdy była

tym, czego szukał dla odprężenia się.
Kolejne podróże planował już dłuż-
sze i  szukał dodatkowych atrakcji.
Pierwszym celem zagranicznej wy-

prawy motocyklowej były Alpy.
Tomasz opisał tę podróż i  tekst
o niej został opublikowany w po-
czytnym magazynie motoryzacyj-
nym. Potem wszystko potoczyło
się spontanicznie. Sprawdzeni

kompani i  pragnienie wycieczki motocy-
klowej zaprowadziło go do Albanii, Rumunii,
Maroka, Islandii, Białorusi i ponad 40 innych

krajów. Na egzotyczną wyprawę do Albanii
pojechał ze świeżo upieczoną motocy-
klistką, która później została jego żoną.

Anna wspiera męża w pasji i uczestniczy
w jej rozwĳaniu. Motocyklowe zaintereso-

wania Tomasza zostały dostrzeżone przez
redakcje czasopism, w których zostały opub-
likowane nie tylko materiały o podróżach po-
licjanta, ale i  innych sprawach motocyklo-
wych. W 2015 r. Tomasz założył stronę
internetową motocyklicznie.pl ze swoimi tek-
stami. Można tam znaleźć informacje o tech-
nice jazdy, testy motocykli, porady i relacje
z podróży. 

– Jazda na motocyklu jest dla mnie rodza-
jem medytacji – mówi policjant motocyklista
– odruchy redukują się tylko do podstawo-
wych, związanych z obsługą motocykla. Jes-
tem tylko ja i  maszyna. Moja praca i  moja
pasja sprowadzają się do jednego mianow-
nika. Chcę pomagać ludziom i staram się za-
chęcić innych do pójścia w moje ślady. 

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj. autor, Tomasz Dąbrowski

Policjantem zostałem spontanicznie
– Muzyka była moim światem przez ponad 10 lat. Potem trafiłem do
Policji. Tu znalazłem sposób na wyeliminowanie monotonności w pracy.
Jako dzielnicowy realizuję różnorodne zadania, co daje dużo satysfakcji.
A podróże motocyklowe są sposobem na odstresowanie się.
Jazda na motocyklu to coś jak medytacja. Jeśli pełniąc służbę
komuś pomogę, a pasją kogoś zarażę, utwierdzam się
w poczuciu dobrze obranego celu – mówi o sobie policjant,
motocyklista i muzyk – mówi asp. Tomasz Dąbrowski.
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Takie słowa słyszą policjanci z zachodniopomorskiej
policji, gdy poruszają się nowymi radiowozami
o napędzie elektrycznym. Gdy mówimy o samochodzie
elektrycznym, w większości przypadków myślimy
o nowoczesności i ekologii. I rzeczywiście. Na tle
pojazdów spalinowych „elektryki” jawią się jako
przyszłość motoryzacji. 

W ypadałoby zatem przypomnieć, że pojazdy z napędem elek-
trycznym nie są nowym wynalazkiem. Powstały jeszcze
przed upowszechnieniem się silnika spalinowego. W pierw-

szej połowie XIX  w. szkocki wynalazca opracował pojazd zasilany
prądem uzyskanym z ogniw galwanicznych. Na przełomie wieków
XIX i XX w Europie i USA budowano prototypy samochodów elek-
trycznych, a nawet weszły do masowej produkcji. Były one jednak
powolne i drogie, a zasięg nie przekraczał kilkudziesięciu kilometrów.
Również czas niezbędny do ładowania baterii nie pomagał w rozpo-
wszechnianiu tych pojazdów. Na długie lata zostały wyparte do ni-
szowych zastosowań (samobieżny sprzęt specjalistyczny, wózki gol-
fowe, wózki widłowe). 

Obecnie rola samochodów elektrycznych nabiera znaczenia. Nie
tylko za sprawą ekologii, ale też w  poszukiwaniu alternatyw dla
paliw naturalnych. Eksperci spierają się w kwestii wpływu „elektry-
ków” na poprawę środowiska. Nie ulega jednak wątpliwości, że sa-
mochód elektryczny nie emituje niebezpiecznych substancji do at-
mosfery (tlenki azotu, węglowodory) i  nie wytwarza dwutlenku
węgla. W miastach zamiana samochodów spalinowych na elektryczne
ma duże znaczenie, bo silniki elektryczne są ciche i nie zanieczysz-
czają powietrza spalinami. Nie powinno więc dziwić, że różne in-
stytucje wprowadzają do swojej floty ekologiczne auta. W  Policji
również pojawiły się radiowozy elektryczne. Na razie stanowią cztery

dziesiąte promila w skali floty pojazdów w kraju i wszystkie służą
w województwie zachodniopomorskim.

EKOLOGICZNIE NA CZTERECH KÓŁKACH
Szczecińska policja otrzymała pierwszy samochód elektryczny w 2013
roku. Pojazd został kupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach
projektu „Ekologicznie na czterech kółkach”. Dzięki zaangażowaniu
w projekt mł. insp. Grzegorza Sudakowa, wtedy naczelnika Ruchu
Drogowego KWP w Szczecinie, pojazd trafił do służby w ruchu dro-
gowym. Nieoznakowany nissan leaf I jest wykorzystywany do zadań
inżynierii ruchu drogowego oraz do działań profilaktycznych. Ten
pięciodrzwiowy hatchback doskonale sprawdza się w takich zada-
niach, a 24-kilowatowa bateria wystarcza na przejechanie do 150 km
i  generuje moc silnika 109  KM. Duży moment obrotowy silnika
elektrycznego i bezstopniowe przeniesienie napędu pozwala uzyskać
dobre przyspieszenie, niosące, niestety, spadek zasięgu. 

– Mimo dużej wagi (1.5 t) samochód dobrze się prowadzi, a koszt
przejechania 100 kilometrów to tylko 12 zł – mówi pierwszy użyt-
kownik mł. insp. Grzegorz Sudakow.

Na początku ładowało się akumulatory z sieci elektrycznej przez
specjalną ładowarkę z  wyposażenia pojazdu. Naładowanie do
100  proc. trwało 8  godzin, lecz przy zadaniach wykonywanych
w dzień i ładowaniu baterii w nocy nie sprawiało to kłopotów z użyt-
kowaniem samochodu. 

Szczecińska policja realizuje wiele projektów dofinansowywanych
z funduszy unĳnych, dlatego niedługo po samochodzie elektrycznym
w 2014 r. do służby dołączyły dwie hybrydowe toyoty yaris, a w grudniu
zeszłego roku garnizon zachodniopomorski otrzymał oznakowane radio-
wozy z napędem elektrycznym: trzy nissany leaf II i nissana e-NV200.

NOWOCZESNE I PROEKOLOGICZNE
Nissany leaf II wspomagają flotę w Wydziale Prewencji i Wydziale
Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie oraz w KPP w Szczecinku.

Jedzie, lecz go nie słychaćJedzie, lecz go nie słychać
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W nowym nissanie leaf zwiększona moc akumulatorów (40 kWh)
pozwala wygenerować z silnika 150 KM. Ale ważniejsze, że zasięg
zwiększył się do 250 kilometrów. Z punktu widzenia użytkownika
te pojazdy nie różnią się tak bardzo od aut z silnikiem spalinowym.
Prowadzenie jest podobne do jazdy samochodem z  automatyczną
skrzynią biegów. Na desce rozdzielczej znajdziemy prędkościomierz,
wskaźniki naładowania baterii oraz wskazanie zużycia i odzyskiwania
energii podczas jazdy. Umieszczone akumulatory pod podłogą nie
wpływają na mniejszą ilość miejsca dla pasażerów. Bagażnik ma po-
jemność 435 l, co jest standardem w samochodach typu hatchback.
Różnice zauważymy pod maską i  przy stacji ładowania. Podobnie
jest z  nissanem e-NV200, z  tą różnicą, że jest to samochód typu
VAN. Został skierowany do Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie
do przewozu psów służbowych. Jak przy poprzednich radiowozach
i w tym przypadku nie można zauważyć szczególnych różnic w użyt-
kowaniu auta. Tylko napisy na karoserii i brak dźwięku silnika jasno
wskazują, że mamy do czynienia z samochodem elektrycznym. Aku-
mulatory o pojemności 40 kWh pozwalają na przejechanie do 188 ki-
lometrów i  generują moc silnika 109  KM. Przestrzeń bagażowa
(4,2 m3) i duża ładowność (694 kg) zostały osiągnięte kosztem za-
sięgu, ale dzięki temu w bagażniku zmieszczono klatkę dla dwóch
psów.

SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W SŁUŻBIE
Oznakowane radiowozy elektryczne mogą wykonywać takie same
zadania, jak samochody spalinowe, z  tą różnicą, że nie emitują

szkodliwych substancji do atmosfery. Koszty utrzymania to kolejny
atut. Ładowanie takiego auta kosztuje około 9 zł. Wraz z radiowo-
zami zainstalowano w Szczecinie szybkie stacje ładowania pojaz-
dów elektrycznych, z czego jedna z nich znajduje się na terenie
KWP w Szczecinie. Naładowanie akumulatorów w takiej stacji do
80 proc. pojemności trwa zaledwie godzinę. Do serwisowania sil-
nika i elektroniki wymagany jest specjalistyczny sprzęt i co roku
lub co 20 tys. km samochody przechodzą przeglądy w autoryzo-
wanym serwisie. Poza ekologicznym napędem pozostałe czynności
eksploatacyjne mogą być wykonywane przez policyjną stację ob-
sługi. Opony, filtry kabinowe, płyn hydrauliczny i klocki hamulcowe
są takie jak w zwykłym samochodzie. Dzięki systemowi odzyski-
wania energii podczas hamowania klocki hamulcowe zużywają się
znacznie wolniej. Niektóre elementy nie występują, np. układ
wydechowy. 

Eksploatacja samochodu elektrycznego jest znacznie tańsza od
aut spalinowych. Cena zakupu jednak sporo wyższa. I w tej kwestii
policjanci z KWP w Szczecinie wykorzystują unĳne projekty. Nie
tylko zwiększają flotę pojazdów o  proekologiczne auta, ale też
zdobywają fundusze na termomodernizację budynków czy do rea-
lizacji programów zwiększających bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym. 

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj. autor

Nissan leaf II z KPP w Szczecinku jest przeważnie wykorzystywany do
działań profilaktycznych

Stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na
dziedzińcu KWP w Szczecinie

Prowadzenie elektrycznego radiowozu nie różni się od jazdy
samochodem z automatyczną skrzynią biegów

Przestrzeń bagażowa nissana e-NV200 pozwala na przewożenie
dwóch psów służbowych.
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Zgodnie z treścią art. 41 ust. 3 ustawy o Policji
Policjanta zwalnia się ze służby w terminie do
3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego
wystąpienia ze służby. Jest to tzw. zwolnienie
„na raport”, czyli na własną prośbę. Jak była mowa
w poprzednim artykule, stosunek służbowy policjantów
jest stosunkiem administracyjnym, który charakteryzuje
się brakiem równorzędności stron oraz władczymi
rozstrzygnięciami organu wobec strony. 

J ednakże zaznaczono, że ustawodawca wprowadził, w  dokładnie
3 przypadkach, do tego stosunku element cywilnoprawny, tj. oświad-
czenie woli, są to: złożenie podania o przyjęcie do służby, wyrażenie

zgody na mianowanie na niższe stanowisko oraz złożenie pisemnego raportu
o wystąpienie ze służby. Przedmiotem tej publikacji będzie właśnie oświad-
czenie woli złożone w formie raportu o zwolnienie ze służby. 

RAPORT O ZWOLNIENIE TO NIE PODANIE
ADMINISTRACYJNE
Przez wiele lat w orzecznictwie ścierały się dwa poglądy prawne odnoszące
się do raportu o zwolnienie ze służby. Jedne z nich, nawiązując do administ-
racyjnego charakteru stosunku służbowego, stały na stanowisku, że raport
taki stanowi podanie administracyjne (np. wyrok o sygn. akt II SA/Lu 71/00).
Składając więc takie podanie, funkcjonariusz żądał wszczęcia postępowania
administracyjnego, którego był stroną. Postępowanie to do samego końca
miało charakter „wnioskowy”, funkcjonariusz zaś był uprawniony, aż do mo-
mentu wydania rozstrzygnięcia przez organ II instancji, do modyfikacji żą-
dania lub rezygnacji z niego. Prawną konsekwencją tej koncepcji było uznanie,
że to zasadniczo strona jest gospodarzem takiego postępowania, cofnięcie
żądania zaś ma zawsze ten skutek, że postępowanie należały umorzyć. Sta-
wały się więc raporty narzędziami walki z takim ukształtowaniem stosunku
służbowego, w którym organ (strona służbowa) miał nadrzędną rolę.

