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DYREKTOR ZER MSWiA Malgorzata Zdrodowska

POLICJA 997

grudzien 2020 r.

]ezu, narodzony dla nas, pociesz tych,
ktorzy doswiadczajq choroby i cierpienia,
wesprzyj tych, ktorzy poswifcajq sif sluibie
najbardziej potrzebujqcym braciom.
Papiez Franciszek

W imieniu wlasnym oraz pracownik6w Zakladu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnftrznych i Administracji
wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym Policji
skladam najserdeczniejsze iyczenia zdrowia i iyczliwosci ludzkiej

z okazji nadchodzqcych swiqt Boiego Narodzenia oraz Nowego, 2021, Roku.
Niech te swiqteczne chwile bfdq dla Panstwa :ir6dlem wiary
i przekonania o slusznosci pelnienia tej zaszczytnej sluiby

oraz napelniq Panstwa nadziejq,
kt6ra pozwoli przetrwac ten cifiki dla wszystkich czas.
Zyczf Panstwu wszelkiej pomyslnosci i niegasnqcego entuzjazmu do dalszego dzialania.
Niech cieplo ludzkich sere towarzyszy Panstwu przez caly Nowy Rok,
a odwaga i oddanie bfdq zawsze nagradzane dobrym slowem i usmiechem.

Dyrektor
Zakladu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewn~trznych i Administracji

grudzierl 2020 r.
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Caty zesp6 t redakcyjny zyczy Warn ,
Drodzy Czyte lnicy , zdrowych
spokojnych swiqt Bozego Narodzenia
oraz szcz~sliwego Nowego Roku .
No i stato sit:! Czas miesit:cznika ., Policja 997"
dobiegt korlca. Trzymacie, Drodzy Czytelnicy,
ostatni numer tego czasopisma. Jego historia
zaczt:fa sit: r6wno 15 fat temu, w 2005 r.,
wraz z powstaniem pierwszego Biura
Komunikacji Spofecznej KGP. Nowoczesny format,
miesit:czny cykl wydawniczy, kredowy papier
- to w por6wnaniu z wczesniejszymi
wydawnictwami byto novum. Czas mija
jednak nieubtaganie, a wraz z nim przeminql
numer alarmowy 997, bt:dqcy podstawq
naszego tytutu. Zresztq - o czym wszyscy
w naszej redakcji mieli okazjt: sit: przekonac
- okazat si~ on dose trudny do zapamit:tania
i mylqcy. W pismach kierowanych do redakcji
najczt:sciej nazywano nas . Gazetq 997"
lub ,Policyjnq", a czasem mylono wrt:cz
z pewnym programem telewizyjnym.
C6z byto robic? Odbylismy gromadnq, choc
zdaln'l, naradt: i zdecydowalismy wejsc po raz
drugi to tej samej rzeki. Powstata w 1990 r.
,Gazeta Policyjna" byta pierwszq w powojennej
Polsce instytucjq odwotujqcq si~ do nazwy
, Policja ". Bo decyzja S'ldu o zarejestrowaniu
tego tytutu wydana zostata 4 kwietnia,
a dwa dni p6iniej sejm przyjql ustawt:
o Policji. To po co daleko szukac,
skoro mamy takie tradycje?
Tak oto od stycznia przysztego roku trafimy
do Was w tym samym formacie,
ale jui pod nowym (starym ...) tytufem
i ze zmienionq szatq graficznq.
Pozostaje miesit:czny cykl wydawniczy,
choc niewykluczone, ie pojawiq si~ tei
dwa wydania specja/ne, kt6rych nakfad
bt:dzie taki sam jak numer6w zwyktych
i r6wniei trafiq one w Wasze rt:ce.
Od przysztego roku wypatrujcie wit:c
.. Gazety Po/icyjnej" w jednostkach Policji
i na naszej stronie - niezmiennie
https://gazeta.policja.pl.
redaktor naczelny
insp. dr Mariusz Ciarka

ZYCZENIA SWIATECZNE
s. 2 Dyrektor Zakladu Emerytalno-Rentowego Malgorzata Zdrodowska
s. 4 Minister Spraw Wewn~trznych
i Administracji Mariusz Kaminski
s. 5 Komendant Gl6wny Policji
gen. insp. Jaroslaw Szymczyk

TYLKO SlUZBA
Demonstracje
s. 6 Mi~dzy spacerem a marszem
s. 11 Bylem w Empiku

mm1
s. 12 Toi:samosc z portretu

TYLKO SlUZBA
Samobiljstwa policjantilw
s. 14 Nikt nie jest ze stali

f@Uif~H~*"'P
s. 18 I znowu fiasko

s. 21

MI. asp. Tomasz Staszewski
Bl~kitny pomagacz

TYLKO SlUZBA
Policjanci ratuict
s. 22 Uratowali i:ycie

s. 32 Foto z monitoringu

80. rocznica Zbrodni Katynskiej
s. 34 Tych obraz6w nie da si~ wymazac
Listy z Miednoje
s. 37 ... .. wierzymy moe no,
i:e wr6cisz ..."

1:1~itmm1
Policyjne kalendarium
s. 38 Grudzien w latach 1930,
1980, 2000

IWM!VI
Rozmaitosci
s. 39 Tablica w Bialymstoku
s. 40 Z potrzeby serca

s. 41 Zapal swieczk~

IQ;ijWlel
Ochrona prawna policjanta
s. 42 Pelnomocnictwo
w post~powaniu karnym

PIERWSZA POMOC
s. 24 Rozmaitosci

s. 25 Wielkie serce z Teresina

PAWEt OSTASZEWSKI

POLICYJNY PITAWAL

lll$hl~5tln;W

NIEBIESKIE SERCE

SPROSTOWANIE
W listopadowym numerze . Po/icji 997"
w artykule o V akcji sprziltania cmentarzy
w Beskidzie Niskim pt. , Aby pami~tac " chochlik
drukarski przekr~cil nazwisko jednego
z moich rozm6wc6w, kt6ry zostal bl~dnie
wymieniony jako , Kucharski".
Jego wlasciwe dane to sieri. szt. Robert Kukawski
z KPP w Gorlicach. Za pomylk~ serdecznie
przepraszam klubowego koleg~.

KOBIETY W POUCJI
MI. asp. Urszula Milczarek
s. 30 Dobra powraca

s. 46 Pierwsza pomoc
w stanach naglych

'1Rmu

KOBIETY NA MISJACH

s. 48 Rozmaitosci

s. 26 Budowanie zaufania
- rozmowa z podinsp.
Jolanta, Szymulewska,-Oziora,,
uczestniczka, Misji
Obserwacyjnej UE w Gruzji

IQ;U!I431

s. 29 Policjantki w slui:bie pokoju

s. 51 Projekt
,Obserwacja transgraniczna"

zdj. na oktadce ADAM KACZMAREK

MINISTER SWiA Mariusz Kaminski
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I

MINISTER SPRAW
WEWN~TRZNYCH

I ADMINISTRACJI
Mariusz Kaminski
Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,
Pracownicy Cywilni Policji,
pandemia koronawirusa, z kt6rq mierzymy si~ od kilku

miesi~cy,

w zdecydowa ny spos6b wplynie takie na

spos6b przeiywania przez nas zbliiajqcych si~ swiqt Boiego Narodzenia. Wprzeciwienstwie do poprzedni ch
Iat tym razem sp~dzimy jew gronie najbliiszej rodziny, rezygnujqc z dalekich wyjazd6w i spotkan z przyjaci6/mi.
Wten spos6b b~dziemy chronic siebie i innych.
Zbliiajqcy si~ koniec roku to czas podsumowan. Serdecznie dzi~kuj~ Warn za to, ie od wiosny nieustannie
stoicie na pierwszej linii walki zCOVID·19. Jestem pelen uznania dla Waszych wysilk6w, szczeg61nie tam, gdzie
naraione jest r6wniei Wasze zdrowie. Kaidego dnia kontrolujecie tysiqce os6b skierowanych na kwarantann~.
dbacie o przestrzeganie obowiqzujqcego prawa i wspieracie tych, kt6rzy potrzebujq pomocy, poniewai przebywajq
wizolacji. Funkcjonariusze, Funkcjonariuszki i Pracownicy Cywilni, kt6rzy pokonali koro nawirusa, oddajq osocze,
by ratowac innych chorych. To wyraz ogromnej odpowiedzialnosci za zdrowie pozostalych obywateli.
Dzi~kuj~

Warn za dzialania, kt6re podejmujecie wtrosce o zdrowie nas wszystkich. Wasze zaangaiowanie

jest szczeg61nie widoczne wostatnich tygodniach, gdy jak zawsze, mimo duiej presj i spoleczno·politycznej,
nieprzerwanie dbacie o bezpieczenstwo obywateli i porzqdek publiczny. Te zadania z pewnosciq wymagajq
od Was wytrwa/osci i cierpliwosci. Jestescie atakowani za to, ie chronicie przestrzegania prawa
i przeciwstawiacie si~ tym , kt6rzy to prawo lekcewaiq. Dzialacie w interesie panstwa i jego obywateli, za co
jestem Warn niezwykle wdzi~czny. Wszystkim Policjantkom i Policjantom

pragn~

przekazac wyrazy mojego

poparcia- zapewniam, ie zawsze b~d ~ stal po Waszej stronie, gdy b~dzi ecie wykonywac zadania, do kt6rych
zobowiqzaliscie s i~. wst~pujqc do sluiby.
Jako funkcjonariusze sluib mundurowych doskonale wiecie, ie ludzkie zdrowie jest niezwykle kruche. Wiecie
tei, jak wiele energii naleiy

poswi~cic,

aby naleiycie je chronic. W/asnie Wy- Pol icjantki i Policjanci - nie

uchylacie si~ od sluiby o r6inych porach dnia i nocy. Swoje obowiqzki b~dziecie wykonywac takie wtym czasie,
kt6ry zdecydowana wi~kszosc Polak6w sp~dzi przy swiqtecznym stole.

Dzi~kuj~

Warn za sluib~. kt6ra sprawia,

ie mieszkancy czujq si~ bezpieczni.
Wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym Po licji iycz~. aby Boie
Narodzenie da/o nadziej~ i sil~ na nadchodzqce miesiqce. Wierz~. ie wczasie wolnym od s/uiby odpoczniecie
od codziennego wysilku i w gronie najbliiszych nabierzecie energii do dalszej trudnej i wymagajqcej pracy
na rzecz spo/ecze nstwa. W nadchodzqcym roku

iycz~

Warn i Waszym rodzinom przede wszystkim tego,

co najcenniejsze- zdrowia .
Z WYRAZAMI SZACUNKU

;1/1.

~~M~
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Gen. insp. Jaroslaw Szymczyk KOMENDANT GUJWNY POLICJI

POLICJA 997

KOMENDANT
GLOWNY
POLICJI

Jaroslaw Szymczyk
Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze,
Pracownice i Pracownicy Policji,
Emeryci i Rencisci Policyjni,
Przedstawiciele Zwiqzk6w Zawodowych,
Stowarzyszen i Fundacji!
Swi~ta

Boiego Narodzenia to czas refleksji, zadumy i podsumowan mijajqcego roku, kt6ry uplywa pod

znakiem walki z szerzqcq

si~

epidemiq. Zupelnie nowe wyzwania, kt6rym musielismy sprostac, sprawily,

ie obchody wielu wainych dla naszej formacji jubileuszy- jak chociaiby 30. rocznicy uchwalenia przez Sejm RP

ustawy o Policji- przyj~ly wtym roku bardzo skromny, symboliczny charakter.
Pandemia koronawirusa calkowicie zmienila otaczajqcq nas rzeczywistok
Wtych trudnych czasach Policji powierzone zostaly nielatwe zadania. Stawiacie im jednak, Szanowne
Koleianki i Koledzy, czola i mimo ciqglego zagroienia jestescie w tym skuteczni oraz profesjonalni.
Zapewniajqc bezpieczenstwo innym, kaidego dnia naraiacie wlasne iycie i zdrowie.
Wraz ze swiqtecznymi iyczeniami skladam Wam

podzi~kowanie

wypelnianie slow roty slubowania. Jestem dumny, ie

mog~

za niezwykle

poswi~cenie

i wierne

bye przeloionym tak wartosciowych

i odpowiedzialnych ludzi.
Klaniam

si~

takie nisko i przekazuj~ najlepsze iyczenia Waszym rodzinom oraz bliskim, kt6rzy wspierajq

Was wtym trudnym czasie i pomagajq udzwignqc ci~iar wszystkich zmartwien.
Atmosfera swiqt Boiego Narodzenia sprawia, ie przywolujemy we wspomnieniach takie tych, kt6rzy
odeszli od nas na zawsze. Jest wsr6d nich wiele wspanialych policjantek i policjant6w, kt6rzy
sluibie.

Pami~tamy

zgin~li

na

o ich bohaterstwie, oddajemy im hold i nieustajqco wspieramy myslami ich bliskich.

Serdeczne iyczenia oraz wyrazy szacunku

pragn~

przekazac funkcjonariuszom pelniqcym

sluib~

poza

granicami naszego kraju, a takie emerytom i rencistom policyjnym, kt6rzy wiele lat swojego iycia poswi~cili
dbaniu o bezpieczenstwo innych. Niezwykle cieple iyczenia skladam r6wniei przedstawicielom fundacji,
stowarzyszen i zwiqzk6w zawodowych, z kt6rymi mam przyjemnosc wsp61pracowac.
Nie ulega wqtpliwosci, ie tegoroczne swi~ta Boiego Narodzenia
z nas sp~dzi je na sluibie. Zywi~ jednak ogromnq

nadziej~. ie

b~dq

inne nii zwykle. Zpewnosciq wielu

przebiegnq one Panstwu w zdrowiu i spokoju

oraz ie przyniosq choc na chwil~ wytchnienie od codziennych trosk. Niech ten szczeg61ny czas dod a wszystkim
sil oraz napawa nadziejq, ie wraz z nadchodzqcym nowym rokiem b~dzie lepiej.
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D

emo nsuacje i inn e formy
protes tu w coraz wi<;kszym
stopniu ksztaltuj~ wydarzenia polityczne w Polsce. N ie wyczerpiemy oczywi§cie na naszych
lamach prob le mu , kt6ry si<;ga
okrcs u panowania Ram zesa III
w epoce Nowego Panstwa, kiedy
to niezadowole ni robotnicy domagaj~cy si<; zalegtej wyplaty zablokowali sw i ~tynict dedykowan~ Totmesowi 111. iemniej spr6bujmy
przyjrzec si<; mechanizmom i srrukturze samego protestu oraz roli policj i w tym wydarzeniu.

TROCH~ TEORETYCZNIE
Protest uliczny jest waznym clementem kazdego demokratycznego ustroju, mimo ze kazde zgromadzenie publiczne prowadzi do
zaburzen w funkcjonowaniu przestrzeni publicznej, spolecznej
i kultu rowej. Od kilku lat, a szczeg61nie mies i<;cy, obserwujemy
w Polsce i na swiecie eskalacj<; demonstracji. Przy kazdym zgromadzeniu publicznym, bez wzgl(,;du
na tO, czy rna ono charakter pokojowy, czy konfliktowy powstaje
triada za leznosci: manifestuj~cy
- pol icja - wladza rz~dz~ca. W tym

roku dol~czyla jeszcze pandemia, kt6ra d z i esi~tkuje spoleczenstwa wszystkich
kraj6w i narzuca liczne obostrzenia. Pomimo tych ograniczen rylko w ostatn im
mies i ~cu odnotowano ok. 3200 zgromadzen publicznych w calej Polsce.
Protest oznacza publicznie wyartykulowany brak zgod y spolccznej na jakies
dziatania. Za tak~ man i festacj~ sprzeciwu ukryty jest bardziej lub mniej jawny
antagonizm in teres6w rozmairych aktor6w spolecznych. Sam wictc protest
wydaje si<; narz<;dzie m d ~zeni a do ladu spolecznego. Problem si<; zaczyna,
gdy wytwarzaj~ sict duze antagonizmy spoleczne wykorzysruj~ce przemoc
i mow<; nienawisci w swoich dzialaniach. Analizuj~c strukturct s pol eczn~ protestu, wielu badaczy zwraca uwag(,;, ze gl6wnymi aktorami bi o r~cymi udzial
w takim zgromadzen iu s~ manifesruj~cy swoje niezadowole nie i pol icjanci
zabezp ieczaj ~cy zgromadzony tlum. Typow~ sytuacj~ w krajach europejskich
jest opisywana przez P. O liver, a przytaczana przez M. Tende r(,;: ,tre nd
w Eu ropie rna jeden gene ralny kie runek, s tron i~cy od konfrontacji
i z mi crzaj~cy ku regulacj i i negocjacji ( ... ); policja otrzymuje informacjc dotycz~cego tego, co b<;dzie sict dzialo, i jest le piej przygotowana, aby minimali zowac przeszkod y zwi ~zane z wydarzeniem". Ale t rzeba liczyc si<; r6wniez
z tym, ze trend ten zostanie odwr6cony o 180 stopni, szczeg61 nie gdy dochodzi
do silnej potrzeby autoreferencji syste mu i gdy mozna ,zaobserwowac okresy
wzmozonej mobilizacji, podczas kt6rych te zaaranzowane sytuacje si<; sypi~
i czas, w kt6rych bycie areszrowanym jest kwesti ~ honoru posr6d aktywist6w".
Wydaje si<;, i:e obecni e coraz cz<;sc iej obserwujemy ten drugi tre nd
w protestach. j ednoczesn ie socjologowie i politolodzy zajm uj ~cy si<; szeroko
rozumianym bezpieczenstwem zauwazaj~ tez, ze od atak6w terrorystycznych
z 11 wrzesnia 2001 r. zmien ilo si<; na calym swiecie postrzegan ie protest6w
przez policjt( jako zagrozenie .
W Niemczech powstal Insrytut Badan nad Protestami i Ruchami (Institut
fU r Protest und Bewegungsforschung), kt6ry w duzej mierze analizuje r6wniez
rol<; policji jako jednego z aktor6w podczas demonstracji. Badacze doszukali
si<; pewnego truizmu socjologicznego, w kt6rym, owszem, policja jest apoliryczna, ale jednak nigdy nie bctdzie neurralna podczas demonstracji. Spr6bujmy
to rozwiklac. , Przekonan ie , ze policjajest bezstronnym aktorem pozbawionym
wlasnych inre res6w i kieruj(lcym sict jed ynie spraw i ed li wosc i ~ i prawem, jest
powszechne w l egi tymizuj~cej j ~ rctoryce. Okazuje si(( to jednak fikcj~, chociaz
konieczn~ fikcj~ z uwagi na prawn~ s truktun; policji. Na demonstracjach,
szczeg61nie tych, na kt6rych policja odgrywa bardziej aktywn~ rolct niz kie rowanie ruchem, moze przyj~c rol<; srrony konflikru ". Dzieje si(( tak, gdy policjanci ,s~ cz<;sto postrzegani przez protestuj ~cych jako p rzejmuj ~cy t(( stronct
konfliktu, staj ~c twarz~ w twarz z protestuj ~cym i ". Dr Peter Ullrich z niemieckiego Instytutu tlumaczy to tak:- Demonstracje s~ CZ((Sto konfliktowymi,
go r~cymi scenami, z dlugim czasem trwania, srresem, nie kiedy s tarciami.
Trudno wyobrazic sobie w tej syruacj i jedn~ srron(( ne utral n~, jakby byly robotami . R6wniez media i komunikatory spolecznosciowe wzmacniaj~ tozsamosc grupow~ i solidarnosc podczas takiego konfliktu.
v\Ttcle czynnik6w wplywa na negatywne posuzeganie pol icji podczas protest6w, m.in. badacze d opa truj ~ SiC(, ze sama Struktura organizacyjna i ku ltura
policyjna z mierzaj~ca do pe lnej stabilizacji na wszystkich poziomac h zycia
spolecznego r6wniez staj(l si<; konrr~. T rudno jednak w tym d wubiegunowym
swiecie demonstracji p6ki co zrczygnowac z kategoryzacji protcstuj~cych
na spokojnych i niespokojnych. A protesruj~cym przestac rraktowac przedstawicieli policji jako wroga i , przedmiot zast<;pczy" w tym pojedynku.

WEDtUG BADAN I ANALIZ
- Zachowania demonstrant6w za lez~ bardzo od kontekstu politycznego - m6wi
dr Piotr Kocyba, kt6ry prowadzi badania ankietowe podczas manifesracji, demonsu acji i marsz6w w Polsce. Najwi((kszym probleme m na Marszu Niepo-
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dleglosci jest alkohol - podkresla.
- W osrarnich latach w spoleczensrwie w Polsce obserwujemy dui<t
polal)'zacjct i poliryzacj(i, k t6re odzwie rciedlaj'l sict na uli cach. Podkreslic trzeba, ze niezaleznie od
tego, jaka jest to demonsrracja, czy
lewicuj'lco-progresywna, czy prawicowa, zawsze mamy do czynie nia
z odserkie m os6b, kt6re Sq bardzo
nie ufnie nastawione i widz<t w nas
wroga. Padaj'l pytania, z jakiej
uczelni jes td my, jak by to mi alo
wplyw na badania naukowe - m6wi
dr Piotr Kocyba.
1o, ze na uli cct wyc hod z<t coraz czctscie j ludzie wykszta lce ni
i w miarct d obrze sytuowani , potwie rdzajq nie rylko bad ania
dr. Piot ra Kocyby. Na te n aspe k t
zwraca r6wniez uwagct pro f. Mi roslawa Marody, socjolog UW: l storne
stajq stet JUZ me pro testy na gruncie
eko nom icznym , ale ku lturowym
i spo lecznym . Gdy czyta sit:: r6zne
opracowania naukowe o obecnych
nasrrojach, nie pokoj'lce jest jed no
powrarzaj'lce sit:: slowo - poga rda.
W badaniach prof. Marody wychod zi, ze Po lacy gardz<t i czuj 'l sict pogardzani przez in nyc h. Trudn o
w6wczas o jakie ko lwie k po rozumie nie. V/arro poruszac re n te mar,
poniewaz przeklad a sict to r6wniez
na , uliczne" re lacje, w kt6l)'ch policja sraje sit:: tym punkte m, wok61
kt6rego g romad z<t si<,: wszys tkic
e mocje spo leczne.
Sictgnijmy jeszcze d o niem ieckic h bada n prowad zonych przez
dr. Pe rera Ullricha, w kt6l)'ch m.in.
zarejestrowano opinie niemieckich
funkcjonariuszy. ]eden z nie mieckich ofi cer6w powie d zial, ze , na
de monsrracji nigdy nie spotkal rozS<tdnie in teligen rnego czlowieka".
lnna wypowie d z: ,SV dawnych cza-

wam a i przec iwd ziala ni a mow ie ni e nawisc i. T a k to wygl<tda
w swiecie pozytywistycznym , idealnym , gdz ie kazdy d <tiY do wyspoleczenst wie
zszej swiadomosci kultury wlasnej wypowied zi.
spolaryzowanym d ochodz i jednak do walki o inte rpre t acjct wydarzen w przesrrzeni publicznej. N a rym polu wyrwarza s ict r6wniez
coraz s ilniej agresja informacyjna. Zdjt::cie przeciwko z djt::ciu , nagra ni e film owc przc c iwko nagraniu. Na spok6j i stabilizacj(( nic
ma jednak co liczyc w najblizszym czasie, spo leczenstwo wchod zi
bowiem w e rct radykalizm6w, co podkrd laj'l bad acze ruc h6w spotecznych.

w

sach miale m wrazeni e, ze protestuj<tCY pod <tiaj'l za jak<tS sp raw'l
- czasami nawet ro zmawialismy;
ale d zisiaj- nic poza tul)'styk<t chuligansk<t. 1 awet ma li chlopcy S<t
za in te resowani tylko rzuca nie m
kamieniami. To prawdz iwy spadc k
wartosc i. Brak szacunk u!". , Problem stanowi<t tylko ci szukaj<tCY
klopot6w". W prowadzonych badaniach rozr6znia sit:: opinie policjant6w na temat demonstracji politycznych i o d po li tyczn ionych.
]eszcze jeden cyrat z tych bad an:
, Pod czas takich ope racji policjanci
sraj'l sict obiektem kl)'tyki , obelg
i czasam i przemocy fizycz nej. To
sprawia, ze czuj<t sict jak <<wycieraczki do stop>> dla in nych".

WALKA 0 INTERPRETACJ~
Mimo ze na scenie uliczncj de mo nstracji pozostaje d w6ch aktor6w, czyli de mons rruj<lCY i poli cjanc i, ro rak naprawd t:: liderami
wyt warzania o pinii publi cznej S<t
poli rycy i d zie nnikarze. T worz<tc
prawo i style komun ikacji , wplywaj'l na mel)'tol)'czny poziom wypowied zi publicznych, kulturt:: poli tyczn<t i publ icystyczn<t. Obie te
g rupy spo leczne wplywaj 'l r6wniez na rworzenie narzt::d z i reago-

MORALNOSC TtUMU
, Rozmaite przyczyny wplywaj'l na pows rawanie specyfi cznych
cec h tlumu. Pie n vSZ<t przyczyn'l jes t to, ze kazda jed nosrka
w tlumie, juz chocby pod wplywem samej jego liczebno§ci, nabywa
pewnego poczucia niezwycictzonej potctgi, d z ictki czernu pozwala
sobie na upust tych namit::tno§ci, kt6 re bctdqc sa ma, z pewnok i<t
by stlumila. N ie bctd zie o na panowac nad sob<t, bo znika z jej
duszy poczucie od powiedzialnosci, kt6re hamuje jed nostkct; tlum
zawsze bctdzie bezi mie nny,jest tym samym i nieodpow ie dz ialny"
- tak anali zuje r6zne cechy i zachowania zbiorowosci G . Le Bon
w ksi<ticc , Psycho logia tlumu" .
T o na poziomie odbywaj<tcego sict protesru czy dem onsrracj i
konstru uj 'l s ict konkre rne zachowa nia, motywy, wykor zys tyvvane
symbole i pod a tnosc na uwiklanie w wykorzyst a ny j ·~zy k, kontekst kulturowy, spoleczny i polityczny. Cala ztosc tlumu kieruje
sict w stro nct str6z6w prawa. Tak bylo w Ia tach 30. XX w ieku, tak
bylo w okresie PRL- u, ta k jest i dz isiaj. Przekonanie, ;~e wolnosc
zagrozona jest przez policj((, s tanowi typowy przykl ad swiadomosci falszywej. Te n mechaniz m jest niezmien ny. Z rn ien ily s it::
jedynie me tody i narzctd zia zabezpieczania i t lumie nia protes t6w
na bardz iej huma nitarne. Bard zo liczne pojawie ni e sict grup mlod z iezy na de monstracjach, kr6re organizowane Sq bez wymaganych pozwolen i zgloszen, destabiliz uje poczucie bezpieczensrwa
i wskazuje, ze protestuj <tCY S<l w stanie posun'lc sict bardzo daleko
w de mon strowani u swo ich poglqd6w. J es t ro ni ezap rzeczalne
prawo mlodosci. Jcdnoczcsnie j cdnak coraz mni cj obserwujc sict
miej sca na d ialog i szukani e kom promi s6w. W calym mechanizmie p rotestu zacie ra sict bowiem mys le ni e, kt6 re jes t najwazniejszq sp raw'l ella czlowie ka i nalezy t raktowac je sm ie rtelnie
powaznie - jak c hc iala H anna Arend t, jedna z wictkszych fil ozof6w XX wieku.

ZAMIAST PUENTY
-To, ze wictcej jest wydarzen ulicznych w Polsce, to nie jest wyj<ttkowe. Nau kowcy bad aj<lCY ruc hy spo leczne w llatach 80.
i 90. na zachodzie zaczt::li m6wic o tzw. no rmalizacji protesr6w.

Demonstracje TYLKO StUZBA

Protes ty Sfl juz czyms, z czym przyjdzie nam zyc, i stanft sict
naszego iycia spolecznego, naszych debar spolecznych
- m6wi dr Pio tr Kocyba.
Pami<( tajmy jcd nak o przestrodze Alexisa de Tocqueville'a:
,Znamy tylko jeden spos6b uniknictcia deprawacji ludzi: nikomu
nie przyznawac wszechwladzy, kt6ra posiada nieograniczone prawo
poniian ia". Jak dot~d c hyba w iad nym demokratycznym kraju
nie udalo si<; zniwelowac tego antagonizmu powstajftcego na lin ii
protestujftCY - policjanci. Bye moze te sprzeczne interesy wytwarzane podczas demonstracji nigdy nie znajdfl obowiftzujftcego
wszystkich kompromisu. iemniej nikogo nie zwalnia to z przes rrzegania prawa, uwaznego spojrzenia i mys)enia, ze po obu StrOnach s toj~ ludzie, kt6rych tak naprawd <;: powinna l~czyc wsp6lna
sprawa- sprawne i praworzfldne pans two.
czctsc i ~

P.S.
Uwaga! Uwaga! Pol icja informuje! Mamy st an epidemi i. Naraiasz na nie bezpiecze nstwo sie bie i innych. - Prosimy o opuszczcnie tcgo m iejsca i rozcjscic si((!

JA-TY-ONI =MY!
Pod koniec pazdziernika media obieglo zdj<(cie Jaku ba Ositka wykonane podczas S rrajku Kobiet, na kt6rym policjantka stoi twarzft
w twarz z demonstruj~c~ kobi et~. Na policyjnych i nie tylko policyjnych Stronach przewaialy komentarze z kciukiem do gory. 1 asz
re dakcyjny kolega Andrzej C hyl inski dotarl do tej policjanrki. Zapytalismy r6wniez funkcjonariuszy z r6znych cz((sci kraju, kt6rzy
dbajft o bezpieczensrwo legalnych i nielegalnych zgromadzen, o ich
zdanie na ten te mat:

Policjantka ze zdj~cia
- Nie pami{tam, kt6ry to jui by/ dzie1i
or/ ogloszenia alarmu. Pracowalifmy
dzien w dzini. To moglo byi 27 pazdziernika. Bylifmy na pl. li'zech
Krzyiy w Warszawie przed kofciofem.
Zaczql zbierai si{ bardzo duiy tlum.
Atmosfera by/a bardzo napieta.
W pewnym mommcie zauwaiylam po
swojej prawej strottie, ze tz{fipolicjant6w pobiegla do radiowozu i jedm
z dow6dc6w wolal, aby tam pom6c. Sytuacja by/a barclzo dynamic:ma. Luclzie
zacz{li otaczai raeliow6z. Tlum by/
naokolo 11as. Zobaczyli, i.e by/amjeely11q
dziewczynq wfr6d tych policjant6w,
i zacZ{Ii krzyczei: ,Policjantko, czy ci
nie wstyel.?!". To by/ wlafnie tm moment, kieely to zdj{cie zostalo zrobione.
}edna z pan podeszla bardzo blisko.
Dzielilo nas mniej niz pol metra, gely
patrzylyfmy sobie w otzy.
Gdy tlum zobaczyl, ze w szeregach
Policji sq tei policjalltki, to nie bylo /atwo, bo ilofi hejtu wylewana wfafnie 11a
nas by/a spora. Pewnie d/atego, i.e by/ to
Strajk Kobiet, a protestujqcy myf/eli, ze
jestefmy wrogamiprotestu. Gala Policja
by/a ella nich zfa, a fmzkcjonariuszki
szczeg6fnie. Choi cz.osami ktof zdmiechnql si{ do mnie, to w przeYJ!Ylzajqcej
CZ{fci nie byly to mile konfrontacje.
Funkcjonariusz z Krakowa
Munelur nie mo politycznych barw. Zakladajqc go, zajmujemy sir; dbaniem
o porzqelek i wykonywaniem swojej
pracy, bez wzgl{du 11a to, czy prawo
zlamie ktof o zbliionych do moich poglqclach, czy zupelnie przeciwnydt. ]eden i drugi muszq ponie.{ikonsekwencjr;
swoidt czyn6w, konsekffbYJ11cje r6wne.
Funkcjonariusz stuzby rd
Protesty to bardzo intmsywny czas
w naszej sluzbie, bo trzeba nie ty/ko zapewnii bezpiecznistwo na drodze,
ale r6wniei tak zorganizowai ruch
w miefde, zeby jak najmniej dotknr;lo to
tydtuiytkownik6w, kt6rzy aktualnie nie
biorq udzialu w takith zgromaclzenioch.
Zapewne wir;ks-zof/z tyh protestujqcyth
nie zdaje sobie kompletnie sprawy, ze
elzir;ki Politji mogq wyjfl i zaclemonstrowaiswoje zclanie i wr6ciibezpiecz11ie
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do swoith elom6w i roclzin. Politja zawsze br;dzie stala ntr straiy bezpietzeflstwa i porzqelku publicznego, to sq
pierwsze zelania zawarte w ustawie
o Policji i tego nikt ani nic uie zmieni.

Funkcjonariusz z SPPP w Opolu
Kaidy policjant, kt6ry bierze uclzial
w takim zabezpieczeniu, thee, aby odbylo
sir; 0110 przeele wszystkim bezpiecznie
i pokojowo ella obydwu stron. Wfr6d luelzi, kt6rzy manifestujq swoje pog/qcly
z goelnofciq, pojawiajq sit osoby, kt6re
wykrzykujq has/a wulgarne w naszym
kierunku, nawolujq do nienawiki, majq
w sobie ofbrzymiq zlofi i nienawifi do
wszystkith. Prowokujq, rzucajq si{ na
politjant6w, tlttwet tlarusz.crjq tJasz.ttnietyka/nofi. Czr;sto celem tego dzialm1ia
jest pokazanie, ze Politja jest brutalna,
bo z.otrzymuje ,niewinnq osobr;"...
Cz{sto takie interwencje sq nagrywane
i puszcz.o11e w meeliach spolecznofciowych, pokazywcme od momentu Z.(ltrzymania osoby, z prowokujqcym tytulem
filmu ,brutalne zatrzymanie lub potraktowanie gaz.em uczesmik6w marszu ".
Funkcjonariusz z wojewcidztwa
sl~skiego

Ta sluiba ella nmie jako pasjonata jest
slui.bq zar-ztzytnq. Moje zaangaiowanie
ma JILl celu z.ttpewnimie bezpiecz.eflstwa
w miejscach zgromaelz.eti, imprez masowych oraz tam, gdzie mogq sit spotkai ....

