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PAMIĘĆ
Losy przedwojennych policjantów i ich rodzin
Hieronim, syn Stefana – ostatni raz widział ojca, starszego
przodownika PP, dwa dni przed wybuchem wojny

POLICYJNY PITAWAL
Skazani na śmierć
Motyką i ogniem – zbrodnia w noc Zaduszek

TYLKO ŻYCIE
Potrafię kibicować – Euro 2012
Przykład idzie z Mikołowa – śląscy policjanci pomyśleli, jak
do Euro 2012 przygotować młodzież, aby ukrócić burdy
na stadionach

PRAWO
Projekt zmian w k.p.o.w.
Mandaty – obowiązujące postępowanie mandatowe budzi wiele
kontrowersji, w KGP powstał projekt jego usprawnienia

SPORT
Taekwondo
Czterokrotny medalista – mł. asp. Krzysztof Koperski z KMP we
Wrocławiu zdobył cztery medale na zawodach Pucharu Świata 

ROZRYWKA
Solowy debiut Czubaja
Profiler, który czuje bluesa – fragment powieści kryminalnej
Mariusza Czubaja pt.: „21:37”
Piotr Polk, aktor
Żandarm z San Domierza – podinsp. Orest Możejko, komendant
policji, to postać z serialu „Ojciec Mateusz”, grana przez Piotra
Polka
Okiem satyryka
Paluszek i główka, czyli żona rodzi
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KRAJ
Rozmaitości
Trzecia śmierć w celi; System Wczesnego Ostrzegania
na Dolnym Śląsku; WOŚP po raz XVII; Dzień Bezpiecznego
Internetu; Kolej na bezpieczeństwo; Wyrok za lincz; Morze krwi
w pilskiej SP; 800 tys. zł za śmierć? 

TYLKO SŁUŻBA
Czas pracy policjanta
Komu wolne, komu kasa – propozycje zmian w podejściu
do czasu pracy policjanta
Jak to wygląda u innych – w UE w większości państw płaci się
policjantom za nadgodziny
Logistyka
Poloneza czas... skończyć – nowe samochody dla Policji
Handel ludźmi
Żebraczy biznes – zwalczanie handlu ludźmi w aspekcie
zmuszania ofiar do żebractwa
Prewencja
Telefon zaufania dla najmłodszych – numer 116 111 działa już
trzy miesiące i dzwoni non stop
Dla tych, którzy walczą
Czerwona taktyka – to powiązanie medycyny pola walki z taktyką
szturmową
Struktury antynarkotykowe
Spece od prochów – dzięki nim walka z narkotykami będzie
skuteczniejsza

U NAS
SP W Katowicach
Dziesiąte urodziny – obchodzi najmłodsza policyjna placówka
edukacyjna
Wywiad z Dudą
Ja mam odwagę powiedzieć – rozmowa z Antonim Dudą,
przewodniczącym NSZZP
Jeden procent dla sierot i wdów
Pomóżmy fundacji pomagać – pamiętajmy o podopiecznych
fundacji i w tym roku

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY
Ryzykowne interwencje
Uwaga, cukrzyk! – najważniejszą wskazówką pozwalającą
odróżnić cukrzyka od pijanego jest woń acetonu z ust 

PROWOKACJE
Wyrok za działania w ramach obowiązku
Ja, Tomasz, pirat drogowy… – kontroler rd skazany przez sąd
za wykroczenia popełnione podczas pracy z wideorejestratorem

PASJE
Podróże w obiektywie
Zima w Ameryce Południowej – kom. Robert Horosz z KGP na co
dzień zajmuje się kontaktami z prasą, podczas urlopów
– kontaktami z mieszkańcami egzotycznych części świata
Jubileusz chóru podlaskiej KWP
Niebieskie muzykowanie – podczas koncertu jubileuszowego
chór zaprezentował program, który był dużym wydarzeniem
muzycznym

zdjęcia na okładce Anna Michejda i Andrzej Mitura
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System Wczesnego Ostrzegania 
na Dolnym Śląsku

O warsz ta tach dla prze ło żo nych z pio nu kry mi nal ne go opol skiej

KWP, czy li o pro gra mie Sys tem Wcze sne go Ostrze ga nia, pi sa li śmy

w nu me rze paź dzier ni ko wym ub.r. Po nie waż po mysł się spraw dził,

w śla dy Opo la po szedł Wro cław – w pierw szej edy cji te go pro gra mu

na Dol nym Ślą sku wzię ło udział 12 na czel ni ków wy dzia łów i sek cji

kry mi nal nych z ca łe go wo je wódz twa. 

W tym ro ku w gar ni zo nie dol no ślą skim pla no wa ne są ko lej ne edy -

cje tych warsz ta tów, tak że dla pio nu pre wen cji. Ce lem szko leń jest

do star cze nie ich uczest ni kom umie jęt no ści szyb kie go roz po zna wa -

nia nie pra wi dło wych za cho wań pod wład nych i sku tecz ne go re ago -

wa nia na nie. �

Dzień Bez piecz ne go In ter ne tu
Z ini cja ty wy Ko mi sji Eu ro pej skiej od pię ciu lat w lu tym ob cho dzo -

ny jest Dzień Bez piecz ne go In ter ne tu. Cel te go przed się wzię cia to

pro pa go wa nie dzia łań na rzecz bez piecz ne go do stę pu dzie ci i mło dzie -

ży do za so bów in ter ne to wych, uświa do mie nie ro dzi com, na uczy cie lom

i wy cho waw com pro ble mu bez pie czeń stwa dzie ci w In ter ne cie oraz

na gło śnie nie te ma tu bez pie czeń stwa on -li ne. W tym ro ku DBI ob cho -

dzi my 10 lu te go, a je go or ga ni za to ra mi w Polsce są Fun da cja Dzie ci 

Ni czy je i Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. �

Ko lej na bez pie czeń stwo
To na zwa ak cji pro fi lak tycz nej, któ rej pa tro nu je ko men dant

głów ny Po li cji. Roz po czę ła się w stycz niu br. i do ty czy bez pie czeń -

stwa na ob sza rach ko le jo wych. Przy współ pra cy z Biu rem Pre wen -

cji KGP po wsta ły pla ka ty in for mu ją ce pa sa że rów o pod sta wo wych

za sa dach bez pie czeń stwa w cza sie po dró ży oraz ko lo ro wan ki dla

dzie ci – do wy ko rzy sta nia ja ko ma te riał edu ka cyj ny w cza sie za jęć

szkol nych.

12 lu te go w KGP od by ło się po sie dze nie ze spo łu ds. bez pie czeń -

stwa na ob sza rach ko le jo wych. Prze wod ni czył mu gen. insp. An drzej

Ma te juk. Ze spół po wo ła no dzię ki Po ro zu mie niu o współ dzia ła niu
w za kre sie stra te gii zmie rza ją cej do po pra wy bez pie czeń stwa na ob sza -
rach ko le jo wych, które zostało pod pi sa ne w lip cu 2004 r. przez 

ko men dan tów głów nych Po li cji, Stra ży Gra nicz nej i Żan dar me rii

Woj sko wej oraz Spół kę PKP SA. �

Wy rok za lincz
Sąd Okrę go wy w Olsz ty nie ska zał na czte ry la ta wię zie nia trzech

bra ci W., To ma sza, Krzysz to fa i Mi ro sła wa, spraw ców lin czu we

Wło do wie, do któ re go do szło w lip cu 2005 r. Są sie dzi, w tym trzej

oskar że ni, za ata ko wa li i za bi li re cy dy wi stę Jó ze fa C., któ ry cho dził

po wsi z ma cze tą i gro ził lu dziom. Miesz kań cy wio ski tłu ma czy li,

że do ko na li sa mo są du, po nie waż po li cja, mi mo ich próśb, nie re -

ago wa ła. Obroń cy oskar żo nych bra ci W. za po wie dzie li zło że nie

ape la cji. �
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11 stycz nia Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej

Po mo cy za gra ła już po raz 17., w tym ro ku na

rzecz wcze sne go wy kry wa nia no wo two rów

u dzie ci. Aby zbiór ki pie nię dzy i im pre zy to -

wa rzy szą ce fi na ło wi prze bie ga ły spo koj nie,

za bez pie cza ło je po nad 13 tys. po li cjan tów

wspie ra nych przez straż ni ków miej skich

i żan dar me rię woj sko wą. Od no to wa no w su -

mie 62 in cy den ty, ta kie jak roz bo je, kra dzie -

że pie nię dzy z pu szek i sa mych pu szek oraz

za trzy ma no 44 oso by, w tym 13 nie let nich.

Po li cja przy łą czy ła się do Or kie stry tak że

po przez róż ne go ro dza ju kon kur sy, po ka zy

sprzę tu i li cy ta cje. Na Al le gro moż na by ło

wy li cy to wać m.in. ręcz nie wy ko na ny, je -

dwab ny dy wan prze ka za ny ko men dan to wi

głów ne mu gen. insp. An drze jo wi Ma te ju ko -

wi przez de le ga cję Re pu bli ki Azer bej dża nu.

Dy wan zo stał sprze da ny za 3400 zł, a po nad

200 zł za pła co no za gra fi kę kom pu te ro wą au -

tor stwa Mar ka Sza łaj skie go z Wy dzia łu Pra -

so we go KGP. �

zdj. Ma rek Kru pa

WOŚP po raz XVII
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800 tys. zł za śmierć? 
Ro dzi na 21-let nie go mo to cy kli sty, któ ry w lip cu 2006 r. zo stał śmier -

tel nie po strze lo ny przez po li cjan ta, do ma ga się 800 tys. zł od szko do -

wa nia. Męż czy zna nie miał pra wa jaz dy na mo to cykl, dla te go nie

za trzy mał się na po li cyj nej blo ka dzie, zor ga ni zo wa nej po na pa dzie na

hur tow nię w Kra śni ku. Zo stał śmier tel nie po strze lo ny w ple cy. 

Pod czas roz pra wy w lu bel skim są dzie peł no moc nik ro dzi ny za bi -

te go wy stą pił o moż li wość za po zna nia się z po li cyj ną in struk cją po -

stę po wa nia w ta kich sy tu acjach. �

Spo tka nie mi ni strów w Pra dze
15 stycz nia w sto li cy Czech od by ło się spo tka nie mi ni strów spra -

wie dli wo ści i spraw we wnętrz nych, w któ rym wzię li udział przed -

sta wi cie le kra jów Unii Eu ro pej skiej oraz m.in. Szwaj ca rii, Nor we gii,

Is lan dii, Liech ten ste inu, Chor wa cji, Ma ce do nii i Tur cji. Pol skę re -

pre zen to wał mi ni ster Grze gorz Sche ty na. Na spo tka niu roz ma wia no

m.in. o po trze bie od po wied nie go za bez pie cze nia i mo ni to ro wa nia

roz wo ju no wych roz wią zań tech no lo gicz nych, któ re mo gą być wy ko -

rzy sty wa ne przez śro do wi ska kry mi nal ne i ter ro ry stycz ne. Po ru szo -

no też pro blem ochro ny gra nic i po li ty ki azy lo wej oraz

mię dzy na ro do wej ochro ny dzie ci, zwłasz cza w aspek cie dzie cię cej

por no gra fii i nie le gal ne go wy ko rzy sta nia In ter ne tu. Przed sta wi cie le

Czech po in for mo wa li też o za re je stro wa niu eu ro pej skiej do me ny

www.alert child.eu, słu żą cej wy mia nie in for ma cji o po szu ki wa niach

za gi nio nych dzie ci. 

Po nad to za je den z prio ry te tów cze skiej pre zy den cji w UE w tym

pół ro czu uzna no pra ce nad SIS II i za pew nio no o sta ra niach w ce lu

oży wie nia prac nad tym sys te mem. �
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Trze cia śmierć w ce li
Ro bert Pa zik, ska za ny na do ży wo cie za za bój stwo i po rwa -

nie Krzysz to fa Olew ni ka, po wie sił się w za kła dzie kar nym
w Płoc ku. To już trze cie sa mo bój stwo wśród spraw ców za -
mie sza nych w śmierć sy na biz nes me na z Dro bi na.

Pierw szy był Woj ciech Fra niew ski, herszt gru py. Po wie sił się w ce -

li w czerw cu 2007 r., jesz cze przed roz po czę ciem pro ce su. Dru gi był

Sła wo mir Ko ściuk, ska za ny na do ży wo cie za mor der stwo i upro wa -

dze nie Olew ni ka. Po wie sił się w kwiet niu ub.r., kil ka dni po ogło -

sze niu wy ro ku do ży wo cia. Pa zik, któ re mu Fra niew ski wy zna czył ro lę

ka ta, po peł nił sa mo bój stwo 19 stycz nia. 

Jesz cze przed czwar tą ra no wszyst ko by ło w po rząd ku. Straż nik płoc -

kie go wię zie nia wi dział Pa zi ka przez wi zjer w drzwiach, ale gdy przed

4.40 spoj rzał na ekran mo ni to ra, już go nie by ło. 6 mi nut póź niej z do -

wód cą i za stęp cą do wód cy otwo rzy li

drzwi ce li: męż czy zna wi siał na prze -

ście ra dle za wią za nym na kra cie, któ ra

od dzie la ła drzwi wej ścio we od ce li.

Ka me ra nie obej mo wa ła te go miej sca.

W za kła dzie by ło aku rat po go to wie

(przy je cha ło do in ne go więź nia), pod -

ję to więc na tych miast ak cję re ani ma -

cyj ną. Bez skut ku. Pa zik nie żył.

Ka rę do ży wot nie go wię zie nia Ro -

bert Pa zik od sia dy wał w wię zie niu

w Sztu mie. Był tam od ma ja 2007 ro -

ku. W grud niu 2008 sąd ape la cyj ny

utrzy mał wy rok do ży wo cia. 9 stycz nia

Pa zik zo stał prze wie zio ny do Płoc ka.

19 stycz nia w są dzie w Sierp cu, od da lo nym 40 km od Płoc ka, mia ła się

od być spra wa, w któ rej był oskar żo ny o po moc nic two w roz bo ju. 

Gdy in for ma cja o je go sa mo bój stwie po ja wi ła się w me diach, wy -

bu chła po li tycz na bu rza. Jak mo gło dojść do trze ciej śmier ci w ce li?

Kto za nią od po wia da? – py ta li dzien ni ka rze. Dy rek tor za kła du kar -

ne go w Płoc ku tłu ma czył, że ce la by ła mo ni to ro wa na i funk cjo na riu -

sze co go dzi nę za glą da li przez wi zjer do ce li Pa zi ka. Fakt, że ka me ra

nie do cie ra ła do ką ci ka sa ni tar ne go, tłu ma czył z ko lei Zbi gniew

Ćwią kal ski, mi ni ster spra wie dli wo ści. 

– Zgod nie ze sta no wi skiem rzecz ni ka praw oby wa tel skich, nie jest

mo ni to ro wa ny ką cik sa ni tar ny w tych wię zie niach, tak że za wsze ist -

nie je moż li wość po peł nie nia sa mo bój stwa – mó wił. 

Da nu ta Olew nik-Cie pliń ska, sio stra za mor do wa ne go Krzysz to fa

Olew ni ka, jest prze ko na na, że sa mo bój stwo mia ło na ce lu uci szyć

oso by, któ re wie dzą wię cej. – To nie jest przy pa dek – mó wi ła.

Dzień po śmier ci Ro ber ta Pa zi ka pre mier Do nald Tusk przy jął dy -

mi sję mi ni stra spra wie dli wo ści Zbi gnie wa Ćwią kal skie go. Od wo ła ni

zo sta li rów nież wi ce mi ni ster spra wie dli wo ści Ma rian Ci chosz, pro ku -

ra tor kra jo wy Ma rek Sta szek, szef Służ by Wię zien nej Ja cek Po mian -

kie wicz i dy rek tor płoc kie go wię zie nia Ar tur Ko wal ski.

– Od kil ku lat nie któ rzy urzęd ni cy, nie któ re służ by po przez za nie cha -

nia, za nie dba nia, złe po ję cie ru ty ny za wo do wej nie są w sta nie za pa no -

wać nad zda rze nia mi i nie potrafią wy ja śnić wszyst kich oko licz no ści

te go dra ma tu – mó wił pod czas kon fe ren cji pra so wej pre mier Do nald

Tusk. Do dał rów nież, że spra wę upro wa dze nia i śmier ci Krzysz to fa

Olew ni ka po win na wy ja śnić ko mi sja śled cza. Te go sa me go zda nia jest

An drzej Czu ma, no wy mi ni ster spra wie dli wo ści, któ ry w pierw szym

dniu swo je go urzę do wa nia spo tkał się z ro dzi ną Olew ni ków.

Śledz two w spra wie śmier ci Ro ber ta Pa zi ka pro wa dzi Pro ku ra tu ra

Okrę go wa w Ostro łę ce. �

AK
zdj. PAP/Grzegorz Michałowski

Mo rze krwi w pil skiej SP
231 litrów krwi od da li ho no ro wo w ubie głym ro ku słu cha cze Szko -

ły Po li cji w Pi le. Wśród krwio daw ców by li tak że po li cjan ci, któ rzy po -

sta no wi li zo stać daw ca mi szpi ku. Na po cząt ku stycz nia słu cha cze,

człon ko wie dzia ła ją ce go przy pil skiej Szko le Po li cji Klu bu Ho no ro -

wych Daw ców Krwi PCK, od da li na rzecz Wiel kiej Or kie stry Świą -

tecz nej Po mo cy po nad 6 l krwi. �

oprac. AW
zdj. SP w Pi le

Robert Pazik na sali rozpraw
Sądu Okręgowego w Płocku

Zaproszenie na mistrzostwa
KGP ra zem z Za rzą dem Wo je wódz kim NSZZP w dniach 6–7 lu -

te go or ga ni zu ją Mi strzo stwa War sza wy Służb Mun du ro wych

w Ha lo wej Pił ce Noż nej. Re pre zen ta cje Po li cji, Pań stwo wej Stra -

ży Po żar nej, Stra ży Gra nicz nej, BOR, CBA, ABW, stra ży miej skiej

i MON bę dą wal czy ły o pu cha ry ufun do wa ne przez NSZZP i ko -

men dan ta głów ne go Po li cji. Mi strzo stwa od bę dą się w ha li spor -

to wej Dziel ni co we go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji War sza wa -Pra ga

Pół noc przy ul. Sza naj cy 17/19. Ser decz nie za pra sza my nie tyl ko

spor tow ców! �
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40 godzin służby tygodniowo – taka norma obowiązuje polskiego policjanta. Jeśli przepracuje więcej, przysługuje
mu prawo do czasu wolnego w równym wymiarze (wyjątkiem są osoby z dodatkami funkcyjnymi, pozbawione tej

możliwości), ewentualnie rekompensata pieniężna przyznawana ze środków rady powiatu/gminy na mocy
stosownego porozumienia między władzami lokalnymi a właściwym komendantem. Tyle teoria. 

W rze czy wi sto ści z od bio rem nad go dzin by wa róż nie – zwłasz -

cza w ma łych jed nost kach, gdzie pra ca po nad nor mę jest je -

dy nym spo so bem na za ła ta nie bra ków ka dro wych, lub

w nie któ rych ro dza jach służ by, gdzie sam cha rak ter czyn no ści/licz ba

zda rzeń wy mu sza nad go dzi ny (np. do cho dze niow cy, kie row cy). 

Po wszech ną prak ty ką jest „przy mu so we” udzie la nie zgo dy na od biór

– nie wte dy, gdy po li cjant rze czy wi ście te go po trze bu je, ale w cza sie,

któ ry prze ło żo ny uzna za wła ści wy. By wa też, że zgo da ta ka w ogó le

nie jest udzie la na, ani nie jest przy zna wa na re kom pen sa ta pie nięż -

na za nad go dzi ny. W pierw szym pół ro czu 2008 ro ku po li cjan ci wy pra -

co wa li łącz nie 1 770 997 nad go dzin, z cze go za 472 915 nie udzie lo no

im cza su wol ne go ani nie wy pła co no re kom pen sa ty pie nięż nej.
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CO NA TO ZE SPÓŁ?
NSZZ Po li cjan tów nie jed no krot nie po ru szał pro blem, ale za wsze na -

po ty kał na mur nie zro zu mie nia ze stro ny służ bo wej. Moż na jed nak

mó wić o zmia nie w po dej ściu do za gad nie nia, sko ro ko men dant

głów ny po wo łał ze spół, któ re go za da niem by ło prze ana li zo wa nie

prze pi sów do ty czą cych cza su pra cy po li cjan tów, w tym za sa d ewi -

den cji i norm, wy na gra dza nia za służ bę po nad przy ję tą nor mę, w go -

dzi nach noc nych oraz dniach usta wo wo wol nych od pra cy. Za koń czył

on pra cę 30 li sto pa da 2008 ro ku i prze ka zał MSWiA na stę pu ją ce pro -

po zy cje:

– okre so wej wy pła ty re kom pen sa ty fi nan so wej za prze pra co wa ne

go dzi ny nad licz bo we dla nie któ rych po li cjan tów,

– roz sze rze nia upraw nień do cza su wol ne go za służ bę po nad usta -

wo wą nor mę,

– ska ta lo go wa nia sy tu acji, w któ rych po li cjan tom za wy słu żo ne

nad go dzi ny nie bę dzie przy słu gi wał od biór cza su wo lne go lub re -

kom pen sa ta pie nięż na (np. udział w ope ra cjach po li cyj nych).

Ze spół od rzu cił pro po zy cje wy dłu że nia okre su, w któ rym usta la

się za da nia służ bo we po li cjan ta (obec nie 40-go dzin ny ty dzień), oraz

wpro wa dze nia li mi tu nad go dzin, po wy żej któ re go mógł by zdez or ga -

ni zo wać służ bę w ogni wach pra cu ją cych w sys te mie cią głym lub

zmia no wym.

Pro po zy cje ze spo łu do ty czą zmian w spo so bie ewi den cjo no wa nia

cza su pra cy, spre cy zo wa nia po ję cia „służ ba w po rze noc nej”, a tak że

ko niecz no ści za gwa ran to wa nia po li cjan tom co naj mniej jed nej wol -

nej so bo ty i nie dzie li (łącz nie) w mie sią cu.

PŁAT NE NAD GO DZI NY
Obec nie je dy nym fi nan so wym wy na gro dze niem za nad go dzi ny są

pie nią dze prze ka zy wa ne przez ra dę gmi ny/po wia tu za tzw. służ by

do dat ko we. W myśl pro po no wa nych przez ze spół roz wią zań, wzo -

rem po zo sta łych służb pod le głych MSWiA, Po li cja mo gła by pła cić

funk cjo na riu szom tak że za in ne for my po nadnor ma tyw ne go cza su

pra cy – je śli w da nym okre sie roz li cze nio wym nie udzie lo no by im

cza su wol ne go w wy mia rze rów nym prze pra co wa nym nad go dzi nom.

Okres roz li cze nio wy wy no sił by 3 mie sią ce, a wy so kość fi nan so wej

re kom pen sa ty wy no si ła by 1/30 część mie sięcz ne go upo sa że nia za -

sad ni cze go wraz z do dat ka mi o cha rak te rze sta łym za każ de roz po -

czę te 8 go dzin nad licz bo wych.

Zwięk szy ła by się rów nież licz ba funk cjo na riu szy upraw nio nych

do te go ro dza ju wy na gro dzeń. Te raz przy wi le ju od bie ra nia cza su wol -

ne go lub ewen tu al nych re kom pen sat pie nięż nych po zba wie ni są

wszy scy po li cjan ci otrzy mu ją cy do dat ki funk cyj ne. Ze spół za pro po -

no wał, by ogra ni cze nie to mia ło za sto so wa nie wy łącz nie w sto sun ku

do ko men dan tów szkół po li cyj nych i po li cjan tów po wo ły wa nych

na sta no wi ska służ bo we, gdyż „w wie lu przy pad kach róż ni ce wy stę -

pu ją ce po mię dzy kwo ta mi przy zna nych po li cjan tom do dat ków służ -

bo wych oraz funk cyj nych są nie znacz ne i nie re kom pen su ją

po li cjan tom zaj mu ją cym sta no wi ska kie row ni cze (sa mo dziel ne),

zwłasz cza niż sze go szcze bla, bra ku upraw nie nia wy ni ka ją ce go

z art. 33 ust. 3 usta wy o Po li cji”.