Tego typu poglądy prawne już od 1999 r. ścierały się z przyjmowaniem
i uznawaniem, że raport o zwolnienie ze służby stanowi oświadczenie woli
w  rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Jednocześnie oświadczenie,
mimo że miało charakter czynności cywilnej, wszczynało postępowanie ad-
ministracyjne. Jednakże odmiennie niż w koncepcji podania administra-
cyjnego, w momencie zakomunikowania organowi swej woli, policjant tracił
władztwo nad złożonym raportem. W szczególności nie mógł go już cofnąć
według swego uznania. 

Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny 5  grudnia 2011  r. podjął
w składzie 7 sędziów uchwałę o sygn. akt I OSP 4/11, w której uznał, że:
Pisemne zgłoszenie przez funkcjonariusza wystąpienia ze służby (...) jest oświad-
czeniem woli, do którego ma zastosowanie art. 61 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny. Jakkolwiek NSA orzekał w sprawie funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, to jednakże zaznaczył,
że powyższe stwierdzenie ma zastosowanie także do innych służb mundu-
rowych, w tym do Policji. W dalszej kolejności sąd ten zauważył, że raport

Zwolnienie ze służby – raport
o zwolnienie (cz. 4) funkcjonariusza o zwolnienie go ze służby z jednej strony zawiera oświad-

czenie woli w zakresie rozwiązania stosunku służbowego, z drugiej zaś wy-
wołuje skutki procesowe, stanowiąc żądanie wszczęcia postępowania ad-
ministracyjnego. Jest zatem czynnością materialnoprawną i  procesową,
a tym samym ma charakter mieszany. Oświadczenie to wiąże organ w takim
zakresie, w jakim ustawodawca nakazuje zwolnić funkcjonariusza ze służby
w określonym terminie. Nawiązanie stosunku służbowego następuje w wa-
runkach dobrowolnego zgłoszenia się do służby, tym samym racjonalny
ustawodawca umożliwił funkcjonariuszowi analogiczny, dobrowolny sposób
rezygnacji z tej służby. Skoro nie ulega wątpliwości, że złożenie podania
o przyjęcie do służby stanowi cywilistyczny aspekt stosunku służbowego,
to i dobrowolny raport o zwolnienie powinien mieć taki charakter. Jedno-
cześnie racjonalny ustawodawca, chroniąc interes społeczny wyrażający się
jako interes służby, musiał przeciwdziałać sytuacjom, w których będzie on
każdorazowo uzależniony od woli strony. Jeśli więc ustawodawca przewidział
gwarancję rozwiązania tego stosunku na skutek woli strony, a nie tylko jej
wniosku (co charakteryzuje klasyczny stosunek administracyjny), to jest
oczywiste, że nadał takiemu wystąpieniu ze służby walor oświadczenia
woli, a konsekwencją powyższego jest możliwość, a nawet konieczność sto-
sowania do oceny tego oświadczenia – art. 61 k.c. Jak ujął to Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z  14  października 2010  r.,
sygn. akt II SA/Wa 473/10: Zwolnienie ze służby jest z mocy art. 41 ust. 3
ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji konsekwencją zgłoszenia przez policjanta
pisemnego wystąpienia ze służby w Policji. Wskazany przepis potwierdza zasadę
dobrowolności służby w Policji, decydujące znaczenie ma bowiem oświadczenie
woli o zgłoszeniu się do służby, jak i wystąpieniu z niej.

OŚWIADCZENIE WOLI
Jak wynika z art. 60 k.c.: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych,
wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde za-
chowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również
przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Czynność
prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wy-
nikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.
Oznacza to, że każdy, podejmując taką czynność, musi liczyć się z wywołaniem
nie tylko takich skutków, które leżą w jego zamierzeniu, lecz także takich,
które wynikają z przepisu prawa. 

Istotnym elementem dla oświadczenia woli jest chwila jego złożenia oraz
możliwość jego odwołania. Jak wynika z art. 61 k.c.:  Oświadczenie woli, które
ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób,
że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne,
jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Przepis ten limituje
czas, w którym możliwe jest odwołanie oświadczenia woli. Zwolnienie ze
służby stanowi tzw. sprawę osobową, tj.  sprawę związaną z nawiązaniem,
zmianą i  rozwiązaniem stosunku służbowego oraz wynikającą z  jego treści
prawami i  obowiązkami policjantów (rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych z 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków
oraz przebiegu służby policjantów). Zgodnie z treścią § 2 pkt 1 tego rozrzą-
dzenia: Policjant składa wniosek w sprawie osobowej drogą służbową (…). Z treści
pkt 2 § 2 wynika, że składa go bezpośredniemu przełożonemu. Jeżeli takie
oświadczenie (o odwołaniu oświadczenia o rezygnacji ze służby) zostanie zło-
żone już po tym, gdy rozkaz personalny o zwolnieniu ze służby stał się osta-
teczny, ma walor wniosku o zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej. Jak za-
uważył w wyroku z  19  listopada 2009  r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 915/09: Nie jest możliwa późniejsza zmiana
w trybie art. 155 k.p.a. rozkazu o zwolnieniu policjanta ze służby zapadłego w wy-
niku jego wystąpienia z tej służby (art. 41 ust. 3 ustawy o Policji – Dz.U. z 2007 r.
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nr 43, poz. 277, z późn. zm.). Tezę tę należy odczytywać właśnie jako brak obo-
wiązku dokonania żądanej zmiany. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku z 17 sierpnia 2010 r. o sygn. akt I OSK 318/10 stwierdził: Skoro dla
podjęcia rozkazu o zwolnieniu policjanta ze służby w Policji na jego wniosek, bez
znaczenia pozostają przyczyny takiej decyzji policjanta, to nie mogą one tym
bardziej uzasadniać zarzutu naruszenia tym rozkazem art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

WADY OŚWIADCZENIA WOLI
Cywilistyczna koncepcja oświadczenia woli powoduje znaczne ograni-
czenie możliwości podważenia złożonego oświadczenia na gruncie ad-
ministracyjnym, sprowadzając je zasadniczo do takich zdarzeń, jak dzia-
łanie pracownika lub organu podlegającego wyłączeniu z mocy prawa
lub organu niewłaściwego. Są to sytuacje występujące niezwykle rzadko.
Czym innym jest bowiem wyobrażenie strony o zaistnieniu tych prze-
słanek, a czym innym ich faktyczne zaistnienie. Logiczną konsekwencją,
wynikającą z  uznania raportu o wystąpienie ze służby jako oświadczenia
woli,  wydawałoby się zatem stosowanie też przepisów k.c. o wadach
oświadczeń woli. W polskim systemie prawa wadami są: brak świado-
mości, błąd, pozorność, podstęp, groźba i zniekształcenie treści oświad-
czenia przez posłańca. Jednak w  orzecznictwie sądowym pojawił się
dualizm związany z problematyką uprawnień organów administracji pub-
licznej do badania w toku postępowań administracyjnych wad oświadczeń
woli. Początkowo uznawano, że organ Policji są uprawnione do takiego
badania. Wyraz temu dał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
w wyroku z 3 listopada 2009 r. o sygn. akt II SA/Wa 779/09, który stwier-
dził: Żądanie zwolnienia ze służby w Policji jest oświadczeniem woli w ro-
zumieniu zasad kodeksu cywilnego, a zgodnie z treścią art. 61 k.c. oświad-
czenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy
doszło do niej w taki sposób, że mogła skutecznie zapoznać się z jego treścią.
Z kolei odwołanie oświadczenia jest skuteczne, gdy dotarło do adresata jed-
nocześnie z  tym oświadczeniem lub wcześniej. Natomiast uchylenie się od
skutków prawnych złożonego oświadczenia woli dopuszczalne jest tylko
w przypadku, gdy zachodzi jedna z wad oświadczenia woli, określonych
w art. 82–87 k.c. Oznaczało to konieczność dokonywania ustalenia ist-
nienia wad przez organ w postępowaniu administracyjnym, którego wy-
nikiem byłby w pewnej mierze zainteresowany, a także trybu, w którym
miałby tego dokonywać. W związku z tym Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku z 23 lutego 2016 r. sygn. akt I OSK 1214/14 orzekł, że: Organy
administracyjne nie są władne do badania wad oświadczeń woli, bo może to
nastąpić tylko na drodze sądowej. Zatem nie mogły stwierdzić, czy raport
o wystąpieniu ze służby funkcjonariusz Policji złożył w stanie wyłączającym
świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, w błędzie co do
treści czynności prawnej, czy pod wpływem groźby bezprawnej. W efekcie
uznano, że badanie istnienia wad oświadczenia woli nie należy do kom-
petencji organów Policji. 

TERMIN ZWOLNIENIA
Ustawodawca wyznaczył 3-miesięczny okres na zwolnienie policjanta ze
służby. Oznacza to, że w tym terminie organ musi wydać rozkaz personalny
i zakończyć stosunek służbowy funkcjonariusza. W orzecznictwie zgodnie
przyjmuje się, że organ nie jest w tej mierze związany wnioskami policjanta.
Oczywiście, może je uwzględnić, jednakże brak przedmiotowego nie wpływa
na prawidłowość i skuteczność rozstrzygnięcia. Wyraził to m.in. Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 26 października 2017 r. w spra-
wie III SA/Gd 754/17, podnosząc: Błędne jest stanowisko, że w przypadku
złożenia przez funkcjonariusza prośby o  zwolnienie go ze służby, organy są
związane podaną we wniosku datą zwolnienia ze służby. Raport policjanta
o zwolnienie ze służby jest dla organu o tyle wiążący, o ile wyraża wolę odejścia
ze służby. Kwestia zaś terminów, sposobu rozwiązania stosunku służbowego ma
drugorzędne znaczenie i może, ale nie musi, być przez organ uwzględniona.

Jeżeli organ decyduje się na zwolnienie policjanta w ostatnim dniu
ustawowego terminu, a  tenże składa odwołanie od rozkazu, wówczas

jest rzeczą pewną, że ostateczny termin zwolnienia ze służby przypadnie
później niż wyznaczone ustawowo 3 miesiące. Nie powoduje to jednakże
wadliwości rozkazu personalnego. Jak bowiem podkreślił Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z 7 marca 2013 r. o sygn. akt I OSK 1239/12:
Jeżeli policjant wnosi odwołanie od decyzji o  zwolnieniu go ze służby na
skutek zgłoszonego wystąpienia, to godzi on się na ewentualne późniejsze,
wynikające z wszczęcia postępowania odwoławczego, określenie daty zwol-
nienia. Uznanie, że w takim przypadku data zwolnienia ze służby nadal po-
winna zawierać się w terminie do 3 miesięcy od pisemnego zgłoszenia wystą-
pienia ze służby kłóciłoby się z  założeniem o  racjonalnym ustawodawcy.
Obecnie jest to pogląd ugruntowany i w pełni akceptowalny przez są-
downictwo administracyjne. W  praktyce oznacza to określenie przez
organ II instancji innej, nowej daty zwolnienia ze służby, która będzie
późniejsza i  będzie przypadała po upływie 3  miesięcy, licząc od dnia
wszczęcia postępowania. 