Demonstracje

Kolezanki i Koledzy,
Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni
polskiej Policji!
'Lblizajqcy sic do k01ica rok 2020 by! niezwykle
trurlny dla naszej formacji. Pandemia koronawirusa, kt6ra riotar/a do Polski na pocz.qtku marca, postawila przed nami wie/e
dodatkowych zctdaft, nie zwa/niqiqc z dotychczasowydt.
Czesto nasze obowiqzki wiqzaly sic z rygorystyc-znymi ogranic-zeniami dla obywateli, a idt egzekwowanie spotykalo sic
ze spolec-znym niezadowo/eniem. Mielifmy jednak fw;iadomo.{i,
i.e dziala11ia te sq niezbedne, bo pozwa/ajq ogranic-zyc lic-zbc
os6b rhorujqcych tza COVID-19 i chroniq tydt, dla kt6rych
z uwagi na stan zrirowia wirus by/ szc-zeg6/nie niebezpiec-zny.
W ten spos6b wspierali.{my takze sluzby medyczne stojqce
w pierwszej /inii walki z epiriemiq.
Odbywajqca sic wpolowie roku kamprmia wyborrz.rt to r6wniei
by! c-zar wie/u trudnych z.abezpiec-zeti i nasz.ego ogromnego zaangazowaflia wjej bezpietzny prz.ebieg, c-zego nikt nie moi.e kwestionowai. Najgorszy c-zas przyszedljednak wraz z drugqfa/q epidemii. Jej skala zaskoc-zyla wszystkich i wciqz zbiera swoje tragic-Z1!e
zniwo, tak-i f w 1/fl.f"Z)'fh szeregach. Ponownie trz.eba bylo wproru;adzic lic-zne obostrz.enia, ty/ei pomome w wake z wirusem, aJ poworlujqce spo/e(Ztle niezadowolenie. lch lekcewaienieprz.e-z- podkreflmy to -nieznac-znq c-zefi obywateli tzasz.ego kraju skutkowalo
kolejnymi interwemjami z nasz.ej strony.
Na ten stan nalozyl sic sprzeciw kobiet po oglosz.eniu przez
Trybmzal Konstytucyjny wyroku w sprawie l"J$W. aborcji eugenicznej. Ogromna fa/a protest6w by/a ko/ejnym wyzwaniem
d/a nasz.ejfomzacji. Ich sila i ska/a, mimo uz.asadnionych stanem
epidemii ogranic-zeft gromadzmia sic, spowodowaly, ze zn6w
musie/ifmy podjqidzialania niepopu/ame,jednak ukieru11kowmze
11a zapewnienie bezpier,zeftstwa /udzi.
Sytuacje ttl rudnialfakt, iejak z.awsze poritzas duzych zgromadzeft wfr6d irh uc-zestnik6w pojawily sic osoby, rlla kt6rydt
demonstrowanie swoich pog!qd6w czy wartofci jest kwestiq
wt6rnq, a podstawowq - atakowanie imtyth i 11iszc-zenie mienia.
Tak bylo podc-z.as Marszu Niepodleglofci c-zy niektorych zgromadzni Strajku Kobiet.
Jednak wszedzie tam, gdzie /amano prawo, na jego strazy stalifcie WY Widzialem, jak bez wzgledu 110 sropie1l zagroienia
szybko i skuterznie je neutralizowalikie, a prude wszystkim podejmowaliicie i1zterwencje z zachowaniem pelnego profe~onalizmu
- nie zwrarajqr· ml!:agi ani na pozycje os6b lamiqcyth prawo, ani
11a ith c-zy wlasne poglqdy. 1o wlafnie Mtsz profe~onalizm jest
gwaram:jq tego, Z.f' Polska jest pmistwem, w kt6rym nie ma pr-zyzwo/mia na /amanif stanowionego pr}$f:'z konstytucyjne organy
RP prawa. Barrlzo Wam z.a to dzieku}e.
Dziekuje tez za ogromny trud, wysilek i po.{wircenie.
'La Wasze zaangaioru:anie i oddanie sluibie mimo C'J${Stej krytyki,
zar6wno polityc-znej, jak i medialnej, oraz za oripornofl na
plynqcy w naszq strone hejt. Dziekuje po prostu za to, ze jak
z.rtwsze lic-zyi mogq na Mts Polska i Polaq.
gen. insp. Jaros/aw Szymczyk
Komendant Gl6wny Policji
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grupy /udzi o skmjnych poglqdach, mogqce 1lar"US:l$JCchroniony prawem porzqdek publiczny. Niestety w tmkcie ostatnich
wydarzeft oraz bezpofrednio po nich
c-~sto kl{biq sic myfli, d/ac-zego obywatele
naszego kraju, kt6rym Tla co dzie1i pomagam na wie/e sposobOw, i ktorych J'!ttbowalem chroniC, wykrzykiwa/i, ie mam
, fciqgnqi nnmdur i prz.eprosii matke"
lub ,jak spojrze afrte i zonie w oay.P".
Fa/a hejtu w intemecie i cora·z to nowi
,znawcy" tematyki policyjnej starcrli sic
udowod11ii prowokmyjny sty/ rlzialania
Policji podcz.as ostatnich demonstracji.
Szkoda, ie tak naprawde /udzie kierujq
agre~e tam, gdzie ktofjest po prostu pod
rekq, c-zyli w tym wypadku Policja, a co
odwazniejsi starajq sic upolityaniai 1zasz.qformacje, nie rozumiejqc, ie tam gdzie
jest zgrvmadzenie ludzi, tam Poficja b(!dzie z.awsze, nif'Zaleinie or/ tego, kto
w tej chwili Zfl.1iada w rz.qdzie lub kto
jest ministrem spraw wewfl{I1'Zil)'clt.

Funkcjonariusz z Krakowa
l ei-eli mialbym tak obiektywnie powiedziei, to 80 proc. manifestujqcych jest
agresywnyclt, a ta agresja, jakq w sobie
majq, nie ma nit wsp6/nego z protestowaniem i wyrai.aniem swoich poglqd6w.
To sq zazwyc-zaj mlorizi lurizie, 15-20-latkowie, kt61-zy thcq zademonstrowai
swojq site, op61; nagral to i wrzucii do
sieci. Dwa tygodnie temu, o godz. /6
w piqtek, powrot do domu z.ajmowalludziom, kt6rzy nie brali udzialu w manifestacji, prawie 5 godzin. Ci lurizie te-i
by/i zdenerwowani, a ty stoisz i sic zastanawiasz, z kt6rej strony oberwiesz
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i C"J$J'fl1. 1ak to wyg/qda. Ja trtm niejestem
po to, by cltronii kogokolwiek z rz.qdu,
to niejest moja mbota. ldzie demonstracja, widz.q polir:jant6w, zw!aSJ$C'Z£1 mlodych, i zaczyfla sic stek wyzwisk. Jeieli
ktoJ' nie rYJzttmie, iejestem tam po to, by
bronii ich bezpiec-zeftstwa i porzqdku
public-znego, zapraszam do prz.etzytania
chociaz pierwszych siedmiu punkt6w
ustawy o Policji. litm nie jest napisa11e,
ze policjant ma byl po stmnie demollstrujqcydt. Manifestar:ja to jest machi1ut.
Ludzie w tlumie nie majq iadnych z.ahamO'fJ!ia!l. Bardzo latwo jest podnieft'
kamie1i i r-zucii nim w policjanta.

Funkcjonariusz z powiatu
olkuskiego
Prz.ez dwa ostatnie tygodnie 5 demonstratji bylo u mnie, nieduzych, ok. 500 os6b,
ajedna - z 50 os6b. To male miasterzko.
Podc-zas pierwszej dem01zstracji bylo
1-zucanie kamieniami i wyzwiska ,JP".
A podcz.as kolejnej dostalifmy brawa or/
tych samych demonstrujqcych. Latwiej
sic z.abe1$piec-za ,kibo/i" niz demO!lftracje
politytzne. Ihy polityc-mych prvtestach,
nawet w malych wioskach, pojawiajq sic
radni, poslowie i z.arzyna sic eskalmja.
Pilnowalifmy kofcio/Ow, chociaz 111 nie
by/o iadnych atak6w. Jak ktof by pomalowal kofci61 w miejscowofci, gdzie
jest tysiqc mieszkaftc6w, to by 1mt chyba
dom spa/iii. 1/t wszyscy pfYJtestujq bar~
dzo spokojnie i grz.ec-mie ratzej. Ostatnio,jak by/,marsz spacertt}rt0'Ch ': kt6ry
zabe-zpietz.alifmy,jakjedfla osoba kt-zyc-z.ala Wnasz.q SltYJ11{ , J /0 tfttm chcia/
go zlinc-zowai. •

P':

IZABELA PAJDAtA
Wypowiedzi policjantow zebra!
SZYMON GtUSZEK

Tekst powstal na podstawie:
Tandera M. , Protest spoleczny- struktura zgromadzenia, .. Przeglqd Kulturoznawczy" 2014, nr 1.
Urllich P. , ,.Normal Citizens" versus ,.Rowdies". Police categorisations of protesters in Germany,
Center for Technology and Society, Technische Univesitat, 2019 Berlin.
Urllich P., Postdemokratische Emporung Ein Versuch uber Demokratie, soziale Bewegungen und gegenwartige Protesttorschung
[flle:/1/C:/Users/654154/AppData /Locai/Temp/ullrich_peter.pdf).
Rozmowy z dr. Piotrem Kocybq - kierownikiem projektu badawczego ,.Wzburzenie spofeczenstwa obywatelskiego w Polsce "
rea!Jzowanego we wsp61pracy z lnstytutem Filozofii i Socjologii PAN.
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Rzadko ktos pyta policjant6w o zdanie czy
przezycia. tatwiej jest wyciqgac wnioski,
patrzqc w ekran telewizora i stuchajqc
komentarzy r6Znej masci specjalist6w. Dlatego
my wystuchalismy wspomnien policjanta, kt6ry
byt jednym z dow6dc6w pododdziat6w
zwartych podczas zabezpieczenia obchod6w
11 listopada 2020 r. w Warszawie.
omisarz Kazimie rz Barbachowski,
zastctpca dow6dcy kompanii OPP
w Katowicach i wiceprzewodnicz~cy Za rz~du Gl6wnego SZZP pelnil sluzbct podczas zabezpieczenia Marszu Nie podleglosci w Warszawie. Tam,
gdzie bylo najgorctcej - pod E mpikiem.
- Po latach zabezpieczen Marsz6w
iepodleglosci mielismy jakie§ nadzieje,
ze bctdzie spokojnie, jednak doswiadczenie podpowiadalo nam, ze raczej one
si<t nic spelni ~. Byle m kilka dni wczdniej w Warszawie podczas protest6w
Strajku Kobiet i mog<( powiedziee tak:
zawsze jesre§my mittd zy mlote m a kowadlcm. Ale tak chyba powinno bye, zebysmy czttse ludzkich emocj i podczas
konAi kt6w spolecznych przyjctli na sie bie i nie d opusci li , aby przekszralcily
sict w fizyczn~ agresj<(. Odbija sict to na
nas w r6zny spos6b: za to, co robimy lub
czego nie robimy. A my po prosru pi lnujemy porLf!dku publicznego i tego, by
ludzie nie robili sobie krzywdy.
- j ad~c do Warszawy, liczylismy na
spok6j, ale wsr6d chqcych uczcie to
jed no z najwazniejszych sw i ~t znalazla
sitt grupa bandyt6w, kt6rzy postanowili zaatakowae policjanr6w. I r6wnoczesnie zepsue obchody jednego z najwaznicjszych dla Polak6w sw i ~t. St~d
tzw. bitwa pod Empikiem. Byle m jednym z d ow6dc6w wlasnie w tym rejonie . Z naszej perspektywy wygl ~d al o
to nieciekawie. Na p ocz~tku z najdowalo sitt tam naprawdct niewie lu policjant6w i byli ni eco cofnictci, ukryci.
Ich zadanie m byto nie dopusc ie do
pr6by zakl6cenia marszu przez antagonistyczne gru py. Tego, co mi ato bye
przejazdem , a defatto bylo przejsciem.

K

Demonstracje TYLKO StUZBA

Czctse uczestnik6w doslown ie szu kala policjanr6w. Pierwszy, kt6ry ich zauwazyl, krzy kn~t: , Tu S~, tu sitt ukrywaj~! ". Oni d~zy li do konAiktu.
- Podczas pie rwszego ataku bramy przy Empiku bronila jedna dru zyna.
Pictciu poli cjanr6w. Mnie udato sict dobiec do nich z rrzyd ziestoma funkcjonariusza mi , po chwili dosralis my kol ejne wsparcie. To byly sekundy. Gdybysmy nie zd~zy li , nie mi eliby szans wyjse z tego bez szwanku.
- Poziom agresj i, kt6rego doswiadczali smy, by! niespotykany. W nasz~
strontt lataly hulajnogi, Aary, kam ien ie. Obok nas doszto do pozaru wozu
transmisyjnego TVP Raca wpadla mittd zy kable, kt6re zacz<(ly sitt palie,
jede n z policjant6w je gasil. M 6j kolega dostal w glow<( kawatkie m betonowej
doniczki. Niestety kask ochron ny nie wyrrzymal i kolega rrafit do szpitala
ze ws trz~se m m6zgu. ie byl jedynym rannym po naszej stronie, a kilku
koleg6w przyznalo Si<(, ze zycie przelecialo im wtedy przed oczami.
- Katalog srodk6w bezposred niego przymusu zawicra m.in. granary akustyczne i staramy sict ich uzywae, ale rrudno, by przyn iosly one efekt , jesli demonstranci rzucaj~ wi~tcej petard niz policjanci g ranat6w. Ten huk prakrycznie
byl je dnos tajny. Srosujemy tez gaz pie przowy, kt6ry dziala od razu, ale kr6tkotrwale. Broil gladkolufowa jest rozwi~zani em ostatecznym. Podczas Marszu
iepodleglosci doszlo do przykrego dla nas wszystkich zdarzenia - zranie nia
dziennikarza podczas ataku na policjant6w. Jest nam bardzo przykro, ale naprawdtt tOCzyJi§my bitW<(, W ktarej chodzifo 0 zdrowie j zycie poJicjantOW.
- I ie mialem jeszcze okazji tego przeanalizowae, za to wiem, co tam sict
d zialo, bo tez bylem w tej bramie. ] estern przekonan y, ze bctdz ie tO przedmiotem bardzo drobiazgowego badani a i analizy bieglych. To na pewno ni e
skoilczy sitt pr<(dko, a szkoda, bo nickt6rzy szybko wyc i ~n<t l i pochopnc
wnioski. j esli popelnilismy blttd y, to rrzeba z nich wyc i ~ae wnios ki . Os~dy
w sprawach dotycz~cyc h policjant6w czttsto padaj~ pod wplywem medialnych
przekaz6w. Glos za bi e raj ~ politycy, kt6rzy chq przedstawie jakis obraz korzystny dla ich pogl~d 6w. N ie powie m , s~ politycy, kt6rzy zac h owuj~ sitt racjonalnie i mamy od nich wsparcie, ale s~ i racy, kt6rzy w emocjach m 6w i ~
niepotrzebne rzeczy. Sluict na tyle dlugo, ze mogct powiedziee, iz slyszale m
za rzuty z kazdej chyba juz srro ny.
- Podczas protest6w Srrajku Kobie t nastawienie do nas bylo inne , choe
r6wniez malo przyjemne. D wa razy by!em wredy w Warszawie. W Katowicach
miel ismy groin~ syruacj<(, gdy jeden z funkcjonariuszy po cywilnemu zostal
wci~ni tttY w tlum. Musielismy go odbie. Bylo spokoj niej niz podczas Marszu
1 ie podleglosci, ale jakakolwiek inrerwencja Policji wywolywala amok.
- Zawsze m6witt: §lubowalismy, nikt inny nie przyjdzie i nas nie zast~p i.
Mamy swoj ~ roltt i musimy sict z niej wywi~zae. Ja naszych funkcjonari uszy
nie musztt przekonywae, zachttcae. j ak szykowal sict wyjazd do Warszawy,
w mediach spolecznoscimvych pokazywaly sict g losy, ze policjanci unikaj ~
wyjazdu, id ~ na L4... To tak nie jes t, tak nie d ziala. Gdy ko ledzy uratowali
ci kilka razy sk6 rtt i wyc i ~ n tt l i z tlumu za kolnierz, tO tworz~ sitt inne
re lacje. Przed wyjazdcm do Warszawy 11 listopada z pierwszych kalkulacj i
wynikalo, ze moze nam brakowae ludzi. Okazalo sict, ze mie lismy ich nadmiar
w stosunku d o zapotrzebowania zgloszonego przez KSP.
- W tej bramie pod Empikie m wsr6d nas byli mlodzi policjanci, kt6rym
juz na po cz~t ku sluzby rrafi lo sitt takie mocne doswiadczenie. To bylo po
nich widae. Ale te n dzien zapam itttamy wszyscy. Wsr6d tych pictciu funkcjonariuszy, kt6rzy odparli pie rwszy atak, by! kolega, kt6ry slysz~c tupot
nag za plecami , po my§Jat 0 Si<(gnittciu pO broil. ie wiedzial jeszcze, ze tO
my biegniemy, bo gd yby to byli kibole, chyba nie mialby innego wyjscia. •

wysluchal: ANDRZEJ CHYLINSKI
zdj. lzabela Pajdala
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y pracujemy z obrazem i wynikicm naszych badan tez jest
obraz - m6wi podinsp. Dariusz Zajdel, biegly Zakladu Badan
Dokument6w i Technik Audiowizualnych z 28-letnim doswiadczeniem z zakresu badan anrroposkopijnych, kt6ry
w C LKP opracowallub zmodyfikowal wiele mecod w rym obszarze kryminalistyki.
Aby wykonywae pracct bieglego z zakresu antroposkopii , opr6cz umiejctrno§ci artysrycznych
i znajomosci program6w grafi cznych, potrzebne
s~ czctsco dodatkowe cechy, rakie jak empatia,
e lastycznose (wrazliwose) emocjonalna i duza
wyobraz nia. Dolozye do tego rrzebajeszcze wiedztt z zakresu antropologii, med ycyny, focografii ,
prawa i ... umiejcttnose pisania.
- Ta bieglose opisu jest porrzebna przy opracowywaniu rresci opinii, kt6ra musi bye bardzo profesjonalnie, a je dnocze§n ie jasno, zrozumiale
- nawet dla laika - napisana. Moina okresli e, ze
co§ ma ksztalt nieregularny, ale kazdy moze sobie
wyobrazie ten ksztalt w r6zny spos6b. Niby widzimy wszyscy co samo,
ale inaczej- m6wi podkom. Maria Szumilas-Wisniewska, biegla badan
an troposkopij nych.
Badania te oscyluj~ w duzej mierze wok6t zagadnie nia idenryfikacji
os6b i zwlok o nieustalonej cozsamosci, ale r6wniez w zakresie opracowywania portret6w pamictciowych i fikcyjnych wizerunk6w, odtworzen wygl ~du urraconych przedmior6w, opracowania wersji wygllldu os6b, progresj i i regresji wie kowych, a takze retuszy cyfrowych
zdjctc oraz fotom om azy. W zakresie badan antroposkopijnych wykonuje sict takie rekonstrukcje prawdopodobnego przyzyciowego wygl ~du twarzy na podstawie czaszki oraz retusze rekonstrukcyj ne zdjctc
rwarzy niezidentyfikowanych zwlok.

NAJDROZSZY PORTRET
Przy progresjach i regresjach wiekowych realizowanych przez biegtych
z policyjnych labora tori6w kryminalistycznych kazdy szczeg61 ma
znaczenie. Progresje wiekowe s~ jednym z wazniejszych narzctdzi wykorzystywanych podczas dtugotrwatych poszukiwan os6b zaginionych.
- Te portrety bardzo duzo z nacz~ tez dla bliskich, szczeg61nie dla
rodzic6w zaginionych dzieci. Biegli op ow iadaj ~ o ,postarzonych" wizerun kach dzieci, kt6re rodzice oprawiaj~ w ramki i z t~ progresj~
wi e kow~ swojego dziecka p rzyc h odz~ na konfe re ncje Fundacji ITAKA,
wsp61pracuj~cej z Centrum Poszukiwan Os6b Zaginionych KGP. Me todct progresji i regresj i wiekowej op racowa n~ przez podinsp. Dariusza
Zajdla stosuje dwunastu bieglych w kraju. 'H.: zmudne badania mu sz~
bye naprawdct bardzo starann ie prowadzone i uwzglctdniae r6wniez

dodatkowe informacje uzyskane od
rodziny, dotycz~ce np. przebytych
chor6b, stosowanych uzywek i posiada nyc h nawyk6w, maj~cych
wplyw na ccchy, kt6re mog~ miec
przelozenie na obecny wygl ~d postarzanej osoby - m6wi podinsp.
Ewa L ewandowska, zastctpca kierownika Zakladu Badan Ookume nt6w i Technik Audiowizualnych.

WYDOBYC Z PAMI~CI
Portre t pamictciowy powstaje w ramach szczeg6lnego trybu prze stuchania, kt6rego celem jes t , wydo-

Fikcyjne wizerunki
wykorzystywane
wcelu
komponowania tablic
do okazafl
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bycie" zapamicttanego obrazu sprawcy pr:;r,estctpstw'a z pamictci naocznego swiadka i przeksztalcenie go w formct wizualnl!, qzyli
wizerunek. To jest taka perelka wsr6d wszystkich czynnosci realizowanych przez Policjct, poniewai wykonuje je osoba o umiejc:;tnosciach niewerbalnych, zwillzanych z odpowiednim podej§cie,m do
skrzywdzonego czlowieka - opowiada podkom. Maria Szumilas-Wi§niewska.
- Trudnose polega na tym, ze kazdy postrzega i zapamicttuje twarz
w r6zny spos6b, zwraca uwagct na inne elementy.
Podinsp. Dariusz Zajdel wskazuje na jeszcze jeden aspekt powstawania takiego porrretu:
- Opr6cz umiejctrnosci plastycznych, inajomosci anatomii, spostrzegawczosci, musimy mlee du4 umiejctrnose rozmowy :ze swiadkiem, kt6ry jest czctsto w zlym stanie psychicznym. Trzeba wykazae
sict empatil!, wsp61czuciem, zrozumieniem, wytlumaczyc, zeby sict
nie bat nawet nieprecy,zyjnie opisywae twarz, jednak aby pod zadnym
pozorem nie konfabulowal, czyli nie dopowiadal rzeczy, kt6rych nie
widzial lub nie pamictta.
Jestesmy r6wniez w stanie opracowae, na podstawie portretu
lub zdjctcia, zestawy r6znych wersji wygll!du osoby ukrywajllcej
sict przed wymiarem sprawiedliwosci, kt6ra nierzadko stosuje wyrafinowane formy zmiany swojej fizjonomii. Policjanci widzl!
weedy, w jaki spos6b osoba moze sict zmienie bez iogerencji chirurga plastycznego.

NOS KOPERNIKA

/I

W 2005 r. do CLKP trafila anonimowa i niekompletna czaszka.
Prosbct o rekonsrrukcict wygll!du glowy 70-lerniego mctzc~yzny
przys lali badacze z Wyzszej Szkoly Humanistycznej w Pultusku
i Instytutu Antropologii i Archeologii WSH. aukowcy celowo zataili informacjc:; o swoich
przypuszczeniach dotyczllcych
pochodzenia Czaszki, by m6c zachowae obie~tywnose badan.
- Najtrudniejszym elementem
w trakcie rekonstrukcji by! nos,
kt6ry charakteryzowal sict skomplikowanym urazem mechanicznym. Cza$Zka byla tez pozbawiona :i:uchwy, wictc odtworqlem
ill na podstawie ksztaltu i rozmieszczenia dol6w i:uchwowych.
Zuchwa musiala bye wllska
i prawdopodobnie dose wysoka,
wictc udalo sict okre§lie przybli:i:ony wygll!d dolnej czctsci twarzy
- m6wi au tor rekonstrukcji podinsp. Dariusz Zajdel.
By zwictkszyc prawdopodobienstwo identyfikacj i szczl!tk6w,
por6wnano fragment lancucha DNA pobranego z zctb6w czaszki
z kodem genetycznym pobranym z wlos6w znalezionych pomictdzy kartami rc:;kopisu autorstwa Mikolaja Kopernika. Mic:;dzynarodowe badania genetyczne potwierdzily zgodnosc mitochondrialnego DNA.
Do CLKP dosyc czctsto zwracai'l sict r6wniei: naukowcy i archeolodzy z prosbll o wykonanie rekonstrukcji os6b z zamierzchlych czas6w. Jednym z takich zlecen byla np. rekonstrukcja twarzy ostarn ich
ksil!Zllt mazowieckich z 1526 r. poch,owanych w katedrze sw. Jana
w Warszawie. Historycy chcieli por6wnae wizerunki nagrobne z rekonstrukcjami.

/

I

I

I
- W trakcie badan rekonstrukcyjnych nie korzystam z pomocy
specjalis tycznych aplikacji, gdy:i:
w mojej ocenie daj'l obraz bardziej
zblii:ony do postaci z gier komputerowych ni:i: do wizerunku :i:yjl!cej
osoby. Wolct sict poslugiwac rozwinictciem metody graficznej przeloi:onej na medium komputerowe.
Efekty Sl! du:i:o lepsze ni:i: te generowane przez program komputerowy, co podkre§lajll sami policjanci, twierdz'lc, :i:e na podstawie
komputerowych fantom6w nie S<l
w stanie typowac os6b podobnych
do rekonstrukcji. Komputer nie
rna wyobrazni, nie uwzglctdnia innych czynnik6w uzyskanych od policjant6w lub medyk6w s'ldowych
- m6wi podinsp. Dariusz Zajdel.
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kany zarost czy fr)rzurct. Roz,villzaniem tego problemu jest wictc korzystanie z fikcyjnych opracowan
wizerunk6w, zblizonych wygll!dem
do osoby typowanej w postctpowaniu do okazania - m6wi podinsp.
Ewa Lewandowska. Takie wizerunki S<l tworzone z element6w wygl:tdu 2eWncttrznegO OSOb typoJogicznie zblizonych do tej wskazanej
do okazania. Elementy poddawane
Sl! obr6bce gra~cznej tak, aby zostaly pozbawione cech indywidualnych, cech swbistych, kt6re wskazywatyby na konkretn:t osobct.

AUTOMATY'ZACJA?
STARE PO NOWEMU
Dose leciw'l, Iecz znacznie zmodyfikowan'l metod"! pomocnll
w id e ntyfikacji zwlok wprowadzon'l w CLKP przez podinsp. Dariusza Zajdla jest retusz rekonstrukcyj ny wykonywany na zdjctciu
zwlok, kt6ry sporz:tdza sict w6wczas, gdy tylko czctse twarzy jest
uszkodzona lub gdy proces przemiany posmiennej nie znieksztalcil
element6w twarzy w stopniu uniemoi:liwiaj'lcym odczytanie rys6w.
- W retuszu rekonstrukcyjnym
chodzi r6wnie:i: o to, :i:eby publikowane w mediach wizerunki zwlok
nie mialy drastycznego wyrazu.
Drug"! spraw:tjest to, :i:e znieksztalcony wizerunek zwlok skutecznie
odci~a uwagct od skojarzenia
z konkretn'l osob'l, koncentruj:tc
patrz'lcego na deformacjach- m6wi
podinsp. Dariusz Zajdel.
Natomiast zupelnie nowym elementem wprowadzonym do zakresu
czynnosci bieglego i certyfikowanego specjalisty badan antroposkopijnych jest_ tworzenie fikcyjnych wizerunk6w wykorzysrywanych w celu kompOllQWania tablic
do okazania przez zamieS<.tczenie na
nich tych wizerunk6w w~ ze zdj<tciem rzeczywistej osoby.
Policja przy opracowaniach tab lie
mo:i:e korzystae ze zdjc:;e znajduj'lcych sict w bazach policyjnych,
jednak problem pojawia sict przy
typowaniu fotografii, poniewa:i: coraz wictcej os6b posiada zindywizualizowany wygl:td i cechy charakterystyczne, typu: tarua:i:, runele

I

Wsp61czesnie fotografia stala sict
nieodl:tcznym elementem i:ycia.
W kryminalistyce byla wykorzystywana wlasci,\lie od razu po jej wynalezieniu w 1839 r., bo ju:i: w 1843 r.
w Belgii fotografowano systematycznie przestctpc6w opuszczai:tcych zaklady karne. A pierwszy list
gonczy z uzyciem fotografii rozeslala agencja sledcza Pinkertona
w USA w 1~66 r., gdy scigano bandct
braci Reno rabui:tCll poci~i. Pol:tczenie fotbgrafii z wiedz'l antropologicznll pozwolilo w kryminalistycznej praktyce na stworzenie
i rozwini<tcie nowych metod identyfikacji czlowieka w r6i:nym wymiarze. Wtasciwie w ka:i:dym obszarze :i:ycia obserwujemy coraz
wictkszl! informatyzacict· Dotyczy to
r6wniei: uzyskiwania automatycznej
morfologii rwarzy os6b.
- Caly swiat zmierza ku automatyzacji <vszystkich proces6w, tworzy
sict r6wniei: programy i aplikacje
ulatwiaj'lce wyszukiwanie i por6wnywanie konkretnego wizerunku ze
zdjctciami zamieszczonymi w r6i:nego typu bazach. j ednak :laden
komputer nie doprowadzi do skazania czy wydania ostatecznej opinii
identyfikuj'lcej osobct lub zwloki.
Te systemy do automatycznego rozpoznawania os6b bctd:t slu:i:yc pomoC'l w typowaniu os6b podobnych,
jednak ostatecznll weryfikacjct wyniku takiego por6wnania zawsze bctdzie wydawal czlowiek- m6wi podinsp. Dariusz Zajdel. •
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Kazdego roku kilku,
kilkunastu policjant6w
odbiera sobie zycie.
Ostatnie miesiqce byty jednak
wyjqtkowo tragiczne.

o mn ie martwiC", , nie mam juz sily", ,chcct um rzec". Bywa, ze s i ctgaj ~ po
alko hol lub przyjm uj ~ le ki niezgod nie z zaleceniami lekarza albo podej muj~
ryzykowne zachowania, np. szybko j ezd z~ samochodem, niepotrzebn ie ryzy kuj ~ w sportach eks tremalnych czy ,bawi~ sict" broni~, do kr6rej - jak to
jest w przypad ku policjam 6w - maj ~ larwy dostctP· Doswiadczany przez
nich kryzys moze p rzyj~c rakze forme( zmiany srylu i efekru wykonywanej
pracy. Nastctpuje albo spowol nienie, i i d~ce za nim trudnosci w wykonywani u
zadan oraz pope lnianie ponadprzecictrnej liczby blttd6w, albo porz~dkowa n ie
i rozliczanie spraw, by nie pozostawic po sobie ,balaganu".

TWARDZI, ALE PORANIENI

S

Policjanci s~ rwardzi . Czctsto s~ jednak wewncttrznie poranie ni . N iekr6rzy
du :i:o w swoim zyciu przeszli. Prywarnym i na sluzbie, gdy nie raz m ierzyli
sict z trudnym i syruacjam i, w l~cznie z zagrozeniem zycia swojego i koleg6w,
czy uzycie m broni w stosunku do innej osoby. Ale to rei s~ ludzie, m aj~cy
wrazliwosc i g rani cct wycrzymalosci. Nie s~ ze srali.
Czasami jed na imerwencja zm ienia wszysrko. Na inrernetowym kanale
, Psy D aj~ Glos" mozna obcjrzec odcinek 1. zatytulowany , Picrwsza lckcja".
Funkcjonariusz o numerze idenryfikacyjnym 811 811 w monologu przypomina
zgloszenie, kt6re odebral w pocz~rkac h swojej s luzby. Wtedy, j ad~c w i nd~,
przypomnial sobie slowa psychologa na kursie pods rawowym, by nie patrzec
w oczy trupa. Ale gdy wszedl do mieszkania, nie mial tego problemu. Denat
sr rzelil sobi e w glowct z broni mysl iwskiej. Nie bylo glowy, ni e bylo oczu .
,To s~ rakie im erwencje, kt6re zos raj~ w czlowieku i m imo wszysrko wracaj~.
Mijaj ~ lata, mij aj ~ in ne inte rwencje, jakies sytuacje, a przychodzi raki mome nt, ze przypom inasz sobie ten widok ... " - m6wi 81 18 11. Jednak dla policjanra 811 8 11 nie to bylo najgorsze. Musial jeszcze powiadomic c6rkct
0 smie rci ojca, a c hwilct p6z niej j ~ rarowac, bo chciala wyskoczyc przez o kno.

amob6js two rzad ko jest sku tkie m dzialania jednego czynnika. Najcztt5ciej wie lu , gd y na klad aj~
sict proble my osobiste , zd rowotne i w pracy.
Podjctcie decyzji o odebran iu sobie zycia to zazwyczaj
przejaw kryzys u psychicznego, kt6ry nie przychodzi
zwykle od razu , lecz przez pcwie n okres dojrzewa.
Czasem osoba jest w de presji od dluzszcgo czasu
i decyduj ~c sict na ostareczne rozwi~za ni e, uznaje, ze
rylko ro wyzwoli j ~ z cierpienia. Czttsc os6b jest skupiona
na tym, aby przctrwac, a przyj<(cic kolejnych obc i~zc n
moze bye j u:i: nie mo:i:liwe. l:-atwiej jest, gdy ma sict
wsparcie w rodzinie. Pol icjantom czasem ulgct przynosi
swiadomosc, ze jakos do t rwaj~ do wcze§niejszej emerytu ry, a porem odejd~.
Dobrze, gdy maj~ d rugi zaw6d i w i ed z~, zc mog~ do nicgo wr6cic lub otworzyc
wlasn~ dzialalnosc. Gorzej, gdy nie l icz~ju z na wsparcie. Chc~, a by rylko im nie
przeszkadzano, nie urrudn iano wykonywania pracy, kr6ra cz<;:sro jest ich pasj ~.