Wpro wa dze nie od płat no ści za nad go dzi ny, we dług sza cun ków ze -

spo łu, kosz to wa ło by Po li cję 13 487 508 zło tych, któ re mia ły by zo -

stać wy go spo da ro wa ne z fun du szu na upo sa że nia po li cjan tów, głów -

nie ze środ ków po cho dzą cych z wa ka tów. Tryb przy zna wa nia re kom -

pen sat mu siał by zo stać okre ślo ny w roz po rzą dze niu mi ni stra SWiA,

wy da nym na pod sta wie zmie nio nej usta wy o Po li cji. 

WOL NE PO NOC CE
In no wa cją w po dej ściu do cza su pra cy po li cjan ta by ło by też, re ko -

men do wa ne przez ze spół, wpro wa dze nie ob li ga to ryj ne go udzie la nia

funk cjo na riu szo wi peł nią ce mu służ bę w po rze noc nej w sys te mie

zmia no wym (po 8 go dzin) co naj mniej 14 go dzin wol ne go po 8 go -

dzi nach służ by w miej sce obec nych 10 go dzin wol nych (i 48 go dzin

po 5 ko lej nych służ bach no cą).

Od no śnie do służb peł nio nych w 12-go dzin nym sys te mie zmia no -

wym po za po rą noc ną ze spół za pro po no wał od stą pie nie od ob li ga to -

ryj ne go do tych czas udzie la nia po li cjan tom 24 go dzin wol ne go po

12 go dzi nach służ by na rzecz udzie la nia co naj mniej 12 go dzin wol -

ne go po ta kiej zmia nie.

Sa mo po ję cie „służ by w po rze noc nej” nie jest do tąd jed no znacz -

nie zde fi nio wa ne w we wnętrz nych prze pi sach; nie ma też okre ślo ne -

go li mi tu ta kich służb w cią gu mie sią ca. Pro po zy cje zmian „służ bą

w po rze noc nej” okre śla ją co naj mniej 4-go dzin ną pra cę mię dzy 

22.00 a 6.00. Funk cjo na riusz mógł by peł nić w mie sią cu mak sy mal nie

osiem 12-go dzin nych lub dzie sięć 8-go dzin nych służb w po rze

nocnej.

Su ge stią ze spo łu jest rów nież roz sze rze nie krę gu po li cjan tek i po -

li cjan tów zwol nio nych od peł nie nia ta kich służb. Do tych czas wy łą -

czo ne z nich by ły ko bie ty w cią ży oraz je dy ni opie ku no wie dziec ka

w wie ku do lat ośmiu lub oso by wy ma ga ją cej sta łej opie ki. Do łą czyć

do nich mia ły by ko bie ty kar mią ce dziec ko pier sią i jed no z ro dzi ców

w sy tu acji, gdy obo je są po li cjan ta mi.

WEEK END DLA RO DZI NY, 
EWI DEN CJA DLA PO LI CJAN TA
Ko lej ną pro po zy cją ze spo łu jest za gwa ran to wa nie po li cjan tom mi ni -

mum jed nej wol nej so bo ty i nie dzie li (łącz nie) w mie sią cu. Obec -

nie obo wią zu ją ce prze pi sy nie mó wią nic na ten te mat, tak że

funk cjo na riu szo wi moż na wy zna czyć służ by w każ dy week end

w mie sią cu.

Czas pra cy po li cjan ta i wy da nie po le ce nia je go prze dłu że nia miał -

by być ewi den cjo no wa ny w sto sow nym re je strze pro wa dzo nym przez

prze ło żo ne go wła ści we go w spra wach oso bo wych (obec nie kie row nik

ko mór ki or ga ni za cyj nej tyl ko wy da je po le ce nie prze dłu że nia cza su

pra cy i po wia da mia o tym te go prze ło żo ne go). Na żą da nie ewi den -

cja by ła by udo stęp nia na do wglą du po li cjan to wi.

Pro po zy cje zmian tra fi ły do MSWiA, któ re ma się do nich usto sun -

ko wać. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
ilustracja Krzysztof Zaczkiewicz

Przy pisaniu artykułu posiłkowałem się prezentacją zamieszczoną 
na Internetowym Serwisie Policyjnym www.isp.policja.pl
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472 915 – za ty le nad go dzin nie za pła co no ani nie udzie lo no cza su wol ne go 
w pierw szym pół ro czu 2008 r.

1 770 997 – ty le nad go dzin wy pra co wa li po li cjan ci w pierw szym pół ro czu 2008 r.
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Jak to wy glą da 
u in nych?

Cze chy: 7,5 go dzi ny pra cy
plus pół go dzi ny na po si łek
przez pięć dni, co da je 37,5

go dzi ny „czy stej” służ by ty go dnio wo; pierw -
szych 150 nad go dzin nie jest w ża den spo sób
gra ty fi ko wa nych, do pie ro od 151. nad go dzi ny
do sta je się w za mian wol ne lub pie nią dze
w wy so ko ści rów nej wy na gro dze niu za nor -
mal ny czas pra cy.

Es to nia: 40-go dzin ny ty -
dzień pra cy; usta lo ny li mit
nad go dzin – mak sy mal nie

4 ty go dnio wo; za pra cę po nad nor mę moż na
mieć wol ne, ale zwy kle po li cjan ci wy bie ra ją re -
kom pen sa tę pie nięż ną.

Fin lan dia: Czas pra cy 
li czo ny jest w cy klach
3-ty go dnio wych, w trak cie

któ rych po li cjant mu si prze pra co wać 114 go -
dzin i 45 mi nut (ty go dnio wo da je to 38 godz.
i 15 min). Na stęp nych 18 nad go dzin jest do -
dat ko wo płat nych – plus 50 proc.; od 19. nad -
go dzi ny wzwyż fiń ska po li cja pła ci swo im
funk cjo na riu szom po dwój ną staw kę.

Fran cja: Funk cjo na riu sze
po li cji pań stwo wej ma ją sta -
tus urzęd ni ków pań stwo -

wych, tak jak na przy kład na uczy cie le. Dla te go
pra cu ją 35 go dzin ty go dnio wo, a wszyst kie
nad go dzi ny ma ją płat ne. Żan dar me ria pań -
stwo wa ma na to miast sta tus służ by mi li tar nej.
Żan darm pra cu je 40 go dzin ty go dnio wo (teo -
re tycz nie), nie ma płat nych nad go dzin, a wol -
ne do sta je tyl ko po służ bie noc nej.

Ho lan dia: 36-, 38- lub 40-go -
dzin ny ty dzień pra cy, w za leż -
no ści od ro dza ju służ by;

za nad go dzi ny od bie ra się wol ne lub go tów kę.

Luk sem burg: 40-go dzin ny
ty dzień pra cy; nad go dzi ny nie
są płat ne, przy słu gu je wol ne.

Niem cy: za leż nie od lan -
du 40- lub 42-go dzin ny
(z nie co wcze śniej szą eme -

ry tu rą) ty dzień pra cy. Więk szość lan dów ma
obec nie mniej sze lub więk sze kło po ty fi nan -
so we, więc nad go dzi ny z re gu ły nie są płat ne,
je dy nie nie któ re służ by, jak ob ser wa cja (tzw.
jed nost ki spe cjal ne) i an ty ter ro ry ści ma ją je

Kwe stie zwią za ne z: nor mą cza su pra cy, moż li wo ścia mi prze dłu ża nia go
po nad nor mę, odbio rem cza su wol ne go za nad go dzi ny, re kom pen sa -
ta mi pie nięż ny mi za nad go dzi ny szcze gó ło wo re gu lu je dział szó sty „Czas 
pra cy” usta wy Ko deks pra cy z 26 czerw ca 1974 r.
Po li cjan ci nie pod le ga ją jed nak tym re gu la cjom; sto su ją się do nich
przepisy:
� Usta wy z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 –
ze zm.):
Art. 33. 1. Czas peł nie nia służ by po li cjan ta jest okre ślo ny wy mia rem je go obo -
wiąz ków, z uwzględ nie niem pra wa do wy po czyn ku.
2. Za da nia służ bo we po li cjan ta po win ny być usta lo ne w spo sób po zwa la ją cy
na ich wy ko na nie w ra mach 40-go dzin ne go ty go dnia służ by, w 3-mie sięcz nym
okre sie roz li cze nio wym.
3. W za mian za czas służ by prze kra cza ją cy nor mę okre ślo ną w ust. 2 po li cjan to -
wi udzie la się cza su wol ne go od służ by w tym sa mym wy mia rze, z wy jąt kiem przy -
pad ku, o któ rym mo wa w art. 112 ust. 3, al bo mo że mu być przy zna na
re kom pen sa ta pie nięż na, o któ rej mo wa w art. 13 ust. 4a pkt 1.
4. Prze pi su ust. 3 nie sto su je się do po li cjan ta upraw nio ne go do do dat ku funk cyj -
ne go.
5. Licz ba go dzin służ by prze kra cza ją cych nor mę okre ślo ną w ust. 2, za któ rą przy -
zna no re kom pen sa tę pie nięż ną, o któ rej mo wa w art. 13 ust. 4a pkt 1, nie mo że
prze kra czać 1/4 ty go dnio we go wy mia ru cza su służ by po li cjan ta w 3-mie sięcz nym
okre sie roz li cze nio wym.
6. Mi ni ster wła ści wy do spraw we wnętrz nych okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia,
roz kład cza su służ by, uwzględ nia jąc ty go dnio wy oraz dzien ny wy miar cza su służ -
by, przy pad ki prze dłu że nia cza su służ by po nad usta lo ną nor mę, a tak że wpro wa -
dze nie dla po li cjan tów zmia no we go roz kła du cza su służ by. Nad to roz po rzą dze nie
po win no okre ślić spo sób peł nie nia przez po li cjan tów dy żu rów do mo wych, jak też
wa run ki i tryb udzie la nia po li cjan tom cza su wol ne go od służ by lub przy zna wa nia
re kom pen sa ty pie nięż nej, o któ rej mo wa w art. 13 ust. 4a pkt 1, a po nad to gru py
po li cjan tów zwol nio nych z peł nie nia służ by w po rze noc nej, nie dzie le i świę ta.
Art. 13. 4a. Ra da po wia tu lub ra da gmi ny mo że prze ka zać, na wa run kach okre -
ślo nych w po ro zu mie niu za war tym mię dzy or ga nem wy ko naw czym po wia tu lub
gmi ny a wła ści wym ko men dan tem po wia to wym (miej skim) Po li cji, środ ki fi nan -
so we sta no wią ce do cho dy wła sne po wia tu lub gmi ny, dla Po li cji z prze zna cze -
niem na:
1) re kom pen sa tę pie nięż ną za czas służ by prze kra cza ją cy nor mę okre ślo ną
w art. 33 ust. 2,
2) na gro dę za osią gnię cia w służ bie,
dla po li cjan tów wła ści wych miej sco wo ko mend po wia to wych (miej skich) i ko mi -
sa ria tów, któ rzy re ali zu ją za da nia z za kre su służ by pre wen cyj nej.
Art. 112. 3. Po li cjan to wi uczest ni czą ce mu bez po śred nio, na pod sta wie po ro zu -
mie nia, o któ rym mo wa w art. 5a usta wy z dnia 22 sierp nia 1997 r. o bez pie czeń -
stwie im prez ma so wych (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 909), w za bez pie cze niu przez
Po li cję bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go w trak cie im pre zy ma so wej w cza -
sie, o któ rym mo wa w art. 33 ust. 3, wy pła ca się do dat ko we wy na gro dze nie za każ -
dą roz po czę tą go dzi nę wy ko ny wa nia tych czyn no ści, w wy so ko ści 2/170 kwo ty
prze cięt ne go mie sięcz ne go upo sa że nia za sad ni cze go po li cjan tów wraz z do dat -
ka mi o cha rak te rze sta łym, usta lo ne go za czer wiec ro ku ubie głe go i ogła sza ne -
go przez Ko men dan ta Głów ne go Po li cji w Dzien ni ku Urzę do wym Ko men dy
Głów nej Po li cji.
Art. 114. 1. Po li cjant zwal nia ny ze służ by otrzy mu je (...)
2) ekwi wa lent pie nięż ny za nie wy ko rzy sta ne urlo py wy po czyn ko we lub do dat ko -
we oraz za nie wy ko rzy sta ny czas wol ny od służ by przy zna ny na pod sta wie art. 33
ust. 3, nie wię cej jed nak niż za ostat nie 3 la ta ka len da rzo we.

oraz 
� Roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia
18 paź dzier ni ka 2001 ro ku w spra wie roz kła du cza su służ by po li cjan tów
(Dz.U. nr 131, poz. 1471)
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Cze ka my
An to ni Du da, 
prze wod ni czą cy 
Za rzą du Głów ne go NSZZ Po li cjan tów:
– Służ by pod le ga ją ce MSWiA: Straż Gra nicz -
na, Pań stwo wa Straż Po żar na ma ją unor mo -
wa ną roz po rzą dze nia mi kwe stię fi nan so wej
re kom pen sa ty za nad go dzi ny i prze pra co wa -
ne dni usta wo wo wol ne od pra cy. Wy jąt kiem
jest Po li cja, w któ rej moż na je dy nie ode brać
czas wol ny, ewen tu al nie otrzy mać pie nią dze,
ale tyl ko wte dy, gdy za do dat ko we służ by wy -
pła ci je gmi na bądź po wiat. Dla cze go mamy
być w gor szym po ło że niu niż po zo sta łe służ -
by? Od bie ra nie cza su wol ne go to zła prak ty -
ka, krzyw dzi funk cjo na riu szy. Czym in nym
jest moż li wość by cia z ro dzi ną w nie dzie lę lub
w dniu usta wo wo wol nym od pra cy, a czym
in nym od biór wol ne go gdzieś w środ ku ty go -
dnia. Czę sto zresz tą przy mu so wo, bo prze ło -
że ni ze zwa la ją na od biór nie wte dy, kie dy
po li cjant chce lub po trze bu je mieć dzień wol -
ny, ale gdy ma ją ta ką moż li wość. Stąd w ra -
mach spo ru zbio ro we go z ko men dan tem
głów nym Po li cji zna la zła się też spra wa re -
kom pen sa ty fi nan so wej za nad go dzi ny. To
po li cjant po wi nien de cy do wać, czy chce
gotów ki, czy od bio ru wol ne go za czas prze -
praco wa ny po nad okre ślo ną w usta wie
40-go dzin ną nor mę. Zwią zek nie jest do koń -
ca za do wo lo ny z te go, co wy pra co wał ze spół
po wo ła ny przez ko men dan ta głów ne go
do opra co wa nia no wych roz wią zań w tej kwe -
stii, nie mniej wi dzi my po stęp. Do tych czas bo -
wiem ile kroć po ru sza li śmy ten te mat, by ło to
jak rzu ca nie gro chem o ścia nę. Cze ka my
na sta no wi sko MSWiA, do któ re go skie ro wa -
no pro po zy cje zmian. �

Wy słu chał PK
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płat ne, ale w ogra ni czo nym za kre sie (np.
pierw szych 50 nad go dzin w ro ku), za po zo sta -
łe od bie ra się wol ne w cią gu mak sy mal nie 1–2
lat, po tym okre sie nie ode bra ne prze pa da ją. 

Sło we nia: 40-go dzin ny ty -
dzień służ by, nad go dzi ny są
płat ne.

Wiel ka Bry ta nia: 40-go dzin ny
czas pra cy, choć więk szość 
po li cjan tów pra cu je po nad tę 

nor mę, jed nak nad go dzi ny płat ne ma ją tyl ko
funk cjo na riu sze dwóch naj niż szych szcze bli 
– kon sta ble i sier żan ci. W ska li ro ku kosz tu je to bry -
tyj skich po dat ni ków po nad pół mi lio na fun tów. �

Opra co wa no na pod sta wie in for ma cji od pol skich 
ofi ce rów łącz ni ko wych i re dak to rów pism po li cyj nych

w pań stwach UE

Dzie sią te uro dzi ny
Szkoła Policji w Katowicach powstała w 1999 r. Jest najmłodszą
policyjną placówką edukacyjną i jednocześnie jedynym ośrodkiem
szkolenia policjantów na południu Polski. W połowie lutego świętuje
swoje dziesiąte urodziny, których patronem medialnym został
miesięcznik „Policja 997”.

Ka to wic ka szko ła spe cja li zu je się w kształ ce niu po li cjan tów pio nu pre wen cji, peł -

nią cych służ bę w spe cy ficz nych wa run kach aglo me ra cji. Ma sześć ko mó rek dy -

dak tycz no -wy cho waw czych (Za kład Służ by Pre wen cyj nej, Za kład Służ by

Kry mi nal nej, Za kład Wy szko le nia Spe cjal ne go, Za kład Ogól no za wo do wy, Wy dział

Me to dy ki i Or ga ni za cji Szko le nia oraz Wy -

dział Do wo dze nia i Wy cho wa nia), w któ rych

pra cu je 90 wy kła dow ców.

Szko ła Po li cji w Ka to wi cach ak tu al nie

kształ ci 600 słu cha czy róż nych ro dza jów

szko leń, a w tym ro ku ich licz ba wzro śnie

do 800. Przez dzie sięć lat ist nie nia pla ców ki

prze wi nę ło się przez nią niemal 20 tys.

policjantów.

NIE TYL KO MIA STECZ KO
W paź dzier ni ku 2007 r. szko ła otwo rzy ła

Wie lo funk cyj ne Cen trum Sy mu la cji Po li cyj -

nych, czy li tzw. mia stecz ko sy mu la cyj ne. 

Je go za da nie to prak tycz ne przy go -

to wa nie słu cha czy i przed sta wi cie li

in nych służb mun du ro wych do wy ko -

ny wa nia za dań w te re nie za bu do wa -

nym aglo me ra cji miej skich.

Ka to wic ka SP szko li nie tyl ko funk -

cjo na riu szy Po li cji. Przy współ pra cy ze

Ślą skim Ku ra to rium Oświa ty zor ga ni -

zowała za ję cia dla blisko 600 na uczy -

cie li, do ty czą ce m.in. bez pie czeń stwa

w ru chu dro go wym, sub kul tur i sekt

re li gĳ nych, zja wi ska prze mo cy do mo -

wej czy nar ko ma nii wśród nie let nich

oraz ich od po wie dzial no ści za czy ny

ka ral ne. 

W la tach 2003–2007 w ka to wic kiej szko le prze pro wa dzo no pięć edy cji Ogól no pol -

skich Za wo dów Po li cjan tów Dziel ni co wych „Dziel ni co wy Ro ku”.

NA EU RO PEJ SKIEJ ARE NIE
Szko ła Po li cji w Ka to wi cach współ pra cu je z po dob ny mi so bie pla ców ka mi w Pra dze,

Brnie, Ko szy cach i Iwa no -Fran kow sku. Współ pra ca z ni mi do ty czy rów nież pro jek tów

współ fi nan so wa nych z fun du szy eu ro pej skich. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Woj ciech Szwiec

Ka to wic kiej ju bi lat ce re dak cja „Po li cji 997” ży czy wie lu suk ce sów
w po sta ci zna ko mi cie wy szko lo nych „pre wen cju szy”, któ rzy prze cież
sta no wią po nad po ło wę pol skich po li cjan tów.

Pokazy w odbywającym się co roku dniu
otwartym szkoły to atrakcja dla zwiedzających,
szczególnie dla młodzieży

W październiku 2007 r. szkoła
otworzyła Wielofunkcyjne Centrum
Symulacji Policyjnych, czyli 
miasteczko symulacyjne
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Miesz kan ka Pa bia nic Ja dwi ga P. do ma ga się od Po li cji 400 tys.

zło tych od szko do wa nia dla sie bie, ty le sa mo na rzecz swo -

ich dzie ci oraz sta łej ren ty w wy so ko ści 1500 zło tych mie -

sięcz nie. Wszyst ko z po wo du śmier ci mę ża, któ ra, we dług niej,

na stą pi ła wsku tek źle prze pro wa dzo nej in ter wen cji po li cjan tów.

Cho ry na cu krzy cę 58-let ni Pa weł P. zo stał po trak to wa ny jak nie -

trzeź wy kie row ca.

PO TRAK TO WA LI JAK PI JA NE GO 
Roz pa trze nie po zwu pa ni P. jest wstrzy ma ne do cza su de cy zji pro ku -

ra tu ry, któ ra ba da, czy po li cjan ci zła ma li pra wo. Zde cy du je eks per ty -

za bie głych z kra kow skie go In sty tu tu Eks per tyz Są do wych, któ rzy

oce nią, ja ka by ła przy czy na zgo nu cho re go na cu krzy cę Paw ła P. i czy

po zo sta je w związ ku z in ter wen cją po li cjan tów. 

Zda rze nie mia ło miej sce w ubie głym ro ku. Dy żur ny KPP w Pa bia -

ni cach zo stał za alar mo wa ny te le fo nicz nie, że kie row ca re naulta 

je chał wę ży kiem i ude rzył w za par ko wa ny sa mo chód. Pa trol po li cyj -

ny zja wił się na miej scu ko li zji bar dzo szyb ko. Po li cjan ci oce ni li, że

kie row ca jest nie trzeź wy, na co wska zy wa ła „woń al ko ho lu z ust, beł -

ko tli wa mo wa i pro ble my z utrzy ma niem rów no wa gi” – jak na pi sa li

w no tat ni kach służ bo wych. Funk cjo na riu sze zde cy do wa li za wieźć za -

trzy ma ne go kie row cę do szpi ta la na ba da nie krwi. Kie row ca nie

chciał opu ścić po jaz du, beł ko tał, trzy mał się kie row ni cy, zo stał więc

przez po li cjan tów wy cią gnię ty si łą. Jak twier dzą funk cjo na riu sze,

męż czy zna był przy tom ny, ale kon takt z nim sta wał się co raz trud -

niej szy, mie li też pro ble my z wsa dze niem go do ra dio wo zu. 

We zwa li na po moc in ny pa trol, któ ry pod je chał więk szym sa mo -

cho dem. 

KTO ZGAR NIE WY NIK?
Gdy już po li cjan ci wieź li volks wa ge nem trans por te rem Paw ła P.

do szpi ta la na ba da nie krwi, w spra wę wtrą cił się kie row nik ogni wa

ru chu dro go we go, któ ry sły sząc od za stęp cy dy żur ne go o za trzy ma -

niu nie trzeź we go kie row cy, ka zał przy wieźć go do ko men dy i prze -

ka zać pa tro lo wi dro gów ki. Szef dro gów ki tłu ma czył za stęp cy

dy żur ne go, że „zda rze nie dro go we od po cząt ku do koń ca po win na za -

ła twić za ło ga ru chu dro go we go, po nie waż w przy pad ku nie trzeź we -

go za ło ga pa tro lo wo -in ter wen cyj na przy pi sze so bie wy ni ki”.

Po li cjan ci wy ko na li po le ce nie, a kie dy bę dąc już w ko men dzie, wy -

ja śnia li ten spór kom pe ten cyj ny, je den z nich otrzy mał przez te le fon

ko mór ko wy in for ma cję, że za trzy ma ny kie row ca Pa weł P. jest cu krzy -

kiem. Nie cze ka jąc na usta le nia, kto ma kon ty nu ować czyn no ści z za -

trzy ma nym, po sta no wi li na tych miast prze wieźć go do szpi ta la. By li

w po ło wie dro gi, gdy za stęp ca dy żur ne go ka zał im jed nak wra cać

i prze ka zać za trzy ma ne go kie row cę pa tro lo wi ru chu dro go we go, któ -

ry wła śnie nad je chał. Za wra ca jąc, funk cjo na riu sze zo ba czy li, że ich

pa sa żer za czy na się krztu sić i wy raź nie co raz go rzej się czu je, na sy -

gna łach ru szy li więc w kie run ku szpi ta la, gdzie do tar li po dwóch mi -

nu tach. Pa weł P. zo stał na tych miast pod da ny re ani ma cji. Jed nak

15 mi nut póź niej na stą pił zgon. 

Spra wę wy ja śniał Wy dział In spek cji Ko men dy Wo je wódz kiej Po li -

cji w Ło dzi. Po stę po wa nie dys cy pli nar ne wo bec po li cjan tów prze -

pro wa dza ją cych in ter wen cję za koń czo no ich unie win nie niem.

Na to miast dy żur ne go i je go za stęp cę uzna no za win nych ba ła ga nu or -

ga ni za cyj ne go, lecz od stą pio no od ich uka ra nia. 