OBLIGATORYJNOŚĆ ZWOLNIENIA
Przyjmuje się, że organ jest związany złożonym przez policjanta oświad-
czeniem woli. Wynika to chociażby z użytego określenia czasownikowego
„zwalnia się”. Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
(wyrok o sygn. akt III SA/Łd 1013/12): Zwolnienie ze służby na podstawie
tego przepisu ma zatem charakter obligatoryjny, gdyż ustawodawca użył
w nim sformułowania „zwalnia się”. Zauważyć przy tym należy, że zwolnienie
ze służby jest w tym przypadku konsekwencją złożenia oświadczenia woli
o wystąpieniu funkcjonariusza ze służby. Pogląd ten jest jednakże słuszny
tylko w przypadku, gdy wobec policjanta nie toczy się inne postępowanie
w przedmiocie zwolnienia ze służby na innej podstawie. Zatem organ
jest nie tylko uprawniony do kontynuowania wcześniej wszczętego po-
stępowania o zwolnienie ze służby, lecz także do wszczęcia takiego po-
stępowania w okresie 3 miesięcy licząc od daty złożenia oświadczenia
woli i wystąpieniu ze służby. Złożenie takiego raportu nie stanowi prze-
szkody procesowej. Pogląd ten stał się kanwą wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w  Białymstoku o  sygn. akt II SA/Bk 870/13,
który stwierdził: Właściwy organ Policji po otrzymaniu wniosku policjanta
o zwolnienie ze służby złożonego w trybie art. 41 ust. 3 ustawy z 6 kwietnia
1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 355, ze zm.) powinien zwolnić go
w terminie do 3 miesięcy, ale tylko wówczas, gdy w tym terminie nie zostało
wszczęte z urzędu przeciwko policjantowi postępowanie o zwolnienie go ze
służby na innej podstawie, w tym w oparciu o art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy
o Policji. Pogląd ten został podtrzymany i rozwinięty w wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego z 8 stycznia 2016 r. I OSK 1481/14: „Jeżeli organ
do upływu terminu przewidzianego w art.  41 ust.  3 ustawy z 6 kwietnia
1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 355) dysponuje inną podstawą do
rozwiązania z  policjantem stosunku służbowego, to wybór dokonywanego
zwolnienia należy do uprawnionego organu. W takich przypadkach wniosek
policjanta o zwolnienie go ze służby w trybie przewidzianym w art. 41 ust. 3
ustawy nie ma bezwzględnego pierwszeństwa. W razie zaistnienia odrębnych,
samoistnych przesłanek przewidzianych w art. 41 ust. 1 lub ust. 2 ustawy
organ władny jest zdecydować o  innej podstawie wykluczenia policjanta
z grona funkcjonariuszy omawianej formacji. Nie ma więc raport o zwol-
nienie charakteru absolutnego. Przy czym orzecznictwo, jak widać, nie
ogranicza możliwości zwolnienia na innej podstawie prawnej tylko do
sytuacji zaistnienia innej podstawy obligatoryjnej (art. 41 ust. 1 ustawy
o Policji), lecz także do przypadków fakultatywnego zwolnienia ze służby.
Jest to wyraz administracyjnego charakteru stosunku służbowego, w któ-
rym oświadczenie woli stanowi jedynie wyraz dobrowolności świadczenia
służby istniejący po stronie policjanta, który w taki sposób komunikuje
możliwość skorzystania z konstytucyjnego prawa do wolności wyboru za-
trudnienia. 

mec. MAGDALENA BĘDZIEJEWSKA-MICHALSKA
radca prawny w Biurze Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP
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Mistrzami Polski Policji w kolarstwie górskim zostali
w tym roku sierż. sztab. Anna Kroner z KPP
w Starachowicach i sierż. sztab. Krzysztof Parma 
z KPP w Stalowej Woli. Wyścig rozegrano 9 sierpnia
w ramach Tour de Pologne Amatorów na 
60-kilometrowej trasie wokół Bukowiny Tatrzańskiej. 

W yścig miał jednak znacznie więcej bohaterów. Byli nimi
wszyscy (blisko trzy tysiące zawodników), którzy stanęli
na starcie. Choć nie wszystkim udało się dojechać do mety,

bo mieli defekty rowerów, na pewno dali z siebie wszystko.

TU NIE BYŁO SZACHÓW
Kolarze rywalizowali w kategorii indywidualnej, indywidualnej Gór-
skie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym o Puchar Komen-
danta Głównego Policji, indywidualnej Mistrzostwa Polski Straży
Pożarnej, indywidualnej o Puchar Bukoviny przeznaczonej dla miesz-

kańców Bukowiny Tatrzańskiej oraz sympatyków i przyjaciół Buko-
vina Resort. Dodatkowo prowadzono klasyfikację drużynową i drużyn
straży pożarnej. 

Wymienienie tych wszystkich klasyfikacji jest konieczne dla zro-
zumienia specyfiki tego największego w Polsce wyścigu dla amatorów.
Zawodnicy nie byli ustawieni w osobnych sektorach, a o ostatecznym
miejscu decydował czas netto, mierzony od przekroczenia linii startu
do linii mety. Dlatego na trasie nie było mowy o „kolarskich sza-
chach”, obserwowaniu rywali i ataku na ostatniej prostej, lecz każdy
gnał od pierwszej chwili ile sił w  nogach i  na ile pozwalali inni
kolarze na wąskich, górskich drogach. A potem było czekanie na ofi-
cjalny komunikat…

NIEZASTĄPIENI
Bohaterami tej imprezy były także wszystkie osoby, które dbały
o bezpieczeństwo uczestników wyścigu, a wśród nich 116 policjantów

małopolskiej drogówki. W radiowozach, na motorach, stojąc na roz-
jazdach dróg, jadąc przed peletonem, w  jego środku i na końcu –
byli naprawdę wszędzie.

Zresztą docenili to nie tylko amatorzy, ale i zawodowcy ścigający
się po tej samej trasie podczas ostatniego etapu Tour de Pologne,
a dyrektor TdP Amatorów Elżbieta Lang podczas uroczystości de-
koracji amatorów za świetne zabezpieczenie imprezy osobiście po-
dziękowała szefowi Policji gen. insp. dr. Jarosławowi Szymczykowi.
Zresztą „01” sam miał okazję to sprawdzić, bo wraz z dowódcą Cen-

Policyjni mistrzowie gór

Dekoracja najlepszych
zawodników wśród
policjantów

Najlepsze zawodniczki

Wielki pech. Kraksa na linii mety

Bezpiecznego przejazdu blisko 3 tysięcy kolarzy pilnowała ponad
setka funkcjonariuszy drogówki
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tralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” mł. insp.
Dariuszem Ziębą i I zastępcą komendanta KMP w Lesznie podinsp.
Szymonem Sędzikiem pokonał na rowerze cały dystans. 

Policjanci okazali się także liczącą siłą w amatorskim peletonie.
Do mety dojechało 8 policjantek i 67 policjantów. W tym roku, po
raz pierwszy, Komenda Główna Policji wystawiła swoją reprezentację,
która w klasyfikacji drużynowej zajęła 7. miejsce, co na 97 sklasyfi-
kowanych drużyn jest bardzo dobrym wynikiem.

Najlepszych dekorowali Komendant Główny Policji gen. insp.
dr Jarosław Szymczyk wraz z dowódcą CPKP „BOA” mł. insp. Da-
riuszem Ziębą oraz dyrektor TdP Amatorów Elżbietą Lang. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

Wyniki MP Policji
Kobiety
1. sierż. sztab. Anna Kroner z KPP w Starachowicach, 
2. st. sierż. Izabela Kłosowska z KWP w Białymstoku, 
3. asp. Iwona Panas z KMP w Chełmie.
Mężczyźni
1. sierż. sztab. Krzysztof Parma z KPP w Stalowej Woli,
2. sierż. sztab. Adrian Stempniak z OPP w Poznaniu, 
3. st. sierż. Radosław Wasilewski z KMP w Zamościu.
Organizatorami Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szo-
sowym była Komenda Główna Policji i Lang Team Sp. z o.o.
przy wsparciu Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Policji IPA. Nad udziałem policjantów
czuwał koordynator Komendanta Głównego Policji ds. orga-
nizacji imprez sportowo-rekreacyjnych Andrzej Kuczyński.
Pełną listę zawodników i klasyfikację końcową można znaleźć
pod adresem http://www.tourdepologneamatorow.pl/

W wyścigu po raz kolejny wziął udział Komendant Główny Policji

Suma podjazdów na trasie 
TdP Amatorów wynosiła ponad 1300 m
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111 zawodniczek i zawodników
stanęło na starcie III Mistrzostw
Służb Mundurowych w kolarstwie
szosowym rozegranych 25 sierpnia
w Warce. Dla wielu z nich była to
okazja do rewanżu za wyścig
rozegrany dwa tygodnie wcześniej
w ramach Tour de Pologne
Amatorów i zdobycia koszulki
Mistrza Polski. 

O rganizatorami wyścigu był Gabinet 
Komendanta Głównego Policji z koor-
dynatorem Komendanta Głównego 

Policji ds. organizacji imprez sportowo-rek-
reacyjnych Andrzejem Kuczyńskim wraz
z  Żyrardowskim Towarzystwem Cyklistów.
Imprezę rozegrano pod honorowym patrona-
tem Komendanta Głównego Policji gen. insp.
dr. Jarosława Szymczyka, który również star-
tował i pokonał trasę długości 58 km.

Startowi mundurowych towarzyszyły or-
ganizowane wyścigi w  cyklu ŻTC BIKE
RACE, a  imprezę na rynku w  Warce połą-
czono z  piknikiem rodzinnym kończącym
Aktywne Lato w  Warce, na którym swoje
stoiska promocyjne wystawiły Gabinet Ko-
mendanta Głównego Policji oraz Komenda
Wojewódzka Policji zs. w Radomiu. Dla przy-
byłych gości i  kolarzy grała Orkiestra Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

Zawodnicy ścigali się ze startu wspólnego
i mieli do pokonania dwie rundy po 29 km
drogami biegnącymi przez okoliczne miejs-
cowości. Trasa była płaska, ale z jednym wy-
jątkiem. Tuż przed wjazdem na rynek
w Warce, gdzie była meta, był stromy, około
200-metrowy podjazd, na którym praktycznie
rozstrzygały się losy zwycięstw w większości
wyścigów. 

Impreza w  Warce była okazją do spraw-
dzenia sił dla wszystkich chętnych uczest-
ników. Okazało się, że do wyścigu świetnie
przygotowały się panie, które walcząc w osob-
nej kategorii, pokonały trasę tylko w niecałą

minutę wolniej od najszybszego mężczyzny.
W głównym peletonie, który przyjechał na
metę, nie zabrakło także zawodników z naj-
starszej kategorii wiekowej M6, czyli mają-
cych ponad 60 lat, a w tym wieku „utrzymać
koło” młodzieży, to sztuka nie lada.

Mistrzynią służb mundurowych w katego-
rii kobiet została Agnieszka Jeżyk (JW 1156),
mistrzami służb mundurowych w kategorii
mężczyzn zostali zaś: w  kat. M2 – Michał
Michalski (KWP w Poznaniu), w kat. M3 –
Radosław Wasilewski (Reprezentacja KGP),
w kat. M4 – Maciej Chmielewski (KP PSP
w  Stargardzie), w  kat. M5 – Adam Bielski
(SEiRP w Elblągu), kat. M6 – Zdzisław Pro-
choń. Puchary 100-lecia Policji w Kolarstwie
Szosowym zdobyli: Anna Kroner (KPP w Sta-
rachowicach), M2 – Michał Warias, kat. M3 –
Rafał Szpakowski (Ciechanów), kat. M4 –
Piotr Ścigała (Częstochowa), kat. M5 – Zbig-
niew Rybacki, kat. M6 – Andrzej Stebliński. 

Puchary i  nagrody wręczali Komendant
Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szym-
czyk, któremu towarzyszył kom. por. Paweł
Łępa z Dowództwa Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych, oraz zastępca burmistrza
Warki Teresa Knyzio. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyni-
ków znajdują się pod adresem www.ztc.pl.  

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

Wyścig mundurowych

Bohaterowie zmagań mundurowych wraz z Komendantem Głównym Policji gen. insp. dr.
Jarosławem Szymczykiem, kom. por.  Pawłem Łępą z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych oraz zastępcą burmistrza Warki Teresą Knyzio

Na starcie

W Warce już tradycyjnie
rozgrywane są
Mistrzostwa Polski Służb
Mundurowych 
w kolarstwie szosowym
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Piłkarze ku czci generała Papały 
W Pruchniku 22 czerwca br. odbył się III Międzynarodowy Turniej

Piłki Nożnej Drużyn Policyjnych Stowarzyszenia IPA im. gen. Marka
Papały, nad którym patronat honorowy objął Komendant Główny
Policji. Rozgrywki oprócz rywalizacji sportowej były także formą upa-
miętnienia zastrzelonego 25 czerwca 1998  r. byłego komendanta
głównego Policji nadinsp. Marka Papały, który pochodził właśnie
z Pruchnika. Piłkarze przed rozpoczęciem rozgrywek złożyli na miejs-
cowym cmentarzu kwiaty na grobie generała. 