U KRESU WYTRZYMAtOSCI
Ludzie bctd~cy u kresu wyrrzymalosci cz<;:sto szukaj ~ pomocy w r6zny spos6b,
czasem bardzo subteln ie . Re zygnuj~ z zaj<;:c, kt6re do tej pory sprawialy im
przyj e mnosc, rozd aj ~ rzeczy osobiste, od s uwaj~ si<t od rodziny, p rzyjac i61
i znajomych. Pi sz~ list pozegnalny. Czasami wysylane otocze niu sygna ly s~
wyrazniejsze. Samob6jcy powtarzaj~: , juz nied lugo nie bctdziesz musial sict
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KIEDY PSYCHOLOG,
A KIEDY PSYCHIATRA?
Tylka lekarz
Znarn 811 8 11 od ki lku lat. Podczas pier.vszego spo tkania opowiedzial rni
to zdarzc nie. Tcraz widz<t, jak g l<tboko o no w nirn sied z i.

PSYCHOLOG MUSI WIEDZIEC
Czy psycholog policyjny powinie n w takich syruacjach reagowac? Tak, powin ien, rylko rnusi o nich wied ziec, dlatego najwi<tkSZfl rol<t w ocenie i kornunikowaniu takich potrzeb odg rywajq przelozeni.
Racja, choc czy ni e zawi6dl na przyklad przelozony, kt6ry powinie n rniec
swiadornosc, :i.e podwladny podczas slu:i.by d oznal traurnatycznych prze:i.yC?
Trudno oce nic.
Ale jes t i druga strona rned alu. Policjanci c hq takie sobie nawzajern pokazywac, :i.e Sq twardzi, ze nie potrzebujq niczyjej pornocy, a ju:i. na pewno
nie psychologa. Chocby el la spokoju
w zespole, ella urrzyrnania przekona- N igdy nie wie rny, il e trudnych rzeczy dzieje si<t
ni a, ze wszystko rnajq pod kontrolq
w :i.yciu drugiego czlowieka. Dlarego rnusirny bye
i :i.e rno:i.na na nich polegac.
uwa:i.ni i :i.yczliwi wobec ludzi z naszego otoczenia,
w tyrn t ak:i.e koleg6w- policjanr6w - rn6wi l zabela
Solarska.

ROLA PRZEtOZONEGO
Policjant rno:i.e nie zglaszac swoich proble rn6w, nie
dopuszczac do siebie rnys li o spotkaniu z psycholog ie rn. Jednak rna przelo:i.onego, do kt6rego zadan
nale:i.y rn.in. ocena stanu policjanra przed podj<tciern
przez niego sluzby.
- To przelo:i.ony, kt6ry systerna tycznie kontakruje
si<t z podwladnyrn, rna wie d ztt i rno:i.liwo§ci zauwa:i.enia syruacji odbiegajqcych od norrny. Ale najwi<tksze rno:i.li wosci rnajq inni pol icjanci, koledzy, ko le:i.anki, kt6rych rota jest nad al niedoceniana w rego
typu syruacjach- rn6wi Izabela Solarska. - Wqtpliwosci zwiqzane z psychologicznyrn funkcjonowaniern
podwladnego przelo:i.ony rno:i.e om6wic z psycholog ie rn policyjnyrn tub skierowac do niego policjanta.
Udzie lan ie pornocy psychologicznej odbywa si<t
za zgodq policjanta i z zachowanie rn tajern nicy zawodowej psychologa, z wyjqtkie rn dz ialan podejrnowanych w syruacji zagro:i.enia :i.ycia i zdrowia, kie dy
to stos uje si<t d zialania rnajqce na celu zabezpieczenie tej osoby i os6b trzecich.

WARTO SZUKAC POMOCY
W Poli cji (wg stanu na 31 g rudnia 2019 r.) pelni
slu :i.b<t lub jest zatrudnionyc h 189 psycholog6w:
171 os6b w korn6rkach organizacyj nych wla§ciwych
w sprawach psychologii Kornend y Gl6wnej Policj i,
Cenrraln ego Biura Sled czego Poli cj i oraz kornend
wojew6dzkich (Stolecznej ) Policj i, 17 w szkolac h
policyjnych, jeden psyc ho log w BSWP.
Korn6rki organizacyj ne psycholog6w znajdujq si<t
zawsze w strukrurach kornend wojew6dzkich/Stolecznej Policji (czasern rnajq sied ziby poza gl6wnq
sied zibq KWP, np. na te re nie oddzial6w prewe ncji).
W wybranych garnizonach znajdujq si<t zarniejscowe
sied ziby psycholog6w policyj nych, ulokowane naj....
czttsciej w budy nkach KMP/KPP.

moie prowadzic

farmakoterapi~

oraz stwierdzac
niezdolnosc do pracy
z powodu choroby (w tym
zaburzenia psychicznego) , czyli
wystawiac zwolnienie lekarskie.
Z kolei pomoc psychologiczna
i psychoterapia to domena
psycholog6w (i innych os6b po
szkole psychoterapii) , chociai SCI
tei lekarze psychiatrzy
z uprawnieniami psychoterapeuty.
Najcz~sciej do lekarza psychiatry
zglaszajq si~ osoby cierpiqce na
zaburzenia psychiczne, kiedy
sytuacja wymaga postawienia
diagnozy medycznej, podania
srodk6w farmakologicznych oraz
ewentualnie wystawienia
zwolnienia lekarskiego. Pomoc
psychiatry bywa wskazana po
bardzo ci~ikich zdarzeniach
stresuj~cych, kiedy osoba ma
poczucie nieradzenia sobie
z codziennymi wyzwaniami,
zmaga si~ z bezsennosciq,
powainym og61nym brakiem
energii lub silnymi objawami
wegetatywnymi (dolegliwosciami
ciala spowodowanymi czynnikami
psychicznymi). Kontakt
z psychiatrq jest niezb~dny
w przypadku zagroienia
samob6jstwem.
Psycholog prowadzi poradnictwo
pomocne w rozwi~zywaniu
biei~cych probl em6w. Udziela
natychmiastowego wsparcia
po wyst~pieniu silnie stresuj~cych
sytuacji, a takie pomaga wtedy,
kiedy na skutek trudnej sytuacji
u osoby rozwin~l si~ kryzys
psychiczny (tutaj cz~sto
wsp61pracuje z psychiatrq) .
W przypadku wystqpienia
powainych stan6w
psychopatologicznych psycholog-psychoterapeuta uczestniczy
w procesie terapeutycznym ,
prowadzqc terapi~ psychologicznq.
czasow~
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Psychaladzy pa licyjni pracujq w rrzech abszarach, tzw. specjalizacjach:
apiece psychalagicznej i psychaedukacji, psychalagii zarzqdzania zasabami
ludzkim i i psychalagii palicyjnej srosawanej.
- W sytuacjach nagfych psycho log, w ramach pelnionego dyzu ru , maze
ska ntakrowac siit z pa li cjantem 24 gadziny na dab{(. Sraramy siit skantakrowac z kazdym, o kim wiemy, ze jest w rrudnej syruacji, ana sporkanie
z psychologiem pol icyjnym nie czeka si{( dlugo. Pomoc udzie lana jest
zgodni e z potrzebami osoby i wyst<'(puje zar6wno w formie pojedynczych
sparkan, jak i bywa rozciqgniitta w czas ie - m6wi lzabela Solarska.
Porad nie zd rowia psychicznego MSWiA z najdujq si{( w kazdym garn izonie. Policjanci i ich rodziny mogq skorzystac z porady psychiatry bez
kolejki , najdalej w ciqgu d w6ch dni rabaczych od zgloszen ia.
Lista zaklad 6w opieki zd rowo tnej MSWiA znajduj e s iit pod adresem
h ttps://www.gov. pi/we b/mswia/za k lady-op ieki-zd rowotnej-mswia.
Policjanci i pracowni cy mogq zostac zakwalifi kowani przez psychologa
pali cyj nega do udzial u w rurnusie antysrresawym w sanarorium resarru.
70 proc. koszt6w ponosi pracodawca. Turnusy organizowanc Sq w ramach
urlop6w wypoczynkmvych, ale d wutygodniowy pobyt z zabiegami i pracq
z psychologiem ro jedynie koszt okolo 350 zl.
Is tniejq wi{(c miejsca, osoby i instyrucje, w kt6rych policjanci i pracownicy mogq uzyskac pomoc, jakiej potrzebujq. Wazne jednak, aby na
takq pomoc siit otworzyc i czynn ie jej szukac. Psycholog, te rapeuta
rraumy... rozwiqzania zawsze Sq. N ie mozna sic:t poddawac! •

ANDRZEJ CHYLINSKI
zdj. Jacek Herak, unplash

END
Kontakty
Numery telefon6w
do kom6rek
organizacyjnych
wfasciwych w sprawach
psychologii Komendy
Gf6wnej Policji ,
Centralnego Biura
Sledczego Policji oraz
komend wojew6dzkich
(Stotecznej) Policji
moina znalezc
w internecie na stronie
https:/ /isp. policja .pi/is p/
psychologia-wpolicji/527.Psychologiaw-Policji.html.
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SMUTNA STATYSTYKA
Realizuj~c zadania regulaminowe Biuro Kontroli KGP, prowadzi proces
monitorowania wybranych zdarzeri nadzwyczajnych w Policji ,
w tym m.in. przypadk6w samob6jstw policjant6w oraz pracownik6w Policji.
Prowadzona w trybie biez~cym ocena okolicznosci, w jakich dochodzito
do tego rodzaju wydarzeri, wykazala, ze nast~pil wzrost samob6jstw
funkcjonariuszy Policji popelnionych przy uzyciu przydzielonej
broni sluzbowej.
W szczeg61nosci uwag~ zwraca tendencja odnotowana z pocz~tkiem
Ill kwartalu 2020 r., gdzie miejsce mialo 5 takich przypadk6w.
W samym 2020 r. , do czasu opracowania przedmiotowej informacji ,
liczba tego rodzaju zdarzen wyniosla 6, sposr6d 7 l~cznie zaistnialych
czyn6w samob6jczych.
Uwzg l ~dniaj~c powyzsz~ rodzajow~ tendencj~ zaistnialych zdarzeri,
Biuro Kontroli KGP, bazuj~c na posiadanej dokumentacji, dokonato analizy
trend6w w zakresie przypadk6w samob6jstw popelnionych przez policjant6w
w latach 2016-2020 (stan na 30 pazdziernika 2020 r.), w tym z wyszczeg61nieniem
czyn6w popelnionych przy uzyciu sluzbowej broni palnej.
Kwerenda posiadanej dokumentacji wskazuje , ze w badanym okresie,
tj. od 1 stycznia 2016 r. do 30 pazdziernika 2020 r. odnotowano l~cznie
48 samob6jstw policjant6w. W 18 przypadkach byly to samob6jstwa dokonane
przy uzyciu sluzbowej broni palnej. Dane dotycz~ce og61nej liczby samob6jstw
z podzialem na lata oraz odr~bnie liczb~ samob6jstw z uzyciem broni
sluzbowej przedstawiono na ponizszych wykresach nr 1 i 2.

2016

2017

2018

2019

X2020

Wykres nr 1 - Liczba
przypadk6w samob6jstw
funkcjonariuszy Policji
w okresie od 1 stycznia 20 16 r.
do 30 paidziernika 2020 r.

Wykres nr 2 - Liczba
przypadk6w samob6jstw
funkcjonariuszy Policji
przy uiyciu broni
sfui:bowej, w okresie
od 1 stycznia 2016 r.
do 30 paidziernika 2020 r.

0

2016

2017

2018

2019

X2020

Z danych przedstawionych na wykresach nr 1 i 2 wynika, ze rocznie liczba
tego rodzaju wydarzeri pozostaje na zblizonym do siebie poziomie
(:::= 10 przypadk6w). 0 ile w 2016 r. funkcjonariusze Policji sposr6d t~cznej
liczby 11 samob6jstw, w 7 przypadkach dokonali takiego czynu przy uzyciu
broni sluzbowej , o tyle w 2017 r. sposr6d takiej samej liczby zdarzeri (11)
zaden z przypadk6w nie dotyczyl uzycia broni stuzbowej . W roku 2018
popetniono 9 samob6jstw, w tym tylko jedno z uzyciem broni stuzbowej.
opracowano:
Wydzial Analiz Biura Kontroli KGP
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eneral Marek Papala zostal zastrzelony na parkingu przed swoim domem w nocy 25 czerwca
1998 r. Sprawc6w nie wykryto do dzis i ta sprawa
jest najwi ctksz~ pora zk~ polskiej Policji i prokuratury.

HONOROWA SPRAWA

z zab6jst wem, a nastctpnie przekazywac je do specg rupy w KSP. Wykryc ie
sprawc6w traktowano jako h o n orow~ sprawl'( d la calej Pol icji.
Po kilku miesiqcach sledztwo nie przyn ioslo zadnych rezultat6w. Ekip<t
zajmujqcq sict t~ spraw~ przeniesiono do kome ndy g16wnej, d ol~czono do
niej sledczych z KGP i stworzono nowq grupct o kryptonimie , General".
Sprawa zab6jstwa bylego szefa Policj i byla prowadzona pod nadzorem Prokuratury Okn;:gowej w Warszawie.
Czas plynql, sprawcy pozostawali niewykryci, sledztwo bylo przedluzane.
Badano wiele w::J_tk6w sluzbowych, osobistych i politycznych, rozpatrywano
w sumie II wersj i sledczych. j edna z nich jako potencjalnego sprawcct zab6jstwa wskazywala znanego gangstera Ryszarda Boguckiego, ps. Rzeinik.
Zakladano, ze moglo to bye zab6jstwo na zlccenie. Hipoteza ta byla oparta
na zeznaniach ztodzieja samochodowego lgora L. (p6zniej M.), ps. Patyk,
kt6ry wlasnie przebywal w wictzieniu za liczne kradzieze samochod6w. R6wniez zona zamordowanego generata rozpoznala na okazanych fotografiach
Ryszarda Boguckiego jako mctzczyznct, kt6rego widziala tamtej nocy na parkingu przed domem.
Gang samochodowy, w kt6rym dzialal Igor M., t rafil w rctce Pol icji w 2000 r.,
wtedy gdy rozbijano grupl'( pru sz kowsk~. , Patyk" chcttnie zgodzi t sict na wsp61pracct z Policj::J., dzictki czemu dostal status swiadka koronnego. Dostarczat informacji nie tylko o kradziezach i czlonkach grup przestctpczych, ale takie
o skorumpowanych policjantach. arobil sobie mn6stwo wrog6w, lecz dzictki
jego zcznaniom wiclu przcstctpc6w trafilo za kratki. To wlasnie on opowiedziat,
ie w nocy 25 czerwca 1998 r. byt na parkingu przed domem generala Papaly
i zamierzal ukrasc toyotl'(, na kt6r~ mial zam6wien ie. Wycofat sict jednak, widzqc
na parkingu Ryszarda Boguckiego i Siergieja S., znanego platnego zab6jcl'(.
Te zeznania ukierunkowaly sledztwo w sprawie zab6jstwa generala na
dlugi czas. Zaczct la dominowac wersja, ze do zab6jstwa naklaniali Bogucki
i inny gangster pruszkowski- ,S lowik", a sta t za tym polonij ny biznesmen
-Edward Mazur.

l nformacja o zab6jstwie ge nerala postawila na nogi
cal~ Poli cjl'(. Jeszcze tej samej nocy w komendzie stolecznej zostala powolana specjalna grupa s ledcza, kt6ra zabezpieczala §lady
i prowadzila inne rutynowe dzialania na miejscu zab6jstwa. Od pierwszego
dnia do wszystkich policjant6w stu zby kryminalnej w kraju kierowane byty
zadania zwi~zane z praq operacyjn~. Wszyscy m ieli penetrowac srodowiska
przestctpcze i szukac informacji, kt6re mogly miec jakikolwiek zwi::J_zek
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Sledztwo nie przynosilo jednak wystarczajqcych material6w umacniajqcych
t<( wersj<(. Do pomocy dzialajqcej w KGP grupie ,General" §ciqgnictto najlepszych analityk6w policyjnych z k raju. Dostali wszystkie materialy procesowe i operacyj ne z zadaniem ich przeanalizowania oraz wskazania nowych
Wqt k6w i nowych kierunk6w. Anal irycy zwr6cili uwag« sledczych m ictdzy
innym i na to, aby przyjrzeli sict same m u ,Patykowi" i rozwazyli , czy m ial
jakis eel, zeby zez nawac przeciwko Bogucki cmu . Wtcdy to pojaw ila Si<t
wersja zab6jstwa przypadkowego, doko nanego przcz z loclzie i samochoclowych
- lgora M. i jego koleg6w. Zakladano, ze l gor M. wskazal Boguckiego, aby
odwr6cic oct siebie uwag<(.

SLEDZTWO WIELOKROTNIE PRZEDtUZANE
Sledzrwo c iqgn<(lo sict miesiqcam i, potem latami, bylo wielokrotnie przedluzane. Przesluchano kilkuset swiadk6w, niekt6rych w iele razy. Po kilku
latach okazalo s iC(, ze policjanci mogli popelnic wicle blctd6w. W efekcie
w Prokuraru rze Okrctgowej w Lodzi zosta lo wszczctte post<tpowanie w sprawie nieprawid lowo§ci i zanied ban w §ledztwie. Sprawa ostatecznie zostala
umorzona, ale wqtpliwosci pozosraly.
Badajqc zarzucane policjantom nieprawidlowo§ci, 16dzcy prokuratorzy
przy okazji coraz glctbiej wchodzili w sp rawct zasadniczq i coraz lepiej poznawali dorychczasowe ustalenia sledztwa w sprawie samego zab6jstwa. lch
wnioski r6znily siC( od koncepcj i proku rator6w warszawskich co do sprawc6w
i motyw6w zab6jstwa. To spowodowalo, ze w 2009 r. 6wczes ny prokurator
krajowy uznal, ie po I I Ia tach sprawa wymaga nowego spojrzen ia. S le d ztwo
w sprawie zab6jst wa gene rala trafi lo do 16d zkie j prokuratury. j ednoczesn ie
w tym samym cc lu, czyli nowego spojrzen ia na sprawct, w Komendzic Gl6wnej Policji powolano grup<( ,General II " pod kieru nkiem dyrektora Biura
Krymina lnego insp. Marka Dyjasza.
Tymczasem warszawscy prokuratorzy, uznajqc, ze zgromadzony przez nich
material dowodowy przcciwko Boguckiemu i ,Siowikowi" jest wystarczajqcy,
w 2009 r. skierowali do Sf!du akt oskarienia. Proces ciqgnql sict cztery lata,
wreszcie Sqd uznal, ze przedstawione materialy Sf! niewystarczajqce do udowodnienia oskarionym winy i w 20 13 r. sprawa zakonczyla si<t uniewinnieniem obydwu gangster6w.

SWIADEK ZOSTAJE OSKARZONYM
Z kole i 16dzcy prokuratorzy byli coraz bardziej pewni, ic wersja, iz zab6jstwa
clokona l ,Patyk", jest najbardziej realna, i zdecydowali sic:( na postawien ie
lgorowi M. zarz uru o popelnie nie zab6jstwa. Ak t oskarzen ia trafi l do Sf!du
Okrctgowego w Warszawie w 20 15 r.
Jak to Sic:( sta lo, ze Igor M. ze swiad ka w sprawic zab6jstwa generala
Papa ly sta l sict oskario nym? Ustalenia 16dzkiej p rokuratu ry oparte byly
w g16wnej m ierze na zeznaniach innego swiadka koronnego - Roberta P.,
ps. Rowerek, bylego czlonka rej samej grupy zlodz iei samochodowych, kt6ry
wskazal ,Patyka" jako tcgo, kt6ry srrzelil do gcncrala. Co waznc- ,Rowcrek"
wcze§n iej trafi l do wictzienia wlasnie na skutek zeznan ,Patyka".
Wed lug aktu oskarzen ia sformulowanego przez 16dzkich prokurator6w do
zab6jsrwa doszlo w wyniku napadu rabunkowego, a sprawcy, pr6bujf!c ukrasc
Dacwoo Espcro generala, prawdopodobnie nie wiedzicli, do kogo ono nalczy.
Zgodnie z tq hipotezq zbrodnia byla czyms w rodzaju ,wypadku przy pracy".
Argu menrowano, ze grupa , Patyka" wsp61pracujqca z grupq p ruszkowskq, krad la au ra, k t6re larwo bylo sp rzedac, a do takich nalezalo Espc ro, k t6 rc w dodatku bylo nowe . Z lodzicje nicjednokrotn ie dzia lal i
z bro ni q, dokonywali nie rylko zuchwa lych kradziezy, a le i rozboj6w.
GroZf!C bron iq, wysad za li kierowcct z au ra i uc ieka li jego samochodem,
jak m ialo ro m iejsce w przypadku m ini ste r Barbary Bl idy, pos la Jcrzego
Dzicwulskicgo, piosenka rza Krzysztofa C ugows kicgo czy mi nistra C imoszewicza. C hl opcy z grupy , Patyka" porrafili w bia ly dz ien ukrasc
auto z sa lonu samoc hodowego.

nadinsp.

KAMIL BRACHA
- zastQpca
Komendanta
Ghiwnego
Policji
Nie mam iadnych w&tpliwosci, ie instytucja
swiadka koronnego jest bardzo skutecznym
i potrzebnym narz~dziem w pracy sledczej.
Nie od Policji jednak zaleiy, kto dostanie taki
status. Ta instytucja jest wyl(jcznie w gestii
prokuratury i s&du. To prokurator weryfikuje
zebrany material pozyskany od kandydata
na swiadka koronnego. Na tej podstawie
ocenia jego wiarygodnosc i decyduje, czy
moie on zostac swiadkiem koronnym. Fakt,
ie w sprawie o zab6jstwo generala Papaly
zeznania swiadka koronnego okazaly si~ dla
S(jdU niewiarygodne, SWiadczy, ie Wtym
przypadku weryfikacja mogla bye
niewystarczaj&ca i moglo dojsc do zbyt
pochopnych decyzji.
Kiedy pojawila si~ instytucja swiadka
koronnego, pocz&tkowo panowala zbyt
duia latwosc korzystania z tego narz~dzia
i zapewne dlatego dochodzilo do takich
sytuacji, jak w przypadku lgora M.,
ps. Patyk. Dzis status swiadka koronnego
przyznawany jest znacznie rzadziej,
m.in. r6wniei dlatego, ie weryfikacja
prowadzona jest o wiele wnikliwiej. Nie b~d~
m6wic o liczbach, ale niech swiadczy
o tym fakt, ie przez kilka poprzednich lat
nie mielismy ani jednego nowego programu
ochrony swiadka koronnego.
Powtarzam - jest to narz~dzie bardzo
potrzebne, nie widz~ tei koniecznosci
iadnych zmian w ustawie.
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Zdaniem sledczych, w przypad ku generata Papaty cos mogto pojsc nie
tak i sytuacja wymknctla sict spod kontroli.

OSKARZENI - UNIEWINNIENI
Proces przeciwko Igorowi M. o zab6jstwo oraz przeciwko szesciu jego wsp61nikom roczyl sict przed S~dem Okn;:gowym w Warszawie od 2015 r. Prokurator :i~dal kary do:iywocia dla Igora M., dla trzech innych - kar po 15 lat
wictzieni a za wsp61udzial w napadzie, dla pozostalych - kar 7,5 oraz 3 lat
wictzienia za udzial tylko w kradzie:iy.
Po trzech latach, w 2018 r. s~d uchylil areszt gl6wnemu oskarzonemu
lgorowi M., uznaj ~c, :ie przebywa w areszcie ju:i zbyt d lugo, a jego pobyt
na wolnosci nie grozi matactwem ani uc i eczk~, poniewa:i jako swiadek koronny pozostaj e pod obse rwacj~ Policj i.
27 pazdziernika tego roku S~d Okrctgowy w Warszawie wydal wyrok uniewi nniaj ~cy Igora M. z zarzutu zab6jstwa generala Marka Papaly.
Sctdzia Mariusz lwaszko w ustnym uzasadnien iu
wymienil liczne sprzecznosci i niekonsekwencje
prokurator
w zeznan iach swiadka koronnego Roberta P., kt6re
obci~zyly Tgora M. Sctdzia powiedzial m.in ., ze , nie
JAROStAW SZUBERT
stwierdzono zadnych oznak walki o ten samochod,
- W sprawie zab6jstwa gen. Marka Papaly zostal
nie stwierdzono jakiejkolwiek rozmowy dotycz~cej
zloi:ony w S(jdzie wniosek o sporz&dzenie
kradzie:iy na przyklad: oddaj kluczyki! ( ... ) .lest
pisemnego uzasadnienia wyroku ogtoszonego
oczywiscie do pomysle nia, ze M. zdenerwowany,
27 pazdziernika br. Wniosek tego rodzaju jest,
n i echc~cy nac i s n ~l na spust. To jest jednak samo
zgodnie z przepisami procedury karnej,
w sobie tak malo prawdopodobne, ze az niewiarypierwszym krokiem na drodze do zaskarzenia
godne".
wyroku przez skierowanie apelacji. Oczywiscie
Sctdzia uznat r6wn iez, ze sledczy nie przedstawili
ostateczna decyzja w zakresie skierowania srodka
dowod6w na ro, ze ,Patyk" przy kradziezach saodwotawczego od wspomnianego wyroku
mochodowych uzywat broni. ,Kwestia wcze5niejzapadnie po tym, jak zapoznamy si~
szego uzywan ia przez Jgora M. broni nie utrzymata
sict proccsowo"- stwierdzi l sctdzia.
z argumentacj(j S(jdu zawart& w pisemnym
Pozostale szesc os6b s~d r6wn ie:i uniewin nil
uzasadnieniu orzeczenia.
b~dz zdecydowal o umorzeni u zarzut6w z powodu
Jesli chodzi 0 instytucj~ swiadka koronnego jako
przedawn ienia.
narz~dzia pracy sledczej, trudno formutowac
Wyrok n ie j es t prawomoc ny. Nie zgadza s ict
miarodajne oceny na podstawie jednej sprawy i to
z nim oskar:iyciel, prokuraror regionalny w Lodzi
jeszcze niezakonczonej w spos6b prawomocny.
J aros taw Szubert, kt6ry oswiadczyl, ze czeka na piOcena taka mogtaby zatem nast(jpic na kanwie
semne uzasadnie nie.
ostatecznie zakonczonych spraw, w kt6rych
Obr01'lca lgora M. mecenas Grzegorz C ichewicz
stosowano tego rodzaju dow6d, z uwzgl~dnien i em
po zakonczonej rozprawie powiedzial do dziennifaktu , ze wspomniana instytucja funkc jonuje
karzy - ,10 jest Waterloo d la prokuratury i organ6w
w polskiej procedurze karnej od ponad 23 lat.
scigania oraz kryzys instytucji swiadka koronnego" .
Jesli natomiast chodzi o kwesti~ korzystania
Po ponad 22 Ia tach sprawa zab6jstwa bylego szefa
z dowodu z zeznan swiadka koronnego w sprawie
polskiej Policji nadal pozostaje nierozwi~zana. •
zab6jstwa gen. Papaty, to wedtug mojej wiedzy
ELZBIETA SITEK
w pierwszym procesie nie wykorzystywano tego
zdj. archiwum, unplash
rodzaju dowodu, a wyst~ puj(jcy w tamtym
p ost~powaniu Igor M. przestuchiwany
byt jako zwykty swiadek.
Znaj(jc material dowodowy przedstawiony S(jdowi
z pierwszym aktem oskarzenia, trudno tez zgodzic
s i~ z twierdzeniem, ze zeznania lgora M. ztozone
w trakcie pierwszego procesu w sprawie
zab6jstwa gen. Marka Papaty stanowity
6wczesnie gt6wny dow6d oskarzenia.
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Mf. asp. Tomasz Staszewski POLICJANT, KTORY Ml POMOGt

Jeden z czternastu punkt6w kodeksu przykazan funkcjonariusza
Policji Panstwowej brzmiat: ,Pom6z temu, kto Twojej pomocy potrzebuje,
i obchodz si~ ze wszystkimi tak, jak bys chciat, by si~ z Tobq
obchodzono". Ponad sto lat p6Zniej mt. asp. Tomasz Staszewski
z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie l6dzkim trzyma si~ tej
prostej i ludzkiej zasady w swojej codziennej stuzbie.
twie raj:tc spotkanie z laureatami 13. edycji og61nopolskiego konkursu , Policjant, kt6ry mi pom6gl " podczas obchod6w Swi~tta Policj i, Komendant Gl6wny Policji gen. insp. j aros law Szymczyk
przytoczyl li st, kt6ry dotarl do Og6lnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rod zini e , iebieska Linia": , j es t prawdziwym bl ~tk irny m pomagaczem. Byl
jed y n~ osob~, z kt6r~ moglem szczerze porozmawiae
o tym, co przezywam, i kt6ra mnie caly czas wspierala
i byla przy mnie". Tym , bl~tkitn ym pomagaczem"
jest wlasnic m i. asp. Tomasz Staszews ki, kt6ry w Policji
s luzy od 16 lat.

0

WZMOCNIC OFIAR~ PRZEMOCY
Calose tego listu u zasadn i aj~cego zgloszenie do konkursu
brzmiala: ,Godnie re preze nruje s luzby mundu rowe.
( ... ) Pijana matka/zona po raz kolejny zgotowala nam
koszma rn~ awantur~t. Nie mia lem swiadomosci, ze doswiadczamy przemocy i z czym przyjdzie nam si~t zm ierzye. ( ... ) Zobaczylem, ze nie jestem sam w tej walce.
( ... ) To byla jedyna osoba, z kt6r~ mogle m szczerze porozmawiae o tym, co przezywam, i kt6ra mnie caty czas
wspie rala i byta przy mnie. Nawe t po zakoftczen iu Nie bieskiej Karty, zawsze mog~t do niego zadzwonie i poprosie o rozmow~t. Dz i~tki tej pomocy odnalazlem s i ~t
w reszc ie jako ojciec i mog~t spokojnie wychowywae
dzieci. Wiem, ie nie jest wstydem prosie o pomoc. Pan
Tomek to «Policjant, kt6ry mi pom6gl» ".
- Czasem tO, co s i ~t wydarzy w pracy, dlugo pam i ~ttam.
Najtrudniejszc jest, gdy ofiary przcmocy u s prawied l iwiaj~
sprawc~t i oczekuj ~ jednoczesnie, ze policjant cos zrobi,
ale najlepiej bez skladania zawiadomienia. Staram si ~t wtedy
tlumaczye, zeby przejrzaly na oczy. Trudno jest dotrzee do
takich ludzi, zeby zrozumiet i, ze prawo i Policja stoj~ po
ich stronie i to one musz~ bye bronione, a nie sprawca.
ajrrudniej jest zmien ie ich myslenie, bo czctsto tkwi:t
w takiej syruacji przez wiele lat. Wyzsz~ sa m ooce n ~t i dowartosciowanie ofiar przemocy trzeba jakby ,zbudowae"
od nowa, tak aby byla ona chociaz na r6wni ze sprawq,
a najlepiej- gdyby psych iczn ie byla mocniejsza od niego.

I nad tym r6wniez pracujemy, od samego poczijtku
z calym zespolem interdyscyplinarnym - m6wi laureat.

DOBRO PtYNIE Z SERCA
MI. asp. Tomasz S taszewski jest dzielnicowym zaledwie
od 2 lat.
- Ma w sobie bardzo duzo empatii i wrazliwosci na
drugiego czlowieka. A szesnastolernie doswiadczen ie
w stuzbie, dobrc podejscie do ludzi i c h<,:e nicsicnia pomocy sprawiajij, ze jest lu bi any i przez koleg6w w pracy,
i wsr6d mieszkaftc6w dzie lnicy. Aleksandr6w L6dzki jest
dosye trucln ~ jednostkij, j e dn ~ z wi~tkszyc h gm in
w powiecie, a powiat zgierski jest jednym z n aj wi~t kszych
powiat6w w Polsce. Mamy tu bardzo duzo zatrudnionych
obcokrajowc6w,jest to tez Wetzel komunikacyjny wsch6d-zach6d, p61noc-poludnie - m6wi insp. Wojciech Wlodarczyk, komendant powiatowy Policji w Zgierzu.
Na tak waznym el la laureat6w spotkaniu z Komendantem Gl6wnym Policji byl r6wn iez ks. bp j 6ze f Guzdek,
kt6ry podkre§lal, ze: - Czlowiek emanuje i idz ie do ludzi
z tym, cow sobie nosi. B:tdzmy dobrzy i szlacherni. Dobra
plynie z serca. A dobrem trzeba sict dziel ie.
MI. asp. Tomasz Staszewski, kt6ry z duzym wzruszeni em p rzyj ~ t to niecodz ienne wy r6znien ie, r6wniez
m6wi , ze pie rwsza zyciowa zasada to starae sict bye dobrym czlowiekiem. A to wynika z chctci niesienia pomocy,
wrazliwosci j umiejcttnosci sluchani a innych.
- Z ludzmi rrzeba umiee zye i rozmawiae. A dzictki zaufaniu i dobrej wsp61pracy z instytucjami pomagajijcymi
ofiarom przemocy zawsze mozna znaleie spos6b, zeby
tym osobom porrzebuj~cym pom6c - twierdzi. T dodaje:
- Najwictksz:t nagrod:t ella mnie, ale myslct, ze tez dta
wictkszosci policjant6w, jest to, kiedy te osoby, kt6rym
si~t pomaga, ro s n~ w silct i zys kuj ~ pewnose siebie oraz
ukladajij sobie dobre zycie, bez awantur i przemocy. •

IZABELA PAJDAtA
zdj. autor
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Uratowali Zycie
Nierzadko znarazeniem wlasnego zdrowia i zycia, czasem po sluibie, ale zawsze pod presjij czasu - funkcjonariusze Policji
co dzien pomagajij i chroniij rowniei te najwazniejszij zwartosci, jakij jest ludzkie iycie. Oto tylko niektore ztakich wlasnie interwencji,
ktlire polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od polowy pazdziernika do polowy listopada teoo roku.