PO MOC PRZY SZŁA W PO RĘ 
Po dob ne zda rze nie, choć w tym przy pad ku za koń czo ne szczę śli wie,

mia ło miej sce w ubie głym ro ku w woj. dol no ślą skim. Cho ry na cu -

krzy cę kie row ca za słabł i wje chał sa mo cho dem do ro wu. Kie dy

na miej scu zja wi li się po li cjan ci, uzna li go za pi ja ne go i, nie mo gąc na -

wią zać z nim kon tak tu, za ło ży li mu kaj dan ki i do pro wa dzi li do ra -

dio wo zu. Na szczę ście dro gą prze jeż dżał zna jo my za trzy ma ne go, któ -

ry po in for mo wał funk cjo na riu szy, że ma ją do czy nie nia z cu krzy kiem.

We zwa no ka ret kę po go to wia, cho re mu po da no słod ki na pój. Ba da -

nie al ko ma tem po twier dzi ło je go cał ko wi tą trzeź wość. Po tym zda -

rze niu męż czy zna zło żył skar gę na po li cjan tów, za rzu ca jąc im

prze kro cze nie upraw nień.

Pro ku ra tu ra w Śro dzie Ślą skiej umo rzy ła śledz two, po wo łu jąc się

na opi nię bie głe go me dy cy ny są do wej, któ ry stwier dził, że czło wiek

nie po sia da ją cy spe cja li stycz nej wie dzy me dycz nej mo że po my lić

śpiącz kę hi po gli ke micz ną z upo je niem al ko ho lo wym, bo ob ja wy są

po dob ne. Pro ku ra tu ra uzna ła też, że zgod nie z usta wą po li cjan ci mie -

li pra wo użyć środ ków przy mu su (kaj da nek) w sy tu acji, gdy oso ba,

we dług nich nie trzeź wa, nie chcia ła pod po rząd ko wać się ich po le -

ce niom. 

WOŃ ACE TO NU, NIE AL KO HO LU
– Je śli z ta ką oso bą jest kon takt słow ny, to pół bie dy, bo sa ma po wie,

że jest cu krzy kiem, a przy naj mniej po wie dzieć po win na – mó wi 

An drzej Bau man, pre zes Pol skie go Sto wa rzy sze nia Dia be ty ków. 

– Go rzej, gdy kon tak tu nie ma. Wte dy naj waż niej szą wska zów ką po -

zwa la ją cą od róż nić cu krzy ka od pi ja ne go jest woń ace to nu z ust, któ -

ra jest in na niż woń al ko ho lu. Jak naj szyb ciej trze ba wów czas we zwać

le ka rza lub za wieźć cho re go na po go to wie. 

An drzej Bau man do da je, że wie lu kie row ców cu krzy ków ma kło po -

ty z wła snej wi ny. To wa rzy stwo Dia be to lo gicz ne od lat pro pa gu je

i na ma wia do no sze nia bran so let z na pi sem „Je stem cu krzy kiem, 

po daj mi coś słod kie go i we zwĳ le ka rza”. Ta kie si li ko no we bran so let -

ki od daw na no szą dia be ty cy w in nych kra jach. Wie lu cho rym uda ło

się dzię ki te mu unik nąć po waż nych kom pli ka cji zdro wot nych i nie

tyl ko. Ci, któ rzy ta kie go ozna ko wa nia się wsty dzą, spro wa dza ją kło -

po ty na sie bie, a w przy pad ku kie row ców, tak że na in nych. W tym

rów nież na po li cjan tów. 

BEZ TRO SKIE ZA CHO WA NIE BLI SKICH
Czę sto nie bez wi ny są tak że bli scy osób cho rych, któ rzy nie zda ją 

so bie spra wy, ja kie za gro że nie nie sie pro wa dze nie sa mo cho du przez cu -

krzy ka. W niektórych sytuacjach po win ni mu te go po pro stu za bro nić. 

Żo na Paw ła P., któ ra dziś do ma ga się od szko do wa nia od Po li cji, tuż

przed opi sa ną ko li zją je cha ła ra zem z nim sa mo cho dem. Jak wy ni ka

z usta leń w po stę po wa niu wy ja śnia ją cym – gdy za uwa ży ła, że mę żo -

wi za czę ło się ro bić sła bo, po wie dzia ła mu, aby da lej nie je chał. Kie -

dy od mó wił, ka za ła mu się za trzy mać i wy sia dła z sa mo cho du! 
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Gdy Paw ła P. za bra no już do ko -

men dy, po oko ło 10 mi nu tach żo -

na zja wi ła się na miej scu ko li zji

i prze ka za ła znaj du ją ce mu się tam

pa tro lo wi po li cji, in ne mu niż ten,

któ ry za trzy my wał jej mę ża, że

jest on cho ry na cu krzy cę. 

We wspo mnia nym przy pad ku

z woj. dol no ślą skie go po li cja wy -

sto so wa ła wnio sek do wy dzia łu ko mu ni ka cji o skie ro wa nie kie row cy

dia be ty ka na ba da nie le kar skie, któ re ma wy ka zać, czy ten mo że kie -

ro wać po jaz da mi me cha nicz ny mi. 

Wy wo ła ło to obu rze nie ro dzi ny kie row cy, a tak że, o dzi wo, lo kal -

nej ga ze ty, któ ra wy ka za ła się kom plet nym dy le tanc twem, pi sząc:

„Pro blem w tym, że ba da nia kosz tu ją po nad 300 zł, a pan D. ma

nie wie le więk szą ren tę. Jesz cze dwa la ta te mu męż czy zna pra co wał

ja ko kie row ca za wo do wy i prze cho dził ta kie ba da nie. Sko ro po li cja

wy sy ła go na ba da nie, to dla cze go kie row ca mu si po kry wać kosz ty?”. 

WPRO WA DZIĆ OBO WIĄ ZEK?
– Nie mo że my ni ko go zmu sić do no sze nia bran so let ki, ale prze ko nu -

je my i na ma wia my. Dia be tyk po wi nien mieć za wsze przy so bie in for -

ma cję o swo im scho rze niu. Opa ska na rę ce jest naj lep sza, bo

naj ła twiej ją za uwa żyć – mó wi An drzej Bau man. I do da je, że mo że

na le ża ło by wpro wa dzić obo wią zek no sze nia ta kich bran so let przez

dia be ty ków  kie row ców do Pra wa o ru chu dro go wym. Pre zes ma jed -

nak świa do mość, że spra wa nie jest pro sta. Wie le osób uwa ża bo -

wiem, że to na ru sza ło by pry wat ność cho rych.

– Je śli sto wa rzy sze nie dia be ty ków wi dzi ta ką po trze bę, to po win -

no wy stą pić do nas ze sto sow ną ini cja ty wą – mó wi insp. Ja cek Za-

lew ski, dy rek tor Biu ra Ru chu Dro go we go KGP. – Na ra zie,

w przy pad ku gdy cho ry na cu krzy cę kie row ca stwa rza za gro że nie

w ru chu dro go wym, po li cjant mo że tyl ko, zgod nie z Pra wem o ru chu

dro go wym, wy stą pić o po wtór ne ba da nie da nej oso by pod ką tem jej

zdol no ści do pro wa dze nia po jaz dów. 

CU KRZY CA W PRO GRA MIE SZKO LE NIA
W obu przed sta wio nych zda rze niach po li cjan ci nie od róż ni li cu krzy -

ka od pi ja ne go. Ale też ża den z opi sa nych cho rych nie miał ani bran -

so let ki, ani żad nej in for ma cji o swo jej przy pa dło ści. 

Sko ro, przy naj mniej na ra zie,

nie ma obo wiąz ku no sze nia

bran so let przez kie row ców dia -

be ty ków, po zo sta je jak naj sze -

rzej pro pa go wać wie dzę na ten

te mat. Zwłasz cza wśród po li -

cjan tów. 

Ta kie szko le nia by ły pro wa -

dzo ne do raź nie, w po szcze gól -

nych jed nost kach, na ogół do pie ro wte dy, gdy do szło do przy kre go

w skut kach zda rze nia.

– Po wy da rze niu w wo je wódz twie dol no ślą skim Wy dział Do sko -

na le nia Za wo do we go KWP we Wro cła wiu wpro wa dził do pro gra mu

szko le nia te mat roz po zna wa nia za pa ści i śpiącz ki cu krzy co wej –

mó wi Woj ciech Wy bra niec z wy dzia łu pra so we go wro cław skiej KWP. 

Szko le nie z te go za kre su prze pro wa dzo no też dla dy żur nych ko -

mend i ko mi sa ria tów wo je wódz twa ku jaw sko -po mor skie go, po tym

jak w stycz niu 2007 po li cjan ci za trzy ma li cho re go na cu krzy cę i po -

trak to wa li go jak nie trzeź we go. Cho ry zło żył skar gę. 

W po stę po wa niu, ja kie prze pro wa dził wy dział kon tro li ko men dy

wo je wódz kiej, uzna no, że sa mo za trzy ma nie by ło za sad ne (kie row ca

je chał wę ży kiem), jed nak prze trzy my wa nie go po nad dwie go dzi ny

w izbie za trzy mań by ło nie po trzeb ne. Uzna no, że po li cjan ci po win -

ni by li wcze śniej we zwać le ka rza. Ci tłu ma czy li się, że wszyst ko

wska zy wa ło na to, że ma ją do czy nie nia z nie trzeź wym kie row cą. 

Po li cjan ci prze pro si li za trzy ma ne go, a ko men dant wo je wódz ki po -

le cił prze pro wa dze nie szko le nia dla dy żur nych i ich za stęp ców

wszyst kich ko mend i ko mi sa ria tów w woj. ku jaw sko -po mor skim. 

Mł. insp. Da riusz Wój cik, na czel nik Wy dzia łu Pro gra mo wo -Me to -

dycz ne go Biu ra Kadr i Szko le nia KGP, mó wi, że te mat roz po zna wa -

nia i udzie la nia po mo cy dia be ty kom nie jest wy od ręb nio ny

w pro gra mie szko le nia po li cjan tów, ale jest oma wia ny pod czas za jęć

z za kre su po mo cy przed me dycz nej. 

Ty le mo że Po li cja. Resz ta za le ży od sa mych cho rych.

– Bran so let ka kosz tu je tyl ko 2 zł – mó wi pre zes An drzej Bau man.

– W ca łym kra ju ma my ich 30 tys. a do tej po ry roz pro wa dzi li śmy za -

le d wie 2 tys. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. Pa weł Osta szew ski, 
Krzysz tof Chrza now ski
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Nie speł na 30-let ni sierż. To masz Lu biń ski od bli -

sko 10 lat jest po li cjan tem byd go skiej dro gów ki.

Do świad czo nym, wie lo krot nie wy róż nia nym, lu -

bią cym swo ją pra cę. Tak by ło do fe ral ne go 7 wrze -

śnia 2007 ro ku.

SIE DEM GRZE CHÓW NA DRO DZE
Te go dnia To masz Lu biń ski od godz. 14 do 22 peł nił

służ bę w pa tro lu zmo to ry zo wa nym wraz z funk cjo na riu -

szem Żan dar me rii Woj sko wej Da nie lem R. Kie ro wał

nie ozna ko wa ną sko dą octa vią, wy po sa żo ną w wi de ore je -

stra tor. Jak co dnia otrzy mał za da nie mo ni to ro wa nia 

ru chu na uli cach mia sta i dro gach pod miej skich, dys cy -

pli no wa nia kie ru ją cych oraz re je stro wa nia po peł nia nych

przez nich wy kro czeń. Na wet przez myśl mu nie 

prze szło, że za pi sa ny przez nie go cy fro wy ob raz bę dzie

póź niej wy ko rzy sta ny prze ciw ko nie mu w po stę po wa -

niu są do wym. A sta ło się to po raz pierw szy 28 kwiet -

nia 2008 roku, kie dy ja ko ob wi nio ny sta nął przed

byd go skim Są dem Re jo no wym XIV Wy dział Grodz ki.

Usły szał wów czas sie dem za rzu tów o na ru sze nie prze -

pi sów ru chu dro go we go, trak to wa nych przez ko deks

jako wy kro cze nia (głów nie art. 97 k.w.): 

1) – o godz. 15.36 na dro dze pu blicz nej nr 25, ja dąc

w kie run ku Byd gosz czy, po za ob sza rem za bu do wa nym,

prze kro czył pręd kość o 89 km/h;

2) – o godz. 16.31 w po bli żu ron da Ber nar dyń skie go

w Byd gosz czy prze je chał po chod ni ku ul. Ku jaw skiej;

3) – o godz. 16.33 na ul. Ja giel loń skiej po ru szał się

pa sem dla au to bu sów, ozna czo nym zna kiem P -22 BUS;

4) – o godz. 17.47 na ul. Ar mii Kra jo wej prze kro czył

do pusz czal ną pręd kość o 38 km/h; 

5) – o godz. 17.51 w Niem czu, ja dąc w kie run ku Żo -

łę do wa, miał na licz ni ku 75 km/h, za miast obo wią zu ją -

cych na tym od cin ku 40 km/h;

6) – o godz. 17.53 w tej sa mej miej sco wo ści prze kro -

czył do pusz czal ną pręd kość o 71 km/h;

7) – o godz. 20.26 na ul. Nad To rem w Byd gosz czy

wy ko nał ma newr skrę tu w le wo w ul. Sie dlec ką, prze ci -

na jąc li nię cią głą.

– Do wi ny się nie po czu wam – mó wi sierż. To masz

Lu biń ski. – Wszyst kie te czy ny, o któ re je stem oskar ża -

ny, nie by ły wy ni kiem lek ce wa że nia prze ze mnie usta -

lo nych norm praw nych, ale kon se kwen cją na ło żo nych

na mnie obo wiąz ków służ bo wych. Prze cież ja peł ni łem

służ bę nie ozna ko wa nym ra dio wo zem wy po sa żo nym

w ka me rę do re je stra cji wy kro czeń dro go wych. Kto choć

tro chę orien tu je się w spe cy fi ce pra cy z wi de ore je stra -

to rem, ten wie, że nie da się do ko nać za pi su pręd ko ści

„na mie rza ne go” kie row cy bez do go nie nia go, usta wie -

nia się bez po śred nio za nim na tzw. ogo nie i fil mo wa nia

je go jaz dy przy naj mniej na od cin ku 100 me trów. Niech

mi ktoś wy tłu ma czy, jak to zro bić, nie prze kra cza jąc do -

zwo lo nych pręd ko ści. To prze cież ab surd. 

Al bo ten za rzut o sko rzy sta niu z pa sa dla au to bu sów.

Gdy by włą czył tam sy gnał dźwię ko wy al bo wy sta wił

„ko gu ta” na dach, je go pra ca nie mia ła by sen su. Któ ry

kie row ca na ra żał by się na man dat i punk ty kar ne, wie -

dząc, że za nim je dzie za kon spi ro wa ny gli niarz.

Sierż. Lu biń ski nie czu je się rów nież win ny z po wo -

du prze je cha nia ra dio wo zem przez przej ście dla pie -

szych i chod nik. Tłu ma czy to „sta nem wyż szej

ko niecz no ści”: chciał jak naj szyb ciej przyjść z po mo cą

kie row cy, któ ry, sto jąc po dru giej stro nie ron da Ber nar -

dyń skie go, da wał mu roz pacz li we zna ki, wy ma chu jąc rę -

ka mi. Po li cjant ode brał je ja ko SOS. Do jazd do nie go

zgod nie z prze pi sa mi, przy tak du żym na tę że niu ru chu,
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Ja, Tomasz,
pirat drogowy…

– Tylko śmignął koło mnie. Jak miałem go dogonić, nie
przekraczając dozwolonej prędkości? – pyta sierż.
Lubiński 
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za jął by mu przy naj mniej kil ka na ście mi nut. Po je chał

więc na skró ty. Kie row ca ze znał przed są dem, że istot -

nie wzy wał po mo cy. Po li cjant po peł nił wy kro cze nie, to

fakt, ale prze cież nie dla wła sne go wi dzi mi się. 

NIC OSO BI STE GO?
In ne go zda nia był nad kom. Ja cek D., ów cze sny na czel -

nik Sek cji Ru chu Dro go we go KMP w Byd gosz czy, bez -

po śred ni prze ło żo ny sierż. Lu biń skie go (pry wat nie je go

szwa gier). To on wy krył tę „dro go wą afe rę” w mie ście

nad Brdą i na je go wnio sek prze ciw ko mło de mu kon -

tro le ro wi wsz czę to po stę po wa nie wy ja śnia ją ce, a nie za -

leż nie od te go już ty dzień póź niej skie ro wa no wnio sek

o uka ra nie do są du grodz kie go. Pod pi sał go kie row nik

re fe ra tu pa tro lo wo -in ter wen cyj ne go KMP. 

Choć głów nym do wo dem w spra wie był za pis na dys -

ku wi de ore je stra to ra, uka zu ją cy prze bieg służ by byd go -

skie go kon tro le ra, a do kład niej – po dej mo wa ne przez

nie go czyn no ści po ści go we i in ter wen cyj ne, no śni ka 

te go nie za bez pie czo no od ra zu. Do pie ro po dwóch mie -

sią cach od da ty zda rze nia przy po mnia no so bie o nim.

Za pis był już ska so wa ny (stan dar do wo ro bi się to

po mie sią cu), za an ga żo wa no więc spe cja li stycz ną fir mę

in for ma tycz ną, aby od zy skać ów nie zwy kle cen ny 

do wód rze czo wy. Kosz ty, jak wi dać, nie gra ły roli. 

In for ma ty cy sta nę li na wy so ko ści za da nia. Skom pli -

ko wa ną i pra co chłon ną ope ra cję uda ło im się wy ko nać

pra wie w stu pro cen tach. Pra wie, bo w za pi sie cy fro wym

są pew ne bra ki. Prze wi ja ją cy się na ekra nie mo ni to ra 

se kun do wy licz nik po ka zu je to wy raź nie. Nie prze szka -

dza ło to jed nak ko mi sji prze pro wa dza ją cej po stę po-

wa nie za koń czyć je kon klu zją: do pu ścił się sze re gu nie -
pra wi dło wo ści, któ re uza sad nia ją po dej rze nie na ru sze nia
dys cy pli ny służ bo wej. Wo bec po wyż sze go za sad nym jest
wsz cząć po stę po wa nie dys cy pli nar ne prze ciw ko sierż. To -
ma szo wi Lu biń skie mu.

De cy zją ko men dan ta miej skie go Po li cji w Byd gosz -

czy wsz czę to je w stycz niu br. Pro wa dzi je ze spół kon -

tro l ny z KPP w Ino wro cła wiu. Obec nie, z uwa gi

na to czą cy się pro ces są do wy, po stę po wa nie dys cy pli -

nar ne za wie szo no. 

Czym się kie ro wał nad kom. D., dą żąc do uka ra nia

swe go pod wład ne go? Czy tyl ko su ro wym eg ze kwo wa -

niem pra wa, czy mo że czymś bar dziej oso bi stym? Nie -

ste ty, nie uda ło mi się wy ja śnić tej kwe stii, D. od mó wił

roz mo wy. Dla sierż. Lu biń skie go na to miast spra wa jest

oczy wi sta.

– Nie ukry wam, że na sze re la cje ro dzin ne nie by ły

naj lep sze – mó wi. – Nie po win ny się jed nak prze kła dać

na grunt za wo do wy. A tak, nie ste ty, by ło. Od sa me go

po cząt ku na sza współ pra ca nie ukła da ła się do brze. Cią -

gle miał do mnie ja kieś pre ten sje, cią gle coś mu się nie

po do ba ło. Do gry zał mi na każ dym kro ku, szu ka jąc przy -

sło wio we go ha ka. Po nie waż z obo wiąz ków służ bo wych

wy wią zy wa łem się bez za rzu tu, drę czył mnie róż ny mi

du pe re la mi. A za czę ło się od mo jej krót ko strzy żo nej

bro dy, któ rą no szę z uwa gi na pro wa dzo ną ku ra cję der -

ma to lo gicz ną. Dla nie go nie był to ar gu ment. Stwier -

dził, że wy glą dam nie chluj nie i ty le. Na pi sa łem więc

ra port do ko men dan ta, do łą czy łem za świad cze nia le kar -

skie i otrzy ma łem zgo dę. Mój szwa gier za zgrzy tał zę ba -

mi, za klął, ale mu siał od pu ścić. Wie dzia łem jed nak, że

mi te go nie da ru je. On nie lu bi prze gry wać.

NA CEN ZU RO WA NYM
– No i za czę ło się szu ka nie dziu ry w ca łym – ża li się

sierż. To masz Lu biń ski. – Kon tro la za kon tro lą, cią głe

uwa gi, na wet do ty czą ce cha rak te ru pi sma, cią głe szy ka -

ny. Na praw dę by łem u kre su wy trzy ma ło ści. Pra ca

na dro dze, zwłasz cza z wi de ore je stra to rem, nie na le ży

prze cież ani do przy jem nych, ani ła twych. Jest bar dzo

dy na micz na, czę sto moc no stre su ją ca, nie trud no o po -

mył kę. Prze ło żo ny, mo im zda niem, po wi nien więc

przede wszyst kim słu żyć swo im lu dziom ra dą i po mo cą

w trud nych sy tu acjach, brać ich w obro nę, a nie szu kać

na nich pa ra gra fu. Czy sły szał pan, że by gdzieś w Pol sce

kon tro ler ru chu dro go we go pra cu ją cy z wi de ore je stra -

PROWOKACJE Wyrok za działania w ramach obowiązku POLICJA 997       luty 2009 r.14

Nad kom. Adam Ja siń ski, eks pert w Biu rze Ru chu Dro go we go KGP:

– To spra wa bez pre ce den so wa. Nie przy po mi nam so bie, aby kon tro ler 
ru chu dro go we go sta wał kie dyś przed są dem za wy kro cze nia po peł nio ne
pod czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych. A zda rze nia ta kie są nie -
unik nio ne, zwłasz cza pod czas pra cy z wi de ore je stra to rem. 
Obec nie obo wią zu ją ce prze pi sy – za rów no usta wa o Po li cji, jak rów nież
Pra wo o ru chu dro go wym – nie za wie ra ją w swej tre ści kon tra ty pu, któ ry
wy raź nie wy łą czał by każ do ra zo wo od po wie dzial ność po li cjan ta za na ru -
sze nie za sad bez pie czeń stwa lub prze pi sów ru chu dro go we go, do któ re -
go do szło pod czas i w związ ku z wy ko ny wa niem przez nie go za dań
służ bo wych. Na tej pod sta wie nie moż na jed nak wy wnio sko wać, że po li -
cjant pod le ga od po wie dzial no ści na ogól nych za sa dach, gdyż za sto so -
wa nie mo że tu zna leźć kon tra typ dok try nal ny – Non fa cit frau dem, qui fa cit,
quod de bet (Nie czy ni bez pra wia, kto speł nia swą po win ność).
Ge ne ral nie na le ży przy jąć, że sy tu acje, gdy za po mo cą urzą dzeń sa mo -
czyn nie re je stru ją cych pręd kość (tzw. fo to ra da ry) za pi sy wa ne są prze kro -
cze nia, któ rych do pusz cza ją się po li cjan ci pro wa dzą cy ob ser wa cję
dy na micz ną, nie mo gą pro wa dzić do ich od po wie dzial no ści.

Narzędzie wykroczenia: skoda octavia z wideorejestratorem

�
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to rem zo stał uka ra ny man da tem za prze kro cze nie pręd -

ko ści na służ bie? To brzmi jak żart, ale u nas w 2007 

ro ku by ły dwa ta kie przy pad ki. Ko le dzy za pła ci li 400-

-zło to we grzyw ny, by le nie za dzie rać z na czel ni kiem. Ja

nie da łem się za stra szyć, bo nie po czu wam się do wi ny.

W lu tym 2008 ro ku w byd go skiej dro gów ce na stą pi ły

zmia ny per so nal ne. Od szedł nad kom. D. i, zda niem

kon tro le rów, z któ ry mi roz ma wia łem, at mos fe ra w wy -

dzia le ule gła zde cy do wa nej po pra wie. Sam sierż. Lu -

biń ski, jak twier dzi, od sta wił już środ ki uspo ka ja ją ce

i nie my śli o odej ściu z Po li cji. Da lej jed nak sen z oczu

spę dza mu sta tus ob wi nio ne go. Chciał by się go po zbyć,

za cząć wresz cie spo koj nie pra co wać (pó ki co, ma za trzy -

ma ną wkład kę upraw nia ją cą do pro wa dze nia służ bo -

wych po jaz dów), nor mal nie awan so wać i zbie rać – jak

daw niej – lau ry za wzo ro we wy ko ny wa nie obo wiąz ków. 