Pierwsze miejsce w  turnieju zdobyli zawodnicy reprezentujący
IPA Region Poznań, drugie policyjni piłkarze z  drużyny IPA-KPP
w Łańcucie, a trzecie sportowcy z zespołu IPA Region Przeworsk.
Czwarte miejsce przypadło IPA-KPP w Jarosławiu. Najlepszym bram-
karzem turnieju został Damian Mączka z drużyny łańcuckiej, Maciej
Lech z Przeworska został wybrany królem strzelców, a Marcin Boro-
wiak z  Poznania odebrał tytuł najlepszego zawodnika rozgrywek.
Piłkarzem fair play został Marian Falama z drużyny IPA Region Nowy
Targ. 

P.Ost. 

Podciąganie na drążku 
30 czerwca na placu Wolności w Radzyniu Podlaskim odbyły się

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Podciąganiu na Drążku. Dla pań
przygotowano konkurencję polegającą na wykonywaniu przysiadów
z  20-kilogramową kamizelką, ale i  tak płeć piękna wzięła udział
i w podciąganiu na drążku, i w konkursie pompek. 

Po raz pierwszy na mistrzostwach zorganizowano kategorię służb
mundurowych. Impreza miała wymiar sportowy, ale także charyta-
tywny – zbierano fundusze na leczenie małej Neli, która choruje na
cukrzycę. Na mistrzostwa przybył też aktor Tomasz Oświeciński,
a całe wydarzenie stało się nie lada atrakcją dla mieszkańców, turys-
tów oraz oczywiście zawodników i ich najbliższych. 

W kategorii służb mundurowych zwyciężył Marcin Piekarski ze
Straży Granicznej, drugie miejsce zajął Sylwester Marczak z KSP,
a trzecie Jerzy Czebreszuk, który uplasował się na drugim miejscu
w klasyfikacji 45+. 

Mistrzostwa odbyły się pod patronatem: Ministerstwa Sportu
i Turystyki, burmistrza Radzynia Podlaskiego, starosty radzyńskiego
oraz komendanta wojewódzkiego Policji w  Lublinie. Ten ostatni

patronat był nie tylko honorowy, ale jak najbardziej czynny. Na trze-
cim stopniu podium wśród służb mundurowych stanął bowiem
mł. insp. Jerzy Czebreszuk, I zastępca komendanta wojewódzkiego
Policji w Lublinie. Drugie miejsce wywalczył kom. (od tegorocznego
Święta Policji – nadkomisarz) Sylwester Marczak, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej KSP, rzecznik prasowy komendanta sto-
łecznego Policji. Organizatorem mistrzostw był Form Fitness z Ra-
dzynia Podlaskiego, a bezpośrednimi sprawcami całego zajścia znani
całemu pionowi kontrterrorystycznemu w Policji kom. Marcin Miesz-
kowski i st. asp. Łukasz Wołodko, którzy czuwali na merytorycznym
przygotowaniem zawodów. Ich dziełem są takie wydarzenia jak
„Ogień na ogień” czy „Jedziemy do odcięcia”. Także w tym roku,
wspólnie z  MOSiR w  Ząbkach, organizują Zawody Wytrzymałoś-
ciowo-Siłowe „Ogień ma ogień” o Puchar Komendanta Stołecznego
Policji, które patronatem honorowym objął Komendant Główny Po-
licji. Start 12 września na stadionie w Ząbkach. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Flow Media 

Fiero! Woman’s Cup 2019 
Pod taką nazwą odbył się w czerwcu w Łodzi Międzynarodowy

Turniej Amatorskiej Piłki Nożnej, Siatkówki Plażowej i Koszykówki
Ulicznej Kobiet. W zawodach piłkarskich wzięła udział Reprezentacja
Polskiej Policji w Piłce Nożnej Kobiet, która wśród siedmiu drużyn
zajęła pierwsze miejsce. 

P. Ost. 

Triumf na Stadionie Narodowym 
11 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się II Tur-

niej o Puchar Prezesa PGE Narodowy. Pierwsze miejsce wywalczyła
Reprezentacja Polskiej Policji w  Piłce Nożnej Mężczyzn. Drugie
miejsce zajęła drużyna Ministerstwa Sportu i Turystyki, a  trzecie
zespół Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Policyjny zespół pokonał
wszystkich uczestników turnieju, nie tracąc żadnej bramki. 

P.Ost. 

Starachowicka Strzała 
Pod koniec czerwca odbyły się Mistrzostwa Polski Policji w Kolar-

stwie Szosowym ze Startu Wspólnego w ramach III Starachowickiej
Strzały – zawodów dla kolarzy amatorów. Najlepszy na dystansie
63 km okazał się Paweł Baranek z KSP, który wygrał także w młodszej
kategorii M-1, a wśród wszystkich prawie 200 startujących zawod-
ników był trzeci. Triumfatorem kategorii M-2 został Dariusz Zięba,
na co dzień dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego
Policji, który wśród wszystkich startujących był szósty. Panie zostały
sklasyfikowane w jednej kategorii OPEN, a tytuł Mistrzyni Polski
Policji wywalczyła Anna Kroner z KPP w Starachowicach, która była
najszybsza wśród wszystkich kobiet biorących udział w zawodach.
Wszyscy mundurowi triumfatorzy są członkami Reprezentacji Polskiej
Policji w  Kolarstwie. W  rywalizacji drużynowej zwyciężyła Repre-
zentacja Polskiej Policji w Kolarstwie przed drużyną KWP w Kato-
wicach i zespołem KWP w Kielcach. 

P.Ost. 

W związku z brakiem kolumn sportowych w sierpniowym wydaniu naszego miesięcznika, które w całości
poświecone było obchodom stulecia powołania Policji Państwowej, nadrabiamy zaległości, 

wracając także do imprez, które odbyły się wcześniej.
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Wpław przez Kiekrz 
Na jeziorze Kierskim w Poznaniu odbyły się 6 lipca br. XVII Mię-

dzynarodowe Mistrzostwa Policji w  Pływaniu Długodystansowym
„Wpław przez Kiekrz”. Policyjni pływacy startowali na dystansie
3000 m razem z uczestnikami Grand Prix Polski na Wodach Otwar-
tych, a wszystko odbywało się w ramach 52. Międzynarodowego Ma-
ratonu Pływackiego „Wpław przez Kiekrz”. 

Policyjnych pływaków, inaczej niż było to w przeszłości, sklasyfi-
kowano tylko w kategoriach OPEN, nie uwzględniając różnic wie-
kowych. W ten sposób dwudziestokilkulatkowie ścigali się z pięć-
dziesięciolatkami i starszymi amatorami pływania, co zaprzecza idei
sportowej rywalizacji. Można się niestety spodziewać, że odwrotnie
niż dzieje się to w startach na pływalni, gdzie obowiązują kategorie
wiekowe i frekwencja zawodów rośnie, na Kiekrzu będzie nadal spa-
dać. W tym roku sklasyfikowano dziesięcioro pływaków (zwykle,
gdy prowadzone były kategorie wiekowe, było ich przynajmniej dwa
razy tyle). 

Wśród pań pierwsze miejsce wywalczyła Wiktoria Łukasik z KPP
w Giżycku. Na drugim miejscu uplasowała się Agnieszka Burdelak,
reprezentująca KWP we Wrocławiu, a trzecie miejsce zajęła Iwona
Panas z KMP w Chełmie. Wśród panów kolejność była następująca:
1. Paweł Troka z KPP w Człuchowie, 2. Maciej Lubas z CBŚP i 3. Ro-
bert Ciepłowski z KP w Bydgoszczy-Śródmieściu. 

Wyróżnienie od IPA otrzymał policyjny emeryt Waldemar Majewski
(rocznik 1959), który w policyjnych zmaganiach wśród panów został
sklasyfikowany na miejscu szóstym, a w zawodach kierskich w ramach
Grand Prix Polski w swojej kategorii wiekowej zajął pierwsze miejsce. 

Zawodom, które wpisały się w stulecie powołania Policji Państwo-
wej, towarzyszył festyn, a tradycyjnie nad bezpieczeństwem mara-
tończyków czuwali policjanci i ratownicy WOPR. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Piotr Garstka 

Uwierz, Walcz, Zwyciężaj 
9 lipca br. w CSP w Legionowie odbyły się Międzynarodowe Za-

wody Wytrzymałościowo-Siłowe Służb Mundurowych „Uwierz,
Walcz, Zwyciężaj”, w ramach których przeprowadzono mistrzostwa
Policji. Zawody skierowane do przedstawicieli jednostek specjalnych
zgromadziły  siedemnaście trzyosobowych drużyn. Miesięcznik „Po-
licja 997” objął nad mistrzostwami patronat medialny. 

Rywalizacja składała się z  konkurencji: toru przeszkód, wejścia
i  zejścia po linie oraz strzelania. Tor przeszkód składał się m.in.
z drabinki przestrzennej o wysokości ponad 6 m, wiszących trapów,
ścianki, rowu i dołu, trzeba było także ewakuować rannego (czyli
przenieść manekina na dystansie 50 m), a na zakończenie przebiec
400 m. Oczywiście wszystko na czas. Konkurencja druga, czyli wejście
i zejście po linie polegała na wspięciu się po linie na wysokość 6 m,
po czym wykonaniu zeskoku po trzech stopniach umieszczonych na
wysokościach: 3,5  m, 2,5  m i  1,5  m i  dobiegnięciu do zawodnika

z drużyny, który czekał na swoją kolej. Każdy startujący wykonywał
to ćwiczenie dwukrotnie, naprzemiennie z innymi członkami swojego
zespołu. Strzelanie poprzedzone było ćwiczeniami fizycznymi, po
których trzeba było przebiec 30 m do linii otwarcia ognia. Tam w róż-
nej odległości czekały trzy cele. Do każdego z nich oddawało się
strzały z innego miejsca. 

Po przeliczeniu punktów okazało się, że pierwsze miejsce w Mię-
dzynarodowych Zawodach Wytrzymałościowo-Siłowych Służb Mun-
durowych „Uwierz, Walcz, Zwyciężaj” zajęła reprezentacja EKO
COBRA z Austrii. Drugie miejsce wywalczyli funkcjonariusze z SPKP
w Krakowie, a trzecie policjanci z SPKP w Gorzowie Wielkopolskim.
W mistrzostwach Policji zwyciężył zespół SPKP w Krakowie, przed
SPKP w Gorzowie Wielkopolskim i SPKP w Radomiu. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Jacek Herok 

Mundurowe Michalice 
Na zalewie w  Michalicach obyły się Ogólnopolskie Drużynowe

Zawody Wędkarskie „Mundurowe Michalice 2019”, które zgroma-
dziły 38 dwuosobowych zespołów reprezentujących służby i formacje
z  całej Polski. Pierwsze miejsce, podobnie jak rok temu, zdobyli
wędkarze reprezentujący Zarząd w Bydgoszczy CBŚP, którzy podczas
sportowych zmagań złowili 83 kilogramy ryb. 

P.Ost.  

Zmarł Paweł Szwedziak 
15 lipca br. po ciężkiej chorobie w  wieku

60  lat zmarł Paweł Szwedziak, legenda judo,
medalista mistrzostw Polski zarówno juniorów,
jak i seniorów, trener, policjant, dobry człowiek.
Trenował w  Gwardyjskim Klubie Sportowym
OLIMPIA w Poznaniu. Potem zajął się pracą
z młodzieżą, spod jego ręki wyszło wielu mistrzów judo. O Pawle
Szwedziaku pisaliśmy na naszych łamach w grudniu 2008 r. w ma-
teriale „Patrzę, biorę igłę i heja” (numer dostępny: www.gazeta.po-
licja.pl). Paweł Szwedziak oprócz judo i Policji miał jeszcze trzecią
pasję – haftowanie – i to do niej odnosił się tytuł artykułu. Byłem
u niego jesienią 2008 r. Spotkaliśmy się w salce na terenie OPP
w Poznaniu. Oprócz trenowania młodzieży zajmował się wtedy
na co dzień pracą z policjantami. Służył w Zespole Doskonalenia
Zawodowego Wydziału Kadr  KWP w  Poznaniu. Odskocznią od
stresów było dla niego haftowanie. Odszedł wspaniały człowiek
o gołębim sercu. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor

Patronat medialny
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Sportowe zapowiedzi 
Prezentujemy listę imprez zaplanowanych na najbliższe dwa mie-

siące, które umieszczone są w Harmonogramie wydarzeń sportowo-
-rekreacyjnych na rok 2019 i Harmonogramie zawodów policyjnych
na rok 2019, objętych patronatem honorowym Komendanta Głów-
nego Policji (obok – organizator bądź garnizon, na terenie którego
odbędzie się impreza).  