GrJYbiarzowi
wbagnie
19 pa zd z ie rn ika - M yszk6w. Policja nci
otrzymali informacjct, :i.e 6 7-le t ni mct:i.czyzna
cie rpiqcy na d e m e ncjct s tarczq wybral s ict
po poludniu na grzyby i ni e wr6cil d o dom u.
Ki lkugod zinna akcja poszukiwawcza prowad zona przez policjant6w i s rra:i.ak6w zakOJ1czyla sict sukcesem t u:i. po p6 tnocy. Po m6g t
pies tro piqcy. Pomoc przyszla w ost atni ej
chw il i, bo m ct:i.czyzna ug rzqzl w bag nie,
z kt 6rego nie m6g l wydostac sict o wlasnych
silach. ( KWP w Katowicac h/ mk)

Cukrzykowi

19 pazd z ie rnika - Zawie rcie . As p . Adam
M is kiewicz o raz m i. asp. Krystian Kolanko
z zawierc iansk iej drog6wki zos tal i sk ie rowan i d o zaparkowanego samochodu . Za k ierowniq sie d zial s tarszy mct:i.czyzna nie d ajqcy oznak :i.ycia. O kazal sict nim 71-late k,
kt6 ry w wozie m ial spo ro p rodukt6w spo:i.ywczych zawie rajqcych du:i.e ilosci c ukru .
Sta n hi poglike mi i zagra:i.al jego :i.yciu . Policjanci pod ali mu produ k t o du :i.ej zawarro§ci
cu k ru , co pomoglo mct:i.czyz nie od zys kac
swiad omosc. Przybyla na miejsce za loga kare rki pogorowia po przeprowad zeni u pod st awowych bad an s rwie rd zila, :i.e osoba wymagala narychmiasrowej pomocy, bez kt 6rej
sytuacja skonczylaby sict t ragicz nie. ( KWP
w Karowicach/js )

Motorowerzyscie
20 pazd z ie rn ika - Bysrrzyca. Wieczo rem
fu n kcjonariusze Odd zialu Prewen cj i Pol icji
w L ubl inie asp. szt. Pawel Kawa i sie r:i.. D am ian Kowal, wracajqc do do mu po slu:i.bie,
zna ld li sict przypadki e m na m iejscu wypadku drogowe go, w k t6rym poszkodowany
byl 20 -le rn i ki e rowca mo rorowe ru . M lody
mct:i.czyzna nie oddychal, wictc przystqpili do
akcj i reanimacyjnej. N a szczctsc ie ud ato sict
p rzywr6 ci c jego pod stawowe funkcje i.yciowe. D zialania rarown icze konryn uowala
wezwana zaloga kare tki pogorowia, a po tem
mct:i.czyzna zos ta l p rze transportowany d o
szpitala. (KWP w Lublinie/js )

- pol icjan r Wyd zialu Prewencji Komendy Po wiarowej Pol icji w Slubicach, pracujqcy r6wn ie:i. jako rarown ik medyczny w miejscowym
szp italu. Ratown icy przep rowadzil i w karetce sprawnq resuscyracjct i p rzywr6ci li do
:i.ycia mct:i.czyznct, k t6ry mial prawdopodo bnie zawal serca. (KWP w Go rzowie/mw)

Pacjentowi
szpllala

MqicZVZnie
zzawarem serca

2 1 pazd zie rnika- S lub ice. Po licyjne mal:i.ens rwo - pod kom. Magd ale na ] an kowska
i asp . Bartlo miej J ankows ki (oboje z KPP
w Slubicach ) po skonczonej slu:i.bie pojechali
na zakupy. Na parkingu zobaczyli le:i.qcego
nie przytom nego mct:i.czyznct i przystqpili do
ud z ie la n ia m u pie rwszej pomocy. Walka
o jego :i.ycie trwala dwie god ziny, a je d ny m
z ra tow n ik6w medycznych p rzyby lych na
miejsce zdarzenia byl s ier:i.. t ukasz Pasinski

24 pazd zie rn ika - Zielona G6ra. Asp. Wiolerra Giemza, dy:i.u rna na stanowisku kierowan ia zie lonog6rskiej komend y m iejsk iej
podczas nocnego dy:i.uru od ebrala zgloszen ie
o zagictciu 51-lern iego mct:i.czyzny, kr6ry
z n icz nanych przyczyn wyszedl zc szpitala
w Z ielonej G6rze. Syt uacja zagra:i.ala jego :i.yciu i zd rowiu, wictc komend ant miejski Policji
w Z ie lonej G6rze podjql decyzjct o ogloszeniu
alarmu. N ies te ty, po mimo kilkugod zinnych
nocnych poszukiwan, m<;zczyzny n ie udalo
si<; od naleic. R ano, po sl u:i.bie, ki edy asp .
\Viole tta G iemza w racala d o dom u, zauwa:i.yla sied zqcego na przystanku m<;:i.czyzn<;,
kt6rego wyglqd od powiad al rysopisowi podane mu w zgloszeni u. D zictki dyi.urnej mct:iczyzna, k t6ry n ie wied zial, gdz ie sict znajd uje
ani jakie sq jego dane, otrzymal n iezbctd nq
pomoc. ( M algorza ta S tanislawska/KMP
w Z ie lonej G6rze )
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Kobiecie
wciQikim stanie
2 1 pazdziernika- Jugowice. Sierz. szt. Angel ika Francke i sie rz. Jakub N owak z Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Mi ejski ej Policji w Walbrzych u udzielili pierwszej
pomocy przedmed ycznej 38-le tniej kobiecie.
Obok ich radiowozu zatrzymat sit;: samoch6d,
kt6rym mt;:zczyzna wi6zl do szp itala zont;:
tracqcq czynnosci zyciowe. B oj ~c Si ((, ze nie
zd~zy dojechac, poprosit o pomoc funkcjonariuszy. C i powiadom il i dyzurnego Komisariatu Policji w Gtuszycy i pogotowie ratunkowe o zaist nia lej sytuacj i. Do czas u
przyjazd u ratownik6w med ycznych ud zielali
pierwszej pomocy. Kobieta przeszta w szpitalu p owazn ~ ope racjt;:, kt6ra zakonczyla sitt
powodzenie m. (KWP we Wroclawiu/ mw)

woparach uazu

23 paidziernika- gmina Kttty. St. s ierz. Tomasz Ratusznik i sierz. Mateusz Plonka, poli cjanci Ogniwa Patrolowo-lnte rwencyjnego
Komisariatu Policji w Ktttach, otrzymali zgloszenie, ze przebywaj~ca samotnie w domu
41- le tnia kobie ta ma mysli samob6jcze.
W domu pod wskazanym adresem nikt nie
reagowal na ich pukanie, ale wyczu li zapach
gazu. Nie traqc czasu, dostal i sitt do wnt;:trza
budynku , zakrttcili kurki kuchenki gazowej
i otworzyli okna. Z nalez li nieprzytomn~ kobiet{(, kt6 r:t wyniesli z budynku, i ud zie lili
jej pic rwszcj pomocy. (KWP w Krakowie/mw)

Desperatce
za barierkq
27 pazdzie rnika - Wlodawa. W nocy sierz.
szt. Sylwester Kosidlo i st. sie rz. Adam Abramczuk zauwazyli kobiet« s toj~q za bari e rk~ niewielkiego mostu. Mundurowi pomogli jej wydostac sitt zza barie rek. Okazalo
sitt, ze 23-latka zam ie rzala pope tnic samob6jstwo, zmienita jednak zdanie, nie umiala
niestety wejsc z powrotem na most. (KWP
w Lublin ie/kp)

Gospodarzowit
trzem koniom 1psu
27 pazdziernika- O lsztynek. Oficer dyzurny
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie ouzymat zgloszenie o pozarze budynku mieszkalnego w gminie Olsztynek. Na miejsce
pi e rwsi dojechali asp. Krzysztof Klos
i mi. asp. Radoslaw Ferszt. Na terenie posesji

pod srawowe parametry zyciowe i wspieraj~c
psychicznie mtticzyzntt, oczekiwali na przyjazd kare tki. Zesp61 ramwniczy, kt6ry przybyl na miej sce, podzittkowal policjanmm za
fachowo ud zi e l o n ~ pomoc. Medycy nie mieli
w~tpliwosci, ze uki e runkowanc i szybkie
dzialanie pozwolito uni kn ~c groznych powiklan i z mniejszylo ryzyko dalszych uszkodzen ciala pokrzywdzonego 3 1-letniego mttzczyzny. (KWP w Poznaniu/js)
w kl<tbach dymu zauwazyli starszego mttzczyznct, kt6ry mial proble m z samodziel nym
poruszaniem sitt i natychm iast zabra li go
w bezpieczne miejsce. Okazalo s itt, i.e w bud ynku gospodarczym zn ajduj~ sict trzy kon ie
i pies. Funkcjonariusze wr6cili do plon:tcego
obiektu i wraz z s:tsiade m uwolnili zwierzttta.
Po chwili doszlo do zawale nia sict budynku
i rozprzestrzenienia si« ognia. Na szczttscie
wszyscy ludz ie oraz zwierzttra byli juz bezpieczni. (KWP w Olsztynie aj/tm)

zntonqcej

pulapkl

29 pazdziernika - Opole. Tego dni a sie rz.
Tomasz Nawara z Ko mi sariatu I Policji
w Opolu petnil sluibtt wraz ze strazni kie m
miejskim. Po poludniu patrol otrzymal zgloszenie od d yzurnego o mieszkaniu pal~cy m
sict na jednym z opolskich osiedli. Funkcjonari usze jako pie rwsi doj echali na miejsce
pozaru, jed nak dopie ro po kolej nej pr6bie
udalo im sitt wywazyc drzwi do lokalu, z kt6rcgo nie m6gl o wlasnych silach wydostac
sitt 80-le tni mttzczyzna. D zittki blyskawicznej reakcji funkcjonariuszy nie odni6sl powaznych obrazen. (KWP w Opolu/ mw)

Przvuniecionemu
rurq

4 lis topada - J utros in. Na terenie jednej
z lokalnych firm doszlo do wypadku . Przy
rozladunku bemnowych rur jedna z n ich
przygniotla nogi mttzczyznie stoj ~cem u na
przyczepie cittzar6wki. Z p omoc~ pie rwsi dojechali dz ie ln icowi asp . Karol Wieczorek
i asp. szt. Grzegorz Gtowacz. Kontroluj ~c

Nocnemu urzybiarzowi
7 listopada - Zyrzyn. Blisko 60 pulawski ch
funkcjon a riuszy, ki lkunastu policjant6w
z Oddzialu Prewencji w Lublinie, policyjni
kontrterrorysci wyposazeni w dron i kamc rt;:
termowizyjn:t, przewodnik z psem tropi~
cym, a takze strazacy ochotnicy szu kali noq
79-le tniego mttzczyz ny, kt6ry kilka godzin
wczesniej wyszedl na grzyby i nie wr6cit do
domu. l ntensywne przeczesywanie lasu
przynioslo efekt przed p61nocq. Grzybi arz
by! ca ly i zdrowy. Reszt{( nocy przespa l
we wlasnym 16z ku. (KWP w Lublinie/mk)

Odciqtemu zliny

11 listopada- Szczytno. MI. asp. Rafal Jaworski i sierz. Lidia Podlecka z re fe ratu patrolowo-inte rwencyjnego KPP w Szczymie
zostali skie rowani do jednej z miejscowosci
na terenie powiatu szczycie nskiego, gdzie
wedlug zglosze ni a mialo dojsc do awantury
domowej mit;:dzy malzonkami , a w mieszkaniu mial sit;: znajdowac 11-letni chlopiec. juz
w d rodze otrzymali wiadomosc, ze 41-letni
uczestn ik kl6tni postan owil odebrac sobie
zycie. a miejscu patrol zas tal Otwarte na
osciez drzw i do mieszkani a, a \V jednym
z pomieszczen wi sz~cego na sznurze mcticzyzn((. Policjanci natychmiast odcittli lint;:,
uwolnili go z u§cisku pt;: tli, je dnak mt;:zczyzna nie dawal oznak zycia. Fu nkcjonariuszom udalo sict przywr6cic mu kr~zenie i oddech. N ie doszly samob6jca trafil do szpitala,
gdzie zosrala mu ud zielona specjalistyczna
pomoc medyczna i ws parc ie psychologa.
(KWP w Olsztynie/mw) •

oprac. ANDRZEJ CHYLINSKI
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Panele fotowoltaiczne w szkole Policji
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olska l zba Ubezp ieczen
(PIU) nagrodzila w konkursie , Policjant Roku" funkcj onariuszy z Sopotu, Piotrkowa Trybunal ski ego, L ublin ca, Mlawy,
Kosakowa oraz Wejherowa. Pami::gkowe statue tki zostaly prt:yznane
za szczeg61n e zaa ngazowa ni e
i wsp61practt z zakladami ubezpieczen W waJce Z przeStt(pCZOSciq
ubezpieczeniowq. Listy gratulacyjne trafi ly do nagrodzonych, jak
r6wniez do wlasciwych, nadzorujqcych kome ndant6w powiarowych
lub miejskich oraz do wiadomosci
komendanta wojew6dzkiego Policji
na danym terenie.
Polska lzba Ubezpieczen, zrzeszajqca wszyst kie zaklady ubezpieczen dzialajqce w Polsce, od
trzech lat przyznaje nagrod y
funkcjonar iuszom zaangazowanym w przestt(pczosc ubezpieczeniowq. Nagroda zosta la ustanowiona w celu uhonorowania pracy
pol icjant6w nad zapobicganie m
i zwalczani em przestt(pczosci
w tym obszarze. agrodtt wrttcza
sitt maksymalnie pit(ciu funkcjonariuszom. Kandydat6w zglaszajq
zaklady ubezpieczen zrzeszone
w PIU. W tym roku do nagrod y
zgloszono 8 kandydat6w z ca lej
Polski. Pod uwagt( bra no wklad
danego funkcj o nariusza w zapobieganie i przeciwdzialanie przeStt(pczosci ubezpieczeniowej oraz
jego zaangazowanie w pract( . •

MARCIN TARClYNSKI

Szkole Policji w Katowicach, dzi<tki programowi modernizacji Policji, Strazy Grani cznej, Panstwowej Strazy Pozarnej
i Sluzby Ochrony Panstwa w latach 201 7- 2020
oraz dofinansowaniu przez Wojew6dzki Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizowane jest zadani e inwestycyjne
polegajqce na wykonan iu instalacji fotowo lraicznej, bttdqce przeprowadzeniem 1.2. e tapu , Programu zarzqdzania energiq w Szkole Poli cji
w Katowicach". j est to juz kol ejne zadanie stanowiqce kontynuacjt( , Programu Kompleksowej
Te rmomodern izacj i Obiekt6w Szkoly Policji
w Katowicach". Wdro:i:enie e fektywnego, nowoczesnego i przyjaznego srodowisku syste mu instalacji fotowoltaicznej ma sluzyc produkcji energii elektrycznej na wlasne potrzeby, a tym samym
wplynqc na zmniejszenie bie:i:qcych koszt6w poprzez obni:i:enie zuiycia e nergii e lekt rycznej.
Na dachach pittciu wytypowanych budynk6w
zostanie zamontowanych 396 paneli fotowoltaicznych o lqcznej mocy 160,38 kWp. Poszczeg61ne instalacje Sq wyposaio ne w niezale:i:ne
uklady reg ulacji i sterowania, majqce na celu
dopasowanie ak tualnie produkowanej ilo§ci
energii e le ktrycz nej w panelach PV do aktualnie
zuiywanej. Uklad b<tdzic mial moi liwosc automatycznego wylqczenia czttsci modul6w ins talacji w syruacji, kiedy nie bttdz ie szansy na wykorzystanie produkowanych nadwy:i:ek energii.
Monitorowanie ilosc i wyprodukowancj cncrgii
elektrycznej przez pane le fo towoltaiczne bttdzie
sit( odbywac na podstawie pomiar6w energii
e lektrycz nej po stronie AC wyprodukowanej
przez poszczeg6lnc falowniki.

Inwestycja zapewni pokrycie czttsci zapotrzcbowania na e ne rgit( w budynkach szkoly i przeloiy sit( na obni:ienie bie:i:qcych koszt6w zakupu
i dyst rybucji e ne rgi i e lektrycznej. Szacuje sit(,
i.e szkola w wyniku budowy instalacj i fo rowoltaicznej osiqgn ie sre dniorOCZllq OSZCZt(dllOSC
energi i finalnej w wysokosci 145 463 kWh/rok.
N ie bez znaczen ia
jest rei aspekt ekologiczny - pozyskiwan ie energii wyprzez
tworzonej
pa ne le fotowo ltaiczne wp isuje s itt
w krajowe i e uropejskie starania o zapewnienie lepszej
jakosci powie trza
oraz redukcjt( zanieczyszczen c mitowanych do atmosfery.
Efektem e kologicznym zadania bttdzie
zmniej szenie e misji
zani eczyszczen pyl owo -ga zowyc h
do atmosfery: pyl- 49,96 kg/a, SOz -42 1,14 kg/a,
NOx - 283,12 kg/a, CO - 353,90 kg/a,
COz- 120 887,4 kg/a.
Zawarta w lutym 2020 r. umowa przewiduje dofinansowanic zadania na poziomic 50 proc. koszt6w kwalifikowanych w wysokosci 440 145 zl. Calkowita wartosc zadania inwestycyjnego wyniesie
964 812 zl. •

SP w Katowicach

Podziqkowanie
dla Polskieuo Zwiqzku Niewidomych
imie niu funkcjonariuszy Policj i i pracownik6w cywilnych Biura Komunikacji Spolecznej Policj i KGP oraz wojew6dzkich i miejskich
rzecznik6w prasowych kierujemy serdeczne podzit(kowania dla pracowni k6w Polskiego Zwiqzku Nicwidomych za reali zacjt( warsztat6w , DoStt(pnosc m ultimedi6w dla os6b niewidomych i slabowidzqcych".
W spotkaniu warsztatowym online wzittlo udzial ponad 200 os6b z calego
kraju. Pozwolilo ono uzyskac pewnosc, jakie informacje powinny bye zawan e
w film ach rcalizowanych przez Policj<t, aby byly funkcjonalnc dla os6b niewidomych i slabowidzqcych. Wiedza zdobyta na warsztatach dala mo:iliwosc planowanego wypracowania systemowej formuly, kt6ra b<tdzie mogla funkcjonowac
we wszystkich jednostkach Policji oraz zapewnic duzq uiytecznosc ella os6b
niewidomych i ZWit(kszyc bezpieczenstwo tych os6b. Szacuje Sit(, ze problem
uszkodzen i chor6b narzqdu wzroku dotyczy niemal 2 min 800 tys. os6b.
Szczeg61ne podzit(kowania za zaangaiowanie i cht(c przybliienia proble mu
kie rujemy do Elzbiety O le ksiak, kierownik Centrum Re habilitacji w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Zwiqzku N iewidomych oraz do Doroty
Osieckiej i Anny Grqdek, kt6re cie rpli wie odpowiadaly na nasze pytania. •
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,Niebieska Gwiazdka" to poruszajqca inicjatywa, kt6rej
pomystodawcq jest wrazliwa na ludzkie nieszcz~scie dzielnicowa
z Teres ina- sierz. szt. Anna Op~chowska-Ciak. Akcja, obejmujqca
dzis caty powiat sochaczewski, zacz~ta si~ 7 Iat temu.
ojechalam kiedys do jednej z biednych rodzin - zaczyna swoj ~ opowidc
Anna.- W niewielkim domu zylo kil ka pokolen, w tym czw6rka dzieci. lch
matka miala kiedys wypadek w pracy i stracila palce u dloni. Kiedy ich odwiedzilam, kobieta akurat robila pranie - t~ c hor~ rctk~, w misce ...
StanctiY mi wtedy lzy w oczach. Wpadlam na pomysl, zeby kupic im
pralkct i chociaz tak im pom6c. Zdecydowalam, ze wydam na to
moj~ premict na swictta, kt6rej jednak nie srarczylo na raki zakup,
zaczctlam wictc zbierac po znajomych, przyjaciolach. Ku mojemu zaskoczeniu od zew by! taki, ze uzbieralam na rrzy pralki! lak to sict
zaczctlo... - wspomina sierz. szt. Anna Opctchowska-Ciak.
Jak powstala nazwa? - Siedzia lam przy biurku i myslalam , jaka
nazwa bylaby odpowie dnia- wyjasnia dzielnicowa. - Wpadlam
nato, :le prezenty s~ z okazji Gwiazdki , wictc Gwiazdka. Policjanci
no sz~ ni ebies kie mundury... wictc samo wyszlo - ,
ie bieska
Gwiazdka" .
.La two zgadn~c. ze podobnych rodzin znalaz lo sict wictcej nie tylko
w gminie Teresin , ale w calym powiecie sochaczewskim. Do akcji
zaproponowanej przez d z ie lni cow~ z niewielkiego posreru nku wl~
czyl i sict jej koled zy - policjanci , potem znaleili sict sponsorzy i dobroczyncy, a wsr6d nich takie du:le, lokalne firmy. Oficjalnie d o organizacj i
,Niebieskiej Gwiazdki" wl~czyly sict Komenda Powiarowa Policji w Sochaczewie
oraz Srowarzyszenic Przyjaci61 Mieszkanc6w Gminy Te resin , Jmpuls". W 2013 r.
odbyla sict pierwsza edycja, a w grud niu 2020 r. bctdzie juz 6sma.
- Ja i pozostali d zieln icowi robilismy rozpoznan ie potrzeb wsr6d mieszkanc6w naszych rewir6w. ajczctkiej brakowato lod6wek lub prale k, ale kiedys
niepelnosprawne d ziecko potrzebowalo oczyszczacza powie trza, kt6ry udalo
nam sict dostarczyc- m6wi inicjatorka akcji.- Zawsze na fin al organizowalismy
konce rt orkiestry policyj nej, kt6ry tym raze m, z uwagi na sytuacjct pandemi cz n~, niestety sict nie odbctd z ie. Szkoda, bo zawsze bardzo ladnic tO wygl~
dalo. Dzieci przebieraly sict za e lfy, to byla supe rzabawa!
lalent organizacyjny policjantki i jej niespo:lyte sily z mobilizowaly nie
tylko mieszkanc6w powiatu. Akcja nabrata roz machu i zas ictgu. Dzis paczki
przyl a tuj~ nawct zza granicy: z USA, Anglii, Be lgii. Pic rwsza ed ycja objctla
13 rodzin, teraz jest ich 60. Aby dotrzec z prezentami do wszystkich, potrzeba
5 dni! Podczas si6d mej ed ycji ,Niebi es kiej Gwiazdki " zebrano podarunki
o warto5ci 80 000 z l.
W listopadz ic 2020 r. pani Anna zostala mamq, lecz mimo macie rzynstwa
ni e ustaje w wysilkach przy organizacji 6smej edycji. - Bardzo bym chciala,
:leby , 1iebieska Gwiazdka" odbyta sict normalnie, ale d zis nie wiem, j ak~
formct to wszystko bctdzie miato - m6wi zaniepokojona policjantka. - Dodatkowo nie mogct te raz w pe lni nad wszystkim cz uwac, a p6zniej bctd zie jeszcze
trudniej z uwagi na pojawie nie sict nowego cz lonka rodz iny, ale wierzct, ze
wszystko p6jdzie dobrze.
Chyba kazdy, kro zna sierz. szt. An net Opctchowskq-Ciak, nie ma wqrpliwo§ci,
ze da radct! .
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Dlaczego wstltpifa Pani do Policji?
Moina powiedziec, ze zupelnie przez przypadek. W 1998 r. skonczylam studia na Wydziale
Technologii i lnzynierii Chemicznej 6wczesnej
Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy,
a poniewaz jestcm micszkank:t Warmii i Mazur,
pracy jako chcmik zacz<(lam szu kac w poblizu
domu. Okazalo siC(, ze w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Olsztynie jest wolne sranowisko- rylc zc by! to crar policyjny. Zlozylam
dokumcnry i przyj<(to mnic do pracowni fizykochemii. I rak si<t zacz<(la moja przygoda z mundurem, z czego bardzo siC( ciesz<(!
Ta mundurowa przygoda to takle stuzby
prasowe.
Zgadza siC(. Tak naprawd<( w laboratorium nie
bylam zbyr dlugo. ]uz po roku przcnioslam siC(
do Zespo lu Prasowego KWP w Olszrynie.
W zmianie pracy pomogla mi znajomosc j<(zyka
angielskiego. Powsrawaly wtedy sranowiska zwi:tzanc z pozaopcracyjn:t wsp61praq mictdzynarodow:t, o czym marzylam. Sranowisko rakie objctlam
jednak dopiero w 2006 r. Urworzono jew ramach
vVydzialu Prczydialncgo KWP w Olszrynie. Od
rcgo momcntu rozpocz<(la sict moja przygoda
z pozaoperacyjn:t wsp61prac:t mictdzynarodowq
Policji oraz z wszclkimi clzialan iami na rzecz promocji Policji. Wymarzona praca! Mozliwosc
wsp61dzialania z przcdstawicielami policj i i innych instytucji kraj6w UE, Policj:t Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej , organizowanie
r6znego rodzaj u przcdsi<(wzi<(c mi<(dzynarodowych, wymian, konferencji, szkolen, r6wniez
\V ramach srodk6w unijnych, to praca, kt6ra dawala pelni<( satys fakcji. Opr6cz rego wszelkie
dzialania promujqce Policj<(, udzial w organizowaniu uroczysrosci policyjnych, przygotowywanie
odpraw sluzbowych, czasami bylo to kil ka przedsi<(wzi<(C jednoczesnie- i rak przez ponad IS lar.
A jak trafifa Pani na misit: w Gruzji?
Zajmuj:tc siC( mictdzynarodowq wsp61pracq Policji,
w pcwnym momcncic zapragn<(lam zosrac czctsci:t
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Rozmowa z podinsp. Jolantq Szymulewsk&-Ozioro, uczestniczkq Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej
w Gruzji- EUMM Georgia na stanowisku monitor/obserwator
tego srodowiska. Marzyl mi sict wyjazd na misj((, szczeg61nie do Gruzj i. ie
bylo to je dnak takie latwe, poniewaz wiedzialam , ze na ponad rok b((d(( musiala
si(( rozstac z mojq praq w kome ndzie wojew6dzkiej, moimi kolezankami i kolegami. ajtrudniejsza by!a jednak dla mnie mysl, ze bctd ct daleko od mojej rod zi ny i mojej jedenasrolern iej c6reczki. Rodzina wyrazila zgod((, moi przelozeni
r6wniez. Po wcze§niejszej nie udanej pr6bie z Kosowem zostalam teraz zakwalifikowana na stanowisko monirora w EUMM w Gruzji. V.fJadomosc d ostalam
W imieniny, Wi((C uznafam, ze to prezent i tak ma bye, i jad((!

Czym na co dzien zajmuje si~ obserwator misyjny w Gruzji?
M isja w Gruzji jest cywilnq misjq obserwacyjnq Unii Europejskiej. Najwazniejsze, aby nie d oszlo d o ponownych d zialan wojen nych. aszym prioryte tem
jest ulatwienie powrotu do bezpiecznego j normalnego zycia spolecznosciom
lokalnym, zamieszkujqcym obszary przylegle do Abchazji i Osetii Poludniowej.
Cel zawie ra si(( w czterech zasadniczych zad aniach: stabilizacji , normalizacji ,
budowie zaufa nia mi((dzy stronami konftiktu i biezqcym informowaniu UE
o syruacji w obserwowanych rejonach , w ma im przypadku jest ro Abchazja.
Pracuj(( w Biurzc Tc rc nowym E UMM w Z ugdidi, oddalonym ponad 300 km
od Tbil isi, w p6lnoc no-zachodniej CZ((Sci G ruzji , bli sko Morza Czarnego
i wlasnie Abchazji.
Nasza praca jako tzw. monitor6w jest scisle zwiqzana z realizacjq zadan misji,
kt6re wczc§niej wymie nilam. W praktyce oznacza to przede wszystkim patro-

JOLANTA SZYMULEWSKA-OZIORO sluib~ w Policji rozpocz~la w 1999 r.
Zaczynala w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Olsztynie , by w 2000 r.
trafic do tamtejszego zespolu prasowego. Sluzyla w Wydziale Prewencji
KMP w Olsztynie, Wydziale Prezydialnym KWP w Olsztynie , a od 2006 r.
w Wydziale Komunikacji Spolecznej KWP w Olsztynie.
Ma m~za Krzysztofa i c6 reczk~ Zo si~. Uwielbia podr6ie, latem wyjezdza
z rodzin<! nad morze, bo c6reczka to- jak m6wi mama policjantka- prawdziwy
wodny cztowiek, ., n aj c h ~tn iej nie wychodzilaby w og61e z wody", a zim<! rusza
na narty. W Gruzji polubita g6rskie w~dr6wki. W wolnym czasie udalo s i~ jej
odwiedzic Mesti~ w g6rach Kaukazu oraz zobaczyc pi~kny wodospad Shdughra
u szczytu g6ry Uszba. •
P.Ost.

lowanie teren6w obj((tych jeszcze do niedawna
konfliktem zbrojnym, nawiqzywanie kontakt6w
z przcdstawicielami spolecznosci lokalnych , rozpoznawanie isrniejqcych zagrozen oraz raporrowanie o tym wszystkim.
Nasze wysilki Sf! skierowane przede wszystkim
na obserwacj(( stanu bezpieczenstwa i syruacji humanitarnej w terenie. Monirorujemy wplyw konfliktu na zycie ludzi mieszkajqcych na obszarach
Sqsiadujqcych z Adminisrracyj nymi Liniami Granicznymi (ABL-Administrative Boundary Lines)
ulatwiamy kontakty mictdzy zwasnionymi stronami
w celu zmn iejszenia napi((C i zapobiegania nieporozumieniom. Monitoruje my r6wniez sytuacj(( os6b
WCWO((tfZilie przesiedfonych Of3Z sfedzimy zmiany
legislacyjne i polityczne, kt6re ich d otyczq.
Pracujemy w t rzech zespolach. Wszystkie realizujq og61nc celc mandatu misj i, takic jak kontrola
strefY przygran icznej, ale kazdy zesp61 ma r6wniez
wlasne d zialania. Praca mojego dotyczy w szczeg61nosci aspekt6w bezpieczenstwa i ochrony ludnosci cywilnej, dotkni((tej konflikte m. Sf! to kwestie dotyczqce praw i bez pieczenst wa ludzi
w ko nte kscie mi ((d zynarodowych standard6w
praw czlowieka, praworzqdnosci, egzekwowan ia
prawa, dost((p u do wymiaru sprawiedliwosci. Bardzo wazne w naszej pracy jest monitorowan ie sytuacji i warun k6w, w jakich zyjq uchodzcy, oraz
prawa d o swobodnego przemieszczania si((. To
spotkan ia z przedstawicie lami r6znych instyrucj i,
szk61, stowarzyszen , rozmowy z miejscowq ludnosciq. iestety, z uwagi na panujqq teraz pandemiq koronawi rusa, tak jak i wsz((d zie, nasza
praca zostala przeorganizowana. Wczesn iej prowadzilismy wiele spotkafi , rozm6w. O becn ie bezposredni kontakt nie jest mozliwy, zatem pracujemy z wykorzystaniem e-maili, tc lefon6w, czasem
wideokonferencji.

Nie jest Pani jedynct Polkct na misji?
W Z ugdid i jest nas pi((cioro z: Policji, Wojska
Polskiego oraz Krajowej Administracji Skarbowej.
Sluzymy na r6znych stanowiskach. Troje z naszych koleg6w pe lni funkcj (( tzw. moniror6w realiz ujqcych zadania patrolowe, d w6ch natom iast
zajmuje wyzsze stanowiska- oficera ds . bezpieczenstwa w misji oraz oficera operacyjnego, do
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kt6rego obowi ~zk6w nalei:~ m.in. wyznaczani e, koordynacja zadan biura te re nowego oraz nadz6r nad ic h rea li zacj~, a taki:e
dban ie o wlasciwy obieg informacji.
Wkr6rce dol~czy do nas nowa kolezanka. Poza tym oczywiscie
s~ pan ic i panowie z innych kraj6w UE, takic h jak:
ie mcy,
Szwecja, Grecja, Malta, Litwa, Aust ria, Finlandia itd .. . w sumie
prawie 50 os6b. Prawdziwie e uropejski mix!