Obec ny na czel nik sek cji pa tro lo wej i ru chu dro go we -

go KMP pod insp. Ra do sław Ka ra ban nie ma za strze żeń

do pra cy sier żan ta. Je go krót ko strzy żo na bro da rów nież

mu nie prze szka dza. O re la cjach swe go pod wład ne go

z po przed nim na czel ni kiem nie chce się wy po wia dać.

Kwe stię wi ny i ka ry po zo sta wia są do wi. 

Z IGŁY WI DŁY?
24 li sto pa da ubie głe go ro ku za padł wy rok. Sąd uznał

sierż. Lu biń skie go za win ne go po peł nie nia za rzu ca nych

mu czy nów i ska zał na 800-zło to wą grzyw nę. Obroń ca

po li cjan ta zło żył w je go imie niu ape la cję od wy ro ku.

W ob szer nym kil ku na sto stro ni co wym uza sad nie niu po -

le mi zu je z ar gu men ta cją prze wod ni czą cej skła du orze -

ka ją ce go. Wska zu je na, je go zda niem, „błę dy

w usta le niach fak tycz nych przy ję tych za pod sta wę orze -

cze nia”, „ob ra zę prze pi sów po stę po wa nia, ma ją cą

wpływ na treść orze cze nia (…)” oraz „ob ra zę pra wa ma -

te rial ne go”. W kon klu zji stwier dza, iż do szło do dzia ła -

nia w ra mach obo wiąz ku, sta no wią ce go po za usta wo wy
kon tra typ, wy łą cza ją ce go moż li wość po cią gnię cia do od po -
wie dzial no ści za wy kro cze nie w związ ku z bra kiem wi ny
i spo łecz nej szko dli wo ści czy nu.

Czy sąd po dzie li ten po gląd i unie win ni sierż. Lu biń -

skie go? Miej my na dzie ję, bo w prze ciw nym ra zie cze ka -

ją nas al bo kło po ty z ob sa dą po li cyj nych sa mo cho dów

z wi de ore je stra to ra mi, al bo wy co fa nie te go sprzę tu

z wy po sa że nia Po li cji. Któ ry bo wiem z kon tro le rów 

ru chu dro go we go od wa ży się na po ścig, ma jąc świa do -

mość, że cze ka go za to man dat kar ny, grzyw na, a mo że

i „laur ka” w lo kal nej pra sie. Na ta kie wła śnie wy róż-

nie nie za słu żył so bie sierż. To masz Lu biń ski. To je go

byd go ska „Ga ze ta Wy bor cza” (13 grud nia 2008 r.) mia -

no wa ła pi ra tem dro go wym, któ ry je chał 180 km na godz.,
po chod ni ku i pa sie prze zna czo nym dla au to bu sów. Tra fił
za to przed sąd (…), ła mał prze pi sy na służ bie, wy tro pi li go
ko le dzy po fa chu.

– Ja cy ko le dzy? Chy ba szwa gier – iro ni zu je pod insp.

w st. spocz. Zbi gniew So bo ciń ski, eks pert WRD KWP

w Po zna niu z po nad 30-let nim sta żem w ru chu dro go -

wym. – A swo ją dro gą, ten Lu biń ski to mu si być Caruso

kie row ni cy. Po win na się nim za in te re so wać te le wi zja.

Ekra no wy de biut ma już za so bą, i to w cy fro wym za pi -

sie. Mó wiąc jed nak po waż nie, ca sus byd go skie go kon -

tro le ra po twier dza, że na spra wach bez pie czeń stwa

w ru chu dro go wym zna ją się u nas wszy scy. Szko da

tylko, że w są dzie za bra kło eks per ta z Biu ra Ru chu

Dro go we go KGP. Je go opi nia z pew no ścią by ła by bar -

dzo po moc na przy fe ro wa niu wy ro ku – podkreśla

Sobociński. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. autor
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Me ce nas Grze gorz Wo łek, obroń ca sierż. To ma sza Lu biń skie go:

– Prze pi sy na ło ży ły na Po li cję i w efek cie na funk cjo na riu szy peł nią cych
służ bę obo wią zek dzia ła nia. To wła śnie Po li cja ja ko pierw sza z de fi ni cji
służ by i swo jej ro li ma bez zwłocz nie re ago wać i od po wia dać na każ dy
sygnał o nie pra wi dło wo ściach. Za nie cha nie ro dzić mo że od po wie dzial -
ność z art. 231 k.k. Swo je usta wo we upraw nie nia i obo wiąz ki Po li cja re ali -
zu je w róż ny spo sób, czę sto z jed nej stro ny wa żąc bez pie czeń stwo,
z dru giej zaś ko niecz ność ujaw nia nia czy nów za bro nio nych. W tym wła -
śnie miej scu po ja wia się kwe stia funk cjo no wa nia kon tra ty pów, któ re wy -
łą cza ją spo łecz ne nie bez pie czeń stwo czy nu (spo łecz ną szko dli wość).
W ni niej szej spra wie wła śnie z ta kim kon tra ty pem, wy pły wa ją cym z bra ku
spo łecz nej szko dli wo ści ma my do czy nie nia. Jest to kon tra typ dzia ła nia
w gra ni cach swo je go upraw nie nia lub obo wiąz ku, kon tra typ dzia łań praw -
nych. W pra wie kar nym i w pra wie o wy kro cze niach obo wią zu je za sa da,
że kto dzia ła praw nie, nie mo że być za to po cią gnię ty do od po wie dzial no -
ści. Cza sa mi jed nak do cho dzi do ko li zji obo wiąz ku na ło żo ne go usta wą
z za ka za mi rów nież wy ni ka ją cy mi z usta wy, do zde rze nia dwóch pra wem
chro nio nych dóbr. 
W ta kiej sy tu acji zna lazł się wła śnie sierż. To masz Lu biń ski. Czy re agu jąc
na wy kro cze nia prze ciw ko po rząd ko wi na dro gach, sam ma te raz po nieść
kon se kwen cje swej re gu la mi no wej, god nej wy róż nie nia po sta wy? Prze -
cież chro ni go in sty tu cja kon tra ty pu po za usta wo we go. W mo jej oce nie
byd go ski kon tro ler ru chu dro go we go jest nie win ny.

Wniosek o ukaranie sierż. Lubińskiego znalazłem u kom.
Sławomira Szymańskiego z sekcji prewencji KMP
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Zo stał Pan sze fem związ kow ców na ko lej ną,
trze cią ka den cję. Czy to już za wód?

– Nie (z uśmie chem), to pa sja. A i in nym naj -

wy raź niej bra kło od wa gi, bo to też trosz kę kwe -

stia od wa gi, po my słu, umie jęt no ści roz ma wia nia

z ludź mi.

Ja ki ma Pan po mysł na zwią zek i na Po li cję
wi dzia ną od stro ny związ ko wej?

– Przede wszyst kim jak naj lep sze roz wią za nia

w kwe stii usta wy eme ry tal nej. Obec nie to jest

naj waż niej sze i ka den cja bę dzie na ten pro blem

ukie run ko wa na. Za ła two za po mi na się, że po li -

cjan ci słu żą i ja ko je dy na for ma cja ma ją obo wią -

zek czy nić to „z na ra że niem ży cia i zdro wia”. To

zo bo wią zu je, ale też po win no w za mian gwa ran to -

wać szcze gól ne upraw nie nia, choć by wła śnie

eme ry tal ne. Na ra zie jed nak to, co dzie je się wo -

kół eme ry tur mun du ro wych, jest naj zwy klej szym

skan da lem. Mam na my śli fakt, że do 23 stycz nia

ani ko men dant głów ny Po li cji, ani NSZZ Po li cjan -

tów nie wie dzie li ofi cjal nie, ja kie pro jek ty przy -

go to wu je MSWiA. Zwią zek na dal nie zo stał o tym

po in for mo wa ny, mi mo że mi ni ster stwo ma obo -

wią zek nas po wia do mić. Tym cza sem w so bo tę 24

stycz nia w „Ga ze cie Wy bor czej” uka zał się ar ty -

kuł o za ło że niach no wych roz wią zań eme ry tal -

nych, czy wła ści wie już o go to wych wer sjach,

opra co wa nych w mi ni ster stwie. Ko lej ny do wód

albo na kon tro lo wa ne prze cie ki, al bo na to, że

w MSWiA każ dy mó wi, co chce. Wi dzia łem te 

za ło że nia u au tor ki ar ty ku łu, na pi śmie. Mo im

zda niem ktoś wy niósł je z mi ni ster stwa, naj -

praw do po dob niej za tzw. ka sę. Zwią zek bę dzie

do ma gał się od mi ni stra SWiA wy ja śnień w tej

spra wie.

A czy NSZZ Po li cjan tów przy stał by na
po my sły za pre zen to wa ne w ar ty ku le?

– Ab so lut nie nie. Z da nych Za kła du Eme ry tal -

no -Ren to we go wy ni ka, że śred ni staż służ by,

po ja kim po li cjan ci od cho dzą na eme ry tu ry, wy -

no si 28,5 ro ku. Gdzież tu za tem lo gi ka, ja kie

oszczęd no ści dla pań stwa, je śli chce się, by lu dzie

prze cho dzi li na eme ry tu ry po 25 la tach służ by?

Gdzie wzglę dy spo łecz ne, sko ro nie pla nu je się

da nia im moż li wo ści dłuż sze go słu że nia, wy pra -

co wa nia wyż sze go pro cen ta i wyż szej eme ry tu ry?

Na ja kich do kład nie za sa dach mie li by prze cho -

dzić na eme ry tu ry funk cjo na riu sze, któ rzy by li za -

trud nie ni przed 1 stycz nia 1999 ro ku? Poza tym,

kwe stia ro dza ju służ by. Jak moż na mó wić

o „za mło dych eme ry tach” w przy pad ku funk cjo -

na riu szy pra cu ją cych „pod przy kry ciem”, w AT

itp., dzia ła ją cych w ogrom nym stre sie? Ta kim lu -

Po mysł – opra co wa ny przez Gru pę Bu -

mar wspól nie z re dak cją mie sięcz ni ka

„Strzał” – nie jest nowy, gdyż z te go ro -

dza ju kon struk cji ko rzy sta ją już np. po li cje

nie miec ka i ho len der ska, jed nak w wa run -

kach pol skich to cał ko wi ta no win ka tech -

nicz na. Tym bar dziej że, w po rów na niu

z in ny mi kon struk cja mi, pol ska jest dłuż sza,

co umoż li wia pro wa dze nie strze lań na nie co

bar dziej zbli żo nych do re al nych dy stan sach;

ist nie je też moż li wość łą cze nia kon te ne rów

w róż nych kon fi gu ra cjach, dzię ki cze mu

moż na po ku sić się o zbu do wa nie prze woź nej

strzel ni cy tak tycz nej. 

COŚ DLA PO LI CJI
Pro jekt prze wi du je kil ka wa rian tów moż li -

wych do zre ali zo wa nia w za leż no ści od za in -

te re so wa nia po ten cjal nych klien tów. Jed nym

z nich jest wer sja po li cyj na, w któ rej strzel -

nica skła da się z dwóch po łą czo nych kla -

sycznych kon te ne rów 40-sto po wych. Łącz na

dłu gość obiek tu wy no si 24,40 m, a sze ro kość

– 2,4 m. Moż na pro wa dzić strze la nie z bro ni

krót kiej po je dyn czo lub pa ra mi na dy stan -

sach od 1 do 15 me trów. 

Funk cjo na riu sze mo gą strze lać do kla sycz -

nych tarcz usta wio nych nie ru cho mo na cen -

tral nym ku lo chwy cie lub w róż nych punk tach

strzel ni cy na ob rot ni kach. Róż no rod ność

ćwi czeń moż na zwięk szyć, in sta lu jąc w kon -

te ne rze in te rak tyw ny tre na żer elek tro nicz -

ny. Po li cjan ci strze la li by wów czas do ekra nu,

na któ rym roz gry wa ły by się sy tu acje, z ja ki -

mi mo gą ze tknąć się w trak cie rze czy wi stej

służ by.

Na ży cze nie klien ta strzel ni ca mo że być

wy po sa żo na w pod ręcz ny ma ga zyn amu ni cji

oraz broń obiek to wą (choć pod sta wo wym za -

ło że niem jest, że po li cjan ci po słu gi wa li by się

wła sną bro nią służ bo wą).

STRZEL NI CA TAK TYCZ NA
W tej wer sji kon te ne ry moż na łą czyć za po -

mo cą śluz – za rów no w po zio mie, jak

i w pionie. Licz ba kom bi na cji jest ogra ni czo -

na je dy nie licz bą po sia da nych ze sta wów kon -

te ne ro wych (no i po wierzch nią pla cu, na któ -

rym sta nie strzel ni ca). Da je to zna ko mi tą

moż li wość róż no rod ne go tre nin gu pod od -

dzia łom an ty ter ro ry stycz nym, cier pią cym

na brak obiek tów do np. strze lań amu ni cją

bo jo wą we wnę trzach (mu szą ko rzy stać

z woj sko wych po li go nów).

NIE WIA DO MA
Wspól ną za le tą obu wa rian tów strzel nic jest

mo bil ność obiek tu – w pod sta wo wej, po li cyj -

nej wer sji mie ści się on na stan dar do wej na -

cze pie sa mo cho do wej; roz sta wie nie go to

kwe stia kil ku dzie się ciu mi nut. Jed na strzel -

ni ca mo gła by za tem bez pro ble mu ob słu gi -

wać kil ka na ście jed no stek; po li cjan tom

od pa dła by kwe stia kło po tli wych do jaz dów,

cza sem na obiek ty od da lo ne o kil ka dzie siąt

ki lo me trów (a mó wiąc hu mo ry stycz nie –

tak że szu ka nia łu sek w tra wie).

Po zo sta je tyl ko py ta nie o ce nę strzel ni cy,

nie jest ona jesz cze bo wiem usta lo na. We dług

re dak cji pi sma „Strzał” „moż na się spo dzie -

wać, że koszt pod sta wo wej strzel ni cy, w wer -

sji po li cyj nej, nie po wi nien prze kro czyć

war to ści do bre go sa mo cho du śred niej  wyż -

szej kla sy”. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Bumar

TYLKO SŁUŻBA Szkolenie policjantów POLICJA 997       luty 2009 r.16

Strzel ni ca na kół kach
Brak strzelnic to podstawowy mankament utrudniający lub wręcz
uniemożliwiający prawidłowy proces doskonalenia umiejętności
strzeleckich funkcjonariuszy (pisaliśmy o tym w poprzednich numerach).
W tej sytuacji projekt kołowej strzelnicy kontenerowej zaprezentowany
na ubiegłorocznych kieleckich targach „Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego” wzbudził duże zainteresowanie.

Z pozoru zwykły 
kontener...

a w środku 
dwie osie 
lub 
elektroniczny 
trenażer 
do 
strzelań

Z przewodniczącym Niezależnego
Samorządnego Związku
Zawodowego Policjantów Antonim
Dudą rozmawia Przemysław Kacak.
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dziom po win na przy słu gi wać wcze śniej sza eme -

ry tu ra. Je że li nie po 15 la tach, to po mak sy mal -

nie 20, na wię cej nie mo że być zgo dy.

Nie do brze to wszyst ko wró ży roz mo wom
o usta wie eme ry tal nej.

– Nie ste ty, tak. Mam jed nak na dzie ję, że

w koń cu tak, jak zwią zek ro zu mie, że pew ne zmia -

ny są ko niecz ne, tak i rząd zro zu mie, że nie mo gą

one być wzię te z ka pe lu sza, bez li cze nia się

z kosz ta mi spo łecz ny mi. Je śli jed nak bę dzie ob -

sta wać przy głu pich, li be ral nych po my słach, bę -

dzie my sta now czo, po wie dział bym z kre te sem,

dzia łać w obro nie upraw nień po li cjan tów.

Tyl ko ja ką si łę prze bi cia ma NSZZ Po li cjan tów?
– Nie chce z na mi spo tkać się wi ce pre mier mi -

ni ster SWiA Grze gorz Sche ty na, trud no. Wraz ze

wszyst ki mi in ny mi for ma cja mi mun du ro wy mi

oraz Kon wen tem Ofi ce rów Dzie ka nów Woj ska

Pol skie go spo ty ka my się więc w BBN z mi ni strem

Alek san drem Szczy gło. Mu si my po ka zać, głów nie

spo łe czeń stwu, ale tak że uświa do mić rzą do wi, co

dzie je się w Po li cji. Lu dzie rzu ca ją ra por ta mi

o odej ście ze służ by. Jest to sku tek nie prze my śla -

nych po my słów, po chop nych wy po wie dzi, któ re

tyl ko szko dzą Po li cji. Nie tak daw no prze cho dzi -

li śmy fa lę odejść na eme ry tu rę. Cze ka nas na stęp -

na. Po gru dnio wej wy po wie dzi wi ce pre mie ra

Sche ty ny, że po li cjan ci stra cą przy wi le je eme ry -

tal ne, ta kie ra por ty zło ży ło już ty siąc osób.

Na praw dę tak trud no roz ma wia się z MSWiA?
– Ależ oczy wi ście. Dzi wię się mi ni stro wi Sche -

ty nie, wi ce mi ni stro wi Ra pac kie mu, że trzy ma ją

ta kich za stęp ców, do rad ców, któ rzy są nie przy go -

to wa ni, mia no wa ni wcze śniej w Po li cji na wy so kie

sta no wi ska bez wy ma ga ne go sta żu i stop ni po li -

cyj nych, nie ma ją do świad cze nia, a na wet po ję cia

o obec nej sy tu acji w Po li cji.

A bu dżet Po li cji, w ja kim stop niu zwią zek
mo że wpły nąć na je go kształt?

– Mo że my żą dać zwo ła nia ko mi sji trój stron nej.

Tak też uczy ni li śmy w związ ku z sy tu acją w sfe rze

bu dże to wej. Spo tka nie ma od być się z udzia łem

wi ce pre mie ra Paw la ka; kie dy, jesz cze nie wia do -

mo. Nie za my ka my się we wła snym śro do wi sku

i je śli po głę biać bę dzie się sy tu acja kry zy so wa

w Po li cji, bę dzie my o niej roz ma wiać przez Eu ro -

cop ze stro ną eu ro pej ską. Hi po kry zją jest to, co

dzie je się z usta wą o mo der ni za cji Po li cji. Ona jest

ruj no wa na. Za bie ra się pie nią dze prze zna czo ne

na przy kład na re mon ty jed no stek, a mi ni ster

SWiA ogra ni cza się je dy nie do wy po wie dzi dla sta -

cji te le wi zyj nych. Niech po jeź dzi po ko mi sa ria -

tach i po pa trzy, jak wy glą da rze czy wi stość.

Ilu człon ków zrze sza zwią zek?
– Po nad 40, bli sko 41 ty się cy. I licz ba ta wciąż

się zwięk sza. Mło dzi po li cjan ci za czy na ją ro zu -

mieć, że trze ba się jed no czyć, by wal czyć o swo je

upraw nie nia.

W Policji może być tylko jeden związek
zawodowy, NSZZ Policjantów jest więc
właściwie „bezkonkurencyjny”. Czy jednak,
jeśli chodzi o pomoc policjantom,
o uświadamianie im należnych praw, nie
czuje na plecach oddechu konkurencji
w postaci IFP i KOP?

– KOP w ogó le nie ko men tu ję. Niech nie mie -

ni się obroń cą po li cjan tów ktoś, kto tak na praw dę

nie zna Po li cji. IFP zaś jest do brą plat for mą wy -

mia ny in for ma cji mię dzy funk cjo na riu sza mi.

Szko da tyl ko, że oprócz rze tel nych, kom pe tent -

nych uwag oraz cen nych po rad jest ty le po stów

od oszo ło mów, któ rzy nie zna leź li in ne go fo rum,

by wy lać swo je pre ten sje do wszyst kich i wszyst -

kie go. Bez piecz nie, bo ano ni mo wo. W in ny spo -

sób nie star cza od wa gi. Ja mam od wa gę

wy po wia dać się, kry ty ko wać z imie nia i na zwi ska,

a po za na szym śro do wi skiem rów nież mam od wa -

gę wstać i po wie dzieć: „Je stem po li cjan tem”. Nie -

do brze tak że, że IFP by wa źle wy ko rzy sty wa ne

przez stro nę służ bo wą. Do brze, że prze ło że ni za -

glą da ją na fo rum, do brze, je śli za miesz cza ją tam

swo je pro po zy cje do kon sul ta cji, ko mu ni ka ty, od -

po wia da ją na py ta nia. Źle na to miast, je śli wy ko -

rzy stu ją ano ni mo wość fo rum do ukry wa nia się

i pod pusz cza nia po li cjan tów do zwie rzeń, by póź -

niej „ści gać” pod wład nych. 

Dzię ku ję za roz mo wę. �
zdj. au tor

Roz mo wa od by wa ła się w dniach 22–26 stycz -
nia; au to ry zo wa na zo sta ła 26 stycz nia br.

17

Pro jekt (nie ofi cjal ny) no wych roz wią zań eme ry tal nych

a) po li cjan ci przy ję ci do służ by po 1 stycz nia 1999 ro ku:
– upraw nie nia eme ry tal ne na by wa ne w wie ku 55 lat i po prze pra co wa niu 25 lat (za -
rów no ko bie ty, jak i męż czyź ni),
– eme ry tu ra w wy so ko ści 80 proc. śred niej pen sji (wraz do dat ka mi) z ostat nich 3 lat,
– je śli ktoś prze pra cu je 25 lat, a nie osią gnie wie ku eme ry tal ne go, bę dzie mógł
przejść na eme ry tu rę w wy so ko ści 65 proc. śred niej pen sji (wraz z do dat ka mi)
z ostat nich 3 lat lub słu żyć da lej,
b) po li cjan ci przy ję ci do służ by przed 1 stycz nia 1999 ro ku bę dą mo gli do koń ca 2011
ro ku wy brać, czy chcą przejść na eme ry tu rę na sta rych, czy na no wych za sa dach.
c) no we prze pi sy mia ły by obo wią zy wać od 1 stycz nia 2010 ro ku.

Ja mam od wa gę po wie dzieć
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Te go jesz cze nie by ło – w cią gu dwóch

lat (2008 i 2009) Po li cja za kon trak-

to wa ła 7575 po jaz dów. Oso bo wych, 

fur go nów, te re no wych, spe cjal nych, ozna-

ko wa nych i nie ozna ko wa nych. Uda ło się 

też znacz nie ogra ni czyć (prak tycz nie do

trzech) licz bę ma rek po li cyj nych ra dio -

wo zów.

NA ZŁOM
Po przed nie re kor do we w hi sto rii na szej for -

ma cji za ku py po jaz dów na po cząt ku lat 90.,

re ali zo wa ne przez mi ni stra An drze ja Mil cza -

now skie go dzię ki umo wie z Niem ca mi, 

się gnę ły 3 tys. sztuk i to bez pro ce du ry 

za mó wień pu blicz nych. Obec ne na byt ki

w BLP KGP na zy wa się „po ko le nio wą wy -

mia ną”, gdyż wpro wa dze niu tych no wych

po jaz dów bę dzie to wa rzy szyć wy co fy wa nie

nie śmier tel nych, wy da wa ło by się, po lo ne -

zów (jest ich jesz cze oko ło 2,5 ty sią ca).

No wa kon cep cja, ogło szo na w grud niu

na na ra dzie ko men dan tów wo je wódz kich,

jest ra dy kal na. Otóż wraz z na by wa niem 

no wych sa mo cho dów jed nost ki Po li cji są zo -

bo wią za ne do wy co fy wa nia sta rych, nie speł -

nia ją cych norm. Do pusz cza się, a na wet

za le ca, wy co fa nie więk szej licz by po jaz dów

od ku pio nych. O co tu cho dzi?

Po pierw sze – w do bie kry zy su, kie dy bra -

ku je pie nię dzy na pa li wo, zwięk sza nie licz by

sa mo cho dów cał ko wi cie mi ja ło by się z ce -

lem. I tak nie by ło by ich za co eks plo ato wać.