Wrzesień
– VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. mł. asp. Marka Cekały

– KWP w Olsztynie, ZW NSZZP woj. warmińsko-mazurskiego;  
– Cykl Wyścigów MTB o Puchar Komendanta Głównego Policji

V  wyścig w  Markach – Gabinet KGP, Poland Bike, Stołeczna
Grupa Wojewódzka IPA;  

– VI Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy
i Weteranów pod patronatem honorowych Ministra Spraw We-
wnętrznych i  Administracji II  etap zawodów – Gabinet KGP,
SOP, SG, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA;

– Międzynarodowe Mistrzostwa Służb Mundurowych w Biathlo-
nie Policyjnym „100 Strzałów na Stulecie Policji” – WSPol.
w Szczytnie;  

– Międzynarodowy Puchar Policji w Półmaratonie w ramach XXIX
Międzynarodowego Półmaratonu Philips’a – SP w Pile, Stowa-
rzyszenie Biegów Ulicznych w Pile;  

– III Ogólnopolskie Zawody Pływackie Służb Mundurowych 
im. kom. Wacława Lejko MUSZELKA 2019 – Gabinet KGP,
CPKP „BOA”, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecz-
nictwa Otwartego Warszawa Targówek, Stołeczna Grupa Woje-
wódzka IPA, Region CBŚ Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA;  

– XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych „Głucho-
łazy 2019” – KWP w Opolu, Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz,
UM w Głuchołazach, Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy,
KG PSP, KW PSP w Opolu, Centralny Zarząd Służby Więziennej,
Okręgowy Inspektorat SW w  Opolu, Śląsko-Małopolski 
Oddział SG;

– XXVII Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych Resortu
Spraw Wewnętrznych – Komitet Organizacyjny, Komisja Tury-
styki w Resorcie Spraw Wewnętrznych, Komisja Środowiskowa
ZG PTTK;  

– XXXII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Dro-
gowego”  – CSP w Legionowie, Biuro Ruchu Drogowego KGP,
KWP zs. w Radomiu;  

– Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych Policji w Piłce Nożnej –
SP w Pile;  

– XIX Kynologiczne Mistrzostwa Policji – CSP w Legionowie;  

– XXVI Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji „Turniej Par
Patrolowych PATROL ROKU” – SP w Słupsku, Biuro Prewencji
KGP; 

– Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej „Zawiercie 2019” –
KWP w Katowicach, UM Zawiercie, Starostwo Powiatowe w Za-
wierciu, OSiR w Zawierciu, ZW NSZZP woj. śląskiego – zawody
przeniesione z czerwca. 

Październik 
– Finał Mistrzostw Polski Policji – zakończenie Cyklu Wyścigów

MTB o Puchar Komendanta Głównego Policji 12 października
Warszawa-Wawer – Gabinet KGP, Poland Bike, Stołeczna Grupa
Wojewódzka IPA;  

– XII Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dziel-
nicowy Roku” – SP w Katowicach, Biuro Prewencji KGP;  

– X Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Jednostek Szkolenio-
wych Służb Mundurowych w Strzelaniu – SP w Słupsku;  

– Mistrzostwa Policji w  ramach 20. PKO Poznań Maratonu 
im.  Macieja Frankiewicza – KWP w  Poznaniu, Poznańskie
Ośrodki Sportu i Rekreacji;  

– Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w  Strzelaniu Dyna-
micznym i Sytuacyjnym – Gabinet KGP, KWP w Poznaniu, KMP
w Lesznie, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA;  

– Mistrzostwa Polski Policji w Biegu po Schodach Collegium Altum
– KMP w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;  

– XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w  Biegu Przełajowym
im. sierż. Grzegorza Załogi – KWP w Katowicach, Urząd Miasta
i Gminy w Łazach, ZW NSZZP woj. śląskiego;  

– 3. Niebieski Bieg Niepodległości na Dystansie 10 km – KWP
w Łodzi; 

– Zawody Strzeleckie Policyjnych Służb Teleinformatycznych –
Biuro Łączności i  Informatyki KGP (pierwotnie zaplanowane
na wrzesień).  

UWAGA!  
We wrześniu oprócz mistrzostw w  siatkówce, które pierwotnie

zaplanowano w czerwcu, odbędą się również  objęte patronatem ho-
norowym Komendanta Głównego Policji Zawody o Puchar Komen-
danta Stołecznego Policji „Ogień na ogień” w Konkurencjach Wy-
trzymałościowo-Siłowych. W październiku natomiast rozegrane
zostaną I Mistrzostwa Służb Mundurowych w Koszykówce „Radom
– Kielce – Basket 2019”, których wcześniej w harmonogramach nie
było. Nie odbędą się w ogóle: Wyścig Kolarski „Ossa Tour” i II Turniej
Tenisa Ziemnego, współorganizowane przez Gabinet KGP. 

P.Ost. 

½ Iron Mana 
Pod koniec czerwca zorganizowano II Mistrzostwa Polski Policji

w Triathlonie na Dystansie ½ Iron Man „Susz 2019”. Zawody odbyły
się w  ramach 28. odsłony imprezy pod nazwą „Susz Triathlon 
½ IM”. 

Do pokonania było 1900 m wpław, 90 km na rowerze i 21 km bie-
giem. Zawody ukończyło 307  zawodników i  zawodniczek, w  tym
27 z Policji. Pierwsze miejsce w policyjnych mistrzostwach OPEN
zajął Marek Kowalczyk z OPP w Bydgoszczy przed Adrianem Stemp-
niakiem z  OPP w  Poznaniu i  Danielem Szulem z  KPP w  Iławie.
Wszyscy trzej triumfatorzy są w składzie Reprezentacji Polskiej Policji
w  Triathlonie. Wśród pań pierwsze trzy miejsca zajęły: 1.  Iwona

Panas z KMP w Chełmie (Reprezentacja Polskiej Policji w Pływaniu),
2. Sylwia Szpocińska z KP we Wrocławiu-Śródmieściu (Reprezentacja
Polskiej Policji w Triathlonie) i 3. Iwona Basara z KPP w Starogardzie
Gdańskim. Kategorię wiekową pań do 29. roku życia wygrała Iwona
Basara ze Starogardu Gdańskiego, natomiast wśród kobiet w prze-
dziale 30–39 lat najlepsza okazała się triumfatorka rywalizacji pań
OPEN – Iwona Panas z KMP w Chełmie. Wśród panów do 29. roku
życia najszybszy był Rafał Marek z SPPP w Bielsku-Białej, w prze-
dziale wiekowym 30–39 lat pierwsze miejsce zajął Adrian Stempniak,
a wśród czterdziestolatków Marek Kowalczyk, który był najlepszy
ze wszystkich zawodników z  Policji. W  kategorii 50+ triumfował
Krzysztof Wacławski z Iławy. 

P.Ost. 

43-45.09_Layout 1  12.09.2019  09:32  Strona 45



KRAJ Rozmaitości POLICJA 997       wrzesień 2019 r.46

Zabezpieczenie XXV „Pol’and’Rock” Festival
Od 1 do 3 sierpnia br. w  Kostrzynie nad Odrą odbył się

XXV „Pol’and’Rock” Festival. Nad bezpieczeństwem uczestników
przez osiem dni (od 29  lipca do 5  sierpnia) czuwało – w  ramach
„Operacja Kostrzyn 2019” – 1588 policjantów z garnizonu lubuskiego,
oddziałów prewencji z Lublina, Krakowa, Katowic, Kielc, Olsztyna,
Poznania, Radomia i Wrocławia, a także funkcjonariuszy ruchu dro-
gowego z Radomia, Łodzi, Wrocławia, Opola, Kielc i Warszawy. Wed-
ług szacunków Policji liczba uczestników w kulminacyjnym momen-
cie osiągnęła 285 tys. Część z nich przyjechało pociągami, a część
samochodami. Wśród kierowców policjanci przeprowadzili niemal
34 tysiące profilaktycznych badań na zawartość alkoholu. Łącznie
zarejestrowano 131 przestępstw oraz 134 wykroczenia, polegające
głównie na zaśmiecaniu, spożywaniu alkoholu, używaniu słów nie-
przyzwoitych, na nieobyczajnych wybrykach, kradzieżach czy prze-
winieniach drogowych, z których większość zakończyła się manda-
tem. 16 z  tych zdarzeń trafi do sądu z  wnioskiem o  ukaranie.
Przeprowadzono 541 interwencji, a zatrzymanych zostało 105 osób. 

KWP w Gorzowie Wlkp.

Na ratunek pod Tatrami
Małopolscy policjanci uczestniczyli w akcji ratowniczej w masywie

Giewontu po tragicznej w skutkach burzy, która zaskoczyła turystów
w pobliżu stalowego krzyża. W działania zaangażowanych zostało około
140 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, Oddziału
Prewencji Policji w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kra-
kowie i jednostek Policji z ościennych powiatów, na terenie których
znajdują się szpitale przyjmujące osoby ranne w zdarzeniu.

Wśród policjantów pracujących na miejscu byli funkcjonariusze ruchu
drogowego udrażniający ruch oraz pomagający pojazdom przewożącym
osoby poszkodowane do okolicznych placówek medycznych. Do akcji
ratunkowej został włączony policyjny śmigłowiec Black Hawk, który
pozostawał w pełnej gotowości do pomocy innym służbom ratowni-
czym. Na miejscu pracowali także policyjni psycholodzy, którzy udzielali
wsparcia ofiarom oraz ich rodzinom. Policjanci  pod nadzorem proku-
ratora rejonowego w  Zakopanem brali udział także w  identyfikacji
zwłok osób, które zginęły w masywie Giewontu. Zaangażowani byli
też w identyfikację osób rannych przewiezionych do poszczególnych
szpitali województwa, ponieważ w wielu przypadkach osoby poszko-
dowane nie miały przy sobie dokumentów, a  ich stan zdrowia unie-
możliwiał z nimi kontakt. Działania zostały zakończone zidentyfiko-
waniem wszystkich osób przebywających w szpitalach.

Od momentu uruchomienia infolinii w  Starostwie Powiatowym
w Zakopanem policjanci na bieżąco ustalali miejsca pobytu osób, które
miały przebywać w Zakopanem, a bliscy nie mogli nawiązać z nimi
kontaktu, nie było ich także na listach osób rannych. Tego typu pytania
wpływały również do Policji i były na bieżąco sprawdzane. Z policjantów
zaangażowanych w akcję została utworzona blisko 20-osobowa grupa,
która wraz z toprowcami poszukiwała na szlakach górskich ewentual-
nych ofiar burzy oraz przedmiotów należących do osób poszkodowanych
w tym zdarzeniu. 

KWP w Krakowie

W Tajlandii uratował tonące dzieci
17  sierpnia st. sierż. Artur Ponichtera z  Elbląga został wyróżniony

przez Komendanta Głównego Policji. Policjant podczas spływu kajako-
wego w Tajlandii uratował dwóch kilkuletnich chłopców. 

Funkcjonariusz był tam z żoną na wakacjach. W pewnym momencie
zauważył, jak płynący rzeką kajak z dwoma chłopcami wywrócił się, a oni

wpadli do wody. Policjant bez wahania wskoczył do rzeki. Jednego z chłop-
ców wyciągnął spod kajaka, drugie dziecko uwolnił z zarośli. Obydwu
bezpiecznie odholował na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji policjanta nikt
nie odniósł żadnych obrażeń i skończyło się głównie na strachu.

Po powrocie do Polski st. sierż. Artur Ponichtera nikomu nie opowie-
dział, co się stało nad rzeką w Tajlandii i nikt by się o tym nie dowiedział,
gdyby do KGP nie wpłynął e-mail z wyrazami wdzięczności i uznania od
rodziców jednego z uratowanych chłopców. Komendant Główny Policji,
doceniając postawę policjanta, wyróżnił st. sierż. Artur Ponichtera listem
gratulacyjnym i  nagrodą pieniężną. Komendant wojewódzki Policji
w Olsztynie również wyróżnił i uhonorował elbląskiego funkcjonariusza
okolicznościowym medalem. 