JQzyk gruzh'lski do najfatwiejszych nie nalezy, czy przez te
pierwsze cztery miesictce zdct:Zyfa Pani zgfQbic jego tajniki?
To prawda, jctzyk gruzinski jest nielarwy zar6wno w mowie, jak
i w pismie. Alfabet gruzinski to zupe lnie odmienny system znak6w,
z kt6rych kai:dy odpowiada konkre tnej literze. Do rej pory opanowalam podsrawowe zwroty grzeczno§ciowe, kt6re w samej tylko
wymowie s~ rrudne . M ilo jest powiedziec ,dzie n dobry", , dzictkuj((" czy , przepraszam" po gruzinsku. To maze niewie le, ale
nawe t taka wymiana uprzejmosci spotyka si(( z sym pati~ Gruzin6w
i mam poczucie, ze chociaz troch(( jeste m traktowana jak ,swoja".
W m isji poslug ujemy si(( na co dzie n ictzykiem angie lskim,
na tom ias t z miejscowym i mam moi:liwo§c porozumiewania sict
r6wniei po rosyjsku. U mi ej~ rnosc ra bard zo s i ~ przydaje i ula rwia :iycie, szczeg61n ic w konrakrach z osobami srarszymi , kr6re
ni e zn aj ~ angie lskiego.

Od sierpnia 2008 r., gdy Prezydent RP Lech Kaczynski
zorganizowat wizytQ przywodcow panstw
srodkowoeuropejskich w Gruzji ogarniQtej wojnct z Rosjct,
Polacy cieszct siQ tu duzct sympatict. Czy daje siQ ict odczuc
takie w Pani stuzbie?
Nie tylko w pracy, ale r6wniez na co dzien. Gruzini ciqgle pami((raj ~ o tym , co 12 Jar temu zrobit dla nich prezydenr Lech Kaczynski . S~ bardzo pozytywnie donas nasrawieni, a kiedy m6wi ~,
:ie jesre m z Polski i ru pracuj((, to sporykam s i ~ z wie lk~ sympari ~,
usm ieche m, chyba nawer mog(( ui:yc slowa - szacunkiem. j est
mi wtedy niezwykle milo i czujct si(( bardzo dumna.

Jaka jest obecnie sytuacja na terenach monitorowanych przez
EUMM i czy ostatnie starcia w Gorskim Karabachu nie odbify
siQ na stabilnosci Gruzji?
Na szcz~sc i e syruacja w G6 rskim Karabachu nie przeklada s i ~
bezposre d nio na syt uacj(( w Gruzj i, a tym samym na nasz~
prac((. Zdaje my sobie jedn ak spraw((, i:e prakrycznie ka:id y konAikt w rym rejo nie moie rozgrzac dawne animozje i antagonizmy i, jak po kaz uj ~ wczesniejsze doswiadczenia, do prowadzic
do wojny. Z rego re:i wzglctd u bardzo uwa:inie sle dzimy wszelkie
donies ie nia i info rmacje na te mat tego konAikt u m.in. po przez
bi ei~ce moniwrowanie og6 1 n odos t~ pn yc h i r6de l informacji.

Jak uktada siQ wspotpraca z lokalnymi stuzbami policyjnymi
i przedstawicielami innych panstw w EUMM?
N aleiy zaznaczyc, ie jestesmy m i sj ~ o bse rwacyj n ~, kt6ra dziala
na zasadzie bezsrronnosci w sw sunku do wszysrkich srron konfl ikru . Z rego re:i wzgl((du nasza wsp6 tpraca np. z gr u z in s k~
po li cj ~ l okal n~ czy tei: s tu i: b~ odpowi e d z i al n~ za real izacj(( zadan
wzd luz linii o dd z i e l aj ~cej strony konfliktu ogranicza si(( w zasadzie wy l ~cz n i e do spraw zwi ~za nych z rea l izacj ~ ko nkre rnych
zadan naszej misji .
M oni w rzy EUMM s~ wybi erani ze wszystkich kraj6w czlo nkowskich Unii Europejs kiej. Obecnie mamy po nad 200 monitor6w. W ramach m isji wyodr((bnione s~ trzy Biura Te re nowe:
w Gori , Mrskhecie i Z ugd idi. W Tbi lisi znaj duje sict Kome nda
G l6wna E UMM.

Jak rodzina i znajomi podchodzct do Pani stu:Zby
poza Polskct?
Mam n ad z i ej~, ie s~ ze mnie d umni. Wszyscy
mocno mnie wspieraj~, za co bardzo im d z i ((kuj~
- szczeg6lnie mojemu ll1((Zowi, bo rak n aprawd~
p rzej ~l opie k(( nad nasz~ cork~. Bardzo za nimi
t~s kn i~ . N a szcz~sc ie Gruzja to nie koniec
swia ta, a d z i ~ ki inrernctowi mam moz li wosc
swobodnego rozmawiania z najbl i:iszym i, a nawet pomagam w od rabi aniu lekcji.

Zblizajct siQ SwiQta Bozego Narodzenia, jak je
Pani spQdzi?
B((d(( w Gruzji z moimi kolegam i. To bctd~ moje
pic rwsze sw i ~ ta poza domem, z dala od rodz iny.
Do Polski przyjad ~ zaraz po swi((tach, co oznacza, :ie rak naprawd(( to o ne si(( dopiero wtedy
d la mn ie zacz n~.
M6wi~c o tym pi((knym okrcsic, chcialabym
skorzysrac z okazji i :iyczyc wszysrkim spokojnych, a zwlaszcza zd rowych swi~t Boi:ego arodzc nia!

DziQkujQ w imieniu Czytelnikow oraz catej
redakcji i rowniez zyczQ dobrego, w Pani
przypadku , podwojnego" przezycia swictt
Bozego Narodzenia! •
PAWEt OSTASZEWSKI
zdj. z archiwum Jolanty Szymulewskiej-Ozioro

POLSKA
Agenda ONZ l<obtety, Pok6j IBez~
lQlAT AEZOlUOI U2S
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BEZ UDZIAtU KOBIET
NIE MA POKOJU
I BEZPIECZENSTWA

R

Polskie policjantki
uczestniczct
w misjach pokojowych
ad 21 lat z oktadem.
Pierwsze trzy trafity
w 1999 r. do Bosni
i Hercegowiny
na Batkanach. Stuzyty
w ramach misji ONZ
- UNMBiH (United
Nations Mission
in Bosna and
Hercegovina).
Do historii jako
pierwsza polska
policjantka na misji
przeszta Maria Nat~cka
z CLK KGP, kt6ra
w 2005 r. w stopniu
mtodszego inspektora
odeszta na emerytur~.
Razem z nict do bytej
Jugostawii wyjechaty
wtedy: Justyna
Pawelczyk z KPP
w Wejherowie
i Grazyna Grabowska
z KWP we Wroctawiu.
Pani Maria przy
rejestracji zostata
zapisana jako pierwsza
i tak juz zostato.

d tego czasu fun kcjonari uszki, ale taki:e pracown ice Policji - bo bywa lo, zc w Jednostcc
Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie byly taki:e
pielc;;gniarki na stanowiskach cywilnych - wyjei.di:aly
na misje 120 razy. N iekrore, co trzeba zaznaczyc, kilkakrotnie. Jak chocby Maria Nalc;;cka, kt6ra dwa razy
slui:yla w Bosn i i H ercegowinie i raz w JSPP w Kosowie. Od poczqtku udzialu polskiej Policji w operacjach
pokojowych, czyli od 1992 r., wszystkich v.'Yjazdow
na m isje, zarowno mc;;i.czyzn, jak i kobiet byto jui. ponad 4 tysiqce.
Obecnie w Gruzji wsrod czterech misjantow naszej
s lui:by jest jedna kobieta - podi nsp. }olanta Szymulewska-Ozioro. W czerwcu z Gruzji wrocila natom iast
asp. szt. Maja Serkowska, dzis po ponad dwudziestu
Ia tach slui.by, jui: w stanie spoczynku.
N iedawno Maja Serkowska zaczc;;ta nowq przygodc;;
z innq stui.bq- Frontexem, ale jak mowi, lata w Policji
daly jej wspania le do§wiadczenie i realizacjc;; mlodzienczych marzen.
- C ieszc;; si<;;, i:e bytam policjant kq i nigdy nie i:alowalam tej decyzji - mowi Maja Serkowska. - Bytam
dzie lnicowq, zajmowalam sic;; nieletn imi, pracowalam
z ofiaram i przemocy, realizowalam si<;; w prewencji
kryminalnej , a w koncu slui:ylam na stanowisku kierowania w mojej macierzystej jednostce- KPP w Kartuzach. Po drodze mialam okazj<;; i przyjem nosc, a jednocze§nie zaszczyt, uczestn iczyc w m isjach, najpierw
EUL EX Kosovo, a nast<;;pnie EUMM Georgia. Teraz
postanowilam zrobic kolejny krok naprzod i po powrocie z misj i przeszlam rekrutacj<;; do Frontexu, kt6ry
zajmuje si<; ochronq zewn<;trznych granic UE.
Podczas misji na Kaukazie policjamka pracowala przez
pierwsze pol roku jako obserwator monitorujqcy umownq
gran ic<;; mi<;;dzy Gruzjq a Osetiq Poludniowq pod legajqcq
rejonowi dzialania Biura Terenowego EUMM w Gori,
a nastc;;pn ie aplikowala na stanowisko oficera operacyjnego. Ponadto pelnila fu nkcj<;; lokalnego pelnomocnika
ds. r6wnego traktowan ia kobiet i m<;;zczyzn, zar6wno
jei:eli chodzi o uczestnikow m isji, ale takie w odniesieniu do spolecznosci miejscowych. Funkcja taka w organizacjach mi<;;dzynarodowych wymagana jest w zwiqzku
z Rezolucjq Rady Bezpieczenstwa ONZ nr 1325 WPS
(Woman Peace and Secu ri ty). •

0

PAWEl OSTASZEWSKI
zdj. z archiwum Mai Serkowskiej

ada Bezpieczenstwa Organizacji
Narod6w Zjednoczonych 13 pazdziernika 2000 r. przyj~la jednoglosnie Rezolucj~ nr 1325 dotycz(jC<!
kobiet, pokoju i bezpieczenstwa. Rezolucja 1325 traktowana jest jako kamien w~gie ln y dla rozwoju Agendy
ONZ. Zawiera zestaw n arz~dz i wspieraj(jcych dzialania na rzecz wi~kszego
zaangai:owania kobiet w rozwiazywanie
konflikt6w zbrojnych i zapobieganie im,
a taki:e procesy budowania pokoju.
Wzywa r6wniei: do zagwarantowania
odpowiedniego udzialu kobiet w wysilkach slui:(jcych utrzymaniu oraz promocji pokoju i bezpieczenstwa, a takze
do wl(jczenia kobiet w procesy decyzyjne zwi(jzane z zapobieganiem konfliktom i ich rozwi(jzywaniem.
Polska Policja aktywnie uczestniczy
w dzialaniach na rzecz implementacji
Agendy WPS (Women Peace and Security), dotycz(jcej kobiet, pokoju
i bezpieczenstwa, realizuj(jc przyj ~ty
w 2018 r. trzyletni Krajowy Plan Dzialania na rzecz realizacji agendy ONZ
dotycz(jcej kobiet, pokoju i bezpieczenstwa na lata 201 8- 2021.
W ci(jgu ostatnich lat procentowy
udzial kobiet w szeregach Policji stale
rosnie. Wydzial Misji Zagranicznych
i Oficer6w l(jcznikowych BMWP KGP
obserwuje tei: staly wzrost zainteresowania misjami zagranicznymi przez
policjantki. 0 obsadzie na stanowisko
w misjach i operacjach pokojowych
decyduj(j przede wszystkim indywidualne predyspozycje i kwalifikacje
kandydata. Tym rygorom podlegaj(j
taki:e wewn~trzne procedury zwi(jzane z rekrutacj(j i doborem kobiet do
udzialu w kontyngentach policyjnych.
W Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, realizuj(jcej przede
wszystkim dzialania prewencyjne, policjantki pelnily slui:b~ zar6wno w plutonie logistycznym, jak i w plutonie
bojowym, staj(jc ram i ~ w ra mi ~
z m~i:c zyznam i .
Aktualnie, w ramach przedsi~wzi~ c
UE o charakterze pokojowym, polskie
policjantki S<! w Gruzji i Kosowie. Jak
dot(jd, s l uzb~ w misjach zagranicznych
pelnilo !(jcznie ponad 100 kobiet.
Wi~cej szczeg616w na temat Agendy
WPS na stronie policja.pl w zakladce
,kobiety" . •
BMWP KGP

30

KOBIETY W POLICJI MI. asp. Urszu

Milczarek

Mt. asp. Urszula Milczarek jest policjantkq,
ratownikiem medycznym i strazakiem
ochotnikiem. Po stuzbie zmienia tylko jeden
mundur na drugi. Zawsze gotowa,
by pomagac innym. Jak superbohater.

U

Ia jest niemal uzale:i:niona od niesienia pomocy. Na ka:i:dym mo:i:liwym froncie.
- Przekonalam si<,; o tym na drodze - m6wi
Ula.- Frustrowalo mnie, :i:e jako pol icjantka nie bylam odpowiednio wyposa:i:ona, aby dos tac si<,; do
czlowieka uwi<,;zionego w rozbitym samochodzic.
Zapisalam si<,; wi<,;c do Ochotniczej Stra:i:y Po:i:arnej
w Milan6wku i podczas slu:i:b z druham i moglam
efektywniej pomagac poszkodowanym. ada! jednak nurtowal mnie kolejny proble m - jak pom6c
cierpi:tcemu? Zostalam wi<,;c ratownikiem medycznym. Je:i:eli te raz nie b<,;d<,; mogla pom6c, to znaczy,
:i:e ju:i: nic wi<,;cej nie moglam zrobic.
Bardzo cz<,;sto jest tak, :i:e na miejsce podobnych
do siebie zdarzen, np. wypadk6w drogowych, po:i:ar6w
czy wejsc silowych, Ula przyje:i:d:i:a raz jako policjant,
stra:i:ak, innym razem jako stra:i:ak lub ratownik. Ale
kiedys miala niezwykl:t sytuacj<,; . Kolejno byla stra:i:akiem, policjante m, a na koncu- ratownikiem.
- Oczywiscie wszystko, co najgorsze musi dziac
si<,; noq, gdy wszyscy ludzie spi:t, a do miejsca inte rwencj i nie ma dojscia- m6wi Ula.- To bylo ki lka lat
temu w powiecie pruszkowskim, aja na miejsce tego
zdarzen ia pojechalam jako ratownik medyczny. Przybyli tc:i: tam stra:i:acy i policjanci. Rzecz dziala si<,;
w bloku na drugim pi<,;trze. l rzeba bylo dostac si<,;
do mieszkania i jego lokatora, z kt6rym nie bylo kontaktu. Drzwi byly pance rne i w rym momencie nie
do sforsowania. Stra:i:acy rozsrawi li drabin<,; do okna,
ale... co dalej? Stra:i:ak do pomieszczenia mo:i:e wejsc
tylko w asyscie Policji, a policjanci stali i m6wili , :i:e
nie maj:t uprawn ie n do dzialan na wysokosci i nie
mog:t tak wysoko wejsc po drabinie. Gdy rak wszyscy
si<,; naradzali, przyszed l s:tsiad i powiedzial, :i:e tam ten
m<,;:i:czyzna majeszcze w<,;:i:a. Mo:i:e niebezpiecznego?
Tcgo nic wicdzial nikt. Sytuacja patowa i dla stra:iak6w, i dla policjamow. Zaden z nich nie miat srodkow,
by wchodzic do pomieszczenia, w kt6rym moglo przebywac niebezpieczne zwierze, a ratownicy re:i: ram
nie mogli wejsc, bo drzwi nie byly orwarte . Czasu
nie bylo du:io, bo mo:ie za d rzwiami znajdowal si<,;
czlowiek potrzebuj:tcy pomocy. Tak si<,; jednak zlozylo, :i:e lubi<,; si<,; szkolic, mam ukonczony ku rs poSt<,;powania z dzikimi zwierz<,;tami, czyli w<,;:iam i r6wnie:i. Podczas tej akcj i na pruszkowskim osied lu
znalam wszystkich strazak6w i pol icjant6w, wi<,;c powiedzialam do stra:i:aka: , Daj mi helm i r<,;kawice. Po
drabinie wchodz<,; jako stra:iak, do srodka wejd<,; jako
policjant. 0 tego w<,;ia si<,; nie martwi<,;, tei wie m,
jak post<,; powac. Otworz<,; drzwi, odwroc<,; si<,; na pi<,;cie

i do mieszkania wejd<( juz jako ratownik".

o i tak ro wygl:tdalo. Niesrety,
m<,;:iczyzna ju:i: nie :iyl, ale ro zdarzenie pokazalo, jak przepisy ograniczaj:t
skutecznosc sluzb. Nie wsz<,;dzie kaidy mo:ie dzialac. C hyba i e jest jak ja:
policjantem, strazakiem i ratown ikiem.

PRZYJ~TA ZA PIERWSZYM RAZEM
Ula wsqpila do Policji w 2005 r. , czyli wtedy, gdy na jed no miejsce w tej
sluzbie bylo kilkudziesi<,;ciu kandydat6w. Zawsze chciala bye policjantk:t.
N iemal od kolyski.
- Przed przyj<,;ciem do Policji zawsze pada pytanie : , dlaczego chcesz bye
poli cjantem?". Dla mnie to bylo oczywiste: ,bo chc<,; pomagac ludziom".
j ednak gdy czekalam w kolejce na rozmow<,; i pytalam, co trzeba podczas
niej m6wic, slyszalam, ze: ,stabilna praca, dobre zarobki , jakis pomysl na
:iycie itp.". Ale ja tak nie chcialam m6wic. ja chcialam pomagac. Smiali si<,;
ze mni e wszyscy, l:tcznie z pani:t psycholog, ale przyj<,;l i mnie za pierwszym
razem. Bylam w wyzu demograficznym i komisja mogla przebie rac w kandydatach jak w ule;galkach. Wtedy t rzymalam sic; swojej wersji i trzymam
si<,; teraz. Zawsze chcialam miec bezposredni kontakt z lud:lmi, by dzialac
i pomagac. Najch<,;tniej na ulicy.

MI. asp. Urszula Milczarek KOBIETY W POLICJI

Urszula M ilczarek sluzyla najpierw w Zespole Patrolowo-lnrerwencyjnym
Kome ndy Powiatowej Policji w Pruszkowie, a obecnie pracuje w Zespole
do Walki z Przes t ((pczosc i~ Gospodarcz~ i Korup cj ~ Kome ndy Powi atowej
Policji w Grodzisku Mazowieckim.
Ma duzo pracy za biurkiem, ale tak jak i w wie lu innych jednostkach
Policji czctsto jest kierowana do innych zadan .
- Na uli cy czuj(( sict naj le pi ej, ale zza biurka rei mage( pom6c. te mteres uje mnie, czy jest to mala, czy duza szkodliwose. Maze dla kogos picteset
zlotych straty to jest niewiele, ale jak widzct ucznia, kt6ry poszedl do pierwszej pracy i go , nacictto", to dlaczego nasza instyrucja rna go zawiese? Caly
czas pr6bujct nie zgubie pierwiastka ludzkiego w Policj i. Spraw zawsze rna
sict wiele, ale jak kolejn~ doprowadzi s ict do konca i pomoze, to daje ogro mn ~
satysfakcj((.

OSP W MILANOWKU
Ochomicza Suaz Pozarna w Milan6wku swojq siedz ibct rna przy stacji kolejowej, praktycznie w samym srodku miasra. Caly czas kros tu jest i zawsze
jest cos do roboty. Strazacy prowad z~ zbi6rki dla okolicznych szpitali i zespol6w ratownictwa. Teraz remonrujq swojq remizct i pomagajq mieszkancom
obj((tym kwaranrannq.
- OSP to jest fajna rzecz, mozna tu przyjse nawet wtedy, gdy nie rna wezwania na tzw. syren((. Z j ednej strony pan uje tu swobodna atmosfera,
a z drugiej - swiadomose, ze w kazdej chwili maze bye alarm i wyjazd do
pozaru lub wypadku. W tym zawodzie trzeba miee duzo sily, bo j es t duzo
noszenia, rozwalania czy przerzucania. To nie jest tak, ze leje sict wodq i koniec. Tu sq takze przyjacie le, na kt6rych mozna zawsze liczye.
OSP w Milan6wku zawsze jest w czol6wce wyjazd6w w wojew6dztwie mazowieckim. Na docarcie tu z centrum Warszawy wystarczy p61 godziny. Te dwie
okolicznosci wykorzysta li fi lmowcy, kt6rzy nakrctcili tu serial pt. ,OSP. ra ratunck". Ukazujc on bohater6w zmagajqcych sict z przeciwicnstwami losu, bezinteresownie ryzykujqcych zycie i zdrowie dla bezpieczenstwa innych. centrum
uwagi widza znajduje sict codzie nnose cictzkiej pracy strazak6w ochotnik6w.
Kazd y z odcink6w przedstawia zar6wno spe ktakularne akcje ratu nkowe, jak
i przygotowanic do wyjazdu na akcje, aspekty techniczne, wyjasnie nie problemu
za pomocq grafiki , i wyzwania, kt6re wiqzq sict z poszczeg61nymi akcjami.
W telewizyjnej produkcj i nie wystqpili zawodowi aktorzy tyl ko prawdziwi
strazacy z OSP. Ekipa tylko wybrala sobi e bohater6w. Ula jest dow6dcq roty.
Mial bye jeden sezon i tylko kilka odcink6w. Widzowie polu bili jednak bohater6w i serial, kt6rego wyem itowano juz trzy sezony i zebrano material
na czwarry.
- Zgodzilam sict na udzial, bo jest to serial dokumenralny. Pokazuje ku lisy
dzialania OSP. Trochct czas u zajctlo nam przyzwyczajenie sict do kamer i mikrofon6w, ale t rema juz minctla. D obrze, ze nie musimy uczye sict r61, tylko
pokazujemy wszystko tak, jak jest. Czasami cos mozemy poprawie, ale gdy
jestesmy na akcji, to dubli nie rna. My robimy swoje, a film owcy swoje . Co
zlapiq, to majq.

w

DRUGA SKORA
- Ratown ictwo mcdyczne to chyba najpictkniejsza rzccz i cicszct s i ~:t, ze w to
weszlam. Policj anr, strazak i ratownik to s uperzestawie nie. Na kazd ym zdarzeniu spotykam koleg6w z in nych sluzb niosqcych pomoc ludziom. Dzictki
temu, ze jestem w kazdej z nich, swietnie sict dogadujemy i przyjezdzajqc
do zdarzenia, czctsto bez slow wiemy, co kto ma robie. N ikt nie stoi z baku,
nie rna barie r mi <;:dzy sluzbami . Z nam wszystki ch, ani mnie, tylko spotykajq
mnie w innym mundurze i przez to, ze sict znamy, lep iej pracujemy.
Przyjaciele §miejq siC'( , ze Ula w szafie ma same mundury. Faktycznie,
obok siebie wiszq policyjny, strazaka i ratownika. Ale jest takze ladna sukienka i e leganckie bury. To str6j superbohatera, kt6ry poli cjanrka - srrazacz ka - ratowniczka zaklada najrzadz iej.

- Praktycznie caly czas jestem w mundurze. Tylko
co chwil <;: zamieniam jeden na drugi. M6wi si<;:, ze
jak dlugo chodzi sict w mundurze, to staje sict o n
drugq s k6rq. Ja jednak nie potrzebujf( pokazywae
si<;:, podkres lae, ze oto jestem. Chcct tylko robie
swoje i szczcts li wie wracae.

JAK NIE MOG~ SPAC
Ula przez wiele lat trenowala ju-jitsu, startuj e
w biegach po schodach. To jq wzmacnia fizycznie,
ale takZe pomaga rozladowae su es.
Ula jes t w c i ~glym pf(dzie. Nie narzeka, nie ubolewa. vVyznaje zasad<;:: ,N ie pokazujemy zlych rzeczy,
a tylko to, co jest najlepsze i pozytywne". Ale kazdy
ma swoje g ranice wytrzymalosci. Gdy obc iqzenia
w pracy pokryly si<;: z kontuzjami i re monrem domu,
kt6rego nie byla w stanie ukonczye, pierwszy raz
w zyciu poczula, ze nie daje j uz rady... Psycholog
stwierdzila, ze ma PTSD, czyli zcsp61 stresu pourazowego, i skierowala j~ do lekarza, a ten do szpitala.
To byl koniec zimy i poczqtek wiosny oraz pandemii,
wictc zamiast szpitala byly I.A i pobyt w domu ...
Ten tekst powstawal na raty. Pie rwszy raz rozmawialem z Ulq w marcu. Wted y bylo ile. Malo sypiala
albo wcale. Czula, ze maze wlasnie teraz jest potrzebna wszctdzie wszystkim bardziej niz kiedykolwiek
wcze§niej. Byla jednak uziemiona. Znalazla jednak
spos6b. C hoe nigdy przedtem nie miala maszyny do
szycia, teraz j ~ kupi Ia i zacz<;:la szye maseczki. Swoim
kolegom z ruchu drogowego, patrolowcom, a takZc
ratownikom medycznym, strazakom i znajomym.
1ekst czekal kilka miesi<;:cy, az U la wr6ci do fanny
i sluzby, i na szczctsliwe zakonczenie, kt6re jej sict
nalezalo. Minctla wiosna, lata, az kt6regos dnia dostale m od niej wiadomose: , Rozwalajq mi dam!".
Po niej jednak ikonki z usm iechami i druga wiadomose. ,To te lewizja ... ".

SPISEK PRZYJACIOt
lajblizs i przyjacie le Uli z OSP w Milan6wku nie
mogli juz dluzej pa t rzee, jak ona sict mctczy. Zwlaszcza z dome m, kt6ry wymagal kapitalnego re monru.
agrali filmiki , w kt6rych m6wi li o Ut i, a Marta
Kryszczuk wyslala je do p rowadz~cej program Doroty Sze l ~ows ki ej. 0 le pszego bohatera tego programu bylo t rudno!
Ula nie wiedziala, co sict swi<;:ci. Gdy do rem izy
przyjechala telewizyjna ekipa, a ,spiskowcy" zdradz ili jcj kulisy akcji , nie mogla sict doczekae powroru
do domu.
1eraz ma nie tylko sufi t nad wann~, ale pictknie
urzqdzony kazdy k~t.
- Dobra powraca! - wci~z nie maze uwierzye
mi. asp. Urszula Milczarek. Policjanrka, strazak O SP,
ratowni czka med yczna. A przede wszystkim- niezwykle dobry czlowiek. •

ANDRZEJ CHYLINSKI
zdj. Jacek Herak
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mon1 or1n u
razyna w pracowala w 16dzkim ban ku
jako anali tyk. Byla soli d nym pracowni ki em , swoj ~ robot(( wyko nywala te rmi nowo i nigd y sict nie sp6zniala.

G

IMPREZA NIE TYLKO ALKOHOLOWA
Dlatego gdy 13 s tycznia 2017 r. nie zjawi la
sict w pracy bez uprzedzenia chociazby rele fo nicznego, je j kierowni czka byla najpie rw
zd umio na, a potem zanie pokojona. D zwonila
do G razyny kilkakrotnie, ale te lefon m ilczal.
Kobieta m ieszkala sa rna, przelozona obawiala
SiC( Wi((C, ze bye moze zasfabfa afbo najog6Jniej
rzecz bi or~c, cos jej sict sca lo. Poj echa la do
micszkania pracownicy, ale po niewaz drzwi
byly za mkni ~tte, poprosila o pomoc Po licj((.
Pol icjanci wezwali strazak6w i po wywazen iu
okna weszli raze m d o srodka.
Widok, kt6ry zastali , by! prze razaj~cy. a
sc ianie i na podlod ze bylo pe lno k rwi, a na
zakrwawione j kanap ie lezala p61naga , ubrana
jed ynie w koszulkct na ra mi ~cz ka, G razyna W

Dziatania todzkiej
Policji w sprawie
zabojstwa
Grazyny w.
byty tak sprawne,
ie sprawcy zostali
ustaleni juz po
trzech dniach.
Ale skazany zostat
tylko jeden.

Juz na pie rwszy rzut oka bylo widac, ze nie
zyje . Jej szyj(( i kla t k(( p i e rs i ow~ pokrywala
zakrzepla k rew, rwarz byla o pu c hni ~tta i pelna
siiic6w. C ialo cz<;sciowo okryte koldr~, lezalo
posr6d rozrzuconej, z mi ~t t ej poscieli .
O bok kanapy seal nie du zy scol ik - lawa,
a na nim nakrycia: tale rzyki, kieliszki i sztucce
dla trzech os6b, d wie paczki krake rs6w, dwie
puste i d wie ni eotwarte pu szki pi wa ,:frzy
Korony" oraz pusra bU[elka po w6dce ,iubr6wka" .
Ju z pobiezne ogl<;dziny wskazywaly, ze wlasc icie lka mieszkani a i jej goscie s ict znali.
W mieszkaniu panowa l po rz~d e k, nie nosilo
0110 ani slad6w pl ~drowan i a, ani walki. w przcdpokoju wisiala torebka denatki , w niej z najdowal sict portfel z pie ni<;d zmi , w su mie okolo
500 z l, karty do bankomacu i do kum e nty.
Do rego rozlozona kanapa z posc i el~ i p61nagie
zwloki wskazywaly, ze odbywa ta s i<; tu impre za, nie tylko alkoholowa, w k t6rej uczestni czyly rrzy osoby.
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POWAZNA ANALITYK
CZY ROZRYWKOWA
ROZWDDKA?
D o zbie rania informacji, oglttd zin, zabezpieczania
slad6w, czynnosci operacyj nych i wszelkich innych
czyn nosci po licyjnych zaangazowanyc h bylo w sumie prawie 40 policjant6w. Sle d czy z wyd zialu
d ochodzen iowo-sledczego KMP w Lodz i g romad zili dane o de natce, szu kajqc w nic h jakiegos
, wyjscia na sprawctt", a t akze wnikliwie analizowa li wyniki oglttd zin m iejsca zbrodni.
Sekcja zwlok wykazala, ze kobi eta byla bita rttkam i oraz jakims twardym narzttd ziem. Zad ano
jej ki lka cios6w nozem w szyjt<, dwie rany przeszly
na wylot i to one byly przyczynq zgonu.
Pie rwsze rozmowy z s:tsiadam i nie przynios ly
istotnych informacji na te ma t wie czoru, kie d y
zgine< la G razyna W N ikt nie slyszal zadnych odglos6w awantu ry, nikt nie wid zial niczego podejrzanego. Jed nak z rozm6w, zwlaszcza z ko bie tam i
mieszkajl!cymi w poblizu, rysowal sitt obraz Grazyny w - nieco inny niz te n, kt6ry znaly jej kolczanki z banku. Okazalo sitt, ze ta powazna i odpowie d zialna pracow ni ca banku lu bila czase m
wypic i zabawic sie< z towarzystwe m niekoniecznie
na swo im poziomie .
Z informacji wynika lo, ze 30-letnia Grazyna,
kobieta samotna, od kil ku fa t po rozwodz ie, zapraszala czasem d o sie bie nie kt6 ryc h me<zczyzn
z osiedla. Widywano ill w towarzystwie osied lowych lazik6w, nie pracujqcych, wystajl!cych zwykle
pod sklepem z piwem , m.in. jak pomagali jej odniesc zaku py d o mieszkania. ,,\¥ygll!d ali na zaprzyj aznion ych" - twierd zily Sl!siadki. Kobiety
znaly jedynie pseudon imy wspomn ianych me<zczyzn, tak jak od dawn a nazywano ich na osiedlu ,
ale d zie lnicowy od razu wied zial, o kogo chod zi.
Obyd waj m((zczyzni zos ta li przeslu chani .
M ocno wystrasze ni , bez wie<kszyc h opor6w przyznali sitt, ze owszem , bywali czasem u G razyny W
Je dnak okazalo sie< , ze ich od ciski palc6w nie zgad zaly sitt z tymi, k t6re zostaly zabezpi eczone na
szkl ankach, kie liszkach i puszkach piwa na miejscu zbrodni. Trzeba bylo szukac d alej.

CZTEROPAK PIWA
Je dn i policjanci szukali narz((dz ia zbrod ni - prawd opodob nie noza Z dfugim , WqSkim OStrzem, inni
skle pu, w kt6rym sprze d awano piwo ,T rzy Korony", jakie znaleziono na m iejscu zbrodni . Nie
byla w zbyt popu larna marka, co teoretycznie powinno ufatwic zad anic, afe okazalo Si<(, ze W zadn ym z osiedlowych sklep6w ani bar6 w takiego
piwa w sprzedazy nie rna.
Przelom nastqpil, kiedy d rugiego dn ia sle dz twa
patrol Policj i zame ldowa l ofice row i prowad zqcemu, ze piwo ,Trzy Korony" w puszkach w czteropaku jes t sprzed awane na pobliskiej s tacji benzynowej.

Z analizy monitoringu znajdujqcego sitt na stacji
wynikalo, ze takie piwo bylo kupowane w noc zab6jstwa Grazyny W przez dw6ch m<;zczyzn.
A opr6cz piwa kupowal i takze d wie paczki krakers6w i butelk<t , iubr6wki" ...
Najprawd opodobniej byli to sprawcy zab6jstwa,
pozostawalo tylko ustalic ich tozsamosc. N iestcty
twarze m((zczyzn na nagraniu nie byly zbyt wyrazne. Dlugo oglqd ali nagranie ci policjanci, k t6rzy
z na li mieszka nc6w os ie d la, gd z ie d o ko nano
zbrodn i, wreszcie wytypowa li, ze jedn:t z os6b
ujawnionych przez monitoring jest prawdopodobni e Michal S.