Po dru gie – 15-let nie „rzę chy” nie na da ją się

do pra cy w Po li cji (jak ta kim np. ści gać ucie -

ka ją ce go no wym mer ce de sem prze stęp cę)

i czę ściej sto ją w warsz ta tach, niż pa tro lu ją

uli ce. Koszt ich utrzy ma nia prze kra cza

wszel kie nor my zdro we go roz sąd ku. To też

po za opa trze niu jed no stek Po li cji w tak

ogrom ną licz bę spraw nych, bę dą cych

na gwa ran cji po jaz dów, ich efek tyw ność się

zwięk szy, na to miast kosz ty utrzy ma nia

zmniej szą się znacz nie. I o to cho dzi. Prze -

gląd no we go sa mo cho du kosz tu je kil ka set

zło tych i wy ko nu je się go raz w ro ku, na pra -
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Poloneza czas… skończyć

Do końca br. mają zostać wycofane z polskiej Policji wszystkie polonezy i volkswageny passaty, golfy i inne
pojazdy kupione w latach 90. ubiegłego stulecia, wykorzystywane obecnie przez RD i służbę patrolową. 

Wśród radiowozów nie powinno już być także samochodów marki Daewoo. Mimo że zasilenie policyjnego budżetu 
w grudniu było o 530 mln zł mniejsze, niż planowano (z tego 73,7 mln zł przeznaczone na zakup pojazdów)

w Biurze Logistyki Policji KGP nie brak optymizmu. Czeka nas rekordowy w historii polskiej Policji 
rok pod względem liczby kupionych samochodów.

Za kon trak to wa ne po jaz dy w la tach 2008–2009 
(licz ba w sztu kach)

KWP w Szcze ci nie
884

KWP w Gdań sku
476

KWP w Byd gosz czy
460

KWP w Olsz ty nie
55

KWP w Bia łym sto ku
452

KWP w Lu bli nie
600

KWP w Rze szo wie
415

KWP w Po zna niu
267

KWP we Wro cła wiu
90

KWP w Opo lu
38 KWP 

w Ka to wi cach
258 KWP 

w Kra ko wie
391

KWP 
w Go rzo wie Wlkp.

649
KWP w Ło dzi

551

KWP w Kiel cach
64

KWP 
w Ra do miu

311

CSP w Le gio no wie
616

KSP 90

BLP KGP – 901 
Kil ka sztuk w szko łach Po li cji w Pi le, Słup sku i Ka to wi cach

wa sta re go to kil ka, a na wet kil ka dzie siąt tys.

zł i zda rza się pa rę ra zy w mie sią cu. Ra chu -

nek jest pro sty, po twier dza ją go wszyst kie

wy li cze nia ro bio ne za rów no w cen tra li, jak

i przez na czel ni ków wy dzia łów trans por tu

w tzw. te re nie. 

Prze gląd trwa znacz nie kró cej niż na pra -

wa. Sa mo cho dy czę ściej więc bę dą na uli -

cach. Do dat ko wo po pra wi to nie naj lep szą

opi nię po li cjan tów o re sor to wych sta cjach

ob słu gi po jaz dów.

PRZE TAR GI ZA KOŃ CZO NE
Wszyst kie prze tar gi na sa mo cho dy z pro gra -

mu mo der ni za cji są już za koń czo ne umo wa -

mi. Pro blem jest jed nak ta ki, że Ra da

Mi ni strów wy zna czy ła ter min na re ali za cję

tzw. środ ków nie wy ga sa ją cych (czy li za kon -

trak to wa nych, ale nie zre ali zo wa nych fi zycz -

nie w 2008 r.) do koń ca mar ca br. dla

MSWiA, mi mo że ar ty kuł 157 usta wy o fi -

nan sach pu blicz nych mó wi wy raź nie, że ter -

min re ali za cji ta kich środ ków mo że trwać
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W 2008 roku kupiono m.in.

do 30 czerw ca (ta ki ter min ma m.in. Mi ni -

ster stwo Zdro wia, in fra struk tu ry, MON).

W tej sy tu acji wy star czy ja kiś po ślizg w

fir mie, któ ra do star cza Po li cji da ny to war 

(nie ko niecz nie sa mo cho dy, do ty czy to

wszyst kich za mó wień pu blicz nych – na mun -

du ry, ser we row nie, broń, ka mi zel ki ku lo od -

por ne itd.) i ter min nie zo sta nie do trzy ma ny.

Po li cja nie po no si tu żad nej wi ny. Co z te go,

że w ta kiej sy tu acji do staw ca za pła ci ka ry

umow ne, sko ro są one zde cy do wa nie niż sze

od spo wo do wa nych strat?

MI NI STER NIE UGIĘ TY
Są przed się wzię cia, któ rych sa mo wy ko na nie

mu si trwać oko ło ro ku. Kie dy do da się do

te go czas na ogło sze nie i prze pro wa dze nie

prze tar gu plus skar gi, od wo ła nia i wy ro ki, to

na wet jak za cznie się w stycz niu, nie za koń -

czy się do 31 mar ca na stęp ne go ro ku. Te 

ar gu men ty nie prze ko nu ją jed nak Mi ni ster -

stwa Fi nan sów.

Ani to, że idea trzy let nie go pro gra mu mo -

der ni za cji Po li cji uchwa lo ne go przez po słów

by ła ta ka, że by środ ki fi nan so we nie wy ko-

rzy sta ne w pierw szym ro ku prze cho dzi ły

na la ta na stęp ne. 

Ze wspo mnia nej na wstę pie licz by za kon -

trak to wa nych po jaz dów (7575 sztuk) 2754

ku pio no w 2008 r. Do koń ca mar ca trze ba

więc zre ali zo wać do sta wę 4821 po jaz dów. Co

się sta nie, gdy któ ryś z do staw ców na wa li?

On za pła ci ka ry umow ne, ale Po li cja bę dzie

mu sia ła od dać do pań stwo wej ka sy prze zna -

czo ne na ten za kup pie nią dze z pro gra mu

mo der ni za cji z ro ku 2008 i po kryć je ze środ -

ków mo der ni za cyj nych prze zna czo nych

na rok 2009. 

Ogó łem, wraz ze wszyst kimi po zo sta ły mi

przed się wzię cia mi z mo der ni za cji, Po li cja

zgło si ła 221,5 mln zł

na tzw. środ ki nie wy -

ga sa ją ce. Uzna no…

47,8 mln zł (oko ło

20 pro cent), choć wszyst kie zgło szo ne

za da nia mia ły już pod pi sa ne umo wy z wy -

ko naw ca mi. 

TRZE BA DO STRZE GAĆ PO ZY TY WY
Mi mo tych trud no ści pod insp. To masz Ko -

wal czyk, dy rek tor Biu ra Lo gi sty ki Po li cji

KGP, jest pe łen opty mi zmu. – Naj star szym

sa mo cho dem oso bo wym na ko niec 2009 ro ku

– mó wi – bę dzie 7-let ni po jazd. Naj star szy

fur gon bę dzie li czył lat 10. Na to miast po jaz -

dy nie speł nia ją ce usta wo wych norm po win -

ny w br. zo stać wy co fa ne ze wszyst kich

jed no stek. I to jest istot na in for ma cja dla po -

li cjan tów. A to, że my chy ba nie ste ty ma my
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kia cee’d – 3336

fiat bra vo – 910

sko da su perb – 36

2008 2009
Asortyment Zakupy Dostawy w tym do zabudowy Dostawy

w 2009 r.
Samochody osobowe 2736 1177 315 1244
oznakowane
Samochody osobowe 2341 952 – 1389
nieoznakowane
Furgony oznakowane 1837 98 269 1470
i małe więźniarki
Furgony nieoznakowane 418 345 – 73
Samochody osobowe 168 156 – 12
terenowe
Samochody duża więźniarka 24 24 – –
Pojazdy specjalne 50 1 18 31
Autobusy 1 1 – –
Łącznie 7575 2754 602 4219

kło po ty z ter mi no wym pła ce niem fak tur,

w za sa dzie ma ło funk cjo na riu szy ob cho dzi.

Oni po win ni mieć od po wied nie wa run ki

do pra cy i od po wied ni sprzęt. I my o to za -

dba li śmy naj le piej jak to by ło moż li we,

zwięk sza jąc na wet licz bę ku pio nych po jaz -

dów w sto sun ku do za ło żeń usta wy. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. A. Mitura, K. Chrzanowski

i materiały prasowe Skody
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Aje że li oka że się, że prze stęp stwa nie ma? „Na le -

ży przed się wziąć dzia ła nia zmie rza ją ce do znie -

chę ce nia osób że brzą cych – cu dzo ziem ców

do zaj mo wa nia się tym pro ce de rem” – czy ta my w pi -

śmie, któ re go au to rem jest Cen tral ny Ze spół dw.

z Han dlem Ludź mi KGP.

SPO SÓB NA ŻY CIE
Rze czy wi ście coś jest na rze czy. O dzie ciach sprze da -

wa nych do że bra nia pi sał już w lip cu ub.r. ty go dnik „Po -

li ty ka”. Wte dy po raz pierw szy za wrza ło. Me dial nie,

mi ni sterial nie, no i w Po li cji też. Przy kła do wo w sierp -

niu na ro bo czym spo tka niu mię dzy re sor to we go ze spo -

łu do spraw zwal cza nia i za po bie ga nia han dlo wi ludź mi

po sta no wio no, że w czte rech mia stach – War sza wie,

Kra ko wie, Wro cła wiu i Rze szo wie – trze ba prze pro wa -

dzić kam pa nię na te mat za po bie ga nia ulicz ne mu że -

brac twu. Chwi lę póź niej w ko men dzie sto łecz nej

po wstał pro gram pre wen cyj ny „Stop że brac twu”, któ re -

go ce lem by ło m.in. po pra wie nie roz po zna nia śro do wisk

osób że brzą cych pod ką tem ujaw nie nia ewen tu al nych

ofiar han dlu ludź mi. We Wro cła wiu straż miej ska i pra -

cow ni cy Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej wspie -

ra ni przez po li cję za czę li spraw dzać, kto po trze bu je

pie nię dzy, a kto je wy mu sza. Szyb ko oka za ło się, że

99 proc. że brzą cych we Wro cła wiu to… oszuści, któ rzy

za ra bia ją w ten spo sób na ży cie. Że brzą lu dzie star si,

mat ki z dzieć mi, mło dzież. Po dob nie jest w Kra ko wie,

Rze szo wie i wie lu in nych mia stach Pol ski. Są Po la cy, ale

prze wa ża ją oby wa te le Moł da wii, Ukra iny i Ru mu nii.

Wy bie ra ją du że mia sta, bo tam jest więk sza ano ni mo -

wość. Żebrzą przy ko ścio łach, cen trach han dlo wych,

skrzy żo wa niach, w tram wa jach, au to bu sach. Ty le że

samo że bra nie nie jest prze stęp stwem, a co naj wy żej

wy kro cze niem – je śli że brzą cy oszu ku je i ma środ ki

na utrzy ma nie, jest na tar czy wy lub na chal ny al bo na -

kła nia czy zmu sza do że bra nia ma ło let nie go lub oso bę

bez rad ną. Do wo dów na to, że że brzą cy są ofia ra mi

han dlu ludź mi, nie ma.

LICZ BY
Naj waż niej szy kło pot to brak da nych. W ogó le. 

– Po li cja do tych czas nie wy od ręb nia ła da nych

o wy kro cze niach zwią za nych z że brac twem i nie

wia do mo, ja ka jest ska la zja wi ska i ja kie jest za gro -

że nie te go ty pu wy kro cze nia mi – mó wi pod insp.

Ma ciej Ro ma now ski z Cen tral ne go Ze spo łu do wal -

ki z Han dlem Ludź mi KGP. – Je dy ne da ne, ja kie

uda ło się ze brać, są bar dzo ogól ne i nie re pre zen ta -

tyw ne. To utrud nia roz po zna nie.

Da ne ze bra ło w sierp niu ub.r. Biu ro Pre wen cji

KGP. Wy ni ka z nich, że od stycz nia 2007 r. do sierp -

nia 2008 do są dów (grodz kie go bądź ro dzin ne go

i nie let nich) skie ro wa no 76 wnio sków o po peł nie nie

czy nów z art. 58 i 104 k.w., obej mu jąc ni mi 60 osób,

w tym 37 ma ło let nich. Ma da tów kar nych by ło 16.

– Sa ma licz ba man da tów czy wnio sków nie wie le

mó wi. Nie wie my, w ja kim wie ku są spraw cy i ofia -

ry, ja kiej są na ro do wo ści – mó wi Ro ma now ski. 

– Na pod sta wie tych liczb nie da się wy cią gnąć

wnio sków co do zor ga ni zo wa ne go cha rak te ru czy -

nów czy ich po wią za nia z han dlem ludź mi.

To praw da, ale gdy by da ne by ły peł ne i sys te ma tycz -

nie gro ma dzo ne, moż na by ło by przy naj mniej wie dzieć,

o ja kiej ska li zja wi ska mó wi my. To na szczę ście ma się

zmie nić. Jesz cze w lip cu 2008 ro ku ko men dant głów ny

Po li cji po le cił ko men dan tom wo je wódz kim gro ma dze -

nie w sys te mie pół rocz nym i rocz nym da nych licz bo -

wych do ty czą cych że brac twa. Pierw sze informacje

po win ny być prze ka za ne do Biu ra Pre wen cji KGP do

końca stycz nia.

– Uzy ska ne wy ni ki umoż li wią roz po zna nie tej szcze -

gól nej for my han dlu ludź mi, ja ką jest zmu sza nie,

zwłasz cza ma ło let nich osób, do że brac twa, a tak że

na pro fe sjo nal ne zdia gno zo wa nie zja wi ska i śro do wisk

po zo sta ją cych do tych czas po za za się giem or ga nów ści -

ga nia – napi sał gen. insp. An drzej Ma te juk. – Tym

samym, na le ży dą żyć do pod wyż sze nia po zio mu wie dzy

spe cja li stycz nej pol skiej Po li cji o tym jak że zło żo nym

i trud nym za gad nie niu.

Jak na ra zie tro chę wię cej wy ni ka z wie dzy ope ra cyj -

nej. W ba zie Sys te mu In for ma cji Ope ra cyj nej by ło

431 mel dun ków in for ma cyj nych do ty czą cych że brac twa.

W sied miu przy pad kach zo sta ły usta lo ne po wią za nia

oso bo we, któ re wska zu ją na zor ga ni zo wa ny cha rak ter

pro ce de ru. Mło de mat ki są wer bo wa ne głów nie

w Moł da wii i na Ukra inie do rze ko mo do brze płat -

nej pra cy w Pol sce. Naj czę ściej ma być to opie ka

nad star szy mi ludź mi. Przy jeż dża ją do nas z dzieć mi

i tu zmu sza ne są do że brac twa. Ty le że do tej po ry

Po li cji uda ło się roz bić tyl ko jed ną ta ką gru pę, któ ra

do że bra nia wy ko rzy sty wa ła ofia ry han dlu ludź mi.

Gru pę tę w 2007 ro ku roz pra co wał rze szow ski CBŚ.

JED NA SPRA WA
– ETAP – ta ki był kryp to nim tej spra wy, od na zwy

hotelu, w któ rym za czę li śmy usta le nia – wspomina
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Że bra czy 
biz nes
Z Komendy Głównej Policji do komend wojewódzkich poszło
pismo – koncepcja. Dotyczyła zwalczania handlu ludźmi
w aspekcie zmuszania ofiar do żebractwa. Podstawowy problem
jest taki, że nikt nie wie, jaka jest skala zjawiska. To dopiero trzeba
sprawdzić. Wniosek: sprawdzać będą wszyscy. Prewencja
i kryminalni.
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mł. insp. Krzysz tof Bo roń, na czel nik Wy dzia łu Kry mi -

nal ne go rze szow skie go CBŚ. – Gang był mię dzy na ro -

do wą gru pą kie ro wa ną przez dwóch bra ci Moł da wian.

Mło de ukra iń skie ko bie ty ra zem z dzieć mi by ły sprze -

da wa ne do że bra nia m.in. w Rze szo wie, Kra ko wie, Ło -

dzi i Płoc ku. Ofia ry wer bo wa ły, a po tem pil no wa ły

in ne ko bie ty – te, któ re awan so wa ły w prze stęp czej

struk tu rze. Bos so wie byli bez względ ni i bru tal ni. Na -

sta wie ni na szyb ki zysk. 

O tym, że ist nie je ta ka gru pa, pol ska Po li cja do -

wie dzia ła się od ukra iń skiej stro ny. W paź dzier ni -

ku 2006 r. Za rząd do wal ki z Prze stęp czo ścią

Zor ga ni zo wa ną MSW Ukra iny po pro sił o po moc.

Usta le nia po twier dzi ły, że w ma łym ho te lu Etap

na obrze żach Rze szo wa miesz ka ją Ukra iń cy i Moł -

da wia nie, któ rzy mo gą być za mie sza ni w han del

ludź mi. Trzy mie sią ce póź niej wsz czę to śledz two.

– Wie dzie li śmy wszyst ko: kto za tym stoi, ja ka jest

struk tu ra, że 12–15 osób miesz ka w jed nym po ko ju

ho te lo wym, że wa run ki są tam żad ne, że co dzien nie

ktoś pod jeż dża i roz wo zi lu dzi po mie ście – opo wia -

da Bo roń. – Bra ko wa ło nam jed ne go ele men tu. Po -

krzyw dzo ne go. Szko puł był w tym, że oso by

po krzyw dzo ne nie czu ły się ta ki mi. Jak więc na kło -

nić ko goś ta kie go do ze znań i ob cią że nia in nych?

Tro chę po mógł przy pa dek. Ale naj pierw po li cjan -

ci tra fi li na mło dą Ukra in kę, Lud mi łę B., któ ra zo -

sta ła zwer bo wa na i przy wie zio na do Pol ski z dwie ma

ma ły mi cór ka mi. Z Rze szo wa bar dzo szyb ko zo sta ła

prze rzu co na do Ło dzi, a po trzech mie sią cach z jed -

nym tyl ko dziec kiem do Tar no wa. Młod szą cór kę

ode brał jej przy wód ca gru py i od dał ob cej, sa mot nej

ko bie cie. Cho dzi ło o zwięk sze nie zy sków przy że -

bra niu. Ale nie tyl ko.

– To by ła też ka ra dla mat ki, że za ma ło za ra bia ła.

Oni się nie pa tycz ko wa li. Mie li wy li czo ne, że na tym

te re nie, w tym miej scu moż na za ro bić od 500

do 800 zł dzien nie, a po nie waż ko bie ta nie wy ra bia -

ła nor my, za bra li jej dziec ko i przy dzie li li in nej że -

bracz ce – opo wia da Bo roń.

Naj waż niej sze by ło bez pie czeń stwo dziew czyn ki.

Po li cjan ci mu sie li ją jak naj szyb ciej od na leźć. 

HAN DEL
Zna leź li ją w Tar no wie, w do mu dziec ka. Oka za ło

się, że wcze śniej, w mar cu 2007 ro ku wła śnie w Tar -

no wie ja kaś ko bie ta prze ję ła się lo sem że bracz ki,

a do kład nie dziec ka, któ re z nią by ło, i za alar mo wa -

ła po li cję i straż miej ską. 

– Wy dzwa nia ła ty siąc ra zy, py ta ła, co moż na zro bić

i tak na praw dę uda ło się tyl ko dla te go, że by ła tak sta -

now cza i kon se kwent na – mó wi Bo roń. 

Oka za ło się, że dziec ko jest ob ce, czy jeś, nie wia do -

mo czy je. Że bracz ka nie mia ła do ku men tów, nie znała

na zwi ska dziew czyn ki ani miej sca jej za miesz ka nia.

4-let nia Na stia de cy zją są du tra fi ła więc do do mu

dziec ka. Gdy po li cjan ci z Rze szo wa do tar li do niej,

by li pra wie pew ni, że jest cór ką Lud mi ły. Ten sam

wiek, to sa mo imię. Du żo póź niej po twier dzi ły to

rów nież ba da nia DNA.

– Mat ka z cór ką by ły roz dzie lo ne przez po nad rok.

Po krzyw dzo na szu ka ła dziec ka, pi sa ła do am ba sa dy

ukra iń skiej. Po tem i ona, i dzie ci opo wie dzia ły, jak

były trak to wa ne, że bi to je i stra szo no – mó wi Bo roń.

Ta kich po krzyw dzo nych po li cjan ci zna leź li pięć.

Sche mat był ten sam. Za wsze wer bo wa no oso by bied -

ne i zawsze pro po no wa no im do brą pra cę. Naj bar dziej

ho dli wym „to wa rem” by ły mat ki z dzieć mi, a tak że

dzie ci z ułom no ścia mi, nie peł no spraw ne. Na miej scu

dzie ci fa szer ow ano le ka mi i gło dzo no – że by były spo -

koj ne, apa tycz ne, smut ne, że by wzbu dza ły li tość.

Wszyst kie ze bra ne pie nią dze by ły ofia rom za bie ra ne.

Ja ki kol wiek sprze ciw koń czył się uży ciem prze mo cy.

Za zwer bo wa ną ro dzi nę wer bow nik do sta wał oko ło

200 do la rów.

– Akt oskar że nia był go to wy pół ro ku po roz po czę -

ciu śledz twa. Naj więk szy pro blem był z kwa li fi ka cją

praw ną, bo nie któ rzy pro ku ra to rzy uwa ża li, że jest to

tyl ko że brac two i kwa li fi ku je się tyl ko na wy kro cze -

nie. Nie do strze ga li w tej spra wie han dlu ludź mi –

mó wią funk cjo na riu sze CBŚ.
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– Największy problem jest
z kwalifikacją prawną, bo niektórzy

prokuratorzy uważają, że jest to
tylko żebractwo i kwalifikuje się

tylko na wykroczenie. Nie
dostrzegają w takich sprawach

handlu ludźmi – mówią
funkcjonariusze CBŚ.

20-22.02:Layout 6  1/26/09  12:55 PM  Page 21



Dziś spra wa jest już za koń czo na pra wo moc ny mi

wy ro ka mi. Głów ny oskar żo ny za za ło że nie i kie ro wa -

nie mię dzy na ro do wą gru pą prze stęp czą oraz za han -

del ludź mi, zmu sza nie ich do że bra nia i czer pa nie

z te go ko rzy ści do stał 4 la ta wię zie nia. Dwie ko bie ty

z Moł da wii i Ukra iny, któ re na le ża ły do gru py, zo sta -

ły ska za ne na 3 la ta i na rok po zba wie nia wol no ści.

Dru gi z li de rów gru py ukry wał się na te re nie Ukra iny,

wo bec cze go pro ku ra tu ra prze ka za ła ma te riał do dal -

sze go pro wa dze nia stro nie ukra iń skiej.

TRUD NO ŚCI
To je dy na jak do tąd spra wa, któ ra po twier dzi ła ist nie nie

że brac twa w kon tek ście han dlu ludź mi. Być może są

inne ta kie gru py, ale do wo dów pro ce so wych na to nie ma.

– To są spra wy trud ne i cza so chłon ne. Wy ma ga ją

ogrom ne go wy sił ku. Zda rza się, że po dwóch la tach

pra cy ope ra cyj nej wciąż nie ma do wo dów pro ce so -

wych – mó wi nad kom. Ma rek Wy szkow ski, kie row nik

Cen tral ne go Ze spo łu do wal ki z Han dlem Ludź mi. 

Po li cjan ci w te re nie do da ją: – Ge ne ral nie spra wy

o han del ludź mi są trud ne – to jed no, po dru gie że -

brac two w kon tek ście han dlu ludź mi jest zja wi skiem

mar gi nal nym. 

– My śmy się że brac twem za ję li w Kra ko wie daw no

i na po waż nie. Ja kiś czas te mu do wie dzie li śmy się, że

mo że być ta ka gru pa, że być mo że cho dzi o han del

ludź mi. Nie wie le z te go wy szło. Tyl ko że jest to gru -

pa ro dzin na i że brze. To, że prze ka zu ją sobie dzie ci

w ra mach jed ne go kla nu czy ro dzi ny, nie jest prze -

stęp stwem – mó wi nad kom. Pa weł Go lon ka z Ze spo -

łu do wal ki z Han dlem Ludź mi w KWP w Kra ko wie. 

– Pa mię tam ta ką spra wę, wła śnie w Kra ko wie. Mie -

li po krzyw dzo ne go, Ru mu na, któ ry przy szedł do ko -

mi sa ria tu na na szym te re nie i po wie dział, że zo stał

sprze da ny do że brac twa – wspo mi na asp. sztab. An -

drzej Kę dzier ski z Ze spo łu do wal ki z Han dlem Ludź -

mi w KWP w Szcze ci nie.