KWP w Olsztynie

Od 14 sierpnia br. policjanci z poznańskiego komisariatu wodnego
mają do dyspozycji dwa nowe skutery wodne o mocy 230 KM. Jest
to pierwszy komisariat specjalistyczny w  kraju wykorzystując do
swoich działań takie skutery. Ich zakup w połowie został sfinanso-
wany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w  drugiej
przez Komendę Główną Policji. Będą wykorzystywane do akcji ra-
towniczych oraz patrolowania terenów wodnych. 

IWOna LIszczyńsKa
zdj. Jacek Herok

Zmiany kadrowe 
Od wydania ostatniego numery naszej gazety Komendant Główny

Policji
odwołał ze stanowiska:
– zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Rado-

miu insp. Kamila Borkowskiego; 
powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku: 
– zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Rado-

miu podinsp. Sebastianowi Strzeżkowi, naczelnikowi Wydziału
Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej Policji; 

– zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w  Rzeszowie
mł. insp. Stanisławowi Sekule, komendantowi miejskiemu Policji
w Tarnobrzegu; 

– zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach insp.
Arturowi Bednarkowi, zastępcy komendanta wojewódzkiego Po-
licji w Kielcach; 

– zastępcy komendanta Szkoły Policji w Pile mł. insp. Agnieszce
Kozłowskiej-Kordy, naczelnikowi Wydziału Kadr SP w Pile; 

po uwzględnieniu prośby o  rozwiązanie stosunku służbo-
wego zwolnił ze służby w Policji:

– insp. Tadeusza Szymanka, zastępcę komendanta wojewódzkiego
Policji w Rzeszowie; 

– nadkom. Marcina Druszcza, zastępcę komendanta Szkoły Policji
w Pile.

P.Ost. 

Policyjni wodniacy na skuterach
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Kameralne Lato
2019

Syn zabiera w podróż ojca, z którym
przed laty zerwał kontakt. W otoczeniu
surowej przyrody wspólnie stawiają
czoła własnym słabościom i podejmują
próbę odnowienia relacji. Syn buduje na
potoku tamę, wspólna praca staje się
pretekstem do podjęcia rozmowy. To
krótki opis filmu „Tama” w reż. Natalii
Koniarz, wyróżnionego przez Komendę
Wojewódzką Policji z siedzibą w Rado-
miu podczas 12. Ogólnopolskiego Spot-
kania Filmowego Kameralne Lato. 

Głównym celem festiwalu, który trwał od
6 do 13 lipca br., jest promocja młodego pol-
skiego kina oraz kształtowanie dobrych wzor-
ców społecznych, zachęcanie młodych ludzi
do uczestnictwa w kulturze filmowej oraz –
realizowana wspólnie z Policją – profilaktyka
społeczna. Organizatorem festiwalu jest Sto-
warzyszenie Filmforum, a współorganizato-
rem KWP z siedzibą w Radomiu. 

W tym roku już plakat zapowiadał, że
w programie festiwalu wśród 100 wydarzeń
znajdzie się wątek policyjny. W ramach „Kina
policyjnego na 100-lecie Policji” odbyły się
pokazy filmów „Kocie ślady” w  reż. Pawła
Komorowskiego, „Zbrodniarz, który ukradł
zbrodnię” w reż. Janusza Majewskiego i „Jes-
tem mordercą” w reż. Macieja Pieprzycy oraz
wykład „Policjanci i złodzieje – historia pol-
skiego filmu policyjnego” prowadzony przez
Tomasza Kolankiewicza. Oprócz edukacyjno-

-kulturowego charakteru, ważnym elemen-
tem festiwalu jest jego filmowe oddziaływa-
nie profilaktyczne. 

– Do konkursu głównego dobierane są
filmy, które poruszają różnorodne i aktualne
problemy społeczne dotyczące w  szczegól-
ności młodzieży. Młode pokolenie filmow-
ców, poszukując własnej drogi w życiu, mie-
rzy się z artystycznym spojrzeniem na ota-
czającą rzeczywistość, a okiem kamery wy-
ostrza problemy rówieśników. W  ramach
tegorocznej edycji spotkań z  filmem i  fil-
mowcami przygotowane zostały materiały
o tematyce społecznej, poruszające zagad-
nienia związane ze spożywaniem alkoholu
i zażywaniem substancji psychoaktywnych,
bezpieczeństwem na drodze, przemocą
w  rodzinie, agresją, przemocą rówieśniczą
oraz tematyką cyberzagrożeń i  uzależnień
cyfrowych – mówi podinsp. Witold Kraw-
czyk, naczelnik Wydziału Prewencji KWP
zs. w Radomiu.

Jury, w skład którego wchodzili Agnieszka
Smoczyńska, Magdalena Kamińska, Anna
Mucha, Radek Ładczuk, Wojciech Solarz oraz
insp.  w  st. spocz. Marek Świszcz (który
w 2014 r. otrzymał z rąk Janusza Zaorskiego
Nagrodę Polskiego Kina Niezależnego im.
Jana Machulskiego za całokształt działań na
rzecz edukacji filmowej w Polsce) po obej-
rzeniu 23 filmów konkursowych (w tym
10  fabuł, 8 krótkich form dokumentalnych
i 5 animacji) przyznało Grand Prix oraz sta-
tuetkę Złotego Łucznika Tomaszowi Popa-
kulowi za film animowany „Acid Rain”. Na-
groda specjalna Stowarzyszenia Autorów
ZAIKS trafiła do Rafała Łysaka za film „Mi-
łość bezwarunkowa”. Kolejna nagroda Jury

Akademickiego Wyższej Szkoły Handlowej
w Radomiu przyznana została Veronice An-
dersson za film „Fuck, it biology”. Jury przy-
znało również 7 nominacji do Nagród im.
Jana Machulskiego. Konkurs Filmów Odrzu-
towych Hyde Park wygrał film „Target Earth”
w reż. Kamila Janko. 

IZABELA PAJDAŁA
zdj. Przemysław Skrzydło

Stulecie polskiego kryminału
24 lipca 2019 r., równo w stulecie powołania Policji Państwowej,

upłynął termin zgłaszania opowiadań kryminalnych i sensacyjnych
w konkursie „Stulecie polskiego kryminału”. Na ogólnopolski kon-
kurs zorganizowany przez Program „Niepodległa” przy współpracy
Komendy Głównej Policji można było przysyłać opowiadania w jed-
nej z trzech kategorii:

1. Kryminał sto lat temu – w stylistyce retro. 
2. Kryminał dzisiaj – w realiach współczesnych. 
3. Kryminał za sto lat – z  dowolnością wizji technologicznych

i pracy policji w społeczeństwie wyobrażonej przyszłości. 
Do Biura Programu „Niepodległa” nadesłano blisko 400 opowia-

dań, z których zakwalifikowało się 372. W kategorii pierwszej, wy-
magającej znajomości historii Rzeczypospolitej oraz historii krymi-
nalistyki, wpłynęło 90 opowiadań. W realiach współczesnej pracy
dochodzeniowo-śledczej policji autorzy osadzili 201 historii, a wy-
obrażenie przyszłego życia i pracy funkcjonariuszy wybrało 81 au-
torów. 

Od momentu ogłoszenia konkursu 19 lutego br. do 24 lipca br.
minęło 5 miesięcy, podczas których autorzy mogli uczestniczyć

w wielu warsztatach zorganizowanych przez „Niepodległą”. Były
to zarówno zajęcia literackie z pisarzami powieści kryminalnych,
jak i ekspertami z wielu dziedzin kryminalistyki. Partnerem kon-
kursu jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, które
w tym roku również świętuje sto lat polskiej kryminalistyki, Wy-
dawnictwo „Czwarta Strona”, kształcąca policjantów służby kry-
minalnej Szkoła Policji w Pile, „Maszyna do Pisania” – szkoła pisa-
nia, oraz portal „Kryminalna Piła”. W komisji konkursowej zasiądą
znani pisarze powieści kryminalnych i  sensacyjnych Wojciech
Chmielarz, Robert Małecki, Ryszard Ćwirlej, przedstawiciele Pro-
gramu „Niepodległa”, Komendy Głównej Policji, wydawnictwa
„Czwarta Strona” oraz podinsp. Leszek Koźmiński ze Szkoły Policji
w Pile.  

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 22 września 2019 r.
podczas Festiwalu Kryminału „Granda” w  Poznaniu. Najlepsze
prace zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej wydanej
w 2020 roku nakładem wydawnictwa „Czwarta Strona”, a zyski ze
sprzedaży publikacji zostaną przeznaczone dla Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 

IZABELA PAJDAŁA

Tomasz Pakul odbiera statuetkę Złotego
Łucznika

Reżyserka Natalia Koniarz wyróżniona przez
KWP zs. w Radomiu

Patronat medialny
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L icytować można było od 1  czerwca do
13 lipca br. Aukcje wsparli znani i lubiani
muzycy, aktorzy, sportowcy, pisarze po-

wieści kryminalnych, kierownictwo polskiej Po-
licji, funkcjonariusze, komendanci komend wo-
jewódzkich, dziennikarze i sami czytelnicy. 

Papcio Chmiel, czyli Henryk Jerzy Chmie-
lewski, autor kultowego komiksu „Tytus, Ro-
mek i Atomek” narysował logo akcji – Tytusa
w  mundurze policjanta. Rysunek również
można było wylicytować na aukcji #Niebies-
kim. Rzeczy do licytacji przekazali m.in. Alek-
sander Doba, Bartosz Węglarczyk, Radosław
Majdan, Tess Gerritsen, Camilla Lackberg, Jo-
anna Krupa, Katarzyna Bonda, Zygmunt Miło-
szewski, Remigiusz Mróz, zespół Budka Suflera,
Olga Bołądź, Anna Mucha, Katarzyna Zielińska.
Do wylicytowania były m.in. grawer Komendy
Głównej Policji, płyta z  autografem Dawida
Podsiadły, plakat z filmu „Wataha” z podpisem
Leszka Lichoty, limitowana naszywka Cienka
Niebieska Linia (pmf), piłka z podpisem Mar-
cina Gortata, limitowana płyta winylowa Budki
Suflera, koszulka i płyta zespołu „The Sixpo-
under”. Do wylicytowania była również sesja
fotograficzna w  Studio Agaty Adamczyk oraz
wizyta w studiu tatuażu. Dużym powodzeniem
wśród licytujących cieszyło się zwiedzanie Ko-
mendy Głównej Policji. Licytację wygrali Pań-
stwo Anna i Rafał Włodarczykowie, którzy są
miłośnikami powieści kryminalnych.

– Dla osób, które wylicytowały zwiedzanie
to było niezapomniane przeżycie, bo nie co
dzień można zwiedzić Komendę Główną Policji
i jeszcze spotkać Komendanta Głównego Policji.
Wiem, że oni byli zachwyceni. Ja też, że mogłam
w tym uczestniczyć i że jest z tego jakaś drobna
pomoc dla Fundacji – mówi pomysłodawczyni
i organizatorka akcji Katarzyna Puzyńska. 

PAMIĘTAĆ O RODZINACH
Podczas Centralnych Obchodów Święta Policji
24 lipca 2019 r. Katarzyna Puzyńska przekazała
na ręce prezes Fundacji Irenie Zając i przewod-
niczącemu Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz.
Władysławowi Padle symboliczny czek z  ze-
braną podczas aukcji kwotą 21 542,36 zł. 

– Nie chodzi o to, żeby dać wielką sumę, bo
każdy pomaga jak może. Wiele osób się włączyło
w  aukcję, ale też zgłaszali się ludzie, którzy
chcieli coś dać, przekazywali rysunki, niebieską
chustkę zrobioną na szydełku. Jeden z policjan-
tów zrobił własnoręcznie piękną skórzaną ka-
burę. Każdy dał, co mógł i ludzie licytowali za
tyle, za ile mogli. O tych rodzinach naprawdę
trzeba pamiętać i  cieszę się, że chociaż tyle
mogłam zrobić – mówi Katarzyna Puzyńska. 

W DOWÓD UZNANIA
W nocie wydawniczej książek „Policjanci” jest
krótka informacja: „Kupując tę książkę, wspie-
rasz rodziny funkcjonariuszy, którzy słowa roty
ślubowania wypełnili do końca. W dowód uzna-
nia autorka połowę swojego honorarium prze-
kazuje na Fundację Pomocy Wdowom i Siero-
tom po Poległych Policjantach”. 