WYRZUTY SUMIENIA?
Michal S. mieszkal na sqsiedn im os ied lu z konkubinq i dz ieckie m . )e go nazwisko nie bylo policj antom obce, kobi e ta kilkakro t nie zglaszala
w komisariacie przemoc domowq. Funkcjonariusze nie zastali go w domu.
- T rzy d n i te mu po kl6c ili smy si<t, wyszedl,
trzasnql d rzwiami i od tamte j pory go nie widz ialam. Bye moze wyjechat do N ie miec, bo od paru
mies ie<cy tam pracowal - powie d ziala kobiet a.
G dzie pracowal w N ie mczech i w jakim charakte rze, tego powie dziec nie umiata, zapowiadalo
si(( wie<c d luzsze poszukiwanie. N a pytanie, jakich
mial kumpl i, kobie ta odpowied ziala:
- Os tatnio cz<tSW laz il z takim je dnym Lukaszem. Pili razem , tamten mial d ome k na d zialce
pod Lod ziq i nie raz tam balangowali.
Dwie god ziny p6zniej w ma lym drewnianym
domu w komple ksie dz ialck na obrzezach miasta
Po licja znalazta Lu kasza G. A raczej jego zwloki . ..
L ukasz G . powiesil si(( na klamce, na pasku od
spod ni. Og le<dz iny nie wykazaly udzialu os6b trzec ich. Odc iski palc6w de nata okazaly si« ide ntyczne z cymi, kt6re zabezpieczono na kieliszkach
i na stole w domu G razyny WAle ni e byly jed yne.
Prawd opod obny sprawca, lub je de n ze sprawc6w, zostal zatem ust alon y. Tyle ze uciekt przed
od powied z ialnosc iq. C o go sklon ito do samob6js twa? Wy rzu ty sum ie nia czy s u ac h? S rodow isko
osie dlowych , laz ik6w" nigd zie nie prac uj qcych,
zyj l!cych z zas ilk6w, w jakim obracal sitt Lukasz
G. , bylo policja ntom zn ane . Szybko wittc dow ied z ie li sie<, ze Lukasz G. bred z it po pijane mu,
ze ,zaciukal Graszk<t", bo m u sitt o p ic rala p rzy
seksie ...
j ego kumpe l Michal S. zostal zatrzymany naS t~t p n ego d ni a. Odciski palc6w potwie rdzily, ze
fc ralncgo wieczoru by! tym drugim goscie m Grazyny W, ni e przyznawal sitt je dnak do winy i odm6wil skladania wyjasnien.
W kwie tniu 2019 r. Sl!d Okr<tgowy w Lodz i skazal go na cztery i pot roku wittzie nia. L ukasz G.
kartt wymi e rzyl sobie sam ... •
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rym roku obchodziJismy 80. rocznict;; Zbrodni Karyiiskiej. 2 wrzesnia
mint;;lo 20 Jar od uroczysrego o rwarcia i poswit;;cen ia Polskiego Cmenrarza Wojennego w Miednoje. 25 fat upJynt;;Jo naromias r od zakoiiczenia
osrarnich prac ekshumacyjnych na rym rerenie, prowadzonych przez polskq
ekipt;;. W jej sk Jad wchodziJi r6wniez policjanci. 0 jednym z nich -AJeksandrze
Za lt;;skim, wredy e kspercie forografii z CentraJ nego Laborarorium Kryminalisrycznego KGP, kt6ry dokumenrowal e kshumacje, pisalismy na naszych lamach
dziesit;;c Jar remu . Arrykuly ,Na nieludzkiej ziem i" i , j estem cz lowiek uparry"
w pazdziern ikowym wydaniu naszego miesit;;cznika z 2010 r. Sq caly czas dosrt;;pne w archiwum cyfrowym. Zdjt;;cia wykonane podczas prac w Miednoje
w 199 1 r. i 1995 r. Sq dzis cksponowane podczas r6znych oko Jiczno§ciowych
wysraw. 'vVykorzysralismy je r6wn iez do ilusrracj i niniejszej opowie§ci o Pawle
Zajqcu. Udzial mlodego studenta szczycieiiskiej uczeJni w ekspedycji do Miednoje zawazyl na jego dalszym zyciu. Dzis jest zastt;;pcq naczeJnika Wydzialu do
Walki z Przesrt;;pczosciq Gospodarczq KWP w Karowicach i- jak sam podkresla
- obraz6w z dol6w smierci nie uda mu sit;; nigdy wymazac ze swiadomo§ci.

EKSHUMACJE
W 1995 r. Pawe l Zajqc, st udent III roku WSPol. w Szczyrnie, zostal przez promorora wskazany jako jeden z czlonk6w ekipy ekshumacyjnej . Trzy miesiqce
przebywal w6wczas w Rosj i, najpierw w Karyniu , gdzie e kipa pomagala w zain-

-To, co tam zobaczytem,
zostanie we mnie do
kor'lca zycia - twierdzi
insp. Pawet Zajqc.
Mundurowy jest ostatnim
policjantem w czynnej
stuzbie, kt6ry brat
udziat w ekshumacjach
w Miednoje. Dzis stuzy
w KWP w Katowicach,
wtedy, w 1995 r. ,
byt studentem Wyzszej
Szkoty Policji
w Szczytnie.
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stalowan iu si<t grupy e kshumacyjnej, a nas t((pnie w Miednoje, gdzie prowadzi la e kshumacje. To wlasnie ru, w Miednoje , ukryro ciala pomordowanych
w Kalininie (wczesniej i obecnie Twcr) , a wi<tzionych w Osraszkowie polskich
policjanr6w.
Ola mlodego adepta policyjnego rzemiosla takie doswiadcze nie bez w~t
pienia bylo szokuj~ce. Pawel Zaj~c wydarzenia sprze d 25 Iat ode brat dwojako.
Prace badawcze w tak szczeg61nym miejscu mialy nieocenio n ~ wartosc naukow~, historyczn~ i krymina li s t yczn ~. Tb ogrom ny zaszczyt, ze student magi
wz i ~c w ni ch udzial i obok wybicnych arc heolog6w m ial okazj(( posze rzac
swoj~ wiedz((. W praktyce m6gl s ict przekonac, w jakim stopniu rodzaj gle by,
srodowisko, waru nki atmosferyczne i inne czynniki naturalne w plywaj ~ na
stan zachowan ia szcz~tk6w ofiar. W Karyniu po zabirych zosraly jedynie
nie kt6re e leme nty kostne oraz metalowe przedmioty, kt6re mieli przy sobie,
takie jak obr~czki , guziki, s prz~cz k i, odznaki, naszyj niki.
Zupelnie inna natomiast byla specyfika ekshumacji w Mie dnoje, gdzie
zdarzalo si((, ze wydobywano cafe ciala ludzkie, kt6re nast((p nie poddawano
analiz ie . Z drugiej stron y czyn no§ci re byly niezwykle porus zaj~ce dla
21-latka i towarzyszylo im wiele emocji. Sklanialy do refleksji.
- Kiedy w6wczas parrzylem na te zwloki, na ca lkowicie zachowane czaszki
z wlosami, na fragmenty cia! , doznawalem ws rrz~su, jak wszyscy z reszt~
- m6wi insp. Pawe l Zaj ~c, kt6ry dz is ma 28-le rn i srai sluzby. -To, co ram
zobaczylcm, zostawilo slad we mnic, m lodym weedy czlowie ku, na cale iycic.
Pracowali z nam i r6wniez dwaj m lodzi archeologowie z t.odzi, kt6rzy nie
wytrzymal i tej presji psyc hicznej i w polowie e kshumacji wr6cili do Polsk i.

PRACA DOKTORSKA
Uczestn ictwo w e ks humacjach w Mie dnoj e zainspirowalo Pawla Zaj~ca do
napisan ia rozprawy doktorskiej, kt6ra nosila tytul: , Prawno-kryminalistyczne
aspe kty e kshumacji z mogil zbiorowych na przykladzie Mie dnoje". Ma ona
charakter interdyscyplinarny i zawiera ustale nia z dziedziny prawa karnego,
histori i, krym inologii i kryminalisryki. Oparrzona jest bogat~ dokumenracj~
fotograficzn~, kartograficz n ~ i in nym i, kt6re s ran ow i ~ cenne zr6dlo wie dzy.
- W mojcj pracy moglem zbadac r6ine aspckty tcj niewiarygodnej zbrod ni
- wyjasnia policjan r. - Mogle m pos luzyc si<t licznymi dokumentami,
np. zdj ctciami czy mapam i, wytworzonym i w trakci e ekshumacyji, co stanowilo cenny dobyrek w mojej pracy.
Doktorat Pawla Zaj ~ca ma walory poznawcze. Autor pisze np. o niemal
wcale nienaglosnionej sprawie dotarcia przez pol s k~ e kipct do dol6w poczolgowych na dawnym poligo nie w poblizu m iejscowosci Zawolzskij, gdzie
od naleziono duz~ liczbct metalowych naczyn poc hod z~cyc h z Polski: , Podczas
prac pocz~tkowo nas uwaly si<t w~t p l iwosci, czy rzeczywiscie wydobywane
przedmiory s ranow i ~ wyposazenie jenc6w obozu w O sraszkowie, poniewaz
zostaly o ne pozbawione uzywalnosci, a rakie sym boliki polskiej. Przedmi ory
te mialy usuni((te polskie symbole oraz byly uszkodzone, np. kubki , menazki
byly celowo przedziurawione ost rym przedmiorem. Ogromne zaangaiowanie
Wykonane r~cznie przez jenc6w
Ostaszkowa szachy, znalezione
w jednym z dot6w smierci
w 1995 r.
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polskiej ekipy w tak trudnych warunkach pracy
zakonczylo si<t sukcesem- jeden z czlonk6w ekipy
odnalazl znak ewi de ncyjny Policj i Pans twowej
z nr 1632 (okr<tg warszawsk) oraz z nr 213 7. Prace
te pozwolily na ujawnien ie i zabezpieczenie wielu
man ierek, menazek, mi seczek do golenia, m isek,
kubk6w, zapalniczek, lyiek, licznych pudelek zaw i eraj~cyc h polskie napisy, szklanek, lusterek, pas6w sluibowych o raz innych przedm ior6w, kt6re
starannie zabezpieczono i przewieziono do Polski".
Na slad tych znalezisk naprowadzi l Polak6w
m iejscowy poszukiwacz pozostalosci wojennych.
Z obserwacji ro sn~cych drzew wyni kalo, :i:e przedmioty wrzucono do dol6w dop ie ro w latach 60.
XX wieku, a wi((c okolo dwadziescia lac po egzekucjach. W jednym z zagl<tbien jui rok wcze§n iej ,
czyli w 1994 r. , odna leziono znak ewi dencyj ny
fun kcjonari usza Policji Wojew6dztwa Sl~skiego
0 numerze 324. Jes t to 0 tyle ciekawe, ze w dolach
smie rci w Miednoje przy cialach ofiar takze odnajdywano tzw. mobilia. Au tor wysnuwa wi((C tez((,
ze bye moze chodzilo 0 zatarcie wsze lkich slad6w
pobytu Polak6w w Ostaszkowie, a przed m ioty,
kt6re wrzucono do dol6w poczolgowych, pozostaly
w obozie po wyw6zce jenc6w na sm ierc.
Trzeba rei pamict tac, :i:e ob6z w Ostaszkowie
byl przez KWD wykorzystywany takie po zagladzie jenc6w wzi((tych do niewoli w wyniku napasci
ZSRR na Polsk<t 17 wrze§n ia 1939 r. W 19 44 r. trafi to do niego kilka tysi((cy zolnie rzy Armii Krajowej
ze wschodnich rere n6w Rzeczypospolirej zaj((tych
przez Armi<t Czerwon~.
Insp. Pawcl Zaj~c wi edz~, kt6r~ zdobyt w trakcie
ekshumacj i, od lac dzieli si<t ze studenrami oraz
osobami zainteresowanym i losem Polak6w pomordowanych przez NKWD i trakcuje to jako wie l k~
wartosc.
- CieSZ(( s i((, ze t(( prawd<t mog(( przekazywac
in nym, zwlaszcza mlodym ludziom- m6wi.- On i
powinni si<t dowiadywac jak najwi((cej o historii
~
naszego narodu.

80. rocznica Zbrodni Katynskiej

36

.'

grudzien 2020 r.

myciu czaszek. - Moi na powiedziec, ie ,zwyczajni" Rosjanie ni e
unikali wsp61pracy z nami- dodaje sl:tski policjant.- Malo rego, podobnie jak my przeiywali szok zwi:tzany z odkryciem dol6w smierci.
W horelu w Twerze, gdzie nas zakwarerowano, sporkalismy gru p((
rosyjskich adwokar6w przebywaj:tcych tam na konferencj i. Kiedy podczas positku zacz((lismy ze sob:t rozmawiac i m6wi lismy im o pracach,
w kt6rych uczestniczymy, oni- wyksztalceni przedstawiciele srodowiska prawniczego - nie dowierzal i nam i byti bardzo zaskoczeni, poniewai nigdy nie slyszeli o mordach na polskic h oficerach.
Dopiero gdy Pawel Zaj:tc prze dstawil dwuj((zycznl! publikacj(( poswi((COI1l! Miednoje, zawierail!Cl! opis doku ment6w na ten temat,
rozm6wcy zacz((li wierzyc, ie cos tak okropnego mogto si(( rzeczywiscie stac.- R6wniei mieszkancy pobli skich miejscowosci w og61e
nie slyszeli o wydarzeniach z 1940 r. - wyja§nia funkcj onariusz. - Te
informacje nigd y wcze§niej do nich nie dotarly. Co ciekawe, Rosjanie
jui wtedy wiedzieti o pomordowanych i pogrzebanych na tym samym
terenie rodzimych ofiarach czystek sta linowskich, wi((C byli przekonani, ie prace, kt6re prowadzimy, dotyczl! ich rodak6w. Tie m iel i
poj((cia, ie s ro metr6w od miejsca upam i((tnienia zabitych Rosjan
znajdujl! si(( doty smierci ze zwlokami polskich poli cjanr6w.
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Szczqtki
wydobyte .__......_....
podczas
ekshumacji
ukfadane
w skrzyniach ~
przed :_ _•
ponownym ofr
zasypaniem
w 1991 r.
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WSPOMNIENIA Z MIEDNOJE
Fede racja Rosyjska nie byla przychylna pomyslowi,
aby polskie e ki py prowadzily prace ekshumacyjne
ofiar zbrodni katyns kiej.
- Z opowiadan moich koleg6w, kt6rzy uczes rn iczyli we wst((pnej eks humacj i w 199 1 r., wie m,
ie Rosjanie puszczal i w obieg liczne pogloski, aby
zniech((cic ekip(( do pracy- wspomina Pawel Zaj:tc. - M6wili np., ie rozkopywanie mogil spowoduje e pide mi(( tyfusu, ie jest tO bardzo nie bezpicczne. Podobne plotki rozpowszcchniano rei
w roku 1995. Liczono, ie nasi eksperci si(( przestrasz:t i odpuszcz:t. Bezskuteczni e. Ekspedycja
doszla do skutku i zostala zrealizowana do konca.
Ekshumacje w 1995 r. nie byly prowadzone calkowicie samodzielnie przez stron(( polsk:t. Ekipa
e ks humacyjna miala calodobow:t ochron(( cmenrarzyska w M ie dnoje. Te re n prac zostal wydzie lony
i by! pilnowany przez wojsko rosyjskie . Wyznaczono
dz iesi((ciu iolnierzy, kr6rzy pomagali w r6inych
pracach fizycznyc h, jak np. przenoszeniu cial,

Zbrod nia, okreslana dzis mianem ,karynska", obejmuje mord nie tylko
na oficerach Wojska Polskiego wi<tzionych w Kozielsku, a zamordowanych i wrzuconych do dot6w smie rci w Lesie Karynskim . Karyn zostal
odkryty jeszcze w czasie Il wojny swiarowej, gdy tereny te byly pod
okupacjl! niemieckl!, i sqd okre§lenie dla catej sowieckiej zbrod ni.
W 1943 r. c i~t e nie wiadomo byto, co stalo si(( z jencami Ostaszkowa
i Starobietska, od kt6rych wczesniej przychodzily listy. Mimo ie dowody
jednoznacznie wskazywaly sprawc6w, tO ZSRR przez pol wieku zrzucat
odpowiedzialnosc za wymordowanie polskich je nc6w na hitlerowskie
Niemcy. Przez pi((cdziesil!t tat znana byla tylko ta jedna tokalizacja
ukrycia cia! ofiar- Katyn. Dopiero w 1990 r. ZSRR przyznat si<t oficjalnie
do zbrodni, a dwa lata p6zniej Rosja przekazala Polsce kopie dokument6w z tzw. teczki specjalnej nr 1, kt6rej t resc, znana wszys tkim radzieckim przyw6dcom, byla jednl! z najpi lniej srrzeionych tajem nic
sowieckiego impe rium. W teczce znajdowala s i~t m.in. decyzja najwyiszych wladz ZSRR z 5 marca 1940 r. skazuj:tca na smierc bez s:tdu, bez
przedsrawian ia jakichkolwie k zarzur6w, wszysrkich polskich jenc6w
wi((zionych w obozach NKWD.
W latach 90. XX w. na kr6tko otwarro przed polskimi badaczami
archiwa rosyjskie. Polskie e kipy przeprowadzity prace ekshumacyjne.
W 2000 r. orwarto Polskie Cme ntarze Wojenne w: Ka tyniu , Charkowie i Miednoje, a w 20 12 r. w Kij owie-Bykowni. iestety, do dzis
nie z namy wszystkich m iejsc ukrycia ofiar Zbrodni Karynskiej. Zdaniem insp. Pawla Zaj:tca takie dzis zdarzajl! si(( pr6by zaciemniania
i re latyw izowania prawdy o ram rym mordzie, dlatego rrzeba im s i((
stanowczo przeciwstawiac i glosno m6wic o tym, co s i ~t wydarzylo.

............a..-.•r•~
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W tym roku, 11 wrzesnia podczas uroczystosci z okazji 80. rocznicy
Zbrodn i Katynskiej poll!czoncj z 30-leciem dzialalnosc i Og61nopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zs. w Katowicach,
insp. Pawel Zajl!c zostal wyr6iniony pamil!tkowym medalem przez
T eres(( Brack:t, prezes OSRP 1939 r. za sw6j wktad w ujawn ianie
prawdy o historii i rragicznych losach polskich policjanr6w, kt6rzy
oddali iycie za Ojczyzn((.
- To moja powinnosc- powiedzial policjant po uroczysrosci .- Po
tym, co zobaczylem w Miednoje, moim obowil!zkiem, g16wnie wobec
tych, kt6rych bestialsko zabito, jest dac swiadecrwo prawdzie . •

MAGDALENA WISNIEWSKA i PAWEt OSTASZEWSKI
zdj. Aleksander Zal~sk i
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ze WrOCISZ • • •
{ .. }"' { . .}*ir fwieta Wie/kanocne [. . .}*
{ . .]*bedziesz przy nas. Myfla{ ..]*
l estefmy przy tobie. Niemz w [. ..
[. .. ]* sie pytanie. Cow tej chwili robisz.P
wierzymy momo, ie przecie-i wr6cisz do nas
chwila ta j)rzyjdzie niez.adlugo [. .. I •

r

tu l publikacj i , ... wie rzymy
mocno, ze wr6ci sz ... " zostal
wzictty z tresci jednego z list6w od
rodziny przodownika J6zefa Orla, zamordowanego w kwietni u 1940 r.
w 1\¥erze (Kalininie ). C ialo funkcjonariusza Policji Panstwowej, podobnie
jak wie lu innych przedwojennych policjant6w, zostalo zidentyfikowane na
podstawie znalezionych podczas oglctd zin szczqtk6w- kart pocztowych od
rodziny, wydobytych z do16w smie rci
w Mic dnojc w trakcie c kshumacji
w czerwcu 1995 r. prowadzonych pod
kie runkiem prof. dr. hab. Bronislawa
M lod ziejowskiego.
Album , ... wierzymy mocno, zc wr6cisz ... Korespondencja wydobyta z dolow smierci C harkowa i Miednoje ze
zbior6w Muzeu m Katyiiskiego", wydana przez Muzeum Katynskie i Wojskowe Centrum Edukacj i Obywate lskiej im. plk. dypl. Mariana Porwita
w 20 16 r. , jest publikacjq wyjqtkowq,
z niezwyklym ladunkie m emocjonalnym , bo zawierajqcq osobiste zapiski
policjant6w i ich rodzin, sk17.-cttnie przechowywane w kieszeniach munduru.
Wyjqtkowa jest r6wniez z powodu zastosowania wsp61czesnych mozliwosci
technologicznych pozwalajqcych na
zobrazowanie tresci tych dokumcnt6w
oraz olbrzymiego zaangazowania v.rybi tnych specjalis t6w CLKP. W poprzeclnim numerze (,Policja 997"
2020, nr 11) pisalismy o Zakladzie Badan Dokument6w i Technik Audiowizualnych C LKP, k r6ry podjql sict tego
zadania.
D okume nty v.ryd obyte ze zbiorowych doJow s mierci Sf! nie podwazaJ nymi clowoclami zbrodni NK\¥D, wi-

T:

II

d oczne bowiem na karrach dary i Stemple poczrowe wykluczajq wszystkie inne wersje miejsca, czasu i sprawstwa mordu
katyiiskiego.

ODCZYTAC NAZWISKO
W badaniach dokumenr6w wykorzystano g16wnie urzqd zenie
w posraci cyfrowej stacj i komroli dokumem6w VSC, kr6re
umozliwia przeprowadze nie badania clokumenru w r6znych
zakresach promieniowania elektromag nc rycznego, w promicniach ultrafioletowych, podczerwonych oraz swierle widzialnym, odbirym i przechoclzqcym z mozliwosciq selektywnej filrracji promie niowania wzbuclzajqcego i wzbuclzonego. Mimo
znacznej urrary barwnika (skladnika arramenru) oraz degradacji
papie ru udalo sict odczytac wictkszosc fragment6w kart i lis tow.
Publi kacja zawiera informacje o 43 odczyranych kartach
pocztov.rych, koperrach i lis tach. Niewie lka czctsc archiwali6w
pozostala nieste ty anonimowa, mimo ze udalo sict odczyrac
rre§ci lisr6w. W jednym przypadku, d zictki zwizualizowaniu
w oclpowie dnim zakresie promie niowania, udalo sict oclszyfrowac blctdnie zapisane nazwisko post. Michala Kctdzie rskicgo.
W , Miednoje. Ksictd ze C mem arnej Polskiego C menrarza Wojennego" wiclniat jako Michal Kinclzorski. Podczas oglctdzin
ciala w rrakc ie ekshumacj i znaleziono dziewictc karre k pocztowych wyslanych do Ostaszkowa z Kolomyi zaadrcsowanych do niego, kr6re w C LKP udalo sict czctsciowo ujawnic.

URWANE HISTORIE

Przod. PP Franciszek Firlej, 1995

Wsr6d zachowanych i odczyranych dokumenr6w koresponde ncyjnych wie le jest informacji , jak rad zily sobie rodziny
je iic6w w trag icznych czasach oku pacj i. Sf[ ram r6wn iez
wzruszajqce tre5ci pisane przez cl zieci.
, [ ... ] Miecio d ziubka wysyla tatusiowi [ ... ] •" - fragmen t
listu do st. post. PP Tomasza Dajczaka, kt6ry pe lnil sluzbct
jako oficer sle dczy w wojew6d z twie tarnopolskim.
, Drogi Nasz Tarusiu! [ ... ]* [ ... ]* [ ... )*sio caluict rqczki "
- fragment teksru z rewers u kartki wyslanej przez rodzinct
d o post. M ichala Kctdzierskiego.
, Kochany ta rusiu calujct C ict se rdecznie, Bronio. Kochany
tarusiu cal ujc my Cict Man usia i malenki Olesio" - fragmen t
lis ru wys tanego d o post. PWSL Stanislawa Kulakowskiego.
, ] es tesmy w domu. Mamusia jeiclzi i jest nam dobrze.
Tylko brak nam jest C ie bie T atusiu. Amisa jeszcze mamy"
- fragment karki poczrowej do przodownika PP ]6zefa Orta.
Te najdrozsze slady pam ictci, urwane, poszarpane, gd zieniegd z ie poblakle, prze trwa ly 80 Jar, by ujrzec swiatlo
d zie nne i przypo minac tct najwictkszq rragedict i zbrocl nict
na funkcjonariuszach przedwojennej policji. •

IZABELA PAJDAlA
zdj. CLKP
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90 LAT TEMU
Grudzien 1930
• Rozkazem nr 520 komendant gl6wny
PP powolal specja ln~ komisj(( do ustalenia nazwisk i zaslug poleglych policjant6w, kt6rych sm ierc na sluzbie byla aktem niezwyklej odwagi
tub poswi((cen ia dla rarowania zycia innym. Kom isja, wybrana sposr6d
oficer6w i szeregowych PP, odznaczonych Krzyzem Zaslugi za D zielnosc, w skladzie: podinsp. J6zef Kamali z woj. warszawskiego (przewodnicz~cy), kom. Dominik Weigerner z woj. nowogr6dzkiego oraz
st. przod. Kazimie rz Bliski , przod. Aleksander Koktysz i post. Wladystaw Zimnowlodzki (wszyscy z Warszawy), otrzymala zadanie zweryfikowania postaw wszystkich , bohater6w obowi~zku ", wytypowanych
do uwiecznienia na marmurowej tabl icy, kt6ra zamocowana zos tanie
w jednej z reprezentacyj nych sal gmachu Ko me ndy Gt6wnej PP.
• We dlug danych sta tystycznych KG PP korpus policyj ny dysponowa l na dz ien 1 grudnia 1930 r.: 92 samochodami osobowymi
(w roku 1926 bylo ich 26); 34 samochodami c i((zarowym i (w 1926 r.
- 17); 70 motocyklami (1 3) ; 1119 rowc rami (423); 15 lodziam i motormvymi (10) i 3 slizgowcam i (w 1926 r.- 0). Zdecydowanie tez
poprawilo si<t uzbroje ni e formacji. Po przezbrojeniu w karabinki je dnolitego systemu- Mosina wz. 9 1/98/25 kal. 7,62 mm (zam iast dotychczasowych 24 typ6w prod ukcji aus triackicj, rosyjskiej, nie mieckiej, francuskiej, angielskiej, wloskiej i japonskiej) przyszla obecnie
kolej na wymian<t bron i kr6tkiej. Do konca roku funkcjonariusze
otrzymaj~ pierwsz~ parti<t rewolwer6w typu 1 agant w liczbie 4 tys .
sztuk.
19 XII - Otwarte uroczy5cie 29 listopada w gmachu Komendy
Gl6wnej PP ( przy ul. Nowy Swiat 67) przez minist ra spraw wewn((trznych gen. bryg. Fe licjana Stawoja-Skladkowskiego, Muzeum
Policji Panstwowej zostalo udost((pnione publicznosci. Wydarzenie
to odbilo si<t glosnym echem w stolecznej i krajowej prasie. Gazety

a kcentuj ~ przede wszystkim sam~ ide(( jego utworzenia, hi storyczn~
don ioslosc (pierwsze w Polsce), bardzo kr6tki (szdciomies i((czny)
termin realizacji oraz niezwykle ciekawe eksponary (m.in. dokumenty
i fotografie, pol icyj ne odznaki, sluz bowe akcesoria, srodki do walki
Z przeSt(( pCzo sci ~, narz((dzia uzywane przez kryminalistOw it p.).
21 XII- Z zalobnej karty: w Kowlu (Woly n, Ukraina), podczas
pelnien ia o bo w i ~zk6w sluzbowych, zamordowany zostal post. Jan
Miotek. Pa t ro luj ~c noc~ sw6j rejon sluz bowy, zaskoczyl na gor~cym
uczynku wlamywaczy do skle pu. Kiedy usilowal ich zatrzymac, zlodzieje oddali do niego kilka strzatow z pistole tu. Kule rani ly go
w praw~ r<t k<t i piers, ale mimo to policjant ruszyl za nimi w poscig.
Dopiero kolej na kula spowodowala sm ie rc. Zab6jcom udalo Si<t zbiec,
ale szybko zostali uj ((ci. Pogrzeb bohate rskiego policjanta by! wie lk~
manifes tacj~ mieszkanc6w Kowla, w kt6rej uczestniczyli przedstawiciele wladz mi asta, policj i i wojska. Posterunkowy j an !vli otek pozos tawil ion<( i dwoje dzieci.

40 LAT TEMU
Grudzien 1980
• Ju:l po raz trzeci, z inicj atywy redakcji , Boks",
p rzyz na ne zostaly specjalne nagrod y dla wyr6zn i aj ~cych si<t polskich pi((sciarzy. J ury, s kf adaj~ce Si((
z przedstawiciel i Polskiego
Zwi~z k u
Boksers kiego,
dziataczy i trcnc r6w oraz
kolegium redakcji , Boks",
jednoglosn ie przyznalo tytu l naj lepszego boksera Polski roku 1980 Jerzemu Rybickiemu, pi((sciarzowi warszawskiej ,Gward ii ". Czlonkowie jury uznali, :le
Rybicki utrzymywal wysok~ form(( przez caly
min iony sezon, a w turn ieju olim pijs ki m
w Moskwie stoczyt w p6tfi nale bardzo dobry
pojedynek z p6zniejszym mistrzem Wiktorem Sawczen ko (ZSRR). 0 porazce Rybickicgo zadecydowat uraz Juku brwiowego.
6 X II- H aslo , Na Ratunek", kt6re nadeszlo z Wojew6dzkiej Stacji Krwiodawstwa
we Wroclawiu do Osrodka Szkolen ia MO
z pro sb~ o honorowe oddan ie krwi grupy
B Rh + dla ci<t:lko chorej 26-letniej kobiety
po operacji tarczycy, wychowuj~cej samotnie
dwoje maluch6w (m~z zgin~l tragicznie), postawilo na nogi ca l ~ jednostk((. Liczyl si<t
czas. Po 30 minutach pi((ciu pierwszych
ochotnik6w: st. kpr. j 6zef Ludwi n, kpr. Zdzislaw Mazurek o raz szeregowcy: Jan Folwarski, Stanislaw Jakubiak i Wieslaw Kom6r zostalo pod l~czonych do aparatury. Wkr6tce ich
krew zasilila organizm m lodej matki, ratuj~c
jej zycie. Warto pod krdlic, ze do najaktywniejszych honorowych dawc6w krwi w mi licyjnych mundurach na l ez~- obok kursant6w
z wroclawskiego OS MO- r6wn iez fun kcjonariusze tamtcjszcgo Zmotoryzowanego Odwodu MO. Tylka w ubieglym roku oddali
po nad 250 li tr6w tego najce nn iejszego
z lek6w.
9 XII - W Ka rlin ie (woj. koszalinskie)
dochodzi do ni e kontrolowanej e rupcj i ropy
i gazu oraz pozaru szybu wiertn iczego.
9 X II- X L ire rac k~ Nagrod<t Nobla otrzymal Czestaw Mitosz.
16 X II - W Gdansku odstoni<tto pomnik
Polegtych Sroczniowc6w 1970.

grudzierl 2020 r.
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20 LAT TEMU
Grudzien 2000
• Grudzien w t radycyjnie
ok rcs spotkafi swi~teczno 
-noworocznych. W tym roku
zainaugurowal je komendant
gl6wny Policji gen. insp. Jan
Michna, zapraszaj~c 15 grudnia do siedz iby KGP g rup!;f niepelnosprawnych
fizycznie d zieci ze Szkoly Podstawowej nr 244
przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym TPD , Helen6w" w Mic;:dzylesiu, uczestnik6w i laureat6w konkursu rysunkowego ,Policjant- przyjacielem d ziecka" . Nagrody wrc;:czal
osobi§cie kome ndant gl6wny, szczerze wzruszony
rol~ §w i c;:tego m ikolaja. Kilka dni p6zn iej swic;:tym
mikolajem dla innej g rupy d zieci z nie pelnosprawnosciami zostal podinsp. Jacek Hachulski,
przcwodni cz~cy oddzialu stowarzyszenia , Bieg
z Pochodni~ Strzeg~cych Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych", naco dziefi instruktor w Zaklad z ie Taktyki i Tec hnik I nterwencji CS P
w L egionowie. Po spotkaniu z dziecmi w gmachu
KGP przy ul. Domaniewskiej kontynuowal sw~
§w i ~tecz n ~ misjc;: w innych osrodkach terapeutycznych dla dzieci , m.in. w Grodzisku Mazowieckim i L egionowie .
1 X II - W CSP w Leg io nowie zakoficzyto sic;:
d wudn iowe sympozjum policyj nych pirotechn ik6w, zorganizowane z okazj i jubileuszu 10-lecia
istnienia w strukrurach AT samodzielnych sekcji
i zespol6w mine rsko-pirotechnicznyc h. \\~rm i a
nie doswiadczefi uczestnik6w sympozjum towarzyszyla wystawa nowoczesncgo sprzc;: ru uzywanego przez funkcjonariuszy tej fo rmacj i.
12 X II - W Pale rmo na Sycylii, w miescie
slynnym z mafijnych trad ycji, spotkali sic;: przedstawic iele rz~d6w z ponad 1 SO kraj6w, dyskutuj~c nad problemami wa lki z mi c;:dzynarodo w~
przes tc;: pczosc i ~. Efe ktem obrad bylo podpi sanie
konwe ncji w sprawie zwalczania zorganizowanej
przest!;fpczosci. W imieniu rzi!du polskiego dokument podpisat ministe r sprawiedli wosci.
21 X II - Minis ter spraw wewnc;:trznyc h i adminis rracj i podpisal rozpo rz~d z enie d o tycz~ce
wymagafi w zakres ie wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych i stai u sluzby, jakim powinni odpowiadac policjanci na s tanowiskach komendant6w Policj i i innych stanowiskach sluzbowych,
kt6re rna zastosowanie od 1 lipca 2000 r.
28 X II - Prezydenr RP Aleksander Kwasn iewski powolat Radct Bezpieczefistwa Narodowego
- organ konstytucyjny o charaktcrze doradczo-eksperckim. W jej sktad wszed t m.in. nadinsp.
Bogustaw Strzelecki , byly zastctpca komendanta
g16wnego Policji, doradca prezydenta ds. bezpieczenstwa publicznego . •