Fak tycz nie spra wa za po wia da ła się cie ka wie. Mło dy

Ru mun opo wie dział, jak to zo stał oszu ka ny i sprze da -

ny przez swo je go ko le gę za kil ka set eu ro, a po tem

zmu szo ny do że bra nia na uli cach Kra ko wa. Mó wił,

jak go trak to wa no, w ja kich wa run kach był prze trzy -

my wa ny, wska zy wał li de rów gru py i że uda ło mu się

zdo być ich za ufa nie, przez co awan so wał w hie rar -

chii i za czął zaj mo wać się roz wo że niem innych że -

bra ków po Pol sce. Tak zna lazł się w Szcze ci nie,

gdzie po pro sił o po moc. Po tem w trak cie śledz twa

oka za ło sie, że jest ma ło wia ry god ny.

– Pew ne rze czy, o któ rych mó wił, oka za ły się nie -

praw dzi we – przy zna je pro ku ra tor Ja nusz Ni zio łek

z Kra ko wa. 

UMO RZE NIE
In na spra wa, z War sza wy: pod ko niec czerw ca

do pra skiej ko men dy zgło sił się 54-let ni Ru mun,

któ ry twier dził, że zo stał oszu ka ny przez wę gier skie

mał żeń stwo. Obie ca li mu pra cę kie row cy cią gni ka

przy wy rę bie la su, miał za ra biać 35 eu ro dzien nie.

Po trzech dniach po dró ży, spa niu w sa mo cho dzie

wy sa dzi li go na skrzy żo wa niu i ka za li że brać. Gdy sa -

mo cho dy bę dą się za trzy my wać na czer wo nym świe -

tle, mó wi li, uda waj, że masz cho rą no gę, uty kaj

i wy cią gaj rę kę po pie nią dze. 

– Nie pro te sto wa łem. Gdy po je cha li po je dze nie

i pi cie dla mnie, ucie kłem – opo wia dał po li cjan tom. 

Za nim tra fił do ko men dy, przez dwa dni tu łał się

po War sza wie w po szu ki wa niu po li cyj nej jed nost ki.

Spał w par kach.

– Po dej rze wa li śmy, że męż czy zna mo że być ofia rą

han dlu ludź mi. Zo stał ob ję ty opie ką Fun da cji La -

Stra da, ale osta tecz nie spra wa zo sta ła umo rzo na –

mó wi ofi cer oper cyj ny w ko men dzie sto łecz nej. 

– Po dob nie by ło ze spra wą 17-let nie go Ghe or ghe’a,

któ ry przy je chał do Pol ski i uda jąc ka le kę, za ra biał

na ży cie. Pro ku ra tu ra umo rzy ła spra wę, bo zabra kło

do wo dów, że był wer bo wa ny, po rwa ny z uży ciem

gróźb lub si ły.

CO DA LEJ?
Pro po zy cje dal szych dzia łań wy sła ne do ko mend wo -

je wódz kich za kła da ją, że pro ble mem mu szą się za jąć

wszyst kie służ by. Przede wszyst kim trze ba roz po -

znać zja wi sko że brac twa, po tem spraw dzić, czy są

ja kieś symp to my wska zu ją ce na ist nie nie han dlu

ludź mi al bo dzia ła nia zor ga ni zo wa nych grup prze -

stę czych. Waż ne, by zwró cić uwa gę na dzie ci i

oso by ka le kie – czy są zmu sza ne do że bra nia. I wy -

mie niać się in for ma cja mi. Je śli pre wen cja coś za uwa -

ży, ma in for mo wać kry mi nal nych. Oczy wi ście są

jed nost ki, w któ rych od daw na tak to dzia ła. Na

przy kład Gdańsk.

– My za po mo cą pra cy ope ra cyj nej mo że my zwe -

ry fi ko wać, czy ma my do czy nie nia z han dlem ludź mi,

czy z wy ko rzy sty wa niem. Ale ba zę do na szych dzia -

łań da je pre wen cja. Bo to oni ma ją kon tak ty, z ra cji

te go, że są na uli cy – mó wi asp. sztab. Ire na Okoń -

ska -Bar chan z Ze spo łu do walki z Han dlem Ludź mi

w KWP w Gdań sku. – Pre wen cja da je sy gnał, że tu

się po ja wi ła ta ka i ta ka ko bie ta, my drą ży my da lej. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Przemysław Kacak

TYLKO SŁUŻBA Handel ludźmi POLICJA 997       luty 2009 r.22

Że brac two a pra wo
Ko deks wy kro czeń:
Art. 58. § 1. Kto, ma jąc środ ki eg zy sten cji lub bę dąc zdol ny do pra cy,
żebrze w miej scu pu blicz nym, pod le ga ka rze ogra ni cze nia wol no ści,
grzyw ny do 1500 zło tych al bo ka rze na ga ny.
§ 2. Kto że brze w miej scu pu blicz nym w spo sób na tar czy wy lub oszu kań -
czy, pod le ga ka rze aresz tu al bo ogra ni cze nia wol no ści.
Art. 104. Kto skła nia do że bra nia ma ło let nie go lub oso bę bez rad ną al bo
po zo sta ją cą w sto sun ku za leż no ści od nie go lub od da ną pod je go opie -
kę, pod le ga ka rze aresz tu, ogra ni cze nia wol no ści al bo grzyw ny.

Ko deks kar ny:
Art. 253 – § 1. Kto upra wia han del ludź mi na wet za ich zgo dą, pod le ga
karze po zba wie nia wol no ści na czas nie krót szy od lat 3. 
§ 2. Kto, w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej, zaj mu je się or ga ni zo wa -
niem ad op cji dzie ci wbrew prze pi som usta wy, pod le ga ka rze po zba wie nia
wol no ści od 3 mie się cy do lat 5.

�
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Pomagamy rodzinom zaginionych

MARIA
KOŁODZIEJCZYK
z Krakowa.
Zaginęła
6 stycznia 2009 r.
Ma 57 lat.
Wzrost 152 cm,
oczy niebieskie. 

ALICJA
TWARDOWSKA-
-KABAT
z Wrocławia.
Zaginęła
8 stycznia 2009 r.
Ma 55 lat.
Wzrost 165 cm,
oczy piwne. 

ZDZISŁAW
LEWANDOWSKI
z Końskich (woj.
świętokrzyskie).
Zaginął
3 stycznia 2009 r.
Ma 63 lata.
Wzrost 175 cm,
oczy szare. 

JERZY KOSIŃSKI
z Warszawy.
Zaginął
27 grudnia 2008 r.
Ma 76 lat.
Wzrost 160 cm,
oczy niebieskie.
Znaki szczególne:
blizna na łopatce
i klatce piersiowej. 

PAWEŁ
MOLENDA z Kielc.
Zaginął
14 września 2006 r.
Ma 37 lat.
Wzrost 186 cm,
oczy niebieskie. 

ANTONI
DERSZNIAK
z Chęcin (woj.
świętokrzyskie).
Zaginął
20 lutego 2002 r.
Ma 81 lat.
Wzrost 175 cm,
oczy niebieskie. 

Zdję cia i in for ma cje o za gi nio nych uzy ska li śmy z Fun da cji ITA KA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

www.zaginieni.pl
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Anonimowo, bezpłatnie, chętnie, cierpliwie i dyskretnie
– takie są zasady przyjmowania zgłoszeń
pod numerem 116 111. To pierwszy w Polsce telefon
zaufania dla dzieci i młodzieży. Działa już trzy
miesiące. I dzwoni non stop.

„Po do ba mi się pe wien chło pak, ale on nie zwra ca na mnie uwa gi”,

„Co ro bić, jak ta ta pi je i bi je dzie ci?”, „Wsze dłem w złe to wa rzy stwo

i nie wiem, jak się z te go wy plą tać”, „Mam dość, nie chce mi się żyć”

– to przy kła do we pro ble my, z ja ki mi dzwo nią dzie ci. Opo wia da ją

o prze mo cy w do mu, kło po tach w szko le, kon flik tach ró wie śni czych,

ale też o spra wach, któ re po zor nie mo gą wy da wać się bła he. Kon sul -

tan ci każ dy te le fon trak tu ją z po wa gą. Czę sto zda rza się, że dzie ci za -

czy na ją roz mo wę od ma ło waż ne go te ma tu po to, by spraw dzić, kto

sie dzi po dru giej stro nie i czy mo gą tej oso bie za ufać. – Każ dy pro blem, któ ry jest waż ny dla dziec ka, jest waż ny dla nas

– mó wi Mar ta Skier kow ska z Fun da cji Dzie ci Ni czy je. – Dzie ci

dzwo nią, gdy jest im smut no, bo nie do sta ły wy ma rzo ne go pre zen -

tu, a tak że dla te go, że tę sk nią za ta tą, któ ry wy je chał za gra ni cę. My

ich słu cha my i ro zu mie my.

– Do tej po ry nie by ło ta kie go miej sca, w któ rym moż na po wie -

dzieć wszyst ko. To jest te le fon wspar cia, ale i prze strzeń, w któ rej

dzie ci mo gą się wy ga dać – do da je kon sul tant ka nu me ru 116 111. 

– Na szym za da niem jest wy słu chać i zna leźć wspól nie z dziec kiem

roz wią za nie pro ble mu. 

Te le fon jest ano ni mo wy. Dziec ko nie mu si się przed sta wiać,

a treść roz mo wy jest ob ję ta ta jem ni cą. Kon sul tan ci za wia da mia ją

policję, gdy usły szą, że ży cie lub zdro wie dziec ka jest za gro żo ne. 

– Tak by ło w przy pad ku prób sa mo bój czych. Po li cja zo sta ła na tych -

miast po wia do mio na i na tych miast za re ago wa ła – mó wi Skier kow -

ska. – Ta kich przy pad ków by ło do słow nie kil ka.

Zde cy do wa nie naj wię cej pro ble mów do ty czy związ ków i pro ble -

mów mi ło snych. Dru gim naj częst szym te ma tem roz mów są re la cje

z ró wie śni ka mi, kłót nie, przy -

jaź nie, i da lej: kło po ty w szko le,

prze moc psy chicz na i fi zycz -

na ze stro ny do ro słych, re la cje

z ro dzi ca mi, uza leż nie nia, za -

nie dby wa nie, sek su al ność. 

Te le fon dzia ła od po nie dział -

ku do piąt ku w go dzi nach od 12

do 20. Kon sul tan ci to wy kwa li-

fi ko wa ni psy cho lo dzy i pe da-

go dzy. 

Po li cja współ pra cu je z Fun da -

cją Dzie ci Ni czy je na pod sta wie

po ro zu mie nia z li sto pa da 2008

ro ku. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA

TYLKO SŁUŻBA Prewencja POLICJA 997       luty 2009 r.24

Telefon zaufania
dla najmłodszych

Linie zaczynające się od 116 to
grupa ogólnoeuropejskich linii
telefonicznych o charakterze
społecznym (116 000 to numer
interwencyjny w sprawie
zaginionych dzieci, 116 123 to
telefon wsparcia dla dorosłych).
Polska jako piąty kraj w Europie
uruchomiła linię 116 111. Numer
działa już w Czechach, Rumunii,
Słowacji i na Węgrzech.

Widzisz przemoc – dzwoń!
„Ko cham. Re agu ję” to kam pa nia spo łecz na, któ ra jest kon ty -

nu acją ubie gło rocz nej ak cji „Ko cham. Nie bi ję”. Ad re so wa na jest

do wszyst kich, któ rzy są świad ka mi prze mo cy wo bec naj młod -

szych. Po li cja jest w tej kam pa nii part ne rem re sor tu pra cy i po li -

ty ki spo łecz nej oraz or ga ni za cji po za rzą do wych: Kra jo we go

Cen trum Kom pe ten cji i Fun da cji Dzie ci Ni czy je. 

0 801 109 – to nu mer in fo li nii KCK – ten sam, któ ry dzia łał

w ra mach ak cji „Ko cham. Nie bi ję.”. 

116 111 – to nu mer ogól no pol skie go te le fo nu za ufa nia dla

dzie ci i mło dzie ży Fun da cji Dzie ci Ni czy je.

W sy tu acjach wy ma ga ją cych pil nej in ter wen cji Po li cji, kie dy za -

gro żo ne jest czy jeś ży cie i zdro wie, ope ra to rzy nie zwłocz nie prze -

ka zu ją in for ma cje do ko mend wo je wódz kich/sto łecz nej Po li cji. �

IF
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– Pierwszy raz widziałam
nasze polskie morze
i pierwszy raz chodziłam
po bałtyckiej plaży,
oglądałam  wschody
i zachody słońca –
o wakacjach w Kołobrzegu
opowiada Alicja

Kowalewska, podopieczna Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych
Policjantach. 

Ali cja nie jest je dy na. Fun da cja opie ku je się

po nad 200 ro dzi na mi. Mo że im dać ty le, ile my

po da ru je my. 

Dzię ki po mo cy fun da cji wdo wy i sie ro ty jeż -

dżą na wa ka cje, na fe rie, do sa na to riów. Ma ją

przy ja ciół i ty sią ce wspo mnień. 

– Je śli chce my każ dej ro dzi nie za fun do wać

wy jazd la tem i zi mą choć dla jed nej oso by, po -

trze bu je my co naj mniej 400 ty się cy zło tych

rocz nie – mó wi Ire na Za jąc, pre zes za rzą du fun da -

cji. – To ab so lut ne mi ni mum. A prze cież wy dat ków jest wię cej, bo

po trze by ro dzin tak bar dzo po krzyw dzo nych są wiel kie. 

Po moc fun da cji to nie tyl ko or ga ni zo wa nie wy jaz dów wy po czyn ko -

wych. To tak że po moc w zna le zie niu pra cy i po moc fi nan so wa. Fun -

da cja po kry wa kosz ty le cze nia, da je sprzęt do mo wy, przy zna je

sie ro tom sty pen dia na uko we. Dzię ki fun da cji Syl wia do sta ła kom -

pu ter i mo że na nim pi sać pra cę li cen cjac ką. Ali cja ma sty pen dium

i stu diu je pra wo. Ka sia ma miesz ka nie.

W ubie głym ro ku z wpłat 1 pro cen ta po dat ku PIT fun da cja uzy -

ska ła 360 ty się cy zło tych. To pra wie trzy ra zy wię cej niż rok wcze -

śniej, bo ła twiej jest da ro wi znę prze ka zać. Dar czyń ca nie mu si

sam wpła cać tych pie nię dzy, ro bi to urząd skar bo wy.

– To du że uła twie nie dla wpła ca ją cych – mó wi

Ire na Za jąc – a dla nas ra dość i kło pot. Ra dość,

bo pie nię dzy jest wię cej. Kło pot, bo nie ma my

da nych osób, któ re od da ją nam je den pro -

cent swo je go po dat ku i nie mo że my im in -

dy wi du al nie po dzię ko wać. A dzię ku je my

im z ca łe go ser ca. I pro si my, by o na szych

pod opiecz nych pa mię ta li rów nież w tym

ro ku i by wy ra zem tej pa mię ci był ko lej ny

je den pro cent. �

AK, IF
zdj. z ar chi wum pod opiecz nych FPWi SpPP
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Pomóżmy fundacji pomagać

Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach
KRS 0000101309

Kon to PKO BP SA VI O/War sza wa nr 741020 1068 0000 1802 0059 9167

Białka

Międzyzdroje
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Zi ma w Ame ry ce Po łu dnio wej
PASJE Podróże w obiektywie POLICJA 997       luty 2009 r.26

Kie dy u nas zi ma trzy ma, na po łu dnio wej pół ku li lu dzie cie szą się

słoń cem. Nie tyl ko In dia ni e z po łu dnio wej Ame ry ki. Przy da rza 

się to też po dróż ni kom z zim niej szych kra jów. Kom. Ro bert 

Ho rosz w Ko men dzie Głów nej Po li cji zaj mu je się kon tak ta mi z

pra są, a w cza sie urlo pu – kon tak ta mi z miesz kań ca mi eg zo tycz -

nych czę ści świa ta. A że ro bi przy tym zdję cia, mo że my się te raz

ogrzać ich wi do kiem. I po my śleć, że zro bio no je dwa la ta te mu... �
oprac. AW

zdj. Ro bert Ho rosz

22 stycznia 2007 r.: malowniczy wodospad Iguaçu, leżący
na granicy Brazylii i Argentyny, na rzece o tej samej nazwie

21 stycznia 2007 r.: uliczka w paragwajskim Ciudad del Este,
drugim co do liczby ludności mieście Paragwaju, położonym tuż
przy granicy z Brazylią i Argentyną. Zwanym też największym
sklepem Ameryki Południowej – ze względu na strefę wolnocłową

20 lutego 2008 r.: urugwajski kurort Piriapolis leży
nad Atlantykiem, godzinę jazdy na wschód od Montevideo.
Powstał w 1893 r. i szczyci się ładnymi hotelami…

p
j

m

Ekwador

Kolumbia

Wenezuela

Boliwia

Paragwaj

Urugwaj

Brazylia

Argentyna

Peru

Chile
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12 lutego 2007 r.: miejscowość Copacabana nad Titicaca, najwyżej położonym
jeziorem na Ziemi (3821 m n.p.m), na terenach Boliwii i Peru. Podobnie jak
w Polsce na św. Krzysztofa święci się samochody i wszelkie inne środki
transportu, przystrajając je przy tym kolorowymi ozdobami

15 lutego 2007 r.: archipelag niedużych wysepek Islas Ballestas na Pacyfiku to
peruwiański park narodowy. Żyje tam wiele gatunków zwierząt, czasem nawet
jakiś pelikan wpadnie w obiektyw…

9 lutego 2007 r.: po zejściu błotnej lawiny asfaltowa droga do boliwĳskiego
miasta Santa Cruz staje się całkowicie nieprzejezdna. Większość tych górzystych
okolic pokrywają lasy deszczowe

19 stycznia 2007 r.: wnętrze katedry w stolicy Brazylii –
Brasilii. Kościół zaprojektował w latach 70. Oscar Ribeiro
de Almeida Niemeyer, znany na świecie brazylĳski architekt
współczesny

20 lutego 2007 r.: w wenezuelskim
regionie Llanos specjalną atrakcją
dla turystów jest wyciąganie przez

tubylców anakondy z rzeki

1 lutego 2007 r.: ze stolicy Paragwaju, Asunción,
do miejscowości położonych przy granicy z Brazylią
dostać można się tylko łódką. Podróż trwa minimum 
cztery dni, więc dobrze mieć ze sobą jakieś zapasy 
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Ostatni raz widziałem ojca na dwa
dni przed wybuchem wojny –
Hieronim Pakulski zamyśla się,
pokazując zdjęcie mężczyzny w sile
wieku. Nieostra odbitka
powiększona z małego
legitymacyjnego zdjęcia jest
nienaturalnie przycięta pod brodą. 
– Po jednym z przesłuchań
na początku lat 50. mama obcięła
mundurowy kołnierzyk, żeby nie
było widać, że był policjantem. 

Dziś Hie ro nim Pa kul ski ma pra wie 85

lat, jest pre ze sem Za rzą du Głów ne go

Sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Po li cyj na”,

zrze sza ją ce go lu dzi, któ rzy chcą dzia łać

na rzecz śro do wi ska pol skich po li cjan tów.

We wrze śniu 1939 r. miał 15 lat. 

Z LE GIO NÓW DO PO LI CJI 
Pra wie w ta kim sa mym wie ku był je go oj ciec

– Ste fan, kie dy w 1914 r. wbrew ro dzi com

uciekł do two rzą cych się le gio nów Pił sud -

skie go. Pra co wał w kan ce la rii przy puł ku wi -

leń skim. Po tem by ło woj sko pol skie, a mło dy

le gio ni sta ca ły czas był bli sko szta bu Pił sud -

skie go. Prze szedł szlak bo jo wy, któ ry w tam -

tym cza sie był udzia łem wielu pa trio tów.

Wal czył w obro nie War sza wy w 1920 r.

Po wy pra wie ki jow skiej prze nie sio ny zo stał

do Po li cji Pań stwo wej. Miesz kał w Su le jów -

ku w do brach Pił sud skie go. Wła śnie tam

przy szedł na świat syn Hie ro nim. Na kil ka

lat przed II woj ną świa to wą ro dzi na prze nio -

sła się do no wych bu dyn ków na war szaw -

skiej Pra dze przy ul. Kor sa ka. 

– Oj ciec był za stęp cą ko men dan ta po li cji

po wia tu war szaw skie go – mó wi Hie ro nim

Pa kul ski. – Przed wy bu chem woj ny zo stał

mia no wa ny ko men dan tem. Był wiel kim

służ bi stą, ale przy tym bar dzo dbał o ro dzi -

nę. Nie pił, nie pa lił. Miał tyl ko je den gar ni -

tur, w któ rym wi dzia łem go mo że dwa ra zy
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Hieronim, syn Stefana

w ży ciu. Wszę dzie cho dził w mun du rze. Bar -

dzo do brze strze lał i to z le wej rę ki, choć był

pra wo ręcz ny. Jak opo wia da ła mat ka, wmó wił

so bie, że le wa rę ka, ja ko rza dziej uży wa na,

jest mniej zmę czo na i przez to pew niej sza.

Dziw ne, ale wy ni ki miał rze czy wi ście do bre.

Mnie tak że przy go to wy wał na strzel ca.

W dzie ciń stwie orze czo no, że je stem cho ry

na ser ce, więc nie an ga żo wa no mnie do żad -

ne go spor tu. Oj ciec po sta no wił, że roz wią za -

2 września 2005 r. w Miednoje

Starszy
przodownik
Stefan
Pakulski
1894–1940

Policjanci warszawskiej komendy powiatowej. Prowadzi Władysław Klonowski, w koszu 
Stefan Pakulski
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niem mo że być strze lec two. Jeź dzi łem szko -

lić się na po li cyj ną strzel ni cę przy ul. Zie le -

niec kiej, gdzie dzi siaj prze bu do wy wa ny jest

Sta dion Dzie się cio le cia. Przed woj ną zdo by -

łem, ja ko ju nior, Pol ską Od zna kę Strze lec ką. 

Oby cie z bro nią przy da ło się sy no wi po li -

cjan ta pod czas oku pa cji. 

NA PRO GU KA PLICZ KI 
Ostat nie przed wo jen ne wa ka cje Hie ro nim

Pa kul ski spę dził w Wy so kim Li tew skim,

gdzie je go mat ka An na współ or ga ni zo wa ła

ka ni ku łę dla dziew cząt z gim na zjum, w któ -

rym uczy ła się sio stra Kry sty na. Let ni cy wró -

ci li wcze śniej, niż pla no wa li. Przy je cha ły

po nich po li cyj ne cię ża rów ki przy sła ne przez

oj ca. W kra ju za czy na ło być już go rą co. 

– Oj ciec cho dził bar dzo zde ner wo wa ny –

mó wi pan Hie ro nim. – Nie dow cip ko wał jak

zwy kle. Po tem nie wra cał już do do mu, te le -

fo no wał tyl ko, a ma ma prze ka zy wa ła nam 

je go de cy zje. Jed ną z nich by ło, że ma my

wy je chać na po ste ru nek do Kar cze wa

pod War sza wą. Ra dził, że by nic nie za bie rać,

bo za kil ka dni wszyst ko się uspo koi i wró ci -

my. Do brze, że ma ma mia ła zwy czaj ob wie -

sza nia się bi żu te rią. Po zwo li ło to nam po tem

wró cić do War sza wy. Oj ciec za de cy do wał

też, że mam wziąć ze so bą ma ły pi sto let

„bel gĳ kę”. 

6 wrze śnia ro dzi na z Kar cze wa ru szy ła jed -

nak da lej. Je cha li w kon wo ju zło żo nym z kil -

ku po li cyj nych ro dzin, eskor to wa nym przez

czte rech funk cjo na riu szy. Po ko lej nych paru

dniach stra ci li z oj cem łącz ność. Od wscho -

du na Pol skę na pa dli bol sze wi cy. 