Pierwsza książka „Policjanci. Ulica” wydana
w połowie 2018 roku ma już dodruk, druga „Po-
licjanci. Bez munduru” ukazała się w kwietniu
2019 roku i też cieszy się powodzeniem czytel-
ników. W obu książkach policjanci opowiadają
o tym, co w swojej służbie kochają, o proble-
mach i najtrudniejszych chwilach związanych
z pracą. Ale i o tym, że mało jest zwykłego po-
wiedzenia dziękuję i  uśmiechu. Zatem zwy-
czajnie dziękujemy i czytelnikom „Policjantów”,
i autorce za wspieranie Fundacji Pomocy Wdo-
wom i Sierotom po Poległych Policjantach. 

IZABELA PAJDAŁA
zdj. autor

Czytanie wzbogaca

Katarzyna Puzyńska inicjatorka akcji #Niebieskim wręczyła 
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach 
czek dla podopiecznych

Katarzyna Puzyńska, autorka bestsellerowej sagi kryminalnej o Lipowie
i dwóch książek non-fiction „Policjanci. Ulica” i „Policjanci. Bez munduru”,
razem z Fundacją Wydawnictwa Prószyński i S-ka zorganizowała aukcję
charytatywną #Niebieskim. Z aukcji tej cały dochód został przekazany
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a z książek
z serii „Policjanci” autorka przeznacza połowę swojego honorarium dla
podopiecznych fundacji.

Napisałaś dwie książki o pracy Policji.
Rozmawiałaś z wieloma policjantami z różnych
zespołów. Jaki obraz Policji zobaczyłaś?

– W sumie miałam obraz Policji już wcześniej.
Te książki powstały, ponieważ zaprzyjaźniłam
się z policjantami, gdy pracowałam przy krymi-
nałach o Lipowie. Jak rozmawialiśmy, miałam
poczucie, że oni nie mają, gdzie i komu opo-
wiedzieć o swojej służbie. Wydaje mi się też, że
cywile często z  wielu rzeczy nie zdają sobie
sprawy. Ja z wielu rzeczy nie zdawałam sobie
sprawy. 

Coś Cię zaskoczyło podczas tych rozmów? 
– Mam wśród przyjaciół policjantów. Więc

może nie tyle zaskoczyło, co niektóre opisane
w rozmowach sprawy bardzo utkwiły mi w pa-
mięci. Trzeba pamiętać, że w tych książkach są
prawdziwe historie. Ja zajmuję się fikcją, a tutaj
policjanci mi opowiadali to, co naprawdę miało
miejsce. Ważne było dla mnie, że słyszałam ton
ich głosu, czasem nawet pojawiały się łzy. Więc
wiele rzeczy zostało ze mną tak emocjonalnie.

Dla przykładu, co Ci utkwiło w pamięci.
– Na przykład policjant ruchu drogowego opo-

wiadał mi o wypadku, gdzie ojciec zatrzymał się
na autostradzie, bo dziecko się zakrztusiło. Było
dwoje dzieci w fotelikach z tyłu, zjechał na po-
bocze. Jak otworzył drzwi, to akurat przejeżdżał
TIR i… wiadomo co się stało. To są takie rzeczy,
które zostają w człowieku. 

Medyk sądowy z kolei w tej drugiej książce
opowiadał o morderstwie w jednym z banków,
gdzie kasjerki zostały zamordowane strzałem
w  tył głowy. Młode dziewczyny. Jedna z  nich
tego dnia dopiero co przyszła do pracy. Medyk
mówił też o dzieciach. Z resztą nie tylko on. Po-
licjanci często wspominają mi, że śmierć dzieci
jest dla nich bardzo trudna. 

Ale są też pozytywne rzeczy, takie jak na przy-
kład uratowanie, kogoś, kto chce popełnić sa-
mobójstwo. Tu też jest bardzo dużo emocji –
nawet jeśli zdarzenie zakończy się sukcesem.
Jeden z policjantów, z tej książki o kryminalnych,
pojechał na takie zdarzenie, gdzie dziewczyna
powiedziała, że skoczy jak tylko zobaczy poli-
cjantów albo ratowników. Ponieważ oni byli bez
mundurów, to ich tam wysłano. Do tej pory pa-
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miętam jego słowa. Powiedział, że to był taki
wąski pokój i… najdłuższe 4 metry w jego życiu.
Bo musiał do niej dojść i spróbować ją ściągnąć
z  tego okna. Przemyślenia, co by było gdyby,
przyszły dopiero potem. 

Sporo jest tych opowieści, które mi zostały
w pamięci. Tak jak powiedziała w drugiej książce
policjantka pełniąca służbę jako policyjny psy-
cholog – każdy funkcjonariusz, nawet ten naj-
twardszy w końcu trafi na sprawę, która może
go złamać. A jeżeli nie złamać, to naprawdę po-
ruszyć. 

Właściwie wszyscy mówili o ryzyku… 
– Zawsze boję się o tych wszystkich swoich

kolegów i koleżanki. Tak naprawdę każdy po-
licjant, każdego dnia wychodząc na służbę nie-
stety jest narażony na niebezpieczeństwo.
I myślę, że większość cywilów nie zdaje sobie
z tego sprawy. Myślą o tym fotoradarze za krza-
kiem, a nie o tym, że ci ludzie ryzykują swoje
życie. I to ryzykują często podczas takich zwy-
kłych interwencji, nie tylko podczas akcji an-
tyterrorystów jak w filmach. Podziwiam takich
ludzi, którzy decydują się jednak na to, że wy-
konują taki zawód, który niesie za sobą to ry-
zyko. Myślę, że m.in. za to należy im się wielki
szacunek. 

Jak udało Ci się przekonać policjantów do
tak dużej otwartości?

– Policjanci się przede mną otwierali, bo wie-
dzieli, że nie chodzi o robienie sensacji na siłę.
Chciałam, żeby mieli szansę wypowiedzenia się,
opowiedzenia o tym, co robią na co dzień i co
z związku z tym czują i przeżywają. Ja w tych

książkach jestem poboczną postacią, a  oni są
głównymi bohaterami. To są ich historie.

Dlaczego zaczęłaś serię „Policjanci” od
funkcjonariuszy oddziałów prewencji?

– W „Policjanci. Ulica” zaczęliśmy od policjan-
tów z szeroko pojętej pierwszej linii, czyli tych
z patroli interwencyjnych, z  ruchu drogowego,
czy właśnie z oddziałów prewencji, bo mam wra-
żenie, że właśnie oni często są pomĳani i niedo-
ceniani. Druga książka „Policjanci. Bez munduru”
dotyczy z kolei kryminalnych, dochodzeniowców,
funkcjonariuszy CBŚP, techników, jest też medyk
sądowy i psycholog policyjny. 

A propos tego niedoceniania. Zaskoczyło mnie,
kiedy ludzie (cywile) dziwili się na przykład, że
wielu policjantów z  prewencji to ludzie z  wy-
kształceniem wyższym. Czemu mieliby nie mieć
wykształcenia wyższego? Więc chciałam od nich
zacząć, żeby pokazać, że oni też mają bardzo
ważną rolę, bo przyjeżdżają jako pierwsi, od nich
się tak naprawdę zaczyna. To oni muszą w odpo-
wiedni sposób zająć się sprawą na samym po-
czątku. Muszą mieć wiedzę z różnych dziedzin.
Stykają się właściwie ze wszystkim,  co jest moż-
liwe. I często jest to bardzo trudne. Na przykład
interwencje domowe, gdzie przyjeżdża się znowu
do tego samego domu, a żona znowu jest pobita,
ale znowu nie zgłasza. Człowiek chciałby coś zro-
bić, ale nic nie może i wie, że wróci tam znowu.
To też nie jest łatwe psychicznie. 

Wiemy, że to bardzo trudna służba i trzeba
znaleźć gdzieś ujście dla tych sytuacji,
w których się uczestniczy. Jako psycholog
też poruszałaś ten temat w książkach.

– Moje osobiste zdanie jest takie, że warto
jednak o tym wszystkim komuś mówić. Czy to
jest żona, inna bliska osoba czy zaufani koledzy,
to ważne, żeby czasem się wygadać i zrzucić tro-
chę tych emocji z siebie. 

W tej drugiej książce pojawił się też dosyć
trudny temat odchodzenia na emeryturę. Ktoś
przez całe życie żył w tej adrenalinie, kocha tę
służbę mimo wszystko i nagle tego nie ma. Te-
lefon przestaje dzwonić, nagle trzeba sadzić
kwiatki na balkonie. To jest na pewno trudne.
Wydaje mi się, że policjanci powinni znajdować
sobie jakąś odskocznię, hobby, żeby nie żyć tylko
i wyłącznie służbą. 

W dwóch częściach „Policjantów”
pokazujesz policję jako organ przede
wszystkim pomagający. 

– Tak, bo oni przecież pomagają. Żebyśmy
my mogli chodzić bezpiecznie po mieście
w nocy, to ktoś musi pilnować, żeby nie było ta-
kich, którzy nam uniemożliwią to chodzenie.
Wydaje mi się, że czasami jest tak, że ludzie nie
patrzą na to, że ci policjanci to jest np. Tomek,
Janek czy ktoś inny, tylko widzą ten mundur
i zaczynają patrzeć, jakby za tym mundurem był
jakiś robot. A ja myślę, że ich bohaterstwo polega
właśnie na tym, że są ludźmi. Mają swoje słabo-
ści, mają złe dni, jak każdy normalny człowiek,
mogą być zmęczeni, wściekli, a jednak wychodzą
na tę służbę i narażają się. Tym większa jest ich
zasługa, że potrafią to przezwyciężyć w sobie.
Zależało mi na pokazaniu, że po jednej i po dru-
giej stronie są ludzie i żeby ten wzajemny sza-
cunek do siebie mieć. To jest przesłanie tych
książek. 

Obchodzimy jubileuszowy rok powołania
Policji Państwowej, czego byś życzyła
policjantom na kolejne sto lat?

– Cały czas myślę o tym, żeby im się nic nie
stało, więc przede wszystkim życzę im, żeby
ta służba była bezpieczna. To przede wszyst-
kim. Tak jak mówią policjanci, żeby było tyle
powrotów, ile było wyjazdów. Żeby nigdy nic
im się nie stało. To jest najważniejsze. Jak
uczestniczyłam w  Centralnych Obchodach
Święta Policji i tam dużo mówiło się o narażaniu
życia, cały czas myślałam, żeby ich bronić, cho-
ciaż ja nie mogę nic przecież zrobić. Prędzej to
oni broniliby mnie (śmiech). Ale tak na poważ-
nie – chciałabym, żeby było jak najmniej tych
tabliczek na Tablicy Pamięci. I tak jest ich za
dużo. 

I jeszcze życzę wszystkim policjantom, żeby
mieli satysfakcję i radość z tej służby. Bo wtedy
nie jest ważne, że jest trudno, że nie ma olbrzy-
mich pieniędzy, ale jest radość, że się pomaga
drugiemu człowiekowi. Żeby ktoś doceniał tę
ich służbę.