JERZV PAClORKOWSKl
Biuro Edukacji Historycznej- Muzeum Policji KGP
zdj. ,Na Posterunku", ,Gazeta Policyjna", ,,WSN"
Wi~cej intormacji historycznych znajdziesz na stronie:
www. hit.policja. gov.pl

Tablica

wBiafymstoku

W

roku 80. rocznicy Z brodni Katyfiskiej w holu Komendy
Wojew6d zkiej Policji w Biatymstoku odsloni<tto tablic({
poswieconi! przedwojennym str6zom prawa z tego terenu, kt6rzy wiosni! 1940 r. zostal i zamordowani przez IKWD.
Uroczystego odslonictcia tabl icy dokonal18listopada br. komendant wojewodzki Policj i w Bialymstoku nad insp. Ro be rt
Szewc. Ia tablicy znalazly si!;f nazwiska 250 funkcjonariuszy
Policji Pafi st wowej wojew6dztwa bialostockiego, kt6rzy po
agresji ZSRR na Polskct w dniu 17 wrze§ nia 1939 r. znalezl i sict
w sowieckiej niewoli. Przet rzymywani w obozie w Ostaszkowie
zosta li zamordowani w Kalinie i wrzucen i do bezimiennych
dolow §mierci w Miednoje. Po ekshumacjach w latach 90.
XX w. Polski Cmentarz Wojenny w Mied noje ot warto 2 wrzesnia 2000 r.
Pol icjantow li RP zwii!zanych z ziemii! podlaski!, ktorzy stali
sict ofiarami Z brodni Katyfiskiej, upam icttn iono juz 10 Iat temu ,
w ramach obchodow 70. roczn icy mordu katyfiskiego. 10 listopada 20 10 r. zasadzono 23 d({by katyfiskie na terenie OPP
w Bialymstoku, a w komendzie wojew6dzkiej odslonictto tablicct
z nazwiskam i funkcjonariuszy, ktorym po§wictcono drzewa pami<tci. Obecnie tablica sp rzed dziesi({ciu lat razem z nowymi
spisam i nazwisk tworzy calosc.
W , Ksictd ze Pami({ci" pod aktem odslonictcia tablicy moina
przeczytac: ,( ... ) z racji na panuj~q epidemic;: COVTD-19 oraz
obowi~z uj ~ce obostrzenia zm uszeni bylismy do rezygnacji
z uroczystosc i ce le bracj i tego wydarzen ia. N ie mog li bye
z nami nasi przyjacie le: Pan d r hab. Pio tr Kardela- Dy rektor
Oddzialu l P N w Bialymsroku, Pan Roberr Sadowski - Dyrektor Muzeum Wojska w Bialymstoku oraz Marek Gajewski, bez
ktorych wsparcia finansowego oraz pomocy meryrorycznej upamicttnie nie nazwisk wszystkich 273 funkcjonariuszy barbarzyfisko zamordowanych w Kalininie - Twerze nic byloby mozliwe. Ufamy jednak, ze w nied alekiej przyszlosci b"fdzie nam
dane wspolnie cieszyc si({ z dzie ta, ktorego jestesmy autoram i".
Szczeg61ny wktad w przygotowanie listy upamictrnionych
wn iosl Mare k Gajewski, kustosz Muzeum Wojska w Bialymstoku, au tor monumental nego d ziela ,«Granatowi» zoln ierze",
gdzie zna lazly si(( noty biograficzne 2,5 tys. fu nkcjonariuszy,
kt6rzy w okresie mictdzywojennym sluiyli na tere nie wojewod z twa bialostockiego . •

PAWEt OSTASZEWSKI
zdj. autor
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z potrzeby serca
D

ignitatis scutum liberarttm hominum

- Wszystko sict zaczc-;lo, gdy jeidzilismy
a
wakacje do babci - wspomina sierz. szt.
Miesiqc temu pisalismy
~rtur Wlazlo z Wydzialu Postc;powaii Admio wsp6tpracy Policji
istracyjnych KWP w Krakowie. - To byly
i Strazy Tatrzanskiego Parku
czasy podsrawowki. Brat interesowal sict miitariami, zaczc;l ismy drqzyc historic; rodzinnq.
Narodowego. Okazato si~ ,
Okazalo Si<( np., ze dziadek jako m lody chloze komendant Strazy TPN
pak spotkal H ubala. Mjr H enryk Oobrzaiiski,
Edward Wlazto to
ktorego oddzial walczyl z hitlerowskim najCZdzcq az do polowy 1940 r., przyjcchal do
emerytowany zotnierz,
aszego pradziadka, ktory byl krawcem, aby
a jego dwaj synowie stuzq
ten przeszyl mu mundur.
wspomnien ie
w... Policji. Wszyscy Sq
rzechowalo si<( w naszej rodzinie.
kawalerami Orderu
Pc;d do poglc;biania wicdzy o wlasnych
rzodkach
przelozyl si<( na zam ilowanie
,,Virtuti Civili" I klasy.
oo historii. Podczas spacer6w po okolicznych
PAMI~C POKOLEN
lasach bracia spotykali mogily rych, kt6rzy
Komendant Strazy TP 1 Edward Wlazlo sluprzelewali krew za ojczyznct. Stan rych grob6w
:iyl w 6. Brygadzie Oesanrowo-Szturmowej
czc-;sto pozostawial wiele do :iyczenia. Z od rujako spadochroniarz, a potem by! wykladowcq
chu, z potrzeby serca, razem z rodzicami zaczc-;li jc porzqdkowac. Teraz jest to nicmal ryprawa i krym inalistyki w Oddzialc Spccjal
tual przy kazdym pobycie w rodzi nnych
nym Zandarmerii Wojskowcj. Dwanascie Ian
spctdzil na misjach wojskowych poza graniStronach. Przy czym wszyscy uwazajq to za cos
oczywistego, nie widzqc w tym :iadnej nadcami kraju. Byl m.in. w Kosowie, Libanie, Syrii, Mganistanic, l zraclu, Bosni i H c rcegowizwyczaj nosci.
nie o raz Macedonii. Ukoiiczyl tez kurs
- Przede wszystkim robi<t to ella siebie, bo
rangersow w Colorado w USA. Nigdy jednak
uwa:iam, ze to moj obowiqzek - wyjasn ia
nie zapom nial o swoich korzeniach.
adkom. Norbert Wlazlo, naczelnik \Vydzialu
rcwencji KMP w O qbrowic G6rniczej.- M6j
- Wszystko, co najwaznicjsze, wynos i si~
z domu- m6wi Edward Wlazlo.- G dy bylem
pradziadek zginql, walczqc o wolnosc Rzena misjach, o wychowanie dzieci dbala moja
czypospolitej. Trzeba dbac o miejsca pozona Elzbie ta. Pote m starszy syn, kt6ry sam
c h6wku obroiicow naszej ojczyzny.
Bracia nie ograniczajq sic-; tylko do grob6w
zaczql zdobywac hiswrycznq wicdzc;, wciqgnql
polskich bojownikow. W lesie do czasu eksmlodszego w kulrywowanie pami<(ci. Dzis jestem z nich bardzo dumny, z ich patriotycznej
humacj i przez stronc-; niemieckq spoczywali
posrawy, z ich zaangazowa ni a w s lu zbie,
tak:ie zolnierze Wehrmachtu. Miejsce, gdzie
przez kilkadzicsiqt lat lezeli w polskiej ziemi,
z tego, jak wicdzc-; o przcszlosci przckazujq
teraz swoim dzieciom.
akze otoczone jest przez braci pamic-;ciq, bo
Paiistwo Wlazlowie, choc od ki lkudziesic-;ciu lat mieszkajq
jak mowiq- pogrzebano tu zolnierzy, kt6rzy polegli na polu bitwy.
w Zakopancm, pochodzq z ccntralncj Polski, z okolic Drzcwicy
Opr6cz Zwiqzku Lcgionist6w Polskich dzialalnosc i postawc;
w powiecie opoczynskim. W rodzinie, zarowno po mieczu, jak
czlonkow rodziny Wlazlow docenili r6wnie:i kombatanci ze Swiai po kqdzieli, przodkowie angazowali sict w patriotyczne zrywy.
towego Zwiqzku .Zotnierzy Armii Krajowej, przyznajqc im Odznaczenie Pamiqtkowe ,Za zaslugi ella SZZAK".
W ostatn iej wojn ie jej czlon kowie zasilili szeregi Armii Krajowej,
a za po§wic;ccnie w walcc o kraj zaplacili nicraz cenc; najwyzszq:
- N ie uwazamy, zc robimy cos wielkicgo- przyznajq zgodnie
bracia.- Robimy to, co donas nalezy. j ednak gdyby bylo wi<(cej
pradziadekjan Kujat zostal wywieziony do Niemiec na roboty, dziadek Adam Roslaniec trafil do obozu w Oswic-;cimiu, a nastc-;pn ie
os6b, kt6re imeresujq sic-; historiq, to nasze dzieje nie bylyby tak
do Marhausen-Gusen, gdzie zginql. W Oswi<;;cimiu zostal zamorzapomniane.
dowany wujek, Edward Kujat. Patriotyzm plynie w zylach czlonRosnic juz nastc;pne pokolcnie patriotycznej rodziny, a najstark6w tej rodziny od pokoleii. A to zobowiqzuje.
sza latorosl - trzynastolernia Wiktoria- z oddaniem uczesrniczy
w porzqdkowaniu mogil i z takq samq zarliwoSciq jak jej ojciec
LESNE MOGitY
i wuj ch lonie opowie§ci o dzicjach przodk6w i histarii Polski. •
Pozostalo§ci Puszczy Nadpilickiej kryjq wiele tajemnic polskich
dziejow. Sq tu miejsca pamic-;ci ku czci powstaiic6w sryczn iowych,
PAWEt OSTASZEWSKI
:iolnie rzy wrze§nia 1939 r. i partyzant6w [] wojny swiatowej.
zdj. archiwum rodzinne
- god nose tarczq ludzi wolnych - to dewiza przyswiecajqca wyrozn ionym przez
Zwiqzek Legionistow Polskich. Historia Orderu ,Yi rtuti C ivil i" sic-;ga XVIII w., a o rganizacj i pilsudczykowskiej okresu mic-;dzywojennego. W latach PRL Zw iqzck Legionisto\
Polskich zosta l nieformalnie reaktywowany,
a w 1969 r. order stal sic-; odznaczeniem zrzeszcn ia. W 1990 r. Z LP zostal oficjalnic wpisany do rejestru stowarzyszeii. Order ,Yirtuti
Civili " nadaje sict ,w uznaniu zaslug i wybitnej odwagi cywil nej w obron ie godnosci,
prawdy i honoru narodowego oraz za propagowanie idei legionowej".
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STOWARZYSZENIE WETERANOW DZIAtAN POZA GRANICAMI RP

Zapal SwieczkQ
towa rzyszen ie skupi aj~ce mundu rowych
slu:ib resorru spraw wewnctrrznych, kt6rzy
ucze stniczyli w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, dziala od kilku lat. Siedzibct rna w budynku Komendy Gl6wnej Policji w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej. Weterani misji poza granicami
Polski i ich sympatycy bio r~ udzial w rozmaitych
przedsictwzictciach przypom i naj~cych wklad funkcjonariuszy w dzialania zapewn i aj~ce swiatowy
pok6j. To nie rylko okolicznosciowe i rocznicowe
obchody czy celebracja Dn ia Wete rana, ella przypomnienia - obchodzonego 29 maja. To np. projekt ,M'eterani RP", o kt6rym pisalismy ju:i na naszych lamach, polegajljcy na promowaniu idei
budowania wsparcia i szacunku dla uczestnik6w
misj i przez sporr i rekreacj((. Przy imprezach biegowych coraz CZ((sciej zdarza si((, :ie w rubryce
przeznaczonej na nazw(( klubu uczestnicy mararonu czy p6tmaratonu wpi suj~ wtasnie ,Weterani
RP". W kosz ulkach z nazw~ proje ktu biegaj ~ ju:i
nie tylko ci, kt6rzy slu:iyli poza Polsklj, ale tak:ie
du:ie g rono sym patyk6w stowarzysze nia i ide i pomocy w stabilizacji pokoj u na swiecie.

S

PAMI~C 0 WETERANACH
W pazdzierniku na st ronie inte rnerowej stowarzyszenia pojawila sict prosba o uczczenie pami((ci
tych, kt6rzy ju:i nie :iyjl!, a slu:iyli poza krajem.
N ie wszyscy zginct li na obcej zie m i, ni ekt6rych
§mienS spotkala, gd y jechali na mi sjt{ lub z ni ej
wracali , czasami bardzo blisko domu. Ape! wysrosowat mi. insp. w st. spocz. Marek G6rnicki,
prezes Zarz~du Srowarzyszenia Weteran6w D zialan poza Granicam i Rzeczypospoli tej Polskiej,
przy pominaj ~c nazwiska pictciu policjant6w.
Obok byly linki, jak trafic do miejsca ich doczesnego spoczynku, b~dz ad res cmentarza.
Mimo pandemii, ogran iczen i zamknittcia nekropolii na kilka dni, znicze zap lon((ly. Cz((sc
jeszcze przed 1 li stopada, pozos tale, gdy otwarto
cmentarze.
W ten spos6b zostali uczczen i:
• pod insp. Andrzej Kaczor- zgin ~l w wyniku
detonacji born by pulapki w zasadzce na patrol ONZ w p6lnocnym Iraku (Ku rdysran) .
]ego gr6b znajduje sic< na cme ntarzu komunalnym w Slupsku ;
• podinsp. Bogdan Laskowski - zmarl w Libe rii
na malari((, na dwa tygodn ie przed planowanym zjazdem z misj i do Polski . L e:iy na
cmentarzu komunalnym w Bielsku-Biatej ;
• podinsp. Andrzej Lukasinski - zgin ~l podczas burzy w wypadku d rogmvym, gdy jechal
z misji na urlop w Polsce, jego samoch6d
przygniotlo drzewo, do celu zostalo mu kilkana§cie kilometr6w ... Miejsce jego doczes-

ncgo spoczynku to Cmen tarz Rzymskokatolicki pw. Wszys tkich Swi((tych na 16dzkim
Olec howie;
• kom. ]e rzy Pie karski - zg in ~l na t rasie katowickiej, gdy jechal na Balkany po urlopie
w kraju . W g((stej mgle wpadl na ci((:iar6wk((,
kt6rej kierowca postanowil zawr6cic ... przez
pas zielen i. Spoczywa na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. Matki Bo:iej ieustaj~cej
Pomocy w Lodzi;
• podko m. An drzej Bu le r - poni6sl sm ierc
w ka tas trofi e smiglowca 0 rz w Bosni
i H e rcegowinie. Zostal pochowany na
Cmentarzu komunalnym w iarach.

MISYJNE WSPOMNIENIA
- Ze wszystkimi tymi chlopakam i jes tem zwi~
zany - m6wi prezes Marek G6rn icki.- Slu:iylem
z nimi na misji, byle m- jako dow6dca polskiego
kontyngentu - ich przelo:ionym lub po prostu
si(( znalismy. Dla mnie pamictc o nich jest c i ~l e
:iywa, dlatego u:iywam czasu terazniejszego.
M o:iemy o nich przeczytac w ks i ~:ice Marka
G6rnickiego pt. , Misyjne wspomnienia". ] est to
:iywa relacja z misji, w kt6rych uczes tniczyl au tor.
Razem z nim na kartach ksi¥ki jestesmy w bylej
]ugoslawii, Chorwacj i, Bosni i H ercegowinie, ] ordanii i l raku, poj awi aj~ sict tak:ie ci, kt6rzy odeszli.
Pozycja w form ic tradycyjnej ukazala si(( po
raz pierwszy w 2013 r. , wydana w6wczas przez
Wydawnict wo WSPol. w Szczytnie. D wa lata p6zniej wyszlo drugie, poszerzone wydanie, uzupelnione n ie tylko o ostatn i rozd zial, ale tak:ie
o zdj((cia z czas6w misyj nych. Wydanie cyfrowe
znalazlo sict wtedy w e -czyte lni na stron ie l nternetowego Serwisu Policyjnego https://isp.policja.pl. Recenzjt{ ks i ~:i ki pt. , Misyj ne wspom nienia, czyli tak bylo . .. " o raz rozmowt{ z au rore m
pt. , D la mnie to czas te ra:iniejszy" zamie§cil ismy
w lipcowym numerze naszego m iesictczn ika
z 20 14 r. , a rok p6zniej - w czerwcu 2015 r. - poinformowalismy o e-wydan iu. Wszystkie numery
naszego magazynu s~ dost((pne na st ronie internetowej gazety i mo:ina si(( z nimi zapoznac. N ie
bctdzie my wit{c teraz powielac in formacji, kt6re
juz Czytclniko m przekazalismy, ale w imieniu
aurora c hcemy zaprosic do le ktury. Cal~ ksi~:ikct
mo:ina obecnie pobrac tak:ie ze strony Stowarzyszenia Weteran6w Dz ialan poza Gran icami
RP https://swmsw.pl. Z lewej strony trzeba wybrac kategori<t , Publikacje" b~d z z prawej srrony
w wyszukiwarce wpi sac , Misyjne wspomn ienia".
Wyskoczy PDF do pobrania.
Mi lej lektury! •

PAWEt. OSTASZEWSKI

Hasto padto przed
uroczystosciq
Wszystkich Swi~tych
i Dniem Zadusznym.
, Maze b~dqc
przejazdem, zapalicie
swieczk~?"

- pytanie w formie
zach~ty pojawito si~
w internecie.
Podano doktadne
namiary, jak
dotrzec do grob6w.
Decyzja
o zamkni~c i u
cmentarzy
z powodu pandemii
koronawirusa
mogta zniweczyc
akcj~. Pam i~c

i szacunek
wygraty jednak
z zarazq.

QR kod prowadzi
do ksiq:Zki
w wersji cyfrowej.
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postepowaniu karnym
chron<t prawn:t, o k t6rej mowa w ust. 1, zapewnia jed nostka
organ izacyj na Po li cj i, w k t6rej pol icjant pokrzywdzony przeStttpsrwem pelni s luzbtt, a jezeli j ed nosrka ra nie ma zapewnionej obslug i prawnej reali zowanej przez rad c6w prawnych lub adwokat6w, ochron<t prawn:t zapewnia wlasciwa mi ejscowo komenda
wojew6d zka Po licj i al bo Kome nda Sroleczna Po licji.

0

Z dniem 1 pazdziernika
2020 r. ulegta zmianie
ustawa o Policji
m.in. przez dodanie
art. 66b. Przepis ten
w ust. 1 i 2 stanowi,
iz policjantowi
pokrzywdzonemu
przest~pstwem,

o kt6rym mowa
w art. 222, art. 223
lub art. 226 kk,
w zwiqzku
z wykonywaniem
czynnosci stuzbowych
przystuguje, na jego
wniosek, bezptatna
ochrona prawna
w post~powaniu karnym,
w kt6rym uczestniczy
w charakterze
pokrzywdzonego
lub oskarzyciela
positkowego.

ZAKRES POMOCY IPRAWNEJ
Roz porz:td ze ni e M ini stra Sp raw Wewnttt rznych i Admin is rracji
z 30 wrzesn ia 2020 r. w sprawie t rybu postttpowan ia oraz sposobu
d okumenrowania kosz r6w poniesionych na ochrontt prawn:t poli cjanra, a takZe pod mior6w wfasciwych w sprawie zwroru tych koszr6w
swym zakresem nie obejm uje pomocy prawnej w fo rmic o k re51onej
wart. 66b ust. 2 usrawy. Po moc prawna, o kt6rej mowa w rym przepisie, przysfuguje policjantom w rrzech przypad kach:

1) naruszenia nietykalnosci funkcjonariusza,
2) czynnej napasci na funkcjonariusza,
3) zniewazenia funkcjonariusza.
PEtNOMOCNICTWO
Powyzsze nierozerwalnie wi:tze si<t z isrnieniem srosunku pefnomocnic rwa. Zgod nie z rre§ci:t art. 87 § 1 k pk strona inna niz oskarzony moze ustanowic pe lnomocnika. Nalezy zauwazyc, iz k pk r6zn icuje strony postttpowa n ia przygorowawczego o raz s:tdowego.
Stronami poSt<tpowan ia przygorowawczego s:t podejrzany oraz pok rzywd zony. Natomias t srronami post<tpowania s~dowego s:t: oskarzony, oskarzyciel publiczny (prokuraror), a rakZe oskarzycie l posifkov.'Y tub oskarzycie l prywatny (w sprawach z oskarzenia prywarnego
lub w przypadku wnicsienia subsydiarnego akru oskarzcn ia). We
wszysrkich rych syrua.cj ach pokrzywdzony dziafaj:tcy jako srrona
moze (a W przypad ku .su bsyd iarnego aktu oskarzenia, Wf<tCZ mus i)
usranowic pelnomocnilka.
Co d o zasady, pefnomocnik ie m moze bye ad wokat lub radca
prawny, jak wskazuje art. 88 § 1 kpk, co ko rel uje z przyroczonym
wyzej art. 66b usr. 2 usrawy o Policji . I jakkolwiek k pk reguluje
kwestie pef nomocn ictwa, ro nie od powiada na podstawowe pytanie
o to, czym jest pefnomocnictwo. Wart. 89 w sprawach nieu regulowanych odsyta naromiast do przepis6w obowi:tzuj:tcych w postctpowan iu cywilnym.
W wittkszosci przypadk6w przez pojttcie pe lnomocnictwa row m iany jest d okument sporz:tdzony w form ic pisemnej, z kt6rego
t re5ci wyni ka, iz wskazana osoba bttdzie reprezentowata mocodawc<t
w s:tdzie lub przed in111ym organe m pu blicznym. JednakZe pe fno-
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mocnictwo mao wiele gl<;bszy sens prawny, wynikaj~cy z przepis6w
przede wszystkim kode ksu cywilnego (kc) . Ot6z bowie m, jak stanowi
art. 95 kc, z zastrzeze nie m wyj~tk6w w ustawie przewidz. ianych albo
wynikaj~cych z wlasciwosci czynnosci prawnej, mozna dokonae czynnosci prawnej przez przedstawicie la. Przy czym czynnose prawna
dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania po ci~a
za sob~ skutki bezposrednio dla re prezentowanego.
przepisie
art. 96 kodeks wskazuje, ze umocowanie do dzialania w cudzym
imieniu mo:ie opie rae si<; na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe)
albo na oswiadczeniu reprezentowanego, a w6wczas jest to pe lnomocnictwo. Zatem z punktu widzenia prawa cywilnego pe lnomocnictwo jest to stos unek prawny o charakterze obligacyjnym. Pelnomocnictwo do dzi alania za s tron<; w toku post<;powania jest
pelnomocni ctwe m procesov.')'m. Z kolei kodeks pos t<;powania cywilncgo wart. 88 stanowi, i:i pelnomocnictwo mo:ie bye albo procesowe - b~dz to og6lne, b~dz do prowadzenia poszczeg6lnych spraw
- al bo do niekt6rych tylko czynno§ci procesowych.

'N

SPOSOBY UDZIELENIA
Upowa:inie nie do reprezentacji mo:ie bye udzielone na pismie albo
przez oswiadczenie do protokolu organu prowadz~cego post<;powanie
karne. VV praktyce mo:iliwe jest wic;;c stawienie sic;; na przesluchanie
z pelnomocnikiem i udz ielen ie mu pelnomocnictwa do protokolu.
Przy czym organ pro wad z~cy dany etap postc;;powania ma obowi~zek
przyj<;cia taki ego ustanowionego pe lnomocnictwa. Je:ieli pelnomocnictwo zos talo udzie lone na pismie, to pelnomocnikjest o bowi~zan y
przy pie rwszej czynnosci procesowej do l~czye do akt sprawy pelnomocnictwo z podpi sem mocodawcy lub wie rzytelny odpis pe lnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej.
Samo udzie len ie pelnomocnictwa nie jes t r6wnoznaczne z jego
udokumentowan ie m. Poj<;cie pe lnomocnictwa w i ~:ie s i<; bowiem
z jednej strony z p oc hod z~cy m od mocodawcy umocowaniem pe lnomocn ika do dzialania w imieniu mocodawcy, z drugiej s tro ny poj<;cic to odnosi sic;; r6wnie:i do dokume ntu s twierd zaj~cego stosowne
umocowanie do podejmowania czynnosci procesowych w imieniu
mocodawcy. Udzielenie pe lnomoc nic twa (rozumianego jako umocowanie) mo:ie n as t~pi e w dowolnej formi c: us m ej lub pisemnej.
Wymogiem skutecznosci aktu udziele nia pelnomocnictwa i w konsekwencji- dopuszczenia prawnej mozliwosci podejmowania przez
pe lnomocnika czynnosci procesowych w imieniu mocodawcy w post<;powan iu s~dowy m jest wykazan ie prze d s~d cm tego u mocowania
odpowiednim dokumentem.
Dokument pelnomocnictwa oraz jego wydanie nie maj ~ z naczenia
konstytutywnego, gd y:i taki skutek ma samo udzielenie umocowania.
D okumc nt pelnomocnictwa jes t jednak niezb<;d nym dowodcm potw i erdzaj~cym istnienie umocowania pelnomocnika do dz ialania
w imieniu strony. Dow6d ten nie podlega zast~pie niu :iadnym innym
srodkiem dowodowym, gdyz wobec s~du i strony przeciwnej za pe lnomocn ika d z i a laj ~cego z wlasciwym umocowanie m m o;~e uc hodzie
tylko oso ba, kt6ra V.')'kazala swe umocowanie odpowiednim dokumente m pelnomocnictwa (postanowienie SN -lzba Cywilna z dnia
7 czerwca 2019 r. , sygn. akt I CZ 50/19).

ZAKRES UMOCOWANIA

w post <;powaniu

karnym strona m oze
mice ustanowionych trzech pelnomocnik6w (analogicznie jak oskarzony) . Zakres
ich umocowania zale:iy takze od wo li
strony. Co do zasad y, pe ln omocnictwo
uprawnia do dz iatania w calym postc;;powaniu, nie wy l~czaj~c czynnosci po uprawomocnieniu si<; orzeczenia. jednak:ie
is tnieje mo:iliwosc zawc;;:ie nia tego zakresu tylko do poszczeg61nych czynnosci
lu b do pewnego e tapu post<;powania
(np. do zakonczenia post<;powania w 1 instancj i). Moze sic;; jednak zdarzye, i:i powstan~ w~tp li wosci co do zakresu udzielonego pelnomoc nictwa. W przypadku
gdy dokumen t pelnomocnictwa wskazuje
na inny zakres umocowa nia pelnomocnika, ni:i ten kt6rego w toku postc;;powania d otycz~ rzeczywiste jego dzialania,
kluczowe jest zate m zbadani e rzeczywistego zakres u udzielonego pelnomocnikowi umocowania celem srwierdzenia, czy
fa ktycznie zachodzi jego wadliwosc (posranowienie SN - lzba Cywilna z dnia
5 lipca 2019 r., sygn. akt IV CSK 633/18) .
Zgodnie z art. 85 § 1 kpk obronca mo:ie
bronie kilku oskar:ionych, je:ieli ich interesy nie p ozostaj ~ w sprzecznosci. Przepis
te n nie zostal wymien iony w tzw. odeslaniu , co by oznaczalo, :ie nie stosuje si<;
go do pelnomocnik6w. Czy wobec tego
te n sam pelnomocn ik nie mo:ie re prezentowae w jcdnym post <;powaniu karnym kilku pokrzywdzonych policjant6w?
Takie rozumowani e wydaje si<; absurdaln e.
ie ma bowiem j akic hkolw ie k
przeszk6d , aby pokrzywdzeni udzie lili
pe lnomocni ctwa jednemu pe lnomocnikowi, gdyz ich inte resy s~ zawsze zbie:ine
i z mierzaj~ do ukarania sprawcy przestc;;pstwa.

TYLKO OSOBISCIE
Na szczeg6 1n~ uwagct zasluguje art. 83 kpk,
kt6ry stosuje si<; odpowiednio do pelnomocnik6w. Mianowicie, zgodn ie z q regul acj~ obronctt ustanawia oskar:iony, natomiast do czasu ustanowie nia obroncy
przez oskar:ionego pozbawionego wolnosc i obronctt mo:ie ustanowie inna osoba,
o czym niezwlocznie zawiadamia sitt oska-
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rzonego. Zdanie d rugie z przyczyn oczywistych (ustanowionego w nim zastrzezenia) nie jes t moz liwe do zastosowania
wprost do ustanowienia pe lnomocnika.
j ednakZe rodzi ono pytanie w kontekscie
art. 66b ust. 2 ustawy o Policji, o to, czy
jest moiliwe ustanowic nie pe lnomocn ika
przez kogos innego niz suona.
Kode ks post((powania karnego tak~py
tuacj((, opr6cz wyiej wskazanej, przewidujc wart. 76. J eieli oskari ony jes t nicletn i lub ubezwlasnowolni o ny, jego
przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod
kt6 rej p i ecz~ oskario ny pozosraje, moie
pocl ejmowae na jego ko rzyse wszelkie
czyn nosci procesowe, a przede wszystkim
wnosie srodki zaskarienia, skladae wnioski oraz usranowie obronc((. Przep is te n
nie ma jed nak zastosowania do ustanowie nia pe lnomocnika (art. 88 kpk) .
Moi na je dnak na pocl stawie anal izy
art. 83 i 76 kpk wskazae, ii ustawoclawca
do pu scil moz liwose ustanowien ia na
rzecz oskario nego obroncy przez inn ~
osob((, w takich przypadkach, w kt6rych
oskariony jest pozbawiony fa ktycznej lub
prawnej moi liwosci samodzielnego dziatania. Co istorniejsze, ustawodawca uznat
te sytuacje za wyj ~tki ocl reguly, a co za
tym iclz ie - uregul owal jc wprost. Jak
kazcly wyj ~tek, tak i te nie mog~ bye interpre towane rozszerzaj~co, a zwtaszcza
na srany fa ktyczne w nich nieu regulowane. Tym samym na postawione wyiej
pytanie naleiy odpowiedziee negarywnie.

PElNOMOCNICTWO
DLA POLICJANTA
W ustawie o Policj i ustawodawca nie
uclzieli t bowiem nikomu, iaclnej konkre t-
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nej osobie fi zycznej, dz i a laj ~cej chociazby w ramach art. 38 kc, zgoclnie z kt6rym osoba prawn a clziata przez swoje organy w spos6b przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie, uprawnienia do
ustanowicn ia pc lnomocn ika dla pokrzywclzoncgo policjanra. Zc sformutowania ,och ronct praw n ~ ( ... ) zapewnia jednostka organizacyjna
Policji ( ... )" nie wyn ika takie uprawnieni e w post((powan iu karnym.
W tym zakresie moina by jeclynie zastanowie sict na close zawit ~
konst rukcj~ prawn~, w mysl kt6rej policjanr upowainia w ramach
pelnomocn ictwa szczeg6lnego materialnego do dziatan ia w jego imieniu w ramach wyboru i ustanowienia pelnomocn ika procesowego.
Tym samym pomictclzy policjanrcm a osob~, kt6ra clokona wyboru
pelnomocni ka, powstaje kolejny, pierwotny stosunek prawny, kt6rego
jednym z aspekt6w jest oclpowiedzialnose cywilna i tym samym odszkodowawcza- finansowa osoby clokonuj~cej wyboru pelnomocnika
wzglctclcm policjanta, na rzccz krorcgo pclnomocnik b<tclzie clziatal.
Czy jednak taka konstrukcja nie stanowi obejsci a przepisow kpk
i zostanie zaakceptowana przez organy wymi aru sprawiedliwosci,
truclno obecnie ocenie.
Przyj<tcic jej oznaczatoby bowiem koniccznose uclzicle nia przez
osobct uprawn ion~ do reprezen towania , jednostki organizacyjnej Policji ", a wictc podm iotu niemaj11cego osobowo§ci prawnej, pelnomocnictwa procesowego konkre rne mu aclwokarowi lub radcy prawnemu,
pelni ~cem u obslug(( rejze je clnostki, do cl zialania w procesie karnym,
jako pelnomocnik, na rzecz pokrz)"vdzonego pol icjanta. W praktyce
oznacza to i tak koni ecznose wykazani a, iz usranawiaj11cy pe lnomocnika sam posiacla s tosowne pclnomocnictwo (tzw. c i ~ pe lnomocnictw). Przy czym osob~, kt6ra reprezentuje , jeclnostkct organizacyj n11
Policji ", jest w ta§ciwy komendant. Tym sa mym poli cjanr pokrzywclzony czynami, o kt6rych mowa wart. 222 kk, art. 223 kk i art. 226 kk,
w picrwszcj kolcjnosci musiatby udzic lie komc nclanrowi rcp rczentuji!cemu ,jeclnostkct organizacyj n11 Poli cji " pe lnomoc nictwa materialnego rodzajowego do wyboru w jego imi eniu pe lnomocnika procesowego. Wywodzen ie zas ist ni en ia takiego pe tnomocnic twa
roclzajowcgo matc rialncgo z samcgo brzmie nia art. 66b us t. 2 ustawy
o Poli cj i nie jes t moim zdaniem ocz)"viste.