– Oj ciec do stał się do nie wo li praw do po-

dob nie pod Tar no po lem – mó wi Hie ro nim 

Pa kul ski. – Nas zła pa no kil ka ki lo me trów od

Za lesz czyk. Bol sze wi cy bez skru pu łów, na na -

szych oczach, za mor do wa li po li cjan tów, któ rzy

z na mi je cha li. Na nas padł bla dy strach. W ca -

łym tym za mie sza niu mat ka ukrad kiem wy -

rzu ci ła i wdep ta ła w piach dro gi le gi ty ma cję

człon ka ro dzi ny po li cjan ta. Ode rwa ła tyl ko

zdję cie oj ca w mun du rze. To sa mo zro bi ły 

in ne ko bie ty. Mo ja „bel gĳ ka” tak że zo sta ła

dys kret nie upusz czo na. W tym cza sie bol sze -

wi cy za ję ci by li okra da niem tru pów za bi tych

po li cjan tów. 

Jed na z ko biet po cho dzi ła z za bo ru ro syj -

skie go i zna ła ję zyk. Wy ja śni ła, że zo sta li śmy

aresz to wa ni przez po li cjan tów i wie zie ni

w nie wia do mym kie run ku. Sto su nek czer -

wo no ar mi stów zmie nił się, ale na dal trzy-

ma li nas pod stra żą. Po kilku dniach, dzię ki

kosz tow no ściom ko biet, uda ło się prze ku pić

straż ni ka i przy po mo cy miej sco wych przejść

na stro nę za ję tą przez Niem ców. Tu prym

wio dła pa ni Pa kul ska, któ ra by ła na uczy ciel -

ką ję zy ka nie miec kie go. Bez prze szkód do -

tar li pod wo da mi do War sza wy. 

– Z da le ka zo ba czy li śmy nasz dom – opo -

wia da pan Hie ro nim. – Gdy zna leź li śmy się

bli żej, oka za ło się, że sto ją tyl ko wy pa lo ne

mu ry. Stra ci li śmy ca ły do ro bek ży cia. Ma ma

w przy pły wie roz pa czy rzu ci ła się na war -

tow ni ka przy szko le po prze ciw nej stro nie

uli cy, któ rą za ję ło woj sko. Ten na wet nie

zdą żył zdjąć ka ra bi nu. Z bu dyn ku wy bie gło

jed nak kil ku żoł nie rzy i wcią gnę ło ją

do środ ka. Po go dzi nie wy pusz czo no ją.

Na twa rzy mia ła pla stry, rę kę ob wią za ną

ban da żem. Ni gdy nie mó wi ła, co się wte dy

sta ło. My ślę, że wy szła stam tąd tyl ko dzię -

ki per fek cyj nej zna jo mo ści ję zy ka nie miec -

kie go. Noc spę dzi li śmy przy cup nię ci

na kra wę dzi ka plicz ki Mat ki Bo żej przy

ro gu ul. Ząb kow skiej i Kor sa ka. By ła po ło wa

paź dzier ni ka, w no cy pa no wał strasz ny ziąb.

Nie zmru ży li śmy oka. 

Pra ska ka plicz ka stoi do dzi siaj. Ro dzi -

na Pa kul skich prze nio sła się do miesz ka nia

bab ci. Po wo li od naj dy wa ła się dal sza ro dzi -

na. Oj ciec jed nak nie wra cał. W tym cza sie

był już w so wiec kiej nie wo li. Po dzie lił los

jeń ców obo zu w Ostasz ko wie – za mor do wa -

ny zo stał w Ka li ni nie (obec nie Twer) i wrzu -

co ny do Do łów Śmier ci w Mied no je. 

SŁU ŻYĆ POL SCE 
Po tru dach zi my spę dzo nej w War sza wie

mat ka wraz dzieć mi prze nio sła się do dal szej

ro dzi ny do Cheł ma. Tu taj mło dy Hie ro nim

za an ga żo wał się w ruch opo ru. Wraz z ko le -

ga mi za ło żył… Zwią zek Wal ki Mło dych.

Wte dy nie miał po ję cia, że pra wie w tym sa -

mym cza sie po wsta wa ła ko mu ni stycz na
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or ga ni za cja o ta kiej sa mej na zwie. Po na wią -

za niu łącz no ści z pod zie miem ca łym od dzia -

łem prze szli w struk tu ry AK. Wal czył

na zie mi lu bel skiej do wkro cze nia So wie tów.

Od zna czo ny m.in. Krzy żem Wa lecz nych. 

Po tem, ra zem z in ny mi, wy peł nia jąc po le ce -

nia do wódz twa, wstą pił do woj ska Ber lin ga.

Tra fił do szko ły ar ty le rii, gdzie wkrót ce 

zo stał aresz to wa ny. Po okrut nym śledz twie

osa dzo no go w obo zie w Skro bo wie. Tu taj

był jed nym ze współ or ga ni za to rów bun tu

i uciecz ki by łych akow ców. Je mu uciec się

nie uda ło. Zo stał wy wie zio ny w głąb so wiec -

kie go im pe rium. Sie dział w Sta li no gor sku

i Du bow ce. Do Pol ski wró cił w 1946 r. Wie lo -

krot nie szy ka no wa ny, trzy ra zy aresz to wa ny,

raz prze sie dział dwa la ta bez wy ro ku. 

Gdy nada rzy ła się oka zja, wy je chał

do Fran cji, gdzie osiadł na trzy dzie ści lat.

Po prze ło mie ustro jo wym wró cił do oj czy zny.

Swo je dzie je spi su je te raz w książ ce pod ro -

bo czym ty tu łem „Bio gra fia Po la ka, jed ne go

z wie lu”. 

– Ta kich jak ja by ło set ki ty się cy – mó wi.

– Chcę po ka zać, ja kie ko le je lo su mu sia ły

prze cho dzić ro dzi ny pol skie, w któ rych krze -

wio no du cha pa trio ty zmu. 

Za kil ka mie się cy pre zes „Ro dzi ny Po li cyj -

nej” ma za miar ukoń czyć wspo mnie nia.

Po wy da niu książ ki bę dzie oka zja, aby tym

ra zem bli żej przyj rzeć się kpt. Hie ro ni mo wi

Pa kul skie mu, sy no wi st. przo dow ni ka Ste fa -

na Pa kul skie go. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor (2) i z ar chi wum Hie ro nima Pa kul skie go 

11 IV 2008 r. Hieronim Pakulski otrzymał z rąk ministra SWiA Grzegorza Schetyny 
Srebrny Medal za Zasługi dla Policji
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Za krzew scy za wi śli w lu tym 1972 ro ku –

ska za ni za wy mor do wa nie 5-oso bo wej 

ro dzi ny Li pów z Rze pi na i za dwa wcze -

śniej sze za bój stwa. Ka to wi wy wi nął się Adam,

młod szy z sy nów, kon se kwent nie kry ty

przed są dem przez bra ta. Ska za no go na 25 lat

po zba wie nia wol no ści.

By ło to jed no z naj krwaw szych, a przez to

i naj gło śniej szych prze stępstw kry mi nal nych

w cza sach PRL. Kie dy 28 czerw ca 1971 ro ku

o godz. 14 ów cze sny Sąd Wo je wódz ki w Kiel -

cach roz po czął ogła sza nie wy ro ku, tłum wy -

krzy ki wał: „Śmierć!”. MO mia ła ogrom ne

kło po ty z opa no wa niem zgro ma dzo nych lu dzi

i nie do pusz cze niem do lin czu. Czym Za -

krzew scy za pra co wa li so bie na ta ką nie na wiść?

CIO SY WE ŚNIE
Noc ny po żar z 2 na 3 li sto pa da 1969 ro ku po sta -

wił na no gi ca ły Rze pin. Mi mo szyb kiej po mo -

cy są sia dów i przy jaz du stra ża ków nie ura to wa no

żad ne go z za bu do wań ro dzi ny Li pów. Z pło ną -

ce go bu dyn ku miesz kal ne go zdo ła no wy nieść –

za krwa wio nych, po ra nio nych – pięć ciał: 45-let -

nie go Mie czy sła wa, je go 54-let niej bra to wej

Zofii, 81-let niej mat ki Ma rian ny, 27-let nie go

bra tan ka Wła dy sła wa oraz 18-let niej Kry sty ny,

żo ny Wła dy sła wa. Ja sne by ło, że przed pod pa -

le niem, któ re mia ło za trzeć śla dy, w obej ściu 

do szło do po twor nej zbrod ni.

Li po wie by li sza no wa ni we wsi – do brze

go spo da rzy li, nie od ma wia li po mo cy in nym,

udzie la li się spo łecz nie. Już przed woj ną mąż

Ma rian ny był soł ty sem. Tra dy cję po oj cu

kon ty nu ował Mie czy sław, Wła dy sław na to -

miast był prze wod ni czą cym Gro madz kiej

Ra dy Na ro do wej w Rze pi nie. Do ich obo -

wiąz ków na le ża ło m.in. przyj mo wa nie od

miesz kań ców Rze pi na i prze ka zy wa nie do

wo je wódz twa pie nię dzy z po dat ku grun to -

we go, któ re go płat ność przy pa da ła wła śnie

na li sto pad. Stąd mo tyw ra bun ko wy zo stał

przy ję ty ja ko głów na li nia śledz twa. Bra no

też pod uwa gę ze mstę z po wo du za daw nio -

nych, bli żej nie ja snych ura zów.

PORACHUNKI ZAMIAST
WSKAZÓWEK
Bie gli z za kre su po żar nic twa po twier dzi li ce lo -

we pod pa le nie. Od two rzo ne przez ra tu ją cych

uło że nie ciał oraz fakt, że tyl ko Zo fia mia ła na -

rzu co ne ubra nie, po zo sta łe zaś ofia ry by ły

w noc nej bie liź nie, świad czy ło, że je dy nie ją za -

ata ko wa no po za bu dyn kiem, a resz ta do mow ni -

ków zo sta ła za sko czo na we śnie.

Me dy cy są do wi stwier dzi li m.in.: (...) Na cie -
le wszyst kich de na tów moż na wy szcze gól nić na stę -
pu ją ce ro dza je ran: rą ba ne, tłu czo ne, miaż dżo ne
gło wy i twa rzy. Na cie le Mie czy sła wa Li py do dat -
ko wo zi den ty fi ko wa no pięć ran kłu tych w ob rę bie
klat ki pier sio wej. Jed na z nich, głę bo ko ści oko -
ło 3 cm, zo sta ła za da na cio sem w ple cy. We dług

ich opi nii część ob ra żeń na cie le Mie czy sła wa

Li py mo gła po wstać w wy ni ku ude rzeń kol bą

ka ra bi nu, część zaś... je go lu fą. Spraw cy uży li

ponadto sie kie ry, mo ty ki i no ża.

Róż no rod ność ran i nie zbęd nych do ich za -

da nia na rzę dzi wska zy wa ła na udział w na pa -

dzie co naj mniej dwóch spraw ców. Za ło żo no,

że mu sie li być moc no zwią za ni ro dzin nie lub

ko le żeń sko.

W do mu Li pów nie zna le zio no żad nych pie -

nię dzy, choć z ze znań miesz kań ców Rze pi na

wy ni ka ło, że mu sia ło być ich co naj mniej 18 tys.

zło tych z po dat ków grun to wych i 60 tys. z kre -

dy tu za cią gnię te go przez Mie czy sła wa w ban ku

rol nym kil ka dni przed tra ge dią. Na tym koń -

czy ły się bez sprzecz ne usta le nia śled czych. Da -

lej na tra fi li na mur mil cze nia lub za wi ści.

Z uwa gi na strach miej sco wej lud no ści i nie chęć
rol ni ków do wszel kich kon tak tów z or ga na mi ści -
ga nia zor ga ni zo wa no spo tka nie z oko licz ną lud no -
ścią, na któ rym pró bo wa no wy ja śnić po trze bę ta kiej
współ pra cy. Do współ pra cy uda ło się rów nież na -
mó wić pro bosz cza miej sco wej pa ra fii, któ ry w trak -
cie dwóch nie dziel nych na bo żeństw we zwał
wier nych do udzie le nia po mo cy Mi li cji Oby wa tel -
skiej. W wy ni ku po wyż szych dzia łań do tu tej szej
ko men dy na pły nę ło kil ka ano ni mo wych li stów.
Oka za ło się jed nak, że nie któ re oso by chcą przy tej
oka zji za ła twić pry wat ne po ra chun ki – na pi sał

w no tat ce służ bo wej je den z mi li cjan tów.

PO NIT CE DO KŁĘB KA
Nie za sy pia no jed nak gru szek w po pie le.

MO ana li zo wa ła nie wy ja śnio ne mor der stwa

z te re nu ów cze sne go wo je wódz twa kie lec -

kie go, pod czas po peł nia nia któ rych spraw cy

po słu gi wa li się rów no cze śnie bro nią pal ną

i no żem.

Pierw szym by ło uśmier ce nie Bro ni sła wa Har -

tu ga ze Sta ra cho wic do ko na ne 7 czerw ca 1954

ro ku na szo sie ze Sta ra cho wic do Ostrow ca. 

6-krot nie po strze lo ny męż czy zna, ko na ją cy, po -

wie dział prze cho dnio wi, któ ry się na nie go 

na tknął, że spraw ca mi by li trzej męż czyź ni.

Zna le zio no łu ski od po ci sków do ka ra bi nu kal.

7,62 mm. Za trzy ma no dwóch po dej rze wa nych,

ale z bra ku do wo dów mu sia no ich zwol nić.

Ko lej nym by ło za bój stwo Je rze go Żacz kie wi -

cza z Rze pi na z 13 grud nia 1957 roku. Za mę -

czo no go na te re nie obej ścia, du sząc łań cu chem

i do bi ja jąc no żem, a na stęp nie wrzu co no do

stud ni.

Trze cim – mord na rze piń skim „wy rwi zę bie”

Ja nie Bo row cu. Zo stał wy wa bio ny z do mu przez

ban dy tę z twa rzą owi nię tą chu s tą, sy mu lu ją ce -

go ból zę ba. Pró bo wał ucie kać. Do stał po strzał

w gło wę, póź niej cios no żem w ple cy. Bro nią,

z któ rej strze la no, był ka ra bin uży ty do za bój -

stwa w 1954 roku.

Mi mo stra chu i nie chę ci oko licz nej lud no ści

mi li cjan ci mo zol nie zdo by wa li też ko lej ne in for -

ma cje ope ra cyj ne na te mat osób mo gą cych mieć

broń, bądź „coś na su mie niu”. 

W do nie sie niach prze wi ja ły się rów nież po -

sta ci Jó ze fa i Cze sła wa Za krzew skich, a cza sem

i Ada ma. Lu dzie przy zna wa li, że tej ro dzi nie le -

piej nie wcho dzić w dro gę. Szep ta no tak że, że

na pad na rze piń ski ge es i am bu lans pocz to wy

ob cią ża ją ich su mie nia. Na tej pod sta wie pro ku -

ra tu ra wy sta wi ła na ka zy prze szu ka nia ich do -

mostw. Nie zna le zio no nic, z wy jąt kiem drew na

u Cze sła wa, rze ko mo nie le gal nie po zy ska ne go

z la su. Sta ło się to pre tek stem do je go za trzy -

ma nia. Kil ka dni póź niej tym cza so wo aresz to -

wa ny zo stał Adam – na pod sta wie po dej rze nia

o po bi cie do nie przy tom no ści i okra dze nie

wspól nie ze Sta ni sła wem Cz. miesz kań ca Rze -

pi na, Wie sła wa B. (22 czerw ca 1969 r. – po szko -

do wa ny bał się wte dy ze zna wać).

Pierw sze prze słu cha nia wnio sły nie wie le.

(...) Ja o Li pach nic nie wiem. My się od nich
trzy ma li z da le ka. Sły sza łem, że ktoś ich po tur bo -
wał i pod pa lił, ale kto nie wiem. Ja tam na wet nie
był, kie dy się pa li li (...) – utrzy my wał po cząt ko wo

Cze sław.

Prze czy ły te mu sło wa świad ka, któ ry wi dział

go nie da le ko za gro dy Li pów. Co raz wię cej te mu

po dob nych, cen nych ze znań tra fia ło do śled -

Motyką i ogniem
W zadziwiający sposób Józef Zakrzewski i jego syn Czesław parokrotnie unikali odpowiedzialności za popełniane

morderstwa. W końcu jednak, jak śmierć była naznaczona ofiarom, tak i stryczek był pisany zbrodniarzom.
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czych od ośmie lo nych miesz kań ców Rze pi na.

Sta ni sław L. oskar żył bra ci Za krzew skich o sy -

mu lo wa nie róż nych cho rób w ce lu unik nię cia

służ by woj sko wej lub ewen tu al nej od po wie -

dzial no ści kar nej.

Ze znał również (...) To pew ne jak amen w pa -
cie rzu, że oni ma ją broń i to nie tyl ko my śliw ską.
(...) Przy pusz czam, że Jó zef po sia da broń jesz cze
z cza sów wy zwo le nia (...). In ny wprost (choć nie

do pro to ko łu) twier dził, że to Za krzew scy wy -

mor do wa li Li pów.

CZE SŁAW KRĘ CI
Ma jąc, mi mo wszyst ko, jesz cze nie za wie le

atu tów w rę ku, pro ku ra tu ra zde cy do wa ła się

na wręcz po ke ro wą za gryw kę i po sta wi ła

Cze sła wo wi Za krzew skie mu za rzut współ -

uczest nic twa w za bój stwie. Je go re ak cja była

od mien na od spo dzie wa nej – nie zła mał się,

lecz cał ko wi cie za milkł – prze stał od po wia -

dać na ja kie kol wiek py ta nia śled czych czy

na wet straż ni ków wię zien nych.

Po dej rze wa no, że usi łu je sy mu lo wać cho -

ro bę psy chicz ną (w prze szło ści sta rał się

o „żół te pa pie ry”), więc wy sła no go na ob ser -

wa cję. Wró cił z opi nią w peł ni po czy tal ne go.

Wów czas nie ocze ki wa nie prze mó wił. Za -

po wie dział, że po ka że, gdzie są ukry te

przed mio ty za gar nię te z do mu Li pów oraz

broń i rze czy na le żą ce do prze stęp ców.

Tak też się sta ło. Spod strze chy szo py swo -

je go są sia da Wła dy sła wa Der lat ki wy cią gnął:

3 pa ry poń czoch, 2 pa ry skó rza nych rę ka wi -

czek, kil ka kłęb ków bia łej weł ny i mę ski ze -

ga rek mar ki Sto łecz ny. Po tem opi sał, gdzie

w le sie ukry to: ka ra bin, pi sto let, gra nat, za -

krwa wio ny płaszcz i ma skę – rze ko mo uży -

wa ne przez mor der ców.

Fak tycz nie, eks per ty zy po twier dzi ły, że

przed mio ty po cho dzi ły z na pa du, a z ka ra bi -

nu za bi to Bo le sła wa Har tu ga i Ja na Bo row ca.

Zga dza ło się za tem wła ści wie wszyst ko z wy -

jąt kiem naj waż niej sze go – spraw cy.

Jesz cze w Rze pi nie, w obec no ści eki py

śled czej, Cze sław miał oświad czyć zba ra nia -

łe mu są sia do wi: Pod glą da łem cię, jak tu cho -
wa łeś rze czy i da wa łeś mi 10 tys. zło tych za
mil cze nie, co się bę dziesz te raz wy pie rał? Kiedy

ze zna wał już do pro to ko łu, stwier dził m.in.:

Wi dzia łem, jak są siad cho wał te rze czy. Ro bił
to za raz po tym, jak za mor do wał tych lu dzi
i ich pod pa lił. Pod pa trzy łem to wszyst ko, jak
chciał ukryć broń na swo im po lu, a ja te rze czy
prze nio słem pod je go strze chę. (...) Wte dy on się
prze stra szył i dał mi dzie sięć ty się cy, że bym
trzy mał gę bę na kłód kę (...). Obok pod pi su

pod wy ja śnie nia mi nie omiesz kał na pi sać, że

żąda na gro dy za od na le zie nie praw dzi we go
mor der cy.

Od po cząt ku nie da no mu wia ry, mi mo to

są siad mu siał przez kil ka dni, nim spra wa się

roz strzy gnę ła, po dzi wiać świat zza krat.

CZE SŁAW PĘ KA
Od po wie dzią mi li cjan tów i pro ku ra to rów

było przed sta wie nie Cze sła wo wi ob cią ża ją -

cych go ze znań więź niów, dzie lą cych z nim

ce lę, m.in. Sta ni sła wa L.: Kie dy sie dzie li śmy
ra zem, naj czę ściej wie czo rem, przed ci szą noc -
ną, Za krzew ski wie lo krot nie mó wił nam o za -
bój stwie Li pów. Cza sa mi wszyst ko opo wia dał
ze szcze gó ła mi. In nym znów ra zem uda wał, że
nic na ten te mat nie wie, a po przed nią hi sto rię
tyl ko so bie wy my ślił. 

Być mo że by ła to kro pla, któ re prze peł ni -

ła dzban. Ma ją cy prze ciw ko so bie nie ko rzyst -

ne ze zna nia miesz kań ców Rze pi na oraz

współ więź niów, świa do my już, że nikt nie

wie rzy w je go cho ro bę psy chicz ną, a tak że

wer sję o są sie dzie mor der cy Cze sław się za -

ła mał.

Tak, to ja i mo ja ro dzi na zro bi li śmy Li pów.
Do oj ca przy je cha łem 2 li sto pa da pod wie czór.
Mat ka urzą dzi ła uro czy stą ko la cję. Po tem się
mo dli li śmy. Przy sto le ura dzi li śmy, że trze ba Li -
pów za bić. Wte dy mat ka po sta wi ła przed na mi
ob raz Mat ki Bo skiej i ka za ła przy się gać, że od -
pła ci my te krzyw dy, co nam je Li py wy rzą dzi -
li. Adam po cząt ko wo się bał. Wi dać by ło, że nie
chce z na mi iść, ale jak z oj cem wzię li śmy go do
ga lo pu, to za raz się zmiar ko wał. To je mu da -
łem sie kie rę com ją przy wiózł z do mu oraz dłu -
gi nóż z dwo ma ostrza mi. Oj ciec po szedł po
broń. Wziął pi sto let i sta ry ba gnet. Ja wzią łem
ka ra bin i amu ni cję – ze znał w koń cu.

Krzyw dą mia ło być za bra nie Za krzew -

skim 4 tys. zło tych w po czet za le głych po -

dat ków grun to wych, któ rej to czyn no ści

asy sto wał Wła dy sław Li pa.

ANA TO MIA MOR DU
Sło wa sy na sta ły się naj waż niej szym do wo -

dem prze ciw ko oj cu. Jó zef Za krzew ski zo stał

za trzy ma ny 11 li sto pa da 1970 roku. Pod czas

ko lej ne go prze szu ka nia je go po se sji zna le zio -

no sło ik ze 120 tys. zło tych w czę ścio wo za -

krwa wio nych bank no tach.

Trud no oce nić, na ile ten wtór ny anal fa be -

ta (przed są dem za rze kał się, że za po mniał

umie jęt no ści czy ta nia, a py ta ny skąd w ta kim

ra zie zna treść za rzu tów, od po wie dział: prze -

czy ta no mi wszyst ko w ce li) ro zu miał sta wia ne

mu za rzu ty i zda wał so bie spra wę, co mu

za to gro zi. Po pierw szych od ru chach pro te stu

na za trzy ma nie wy znał szcze gó ło wo m.in.:

Naj pierw po sze dłem ja z młod szym. Za na mi
szedł Cze siek. Za trzy ma li śmy się ko ło do mu soł -
ty sa i od by li śmy krót ką na ra dę. Po tem wśli znę -
li śmy się przez ma łe okien ko w pod piw ni cze niu
no wej sto do ły Li pów. Stam tąd scho da mi wy szli -
śmy na po dwó rze. Po wie dzia łem Cześ ko wi, że
trze ba wy wa bić na dwór któ re goś z Li pów. Ka -
za łem mu zwol nić ko nia z uwię zi, że by so bie po -
bry kał na po dwó rzu. Nim to zro bił, ka za łem im
na ło żyć ma ski na twa rze. Cze siek zro bił so bie
ma skę z dzie cię cych spode nek. Ja i Adam mie li -
śmy na twa rzach poń czo chy. (...) Kie dy Adam
opo rzą dził Zoś kę, ja z dru gim chło pa kiem wsko -
czy łem do miesz ka nia. Na łóż ku le żał Wła dy -
sław Li pa. Adam do nie go do biegł i nim tam ten
się pod niósł, ude rzył go no żem. W cza sie jak
dźgał Wła dy sła wa, ten osu nął się z łóż ka. Obok
Wła dy sła wa na łóż ku spa ła je go żo na. Krzyk -
ną łem do Cze sła wa: „Bij!”, co ozna cza ło, że
ma zro bić Kry sty nę Li pów. Po słu chał mnie, bo
za raz ude rzył le żą cą sie kie rą w gło wę.