IZABELA PAJDAŁA
zdj. Agata Adamczyk

To są ich historie

Rozmowa z Katarzyną Puzyńską – psycholog i autorką nie tylko
bestsellerowej sagi kryminalnej o Lipowie, ale także opartych
na wywiadach z funkcjonariuszami Policji książek 
„Policjanci. Ulica” i „Policjanci. Bez munduru”.
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.KGP..
1.09 – cykl wyścigów MTB o Puchar Komendanta
Głównego Policji, Marki; GKGP
2.09 – inauguracja akcji informacyjno-edukacyjnej
„Bezpieczna droga do szkoły” (zakończenie akcji:
13.09.2019 r.), BRD KGP 
3.09 – uroczystości z okazji 19. rocznicy otwarcia
Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, GKGP
6.09 – uroczystość nadania sztandaru KPP w Brzesku,
GKGP
8.09 – uroczystość nadania sztandaru KPP w Wieliczce,
GKGP
13.09 – III Ogólnopolskie Zawody Pływackie Służb
Mundurowych im. kom. Wacława Lejko w Warszawie –
MUSZELKA 2019; GKGP
15.09 – nadanie sztandaru KPP Mońki, GKGP
15.09 – uroczystości 80. rocznicy bitew pod
Tomaszowem Lubelskim „Ocalić od zapomnienia”,
widowisko historyczne „Bitwy pod Tomaszowem
Lubelskim”, BEH-MP KGP
16–20.09 – finał XXXII edycji ogólnopolskiego konkursu
„Policjant Ruchu Drogowego” 2019, Warszawa i CSP
w Legionowie, BRD KGP
18.09 – uroczystość pod Pomnikiem Ofiar Obozu
Zagłady w Treblince, GKGP
19.09 – VI Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariu-
szy, Żołnierzy i Weteranów, Warszawa, GKGP
26.09 – Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych na
Drogach, projekt EDWARD (European Day Without Road
Death), BRD KGP 
27.09 – nadanie sztandaru KPP w Oświęcimiu, GKGP
27.09 – nadanie sztandaru KPP w Oławie, GKGP 
27.09 – uroczystość pod Obeliskiem Pamięci Pomor-
dowanych Powstańców w ramach 75. rocznicy Pow-
stania Warszawskiego – Warszawa, ul. Dworkowa,
GKGP
28–29.09 – XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska
Policyjnego w Częstochowie, GKGP

29.09 – nadanie sztandaru KPP w Sokółce, GKGP
29.09 – ćwiczenia 1610 osób (rezerw osobowych) po-
siadających nadane przydziały organizacyjno-mobiliza-
cyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych
Policji – GSzP KGP
wrzesień – kontynuacja akcji informacyjno-edukacyj-
nych: „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”, „Jednośladem bez-
piecznie do celu”, „Dla każdego jest miejsce na drodze”,
BRD KGP
druga poł. września – gala finałowa konkursu pn.
„Filmowy przeWODNIK” oraz podsumowanie 3. edycji
ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci
mnie bezpieczeństwo... nad wodą”, BP KGP

.KWP w BIAŁYMSTOKU (woj. podlaskie).
6.09 – ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
Policji garnizonu podlaskiego
15.09 – nadanie sztandaru KPP w Mońkach
16.09 – nadanie sztandaru KPP w Sokółce
16.09 – III Forum Klas Mundurowych w Suwałkach
23.09 – II etap III Forum Klas Mundurowych
w Zambrowie
26.09 – realizacja akcji EDWARD w ramach Europej-
skiego Dnia bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach
30.09 – konferencja organizowana w 100. rocznicę
powołania Policji Państwowej pn. „Portret podlaskiej
policji”
wrzesień – otwarcie Posterunku Policji w Zaściankach,
KMP w Białymstoku
wrzesień – oddanie do użytkowania budynku
Posterunku Policji w Sokołach, KPP w Wysokiem Maz.
wrzesień – wmurowanie kamienia węgielnego pod bu-
dowę reaktywowanego Posterunku Policji w Szyplisz-
kach, KMP w Suwałkach
wrzesień – otwarcie budynku administracyjnego
i warsztatowego po termomodernizacji, KMP w Suwał-
kach

KWP w BYDGOSZCZY.
.(woj. kujawsko-pomorskie).
1.09 – akcja informacyjno-edukacyjna na autostradzie
A1 na terenie MOP Machnacz – GDDKiA przy współ-
udziale Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy  
6.09 – XIII Indywidualne i Drużynowe Spławikowe 
Zawody w Wędkarstwie o „Puchar Przewodniczącego
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujaw-
sko-pomorskiego” – jezioro Gopło w Kruszwicy 
13.09 – Bieg Pamięci w 100. rocznicę powołania Policji
Państwowej, KWP w Bydgoszczy, KPP w Tucholi
14–15.09 – dwudniowy Rowerowy Rajd Charytatywny,
KMP w Bydgoszczy przy współpracy Banku Spółdziel-
czego w Koronowie i stowarzyszenia  „Rowerowe Ko-
ronowo”
19.09 – msza w kościele pw. św. Marcina i Mikołaja
w Bydgoszczy i uroczyste złożenie kwiatów pod Krzy-
żem Pamięci „Miednoje 1940” na dziedzicu Katedry,
godz. 12.00, NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomor-
skiego i KWP w Bydgoszczy
24–27.09 – „Akademia Bezpieczeństwa” – zajęcia edu-
kacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli
w  Bydgoszczy, KMP w Bydgoszczy i Straż Miejska
w Bydgoszczy

.KWP w GDAŃSKU (woj. pomorskie).
2.09 – ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
wrzesień – działania prewencyjno-edukacyjne pn.
„Bezpieczna droga do szkoły”

.KWP w GORZOWIE WLKP..(woj. lubuskie).
1.09 – uroczystość obchodów 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej, plac Generała Maczka w Żaganiu
wrzesień/październik – seminarium edukacyjne dla
uczniów klas o profilu policyjnym pn. „Lekcja historii
o powstaniu i działalności Policji Państwowej”
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.KWP w KATOWICACH (woj. śląskie).
13.09 – uroczystości upamiętniające zmarłych i pomor-
dowanych policjantów II RP – Grób Policjanta Polskiego
w KWP w Katowicach, godz. 13.30, msza w Archikate-
drze Chrystusa Króla w Katowicach godz. 12.00
(ul. Plebiscytowa 49A), następnie przemarsz uczestni-
ków ulicami Katowic przed Grób Policjanta Polskiego,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna
1939  r.” zs.  w  Katowicach, współorganizator KWP
w Katowicach
29.09 – Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyj-
nego w Częstochowie

.KWP w KIELCACH.(woj. świętokrzyskie).
1.09 – uroczystości upamiętniające atak terrorystyczny na
World Trade Center – pomnik Homo Homini w Kielcach
5.09 – „Dzień Służb Podległych MSWiA” – targi obronne
organizowane w ramach XXVII Międzynarodowego
Salonu Przemysłu Obronnego, Kielce 
20.09 – seminarium dotyczące bezpieczeństwa w ruchu
drogowym „Bezpiecznie – chce się żyć”, Kieleckie
Centrum Kultury, godzina 17:00 i 19:30

.KWP w KRAKOWIE (woj. małopolskie).
6.09 – nadanie sztandaru KPP w Brzesku
8.09 – nadanie sztandaru KPP w Wieliczce
13.09 – IX Memoriał im. Wojciecha Spyrki w  piłce
nożnej służb mundurowych w Suchej Beskidzkiej
17.09 – ustanowienie krzyża przy obelisku ku czci
funkcjonariuszy Policji Państwowej – jeńców z obozu
w Ostaszkowie pomordowanych przez NKWD w 1940 r.,
KWP w Krakowie
27.09 – uroczystość nadania sztandaru KPP w Oświę-
cimiu 
I połowa września – ślubowanie nowo przyjętych
policjantów

.KWP w LUBLINIE (woj. lubelskie).
3.09 – seminarium o bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym pn. „Bezpiecznie – chce się żyć”, KPP w Puławach
II połowa września – otwarcie nowej siedziby VI KP
w Lublinie

.KWP w ŁODZI (woj. łódzkie).
13.09 – odsłonięcie tablicy w hołdzie Stanisławowi
Urbankowi, komendantowi Policji Państwowej zamor-
dowanemu przez Niemców 26.11.1939 r., Piątek w po-
wiecie łęczyckim
19.09 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej policjantów
II RP, ofiar zbrodni katyńskiej, KPP w Brzezinach

.KWP w OLSZTYNIE.

.(woj. warmińsko-mazurskie).
5–7.09 – VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet
i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komen-
danta Głównego Policji, Mrągowo

.KWP w OPOLU.(woj. opolskie).
wrzesień – akcja edukacyjno-profilaktyczna „Bez-
pieczna droga do szkoły” 
II połowa września – ślubowanie policjantów przyjętych
do służby, KWP w Opolu
II połowa września – inauguracja książeczki profilak-
tycznej „Pierwszaki”, KWP w Opolu

.KWP w POZNANIU.(woj. wielkopolskie).
19.09 – otwarcie nowo wybudowanej KMP w Kaliszu

.KWP zs. w Radomiu.(woj. mazowieckie).
17.09 – odsłonięcie pomnika ku pamięci policjantów
pomordowanych na Wschodzie przez NKWD, przed
KWP zs. w Radomiu

.KWP w RZESZOWIE (woj. podkarpackie).
2–6.09 – działania profilaktyczne pn. „Bezpieczna droga
do szkoły”
wrzesień – II etap działań prewencyjnych wspólnie
z ROPS pn. „Alkohol – ograniczona dostępność”, KWP
w Rzeszowie

.KWP w SZCZECINIE.

.(woj. zachodniopomorskie).
4–5.09 – „Kryminalny Szczecin” – spotkanie z autorem
powieści kryminalnych Markiem Łuczkiem – KWP
w Szczecinie
9.09 – ogłoszenie konkursu plastycznego i fotograficz-
nego, realizowanego przez KWP w Szczecinie w ramach
projektu „Ekologicznie w Policji”
11–12.09 – inauguracja filmowych spotów prewencyj-
nych w ramach projektu „Wakacje z wyobraźnią” – KWP
w Szczecinie
24–26.09 – ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci
i  młodzieży „Moje wakacyjne doświadczenia”, KPP
w Drawsku Pomorskim
wrzesień – konferencja „Działania służb kryminalnych
i prewencyjnych w ochronie zabytków i restytucji dóbr
kultury” pod patronatem wojewody zachodniopomor-
skiego
wrzesień – inauguracja projektu „#donthejt” – KWP
w  Szczecinie wraz ze stowarzyszeniem Academia
Uniwersytetu Szczecińskiego

.KWP we WROCŁAWIU (woj. dolnośląskie).
1.09 – festyn osiedlowy „Pożegnanie wakacji” – KMP
w Jeleniej Górze.
6.09 – „Międzynarodowe warsztaty pszczelarskie” –
edukacja społeczeństwa dla bezpieczeństwa – KMP
Jelenia Góra
11 i 25.09 – „Wspólnie o bezpieczeństwie seniorów” –
KWP we Wrocławiu
20.09 – „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” – debata
dla mieszkańców Osiedla Zaborze w Jeleniej Górze,
KMP Jelenia Góra

Wrzesień 2019
wrzesień – forum dyskusyjne poświęcone przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie – KWP we Wrocławiu
wrzesień – cykl warsztatów „Bezpieczna droga do
szkoły”, KWP we Wrocławiu
wrzesień – „Bezpieczny student” – KWP we Wrocławiu 
wrzesień – „Narkotyki i Dopalacze NIE dla Wrocławia” –
konkurs dla uczniów szkół podstawowych z Wrocławia,
KMP we Wrocławiu

.KSP..
12.09 – zawody w konkurencjach wytrzymałościowo-
-siłowych „Ogień na Ogień” o  puchar Komendanta
Stołecznego Policji, MOSiR Ząbki
13–15.09 – Żeglarskie Mistrzostwa Polski Policjantów
o Puchar Marszałka – regaty 100 lat polskiej policji
1919–2019, Jacht Klub Policjantów Wodnych „Galar”
w Warszawie we współpracy z KSP, port WAT Zegrze
Południowe 
wrzesień – działania prewencyjno-profilaktyczne pn.
„Bezpieczna droga do szkoły”
wrzesień – ślubowanie policjantów Komendy Stołecz-
nej Policji 

.WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE.
14.09 – Międzynarodowe Mistrzostwa Służb Munduro-
wych w Biathlonie Policyjnym pn. „Sto strzałów na stu-
lecie polskiej policji”

.SZKOŁA POLICJI w KATOWICACH.
5.09 – otwarcie boiska wielofunkcyjnego po moderni-
zacji
20.09 – dzień otwarty i działania edukacyjno-profilak-
tyczne dla przedszkolaków 

.SZKOŁA POLICJI w PILE.
8.09 – Otwarty Międzynarodowy Puchar Policji
w  Półmaratonie w ramach 29.  Międzynarodowego
Półmaratonu Philips'a
21.09 – Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6-osobowych –
Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych Policji

.SZKOŁA POLICJI w SŁUPSKU.
11–13.09 – finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów
Prewencji Turniej par patrolowych „Patrol Roku 2019”

.CENTRUM SZKOLENIA POLICJI.

.w LEGIONOWIE.
3–6.09 – XIX Kynologiczne Mistrzostwa Policji
16–20.09 – XXXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Policjant Ruchu Drogowego
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