RELACJA PElNOMOCNIK- MOCODAWCA
Pelnomocn ik clz iala na rzecz i w imie niu mococlawcy. Powyzszc
stwierdzen ie ma bardzo isto rne z naczenie. '1"0, ze w sprawie dziala
usta nowiony pe lnomocnik, nie oznacza jeszcze catkowitego zwotnic nia z nicj strony, kt6ra b<;dz ie ponos ila wszelkie prawne skutki
dzialan pelnomocnika. Zare m strona powinna bye zain tercsowana
wsp6ldziataniem z pe lnomocnikiem oraz dostarczae mu niezbctdnych
danych, informacji , a w koncu dowod6w, kt6re bctd~ swiadczyly na
jcj korzyse, prowadz11c do os i~g ni <;c i a zamic rzo nego rczu ltatu ,
np. wygrama sprawy.
D zia tanie w imi eniu i na rzecz mocodawcy nie prowadzi bowi e m
do przejscia wszelkiego ryzyka na pelnomocnika. T e nie pozosraje
nadal OSObi! postronn11, bctdi!C jcclynie ,gloscm" Strony, ktora Z roznych przyczyn nie c hce lub ni e moze dzialae osobi scie. Wyraz te mu
d aj ~ regulacje, z kt6rych wynika, ii ud ziat pe lnomocnika nie wyli!cza
osobis tego uclz ialu strony w post<;powaniu. Zate m us tanowienie pe lnomocnika , nie zalatwia sprawy''. Pelnomocnik procesowy wie tylko
tyle, ile dowie sict od klienta. ie ma przede wszystkim obowi~zku
samoclzie lnego poszukiwania dowod6w. Moie natom iast- i powinicn - zwr6cie uwag<t na potrzeby ich pozys kania i korzy§ci pl y n ~ce
z ich przeprowadzenia. Z tego punktu widzcnia wsp6lpraca mictclzy
pelnomocni kie m a pokrzywdzonym pol icjanrem jawi sict jako niezbctdna i kon ieczna.
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Ochrona prawna policjanta

szego pelnomocnictwa procesowego adwokatowi tub radcy prawnemu. lnstyrucjct tak~ nazywa sict su bsty ru cj~. Zgodnie
z art. 21 usr. 1 ustawy z dnia 6 1ipca 1982 r.
0 radach prawnych radca prawny moze
udzielic dalszego pelnomocnictwa (substytucji ) inne mu radcy prawne mu , ad wokatowi , prawnikowi zagranicznemu
wykonuj~cemu stat~ praktyk<; w zakresie
wynikaj~cym z ustawy 0 swiadczeniu
przez prawnik6w zagranicznych pomocy
prawnej w Rzeczypospolitej Pol skiej.
R6wniez adwokaci maj ~ mozliwosc udzielenia substytucji. Zakres substytucji nie
moze bye szerszy ni z zakres udz iclonego
pelnomocnictwa. Poniewaz uprawnie nie
do udzielenia substytucji innym tzw. profesjo nalnym pe lno mocniko m wynika
z mocy samego pelnomocnictwa, wykluczenie takiej mozliwosci musi zostac zas rrzezone przy udz ie laniu petno mocni crwa - czy to w formie pisemnej, czy
to usmej- do protokolu.

WYPOWIEDZENIE

ZADANIA PEtNOMOCNIKA
W wie lu przypad kach mocodawcy s~ przekonani, iz pelnomocni k
jest , detektywem". Podkre51enia wymaga, iz pe lnomocnict wo procesowe upowaznia do dz iatania w procesie rozu mianym jako og6t
czynnosci okreslonych przepisami prawa, wyz naczaj~cymi tok danego
rodzaju post<;powania. Zatem ro l ~ pe lnomocnika jest przede wszystkim wnioskowani e o przeprowadzenie dowod6w, udziat w post<;powaniu dowodowym, sktadanie pis m procesowych, w tym srodk6w
zaskarzenia. Powinnosci pe lnomocnika d otycz~ j ego wie dzy prawniczej i doswiadczenia zawodowego, natomiast nie zas t~pi~ wiedzy
samego zain teresowanego co do p rzebiegu zdarze nia lub wskazania
£r6del dowodowych.
Szczeg6lnym uprawn ie niem petnomocn ika procesowego jes t
tzw. prawo substytucj i. Z art. 91 pkt 4 kpc wynika, iz pelnomocnictwo
procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do ud zielen ia dal-

Jak kazdy stosunek prawny, tak i pe tnomocni c t wo moze zostac wypowiedziane przez ka:id ~ ze stron . Zadna
z ustaw nie okresla przyczyn ani przes lane k wypowie dze nia. Mog~ mi ec one
r6zny charakter oraz r6:ine £r6dla. ajcz<;sciej jest to jed nak utrata zaufa nia do
pelnomoc nika (jesli wypowiedzen ie pochodzi od mocodawcy) lub brak mo:ili wosci porozumie nia si<; z mocodawq (je§li wypowiedzenie sktada pe lnomoc nik).
J e§ li stron'l rezygnuj~c'l z dalszej rep rezentacj i jest pe lnomocnik, ma on obowi ~zek dziatania jeszcze przez 2 tygodn ie,
a w szczeg61nosci ob owi ~zany jest wykonac wszystkie niezbctdne czynnosci, aby
okol icznosc ta nie mi ala negatywnego
wp tywu na dalszy tok prowadzon ej
sp rawy. Wypowiedzeni e srosu nku pe lnomocniczcgo dokonujc si<t poprzcz zlozenie srosownej informacji nie rylko drugiej
stro nie, ale takze organowi prowad z~
cem u postctpowanie karne . •

mec. MAGDALENA B~DZIEJEWSKA-MICHALSKA
radca prawny
w Biurze Kadr, Szkolenia i Obslugi Prawnej KGP
zdj . unplash, pexels
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Kontynuacja cyklu
artykut6w o pierwszej
pomocy. We wsp6tpracy
z Sekcjq Ochrony Pracy
KGP funkcjonariusze,
kt6rzy Sq ratownikami
medycznymi
koordynujqcymi
zagadnienia z zakresu
ratownictwa medycznego
w poszczeg61nych
jednostkach Policji,
przyblizajq r6zne sytuacje
zagrazajqce zdrowiu,
a nawet zyciu, w kt6rych
mogq uczestniczyc
policjanci.

ZAWAt
Zawa l serca mozna okre§lic m iane m martwicy, kt6ra pows taje na skutek osuego nie dotlenienia m i<tsnia sercowego. j est wynikiem calkowitej niedroznosci, najcz<tsciej
przez nawarstwie ni e blaszki miazdzycowej
lub przez skrzep, jednej lu b kilku t<tt nic
wiencowych.

Objawy:
b61 za mostkiem , CZ<tSto promie niuj::j_cy
do lewego barku i r<tki, szyi;
o btadosc;
1:1 uczucie l<tku, zimne poty;
o mog::t wysqpic dusznosci i zaburzen ia
rytmu serca;
o zawal moze wyst::tpic zar6wno podczas
spoczynku, jak i pod czas aktywnosci,
wiele zawal6w zdarza si<t w czasie snu
i podczas budzenia si<t.

1:1

PIERWSZA POMOC:
o poszkodowanego ul6z w pozycj i p61siedz::tcej, poniewaz ta pozycja najmniej
obci::tza scree, posadz go opartego plecam i o cos stabilnego;
o rozluzn ij odziez i zapewnij doplyw swiezego powieuza;
1:1 je§li nie ma przeciwwskazan (ale rgie,
uczulen ia), rozwaz podan ie polopiryny
w dawce 300 mg do rozgryzienia;
1:1 jezeli poszkodowany pos iada wlasne
leki, umozliw mu ich zazycie (pam i<tt ajmy, ze poszkodowany mu si bye w6wczas w pelni swiadomy);
1:1 nie pozw61 poszkodowanemu na >vvykonywanie zadnego wys il ku fizycznego;
o zapewn ij komfort psychiczny i term iczny poszkodowanem u;
1:1 wezwij pogotowie i kontroluj czynn osci
zyciowe.

CUKRZYCA
Cukrzyca jest przewleklym schorzeniem
spowodowa nym nie poprawnym wydzielaniem i/ lub dzialan iem insu liny. C horoba ta
charakteryzuje si<t stale podwyzszonym St<tzeniem glukozy we krwi. Celem prawidlowego dzialania insuliny jest wykorzysrywanie
tluszczy i cukr6w jako energetycznego matcrialu dla kom6rek oraz tworzcniu bialek
z substancj i znajdujqcych si<t w pozywieniu.
W cukrzycy niebezpieczne d la zdrowia jest
obnizenie si<t poziomu glukozy we krwi ponizej dopuszczalnego progu, za jaki uznaje
si<t poziom 2,8 mmol/1 (50 mg/dL). Taki stan
nazywamy ci<tik::t hipogl ikemi::t tu b w j<tzyku
potocznym- silnym niedocukrzeniem.

Objawy hipoglikemii:
spowolnien ie, sennosc;
o oslabienie;
1:1 obfite pocenie;
o d rzen ie m i<tsn i;
1:1 zawroty glowy, ne rwowosc;
1:1 zaburzenia pami<tci i nielogiczne zachowaniesi<t;
1:1 zaburzen ia widzenia;
o utrata przytomnosci (spi::j_czka cukrzycowa).
1:1

PIERWSZA POMOC W PRZVPADKU
HIPOGLIKEMII:
o przytomnemu poszkodowanemu podaj
cos plynnego, slodkiego do picia (mocno
oslodzon::t berbat<t, col<t) lub cukierki
do ssania;
1:1 u nieprzyromnego ocen funkcje zyciowe
i ul6z w pozycj i bocznej ustalonej;
1:1 zapewnij komfort termiczny (koc);
o szybko wezwij pomoc.

---------------------------------------------------------------~~1
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UDAR
Udar to stan bezposredniego zagroi:enia zycia,
spowodowany zamknictciem jednego z naczyn
krw ionosnych d o prowadzaj'lcych krew do
mozgu lub jego pctknictciem i wylewem krwi.

Objawy:

II
PADACZKA
C horoba zw i<tza na z zabu rze ni em pracy
mozgu, zwykle przebi ega w postaci nawracaj'lcych napadow drgawkowych. apady
trwaj'l zazwyczaj do kilku minut. Podczas
napadu c hary traci przytomnosc, upada oraz
wystctpuje u niego napictcie m ictsni calego
c ial a w raz z odch yle niem glowy do tylu
i wyci<tgnictciem konczyn. U chorcgo ustaje
oddychanie, a po kilku sekundach wstrz'lsaj'l
nim drgawki. Podczas napadu padaczkowego
chory moi:e bezwiedn ie oddac mocz.

PIERWSZA POMOC :
o gdy chory upadnie, delikatnie podtrzymuj glowct, aby nie doszlo do mechanicznych urazow;
o uloi: chorego na baku, pilnuj'lc, aby m ia l
drozne drogi oddechowe- klctkaj'lc od
st rony g lowy, uni e§ g lowct do gory na
okolo 2-3 e m i od chyl i<t lekko do tylu;
poluzuj kotni erzyk, rozepnij guziki ;
IJ slin a j pian a na USt ac h, CZctSto zabarwione krwi<t, S<i normalnym objawem napadu padaczkowego , powinny m iec
drogct odplywu- utoi:enie na baku;
IJ poczekaj, az skonczy sict napad- bctd zie
o n mvat zazwyczaj kilka minut, po napadzie chary moi:e stracic kontakt z otocze niem , maze zasn'lc; gdy odzyska
przytom nosc, zapytaj, jak mozna mu pomoc, kogo zawiadomic;
a gdy napady sict powtarzaj'l (dwa i wictcej) , a c hary nie od zyskuje swiadomosci - wezwij karetkct; moze to bye s tan
padaczkowy, ktory zawsze wymaga interwencji le karza, podania le kow;
ll po USt<tpieniu drgawek ocen funkcje zyciowe (A- udroi:nie nie dr6g oddechowych, B- sprawdzenie oddcchu mctod<t:
widzct, styszct, czujct, C - sprawdzenie
oznak kr<tzenia); jesli stwierdzasz prawidlowy oddech, ul6z poszkodowanego
w pozycj i bezpiecznej na baku;
a zapewnij poszkodowanem u komfort termiczny (koc, plaszcz).
UWAGA! ie wkladaj twardych
przedmiotow mictdzy zctbY podczas
drgawek! Grozi to wylamaniem zctbow oraz
zad tawien iem!

o belkorl iwa mowa, brak o rie ntacj i w czasie
i miejscu, nierozpoznawanie najblizszych;
o nagte zaburze nia widzen ia - chara kterystycz ne jest nied owidzen ie na jed no oko
lub niedowidzenie polov.ry pola widzenia;
o czasam i wymioty;
o zaburzen ia rownowagi;
o bol glowy;
o postctp uj'lCY niedowlad jednej strony ciala,
asymetria twarzy z opadnictciem kl!_cika ust.
W celu latwego rozpoznan ia o bjawow ewentualnego udaru mozgu amerykanscy naukowcy
opracowali test FAST. Ruchy rwarzy, ramton
i mowa chorego maj'l kluczowe znaczenie w d iagnozowaniu pierwszych symptomow udaru.

F (FACE), czyli twarz. W sytuacji podejrzen ia ud a ru
popros c horego 0 usmiechnictcie sict. W tym czasie obse rwowuj, czy jest zachowana symetrycznosc twarzy
pacjenta- jd li ktorys z k<tcikow usr o pada, moze to
nics te ty swiadczyc 0 udarze. Opadanie k<tcikow ust
jest e fektem os labie nia
i poraze nia m ictsni mimicznych twarzy.
A (ARM) , czyli ra mict. Popros pacjenta o zamkn ictcie oczu i wyci<tgnictcie konczyn gornych
do przodu wncttrzem dloni do gory. ] esli jedno
z ramion bctdzie nizej lub bctdzie opadac, maze
to oznaczac udar.
S (SPEACH ), czyli mowa. Chory wypowiada
proste zdanie, np. , Mam na im ict Adam", d obrze, by je powrorzyl. ] esli mowa chorego bctdz ie niewyrazna, belkot liwa lub je§li pacjen t
bctdzie mial problem z powtorzeniem zdania
i bctd zie je przekrctcal, jest tO z nak, ze mogl
nastl!_pic udar.
T (TIME) , czyli czas. W przypad ku wyst"!pie ni a
udaru, czas reakcji jest najwai:niejszy. J ei:el i
zaobscrwujcsz ktoryko lwick z wyzej wymienionych objawow u pacjenra, niezwl ocznie
wezwij pogotowie ratunkowe. Tylko dzictki
szybki ej pomocy medycznej oraz wl"!czen iu
prawidlowego leczenia mozna uratowac chorem u zycie! •

podkom. SYLWESTER CHROMIEC
piel~gniarz

Komenda Stoleczna Policji
zdj. pexels, unplash
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ies te ty pand e mia C OVID-1 9 nie od pu szcza. Mielismy
k r6tkie wytchnie nie p6in::t wiosn::t, lat e m i wczesn::t i esie ni::t. Wtedy wlas nie zd::tiyta si({ odbyc CZ(;(SC zawod 6w,
zwykle rrafi aj::tcych do cenrralnego kale ndarza imprez s portowo-re kreacyjnyc h, k t6 re swoim patro nat e m obejmowa t
w latac h poprzed nic h Kome ndanr G t6wny Poli cj i. Ni ekt6re
Z ni ch mi a ly to SZCZ((SCie, ze za plan owa no je dokl adni e
w t ym te rm ini e , inne byly prze noszo ne z m ies i<(cy, gd y
w Polsce trwala wal ka z pic rwsz::t fa l::t zakazcn koronawiru sem.
Wygraly te, k t6re przen ies iono na w rzes ie n lub pie rwsz::t polow(;{ pazd zie rnika. Duia cz(;(sc z nich odbyta si({ w syste mic
indywidualnym- koresponde ncyjnym , k t6ry nazywany b ywa
obecnie - wirtualnym. S po ro im p rez zostalo p rzez orga nizator6w prze loionych na przysz ly rok i naleiy m iec nad ziejc;:,
ie warunki pozwol::t, aby je przep rowadz ic .
Rok 2020 by! pierwszym od wie lu lat, na k r6 ry n ie spo rz::td zono harmonog ramu wydarzen sporrowych i turystycznych
obj(;(tych patronate m Komendanta G t6wnego Policji, kt6ry porz::td kowal dz iatalno§c rekre acyjn::t ws r6d mundurov.rych. ] ego
brak znacznie utrudnia organizacj(;{ s portowego iycia w Policji,
chocby w kwestii planowania n ienaklad aj::tcych si(;{ na sie bie
termin6w, naleiy wic;:c miec nad ziejc;:, ie w kolejnych latach
harmo nogram powr6ci.
Pande mi a C OVID -19 pokrzyiowata plany organizato rom
ni e mal wszystki c h przed s ic;:wzic;:c. Do ryczy to zar6wno lokaln ych zawod 6w, j ak t ych najwi((kszyc h, mi (;(d zynarod owyc h, tqcz nie z XXXII L e tnimi l g rzys kam i Olimp ijs kimi
w To kio, kt6re prze toiono na 202 1 r. Ale to nie znaczy, ie
ic h ni e planowano, nie przygotowywano i ze nie b yty wpisane
w cykl przygorowa n spo r towc6w, o rgani za t o r6w, kib ic6w
i s po nso r6w.
0 imprezach, kt6re zd::tiyly si<( odbyc, informuje my obok. •

PAWEt OSTASZEWSKI
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Memorial
Kamili

Kobiety
na murawie

Strzelali
weterani

6 wrze§nia br. na Stadionie Sl~skim w C horzowie
odbyl sict 11. Memorial Kamil i Skolimowskiej. Przypomnijmy, bo nie jes t tO fakt og61n ie znany i nader
rzadko przywolywany, :ie Kamila Skol imowska byla
funkcjon ariuszem srolecznej Pol icji w sropniu sier:ianta. W maju 2008 r. na naszych lamach ukazal
sict du:iy material o Niej pt. , M iociarka w mundurze" (warto zajrzec do naszego archiw um cyfrowego - https://gazeta.policja.pl/997/archiwum i poczytac o najm lodszej pol skiej zlotej medalisrce
oli mpijskie j). Kamila Skolimowska zmarla nagle
w wie ku 26 fat na zgrupowaniu kadry w Portugali i
18 lutego 2009 r. Byla pierwsz~ kobie t::t na swiecie,
kt6ra wywalczyla zloto w rzucie mlotem na igrzyskach ol impijskich (w 2000 r. w Sydney). Wie lokrotnie poprawiala swoje rekordy. W Policji slu:iyla
od 2004 r., najpierw w OPP, potem w KRP na warszawskiej Pradze, a od s ryczn ia 2008 r. - w Wydziale
D oskonalenia Zawodowego KSP.
Mi tyng lekkoatletyczny im ienia Kami li Skolimows kiej co roku gromadzi gwiazdy sportu z r6:inych zak~tk6w globu. W tym roku uwagc< kibic6w
skupit oszczepnik Johannes Ve tte r, kt6ry wynik iem 97,76 m ustanowi l rekord Niemiec i tym
samym- rekord memoriatu. Byl to jego wynik :iyciowy, kr6 ry s tal sict jednocze§n ie najlepszym rezultatem w tym sezonie na swiecie . Re prezentantka Polski M aria Andrejczyk rzucita oszczepem
na od legtosc 65,70 m, co sralo sict aktualnym rekordem mityngu. W pchnictciu kul::t Amerykan in
Ryan C rouse r wynikiem 22,70 m tak:ie usta nowit
nowy re ko rd memorialu, podobnie jak Brytyjka
Laura Muir, kt6ra w b iegu na 1500 m uzyskata
czas 3:58,24. Re preze ntantka Pols ki Pia Skrzyszowska, choc w biegu na 100m przez plotki zaictla trzecie miejsce, to wynikiem 13,19 ustanowila
rekord kraju junior6w.
Przypomnijmy, ze rekord Polskijunior6w w rzucie
mlote m caly czas nale:iy do Kamili Skolimowskiej,
kt6ry lekkoatletka ustanowi la 9 wrzesnia 200 1 r.
w M elbourne wynikie m 71,7 1 m. Iaromiast aktualny rekord Polski seniorek nalezy do An ity Wlodarczyk (82 ,98 m ) i zastal ustanowiony 28 sierpnia
2016 r. w Warszawie podczas si6dmej odslony Memorialu Kamili Skoli mowskiej. •

Z okazj i 95. rocznicy powolania
policji kobiecej w Polsce 29 sierpnia
br. na boisku Warszawskiego Centrum Sportu Mlodziezowego ,Agrykola" zorganizowano Og61nopolski
Turniej Pi lki o:inej Kobiet I PA
CUP 2020 o Pu char Prezyd enta
Sekcji Polskiej Mictd zynarodowego
Stowarzyszenia Policji IPA. Sportowe zmagania patronatem honorowym obj~l prezes PZP I Zbigniew
Boniek. iestety, ze wzglctdu na
pandemict COVID-19 turniej musial
zos tac okrojony do niezbctdnego minimum. Spotkanie uswietniaj::[Ce jubileusz kobiet w Policji rozegraly
w meczu pokazowym reprezentacje
TVP i IPA POLSKA. ~graly panie
w mundurach srosu nkie m bramek
3 : 1. W drugim przeprowadzonym
spotkaniu kobieca dru:iyna Wojska
Polskiego po konala 2 : 1 team pan
wystawiony przez KSP.
Turniej mial tak:ie wymiar charytatywny, zbierano pieni::tdze na rzecz
Fundacj i Pomocy Wdowom i Sie rorom po Poleglych Policjantach.
Gl6wny organ izator przedsi~twzictcia
mi. insp. w st. spocz. Andrzej , Pulkown ik" Kuczyns ki z Biura Komunikacji Spolecznej KGP zapowiedzial, ze od przyszlego roku letni
turniej bctd zie miat patrona, kt6rym
zostanie st. sier:i. Marcin Szpyruk
z KPP w Minsku Mazowieckiem.
Policjant zgi nql w sierpniu br. , ratuj~c nad Baltyk ie m tOn::[C::[ 12-latkct.
Letnie rozgrywki wzore m organizowanego zimq Mictdzynarodowego
Turnieju Slu:ib Mundurowych
w Pilce No:inej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja stan~ sict memorial em ku czei kol ejnego policjanta, kt6ry rotc< slubowania
wypelnil do konca. Marcin Szpyruk,
podobn ie jak Andrzej Struj, zgin~l
podczas urlopu, udowadniaj~c, ze
policjame m jest sict zawsze. •

WKomornicy, na terenie podwarszawskiej gminy
Wieliszew 26 wrze§n ia br. odbyly sict lll Zawody
Strzeleckie Weteran6w i Sym patyk6w o Puchar
Prezesa Stowarzyszenia Weteran6w D z ialan poza
Granicam i Rzeczypospolitej Polskiej.
Rywalizacjct przeprowad zono w dw6ch konkurencjach: strzelanie dokladne i strze lanie
szybkie, oba z pisroletu. W pierwszej najlepszy
okazal sict Andrzej Idzikowski. Na drugim miejscu uplasowal sict Grzegorz Tomczak, a na trzecim Jane k K. , kt6ry triumfowat w s trzelaniu
szybkim przed Dariuszem Przasnkiem i Grzegorzem Mi lewskim.
Najlepszym strzelcem calych zawod6w zostal
Janek K. , a najlepszq uczes tn iczkq - Agnieszka
Szymanik. •

PAWEt OSTASZEWSKI
zdj. autor

PAWEt OSTASZEWSKI
zdj. z archiwum organizator6w

P.Ost.
zdj. Andrzej Seta

Turniej tenisa
W dniach 28- 30 sierpnia br. w Kolobrzegu odbyl
sict Xlll C harytatywny Turniej T e nisa Z iemnego.
W nadmorskim kurorcie zawodn icy rywalizowali
w deblach i m ixtach deblowych. Puchar Komenda nta Gl6wnego Pol icji w kategori i par deblowych wywalczyli Artur G ruszczynski i Ryszard
Szczepanik, narom iast w mixrach- Joanna j oop
i Wieslaw Beszczynski. W walce o Puchar Prezyd enta Miasta Kolobrzeg triumfarorami okazali
sict Wojciech D ::tbrowski i Dariusz Biel.
Podczas imprezy przeprowadzono kwestct na
rzecz Fundacj i Pomocy Wdowom i Sierotom po
Poleglych Policjantach, w ramach kt6rej zebra no
14 700 z l. •

P.Ost.
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Pie rworn ie [J Misrrzosrwa Pol ski
Policji na Oysransie 100 km o Puchar Komendanta Gt6wnego Policji
zaplanowane byty na 26 kwiernia br.
Z powodu pandemii koronawirusa
zawody odwolano. Biegacze z Policji
mieli okazj<t zmierzyc si<t na t ym
dysransie w ramach A&M J ~DRA
SZEK ULTRAPARK w Pabianicach,
kr6ry osratecznie zorganizowano
w dniach 28-30 sierpnia br.
Pierwsze miejsce wsr6d policjant6w zajql Prze myslaw Kucharski
z KWP w Poz naniu, drugic- Rafat
Srramowski z KPP w K<tpnie ,
a rrzecie- Michal Banas z KMP
we Wroclawiu, reprezentujqcy TPA
Wroclaw. •

P.Ost.

grudzien 2020 r.

Bieg Zalogi
- korespondencyjnie
Bieg ku czci sie ri. Grzegorza Zalogi z KPP
w B<tdzinie, kt6ry 10 sierpnia 2003 r. zos ral
s mierrelnie posrrzelony podczas poscigu za
bandyrami, odbywa sic;: od wielu lat w rerenie
le§ nym miejscowosci HU[ki-Kanki. Obecnie
bieg ma rang<t Misrrzostw Policji w Biegu
Przelajowym i srartujq w nim nie rylko zawodnicy ze srodow iska policyjnego, ale
wszyscy, kr6rzy chcq uczcic Jego pami<tc, od
lar licznq grup<t sranowiq uczniowie klas
mundurowych szk61 ponadpodsrawowych.
W rym roku, z uwagi na pandemic;:
COVID- 19, bicg w tradycyjnym ksztalcie nie
m6gl si<t odbyc. O rganizarorzy zaproponowali
wi<tc formul<t indywidualnq. Kaidy ch<ttny
w dniach 18-25 pazdziernika br. musial pokonac w dowolnym miejscu 10 000 m (Policja,
s luiby mundurowe i zawodnicy OPE 1) lub
5000 m (m lodziei szkolna) . Pom iary i dane
biegu uczesrnicy przeslali do organizarora.
W rego rocznych XVII Og61nopolskich
Mi srrzosrwach Policji w Biegu Przelajowym
im. sieri. Grzegorza Zalogi ze wzglc;:du na
r6ine warunki, w kr6rych srarrowali biegacze, nie wyloniono zwyci<tzc6w i nie klasyfikowano wynik6w. Bieg ukonczylo ponad
I 00 os6b, oddajqc w ten spos6b hold bohaterskiemu policjanrowi. •

P.Ost.

Szachy
w Glucholazach
Zamiast w kwietniu mundurowi
szachisci rywalizowali w sierpniu.
XIX Tndywidualne Misrrzosrwa Polski Sluib Mundurowych w Szachach
odbyly si<t w dniach 25-30 sierpnia
br. w goscinnych jak zawsze Glucholazach.
W rywalizacji policyj nej zwyci<tiyl Dariusz Cyra z KSP, kt6ry wsr6d
wszystkich mundurowych zajql
czwarre m iejsce. Drug ie mi ejsce
wsr6d graczy z Pol icji zaj ql Andrzej
Plesiuk z KPP w Elku, a trzecie
- Przemys law Kopacz z KPP
w Mielcu. Cale misrrzosrwa wygral
Mareusz Tus ranowski z OSP
w Wte rzbcu, drug ie miejsce zajql
Robert Tusranowki z rej samej jednosrki, a rrzecie - Adam Lukasik
z ZK w Sie dlcach. •

P.Ost.
zdj. pixabay

Bieg Pamiqci
Syb1rakow
W tym roku 19 kwiernia miala odbyc si<t
pierwsza ed ycja Biegu Pamic;:ci Sybirak6w,
inicjatywy kom. Miroslawa Cydzika z KWP
w Olszryn ie, kt6ry znany jest rakie z naszych
lam6w jako pomyslodawca cie kawych przedsi<twzic;:c sporrowo-re kreacyj nych.
Z uwagi na stan epidemiczny zawod y przeniesiono na rermin powakacyjny, a nast<tpnie
zdecydowano sic;: rozegrac je w formul e korcspond e ncyjncj. Ch<ttni, kr6rzy chcieli
uczcic 80. rocznic<t wyw6zek Polak6w na zeslan ie, mog li to zrobic w wybranym przez
siebie miejscu w dniach 20-30 wrzesnia br.
Parame try biegu rrzeba bylo przeslac organizatorom do 4 pazdziernika br. W imprezie
na r6i nych d ysransach udz ial wzi<tlo prawie
100 biegaczy, w rym rakie najm lodsi , kr6rzy
mieli do pokonania od 100 do 1000 m. Bieg
g l6wny zaplanowano na d ystansie 10 km.
Dodarkowym celem imprezy byly aktywizacja i pomoc podopiecznym D omu d la Dzieci
im. Sybirak6w w Szymonowie, gd zie pie rworn ie bieg mial si<t odbyc. •

P.Ost.

grudzien 2020 r.

,Obserwacja transgraniczna"
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Trwajqcy do kor'lca grudnia 2020 r. projekt rna wartosc 6 549 086 zt
i zostat zrealizowany z Funduszu Bezpieczer'lstwa Wewn~trznego
na lata 2014-2020 - instrumentu na rzecz wsparcia finansowego
wsp6tpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przest~pczosci
oraz zarzqdzania kryzysowego.

,OBSERWACJA
TRANSGRANICZNA"
UNIAEUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
•

P

WEWN~TRZNEGO

Bezgranicwe
ber.pieczelistwo

orozumienie finansowe nr 13/PL/20 17/FBW
podpisano trzy lata wcze§niej, 30 maja 20 17 r.
Projekt zakladal zwic;kszenie stopnia wykorzystania przez pols4Policj(( srodk6w technicznych
i mecod scosowanych w procesie obserwacji transgran icznej poprzez zakup nowoczesnego sprzc;tu
do prowadzenia i dokumencowania obserwacji, podniesienie mozliwo§ci personalnych funkcjonariuszy
(szkolenia), jak r6wniez skonkretyzowanie schemat6w wsp61dziatania zgod nie z zapisami w Konwencj i Schengen, a takie udoskonalenie systemu
koordynacji obserwacji rransgranicznej, zwictkszenie
wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy w zakresie
wykorzysrania system6w wsparcia techn iki operacyjnej , szybkiego reagowania oraz wsp61pracy
z BMWP KGP oraz Biurem SIREN£. Kolejnym
celem bylo usprawn ie nie wsp6lnych d zialan ze
Straz~ Graniczn~ podczas bezposredniej wsp61pracy
przygranicznej; przeprowadze nie kaskadowych
szkolen z wykonywania dokumentacji foro-audiowideo w okresie utrzymania projektu w ramach
wlasnych przedsictwzictc szkole niowych; wypracowanie najlepszych i najskuteczniejszych sposob6w
zapobiegania przesrctpczosci transgranicznej podczas wsp6lnych dzialan policji polskiej i kraj6w UE
oraz Strazy Graniczncj.
W ramach projekru 5 pazdziernika 20 17 r.
w Warszawie zreal izowano mictdzynarodowe seminarium uzgodnien iowe dla 52 funkcjonariuszy
policj i polskiej, nie mieckiej, slowackiej, czeskiej,
austriackiej i wctgierskiej, podczas kt6rego om6wiono zasady wsp61pracy mictdzynarodowej i wypracowa no wsrc;pne scenariusze i zaloze nia do
wsp61nych cwiczen. Na porrzeby szkoleniowe kupiono m.in. pam ictci masowe, flipcharry, rorby
z nadrukie m , smycze irp.

W kolejnych Ia tach przeprowadzone zostaly szkolen ia w zakresie uzycia bezzalogowych urz~dzen
l a raj~cyc h wraz z uzyskaniem cerryfikar6w i upowazn ie n Urzctdu Lotnicrwa Cywilnego - przeszkolono l ~czn i e 88 funkcjona riuszy ze wszysrkich garnizo n6w w kraju. Kupiono rei zestaw anrydronowy
oraz 9 zesraw6w BSP, kr6rych uzycie przynos i wymierne e fekry w zakresie dostctpu do miejsc niebezpiecznych, trudno dostc;pnych oraz rejestracji
obrazu. Dokonano rakze zakupu nowoczcsnego
sprzct tu foro-wideo umozliwiaj~cego zbieranie materialow dowodowych bez bezposredn iego udzialu
obserwaror6w i p rzeszko lono z jego obslugi
108 funkcjonariuszy ze wszysrkich wydzial6w rechniki operacyjnej w kraju, kr6rzy obecnie prowadz~
szkolen ia kaskadowe.
Nastctpnym e tapem byty mic;dzynarodowe cwiczenia z obserwacji rransg ranicznej, kr6re odbyly
sict na rerenie szesciu pansrw Unii Europejskiej,
a po ich zakonczeniu zorganizowano w Polsce sporkan ie podsumowuj~ce na poziomie ekspercki m
w celu v.rymiany doswiadczen, uzgodnienia punktow kontakcowych, zakrualizowania obowi~zuj~
cych przepis6w prawnych i usrale nia procedur.
Zakrualizowano tez podrctcznik , Obse rwacja rransgranicz na", kt6ry przet lumaczono na 4 i ctzyki
i przekazano do uiyr ku jednosrkom u czes rnicz~
cym w projekcie. Pandemia COVID-19 unie mozliwila niestcty przcprowadzen ic mictdzynarodowego seminarium zamykaj~cego.
Doswiadczen ia z rea li zacj i projektu znacz~co
wp lyn(( ly na poprawc; wsp61pracy mictdzynarodowej w zakresie o bserwacji rransgranicznej, co
pozwala uznac Fundusz Bezpieczenstwa Wewnc;rrznego za instrument finansov.ry, kt6ry skuteczn ie wspi era Policj (( i stuzby, p rzyczy n iaj~c
si<; do poprawy bezpieczenstwa. •
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