Proces relacjonowały chyba wszystkie gazety codzienne, radio i telewizja

�
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Zga dza ła się z tym wer sja Ada ma, któ ry też

za czął mó wić: Jak koń za czął try kać na dwo -
rze, po ja kimś cza sie na gan ku za pa li ło się
świa tło i na dwór wy szła Zo fia od Li pów. Kie -
dy tak się roz glą da ła, co się dzie je, do sko czy łem
do niej zza wę gła i zdzie li łem sie kie rą w ple cy.
Ona od ra zu upa dła na zie mię i na wet nie pi -
snę ła. (...) Na dru gim łóż ku le ża ła Ma rian na
Li pa. Oj ciec mi ją wska zał i też ka zał za bić.
Zro bi łem to. Po tym wszyst kim po szli śmy do
dru gie go po ko ju, gdzie spał Mie czy sław Li pa.
Oj ciec ka zał mu od dać pie nią dze. Wte dy on po -
wie dział, że nic nie ma, bo wszyst ko wpła cił na
po czcie, ale jak oj ciec mu po wtó rzył roz kaz, to
Mie czy sław po szedł do łóż ka Ma rian ny i wy jął
spod sien ni ka bank no ty, któ re po ło żył na sto le.
Oj ciec ka zał mu się po ło żyć na pod ło dze, co ten
za raz uczy nił. Wte dy oj ciec ka zał mi, bym roz -
pra wił się z nim sie kie rą. Na py ta nie, cze mu

wy bra li aku rat noc z 2 na 3 li sto pa da, od po -

wie dział: Bo wte dy był Dzień Za dusz ny i nikt
się po wio sce nie krę cił.

Z ko lei Cze sław wy ja śniał m.in.: Wy sze dłem
zo ba czyć, co się dzie je. Zo fia Li pa jesz cze ży ła.
Sko czy łem do szo py, gdzie zna la złem mo ty kę.
Jak wró ci łem, to mo ty ką ude rzy łem Zo fię kil ka
ra zy w gło wę, aż prze sta ła się ru szać. Na stęp nie

za cią gnął ją do sie ni.

Na past ni cy za bra li pie nią dze i dro bia zgi,

po czym ob ło ży li za bu do wa nia go spo dar cze

snop ka mi sło my i pod pa li li. Ogień szyb ko

prze niósł się i na bu dy nek miesz kal ny. Póź -

niej sza sek cja zwłok ujaw ni ła, że gdy ogar nę -

ły go pło mie nie, ca ła piąt ka ofiar jesz cze

od dy cha ła.

Cze sław ob szer nie opo wie dział rów nież

o wcze śniej szych za bój stwach, a tak że wska -

zał do kład nie miej sce, gdzie zgi nął Har tung.

Żacz kie wi cza za bił ra zem z oj cem, bo ten za -
brał oj cu bu ha ja (bę dąc w la tach 1948–50 

wi ce prze wod ni czą cym Gro madz kiej Ra dy

Na ro do wej w Rze pi nie, za nie za pła co ne po -

dat ki).

Oba my go za bi li z oj cem, ja ka ra bi nem
w łeb, a oj ciec no żem. Jak go we pchnę li śmy
do stud ni, był już ubi ty. Ja po wie dzia łem oj cu,
że by Żacz kie wi cza za bić. Był zły – mó wił.

Mor der stwo Bo row ca rów nież przy pi sał

sobie.

Ja go za bi łem, bo był nie do bry dla lu dzi jak
Żacz kie wicz. W no cy przy szli śmy, Bo ro wiec
rwał zę by, po wie dzia łem że mnie ząb bo li
i otwo rzył, wte dy ja po wie dzia łem „w tył
zwrot”, ucie kał w ogród, strze li łem z ka ra bi nu,
oj ciec go no żem. Szłem za bić – wy znał.

Cze sław przy znał się rów nież do za mia ru

za bi cia w lip cu 1965 ro ku Ja na Kuch ni ka

z Rze pi na. Nie do szłą ofia rę ura to wał noc ny

dy żur peł nio ny w za kła dzie pra cy w in nej

wsi. Cze sław pod pa lił jed nak je go za bu do wa -

nia. Spło nę ły do szczęt nie; żo na wraz

z czwór ką dzie ci cu dem zdo ła ła się wy do stać.

Osta tecz nie pro ku ra tu ra zde cy do wa ła się

po sta wić Za krzew skim za rzu ty: za bój stwa ro -

dzi ny Li pów i ra bun ku co naj mniej 18 tys.

zło tych, dwóch par rę ka wi czek skó rza nych,

trzech par poń czoch, kil ku kłęb ków bia łej

weł ny i ze gar ka; za bójstw: Bo le sła wa Har tu -

ga, Ja na Żacz kie wi cza i Ja na Bo row ca; pod -

pa le nia do mu Ja na Kuch ni ka, na pa du

na sklep GS w Rze pi nie i na pa du na am bu -

lans pocz to wy. Ka rą dla ca łej trój ki mia ła być

śmierć.

MOR DER CY PRZED SĄ DEM 
Pro ces, któ ry roz po czął się 22 mar ca 1971

roku w ów cze snym Są dzie Wo je wódz kim

w Kiel cach, moż na okre ślić ja ko nie by wa ły

nie tyl ko ze wzglę du na cha rak ter prze -

stępstw, ogrom ne za in te re so wa nie spo łe -

czeń stwa, ale też z po wo du za cho wa nia się

oskar żo nych. 

Tak opi sy wał ich w pierw szym dniu pro ce -

su re por ter „Sło wa Lu du”: Na ła wie oskar żo -
nych oj ciec i dwóch sy nów, Jó zef Za krzew ski
66 lat, ma ły, nie po zor ny, w bu tach z cho le wa mi,
przez ca ły czas mię to si czap kę w rę ku; Cze sław
Za krzew ski, lat 42, rów nież dość li chej bu do -
wy, bar dziej od oj ca opa no wa ny, czę sto kła dzie
gło wę na ra mię, jak czło wiek drze mią cy w po -
cze kal ni ko le jo wej; Adam  Jó zef Za krzew ski,
24 la ta, po wpro wa dze niu na sa lę przez dłu gi
czas nie mógł opa no wać pła czu (...). Oskar że -
ni z tru dem od po wia da ją na py ta nia do ty czą ce
ich per so na liów. Nie pa mię ta ją, kie dy się uro -
dzi li, kie dy że ni li, ja kie ma ją imio na ich dzie -
ci. Jó zef Za krzew ski mó wi, że nie sły szy,
mdle je, gło śno za wo dzi i ję czy. Adam krztu si się
łza mi. Cze sław wy bu cha pła czem, gdy mó wi,
że ma dzie ci w wie ku od 2 do 8 lat, nie po tra fi
od po wie dzieć, czy są to chłop cy, czy dziew czyn -
ki, mó wi tak ci cho, że trud no go zro zu mieć.

W czwar tym dniu pro ce su Jó zef rzu cił się

na gle w kie run ku sto łu, na któ rym le ża ły do -

wo dy rze czo we, m.in. sie kie ra, mo ty ka, noże,

„ba te ryj ka” (tak Za krzew scy na zy wa li ma łą

la tar kę). Po wstrzy ma ny przez mi li cjan tów,

wy ja śnił są do wi: bo tu ty le świa tła, to i ja chcia -
łem za świe cić; póź niej stwier dził, że chciał

obej rzeć be ret.

LI NIA OBRO NY
Ca ła trój ka wy par ła się wy ja śnień zło żo nych

w śledz twie.

Jó zef po od czy ta niu mu z kart je go wcze -

śniej szych słów, za prze czył, aby by ła to 

praw da; za rzu cił rów nież śled czym, że przy -

mu sza li do ze znań Cze sła wa i po da wa li mu

ja kieś za strzy ki.

Naj czę ściej po wta rzał po pro stu: O Je zu
ko cha ny, daj cie mi spo kój, no, pro szę są du, co
mam ga dać. 

Adam oświad czył: pro ku ra tor oskar ża mnie
nie win ne go o udział w mor der stwie, a o swo im

wcze śniej szym przy zna niu się po wie dział:

w wię zie niu tak na pi sa łem, bo mi je den pan po -
dyk to wał, ale to nie praw da. 

Je dy nie Cze sław – któ ry upar cie bro nił

Ada ma, mó wiąc, że on nie za bi jał, a do na pa -

du trze ba go by ło wręcz przy mu sić, gro żąc

ka ra bi nem – przy znał w koń cu: Ja po słu gi wa -
łem się sie kie rą. Ja do bi ja łem mo ty ką ko bie ty,
kie dy da wa ły jesz cze ozna ki ży cia. Osta tecz -

nie jed nak stwier dził, że i on nie za bi jał.

Kie dy ze zna nia skła da ła Wła dy sła wa Jasz -

tal, mat ka Kry sty ny Li py, ze rwał się i krzyk -

nął: Jasz ta lo wa, nie gnie waj cie się na mnie, ja
nic nie je stem wi nien.

Obroń cy, wy ko rzy stu jąc opi nię bie głych

psy cho lo gów z Za kła du Me dy cy ny Są do wej

w Kra ko wie o skraj nie ni skim po zio mie in te -

lek tu al nym oskar żo nych, prze ro ście uczuć

ata wi stycz nych pro wa dzą cym do cho ro bli wej

pa to lo gii sta ra li się prze ko nać sąd o cho ro bie

psy chicz nej swo ich klien tów. Za krzew scy zo -

sta li wy sła ni na ob ser wa cje do trzech róż nych

szpi ta li psy chia trycz nych.

Stwier dzo no u nich ni ski po ziom in te lek -

tu al ny, u obu bra ci – strach przed oj cem i żal

do nie go za spo sób od no sze nia się do nich,

nie mniej ca ła trój ka po now nie zo sta ła uzna -

na za zdro wych psy chicz nie i w peł ni po czy -

tal nych.

OSTAT NIE SŁO WA
Jó zef za koń czył swój udział w pro ce sie

stwier dze niem: Niech sąd wej dzie w mo je po -
ło że nie, niech sąd za de cy du je jak chce, ja już
nie wiem, co mam po wie dzieć.

Cze sław za rze kał się, że nie mor do wał, że

za bi jał tyl ko oj ciec. Po pro sił o unie win nie nie.

Adam oświad czył: Chcę iść do do mu, o ni -
czym nie wie dzia łem.

Prze wod ni czą cy skła du sę dziow skie go

zwró cił mu uwa gę, że pro ku ra tor żą da dla

nich ka ry śmier ci, któ rą młod szy z bra ci

skwi to wał: No to trud no, się mó wi.
Sąd uznał ich za win nych 5 za bójstw człon -

ków ro dzi ny Li pów i ra bun ku, a Jó ze fa 

i Cze sła wa do dat ko wo za bójstw Ja na Żacz -

kie wi cza i Ja na Bo row ca, unie win nia jąc od

po zo sta łych za rzu tów. Oj ciec i star szy z bra -

ci zo sta li ska za ni na ka rę śmier ci i po zba wie -

nie praw pu blicz nych na za wsze, Adam na

25 lat po zba wie nia wol no ści.

Obie stro ny wnio sły ape la cje do Są du Naj -

wyż sze go, któ ry jed nak pod trzy mał wy rok.

„Ka esy” wy ko na no w lu tym 1972 ro ku. Po -

dob no Cze sław cał ko wi cie za ła mał się

na chwi lę przed eg ze ku cją – bła gał, rzu cał

się, pła kał. Oj ciec był na to miast har dy – do -

pa lił pa pie ro sa i rzu cił: Na co mi spo wiedź,
gotowy jez dem. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. „Sło wo Lu du”

POLICYJNY PITAWAL Skazani na śmierć POLICJA 997       luty 2009 r.32
�
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Pro gram „Po tra fię ki bi co wać – Eu ro

2012” wy star to wał 17 li sto pa da ub.r.

Trzy dni wcze śniej w na le żą cych do

po wia tu mi ko łow skie go Orze szach dziew -

czy ny z oko licz nych szkół umó wi ły się...

na ustaw kę. 

RUCH CHO RZÓW 
vs GÓR NIK ZA BRZE 
Na Ślą sku są dwa obiek ty mi ło ści spor to wej:

do Gór ni ka Za brze i Ru chu Cho rzów. Na sto -

lat ki wy po sa żo ne w ki je, pał ki i ma ski chcia -

ły roz są dzić, któ ra dru ży na jest lep sza.

W pod tek ście by ła rów nież nie szczę śli wa

mi łość do chło pa ka. Dziew czy ny by ły zde -

ter mi no wa ne. O ak cji w po rę do wie dzie li się

po li cjan ci i za trzy ma li żąd ne krwi pan ni ce. 

– Uda ło się za po biec awan tu rze – mó wi

kom. Da wid Ka szu ba, na czel nik Sek cji Pre -

wen cji z KPP w Mi ko ło wie. – Ja ko Po li cja

nie mo że my jed nak dzia łać tyl ko na za sa dzie

ki ja pre wen cyj ne go. Mu si my po dej mo wać

dzia ła nia, aby wy cho wy wać mło dych lu dzi

do wła ści we go, bez piecz ne go ki bi co wa nia.

Stąd nasz pro gram. Mło dzi lu dzie czę sto nie

gram za an ga żo wa li miej sco we wła dze, szko -

ły, me dia, te le wi zję, zna ne po sta ci i przede

wszyst kim spor tow ców. Du że wspar cie 

oka za ło sto wa rzy sze nie „Bez piecz ny po wiat 

mi ko łow ski”. 

– Tra fi li śmy do obu klu bów:

Ru chu i Gór ni ka – mó wi 

au tor po my słu na czel nik

Ka szu ba (na zdjęciu

obok). – Pił ka rze obu

dru żyn przy jeż dża ją ra -

zem z na mi na spo tka -

nia w szko łach. To

bar dzo waż ne, po nie -

waż to ido le mło dzie ży.

Spor tow cy mó wią o swo -

ich od czu ciach – co my ślą,

gdy na try bu nach wy bu cha -

ją awan tu ry. Do brze do pin gu -

ją cy ki bi ce są jak dwu na sty za wod nik

na bo isku. Przez chu li ga nów mecz mo że zo -

stać prze rwa ny. 

Tak wła śnie mó wi li pił ka rze obu dru żyn

na spo tka niach z ucznia mi gim na zjów w Go -

sty ni i Wy rach, któ re od by ły się 24 li sto pa da

ub.r. „Nie chce my za dym na sta dio nach.

Na try bu nach sie dzą rów nież na si naj bliż si.

Gdy wy bu cha ją awan tu ry, bo imy się o ich

bez pie czeń stwo” – ta ki prze kaz dla nie któ -

rych był za sko cze niem. Pły nął jed nak

od ido li, więc.. mo że war to nad tym się za -

sta no wić. 

– To jest pra ca u pod staw – do da je kom.

Da wid Ka szu ba. – Uświa da mia nie mło dych

lu dzi, po ka zy wa nie pra wi dło we go ki bi co wa -

34

Przykład idzie z Mikołowa
Do Mistrzostw Europy w piłce nożnej zostało trzy i pół roku.
Większość przygotowań skupia się na przystosowaniu
obiektów sportowych, budowie dróg, zapewnieniu
odpowiedniej liczby miejsc w hotelach. W Mikołowie
na Śląsku policjanci pomyśleli, jak do Euro 2012
przygotować młodzież, aby ukrócić burdy na stadionach.

ma ją w ogó le świa do mo ści od po wie dzial no -

ści kar nej za swo je czy ny. My ślą, że rzu ce nie

ka mie niem lub kop nię cie ko goś nie ro dzi

żad nych skut ków praw nych. 

W po wie cie mi ko łow skim nie od by wa ją

się co praw da żad ne więk sze me cze, ale nie -

mal każ dy mło dy czło wiek ki bi cu je ja kiejś

dru ży nie i przy oka zji roz gry wek fa ni pił ki

noż nej prze miesz cza ją się ma so wo. 

– Gdy w mar cu ubie głe go ro ku by ły wiel -

kie der by mię dzy Ru chem i Gór ni kiem,

z na sze go te re nu wy je cha ło 1500 osób –

mówi nad kom. Piotr Si kor ski, za stęp ca ko -

men dan ta po wia to we go Policji w Mi ko ło wie

od po wie dzial ny za pre wen cję, któ ry no ta be -

ne stwo rzył lo go no we go pro gra mu. – Dla

na szej jed nost ki by ła to mo bi li za cja na naj -

wyż szym po zio mie. Na szczę ście oby ło się

bez in cy den tów. 

PRA CA U POD STAW 
Po nad stan dar do we go wy sił ku wy ma ga ło

rów nież wpro wa dze nie pro gra mu „Po tra fię

ki bi co wać – Eu ro 2012”. Mi ko łow ska jed -

nost ka liczy 160 eta tów. Po li cjan ci w pro -

Siatkarze w gimnazjum w Wyrach
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nia trze ba za cząć od I kla sy gim na zjum. Każ -

da pro fi lak ty ka po zo sta wia w świa do mo ści

ślad. Ta ka pro fi lak ty ka nie mo że być prze -

rwa na. Efek ty trud no zmie rzyć, ale że by je

do strzec, trze ba przy naj mniej kil ku letniej

dzia łal no ści. Nasz pro gram ob li czo ny jest

mi ni mum na czte ry la ta. Sa mą pro fi lak ty ką

nie osią gnie my jed nak suk ce su. Mu si być

zde cy do wa nie w dzia ła niach or ga nów od po -

wie dzial nych za po rzą dek. Ci, do któ rych nie

tra fi nasz prze kaz, mu szą się li czyć z tym, że

za za kłó ca nie po rząd ku po nio są kon se kwen -

cje na tu ry praw nej. Ka ra mu si być nie -

uchron na, za kaz sta dio no wy bez względ nie

prze strze ga ny. 

GIM NA ZJAL NA LI GA MI STRZÓW 
Na ra zie mi ko łow ski pro gram jest w fa zie

spo tkań pro fi lak tycz nych. Dzie ci oglą da ją

film o dwóch ki bi cach szy ku ją cych się

na mecz – dla jed ne go jest to wiel kie, ra do -

sne świę to, dru gi przy go to wu je się do za dy -

my. Po sta ci są ce lo wo prze ja skra wio ne,

wy wo łu ją na twa rzach na sto lat ków uśmiech.

Po tem dzie cia ki mo gą wy brać, któ re za koń -

cze nie chcą obej rzeć: czar no -bia łe czy ko lo -

ro we. Prze waż nie gło su ją za czar nym

sce na riu szem. Wte dy uśmiech zni ka z twa -

rzy. Na ekra nie wi dać wy bu cha ją ce pe tar dy,

ak cję po li cji. Za dy miarz był w swo im ży wio -

le, nie in te re so wał go mecz, tyl ko awan tu -

ra. Ki bo le z dru ży ny prze ciw nej nie by li

dłuż ni. Pseu do ki bic wy lą do wał w szpi ta lu,

cu dem unik nął śmier ci. Nie unik nie za to

od po wie dzial no ści kar nej, bo mi mo że jest

po szko do wa ny, to do pu ścił się czy nów ka -

ral nych. 

Za koń cze nie ko lo ro we to we so łe, bez piecz -

ne ki bi co wa nie. Jest po ka zy wa ne prze waż nie

w dru giej ko lej no ści. Roz mo wy ze spor tow ca -

mi i po li cjan ta mi do peł nia ją ca ło ści. 

jest spo koj nie. Ni gdy nie by łem świad kiem

ja kichś zajść i mam na dzie ję, że ta kie pro -

gra my, jak „Po tra fię ki bi co wać” wy eli mi nu ją

prze moc ze sta dio nów zu peł nie i za wsze

w spo ko ju bę dzie moż na oglą dać spor to we

wi do wi ska. 

Mi ko łow skim pro gra mem za in te re so wa ne

są już ko lej ne ślą skie mia sta. Do ak cji chce

się też włą czyć ks. Krzysz tof Pel czar z pro -

gra mem „Kost ka przy jaź ni”, pro mu ją cym re -

guły bez piecz ne go za cho wa nia się w trak cie

me czu (wi dzów, uczest ni ków i spi ke rów). 

– Wte dy, oprócz edu ka cji u pod staw

w szko le, mie li by śmy tak że pro fi lak ty kę po -

łą czo ną z prak ty ką na sta dio nach – za cie ra

rę ce na czel nik Ka szu ba. 

�

Pro gram ma swo ją stro nę in ter ne to wą

zbu do wa ną przy po mo cy spe cja li stów

Wydziału Prezydialnego KWP w Ka to wi cach,

gdzie moż na zna leźć do dat ko we in for ma cje:

www.po tra fie ki bi co wac.eu �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 

luty 2009 r.       POLICJA 997 Potrafię kibicować – Euro 2012  TYLKO ŻYCIE 35

Siedem zasad coolturalnego
kibica
1. Oblicze kibica jest obliczem jego
klubu. 
2. Kibicowanie bez prowokacji to
szacunek dla przeciwnika. 
3. Intencją kibica jest dobra zabawa. 
4. Fair Play – Fair Fan (czysta gra –
czyste kibicowanie). 
5. Rodzinne kibicowanie to przykład
dla najmłodszych. 
6. Wzorowe kibicowanie to doping
bez alkoholu. 
7. Bezpieczne kibicowanie nie jest
rzeczą najważniejszą. Jest
wszystkim!

źródło: www.potrafiekibicowac.eu

Po za koń cze niu eta pu spo tkań przyj dzie

czas na Gim na zjal ną Ligę Mi strzów. Bę dzie

to ry wa li za cja na trzech płasz czy znach. Bę dą

oczy wi ście lo so wa nia, gru py, z któ rych trze -

ba bę dzie wyjść do dal szych roz gry wek. Każ -

da szko ła wy sta wi: ze spół, któ ry bę dzie

wal czył w kon kur sie wie dzy z za kre su spor -

tu i bez pie czeń stwa, dru ży nę, któ ra bę dzie

ry wa li zo wa ła w zma ga niach spor to wych

(me cze pił ki noż nej, tur niej rzu tów kar nych,

bieg szta fe to wy, prze cią ga nie li ny itp.) oraz

klub ki bi ca, któ ry bę dzie do pin go wał wy sił -

ki szkol nych re pre zen ta cji (oce nia ne bę dą

przy śpiew ki, stro je; ki bi ce prze ciw nych dru -

żyn, wzorem zachodnim, bę dą sie dzie li obok

sie bie). Dzię ki wła ści we mu, ory gi nal ne mu

i bez piecz ne mu ki bi co wa niu dru ży na bę dzie

mo gła zdo być do dat ko we punk ty, któ re

mogą za wa żyć na wyj ściu z gru py. Fi nał Gim -

na zjal nej Li gi Mi strzów ma od być się na

prze ło mie kwiet nia i ma ja br. na Sta dio nie

Ślą skim w Cho rzo wie. 

– To bar dzo po trzeb na ak cja – mó wi Mar -

cin Pal ta, wi ka ry z pa ra fii pod we zwa niem

Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w Wy rach,

któ ry uczy w miej sco wym gim na zjum. 

– Dzie ci mu szą się na uczyć, że idzie ki bi co -

wać wszyst kim, że na try bu nach moż na

ba wić się z uśmie chem. Sam je stem ki bi cem

Gór ni ka Za brze, w szko le je stem w mniej -

szo ści, bo więk szość jest za Ru chem. Cza so -

wo trud no się wy ro bić z ra cji peł nio nej

po słu gi, ale gdy mo gę, cho dzę na me cze.

Zawsze sia dam bli sko ko men ta to rów, gdzie

Po każdym spotkaniu jest czas na zebranie
autografów od sportowców. Młodzież
tłumnie z tego korzysta

Na zdjęciu po prawej podpisy zbiera również
ks. Marcin Palta, kibicujący 

Górnikowi Zabrze
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Czerwona taktyka to powiązanie
medycyny pola walki z taktyką
szturmową. To system ściśle
połączonych działań mających
za zadanie ewakuację z miejsca
bezpośredniej walki. Jej głównym
celem jest ratowanie życia rannym
przy wykorzystaniu odskoku,
odparcia ataku i udzielenia pomocy
przedmedycznej.

Błę dem jest my le nie czer wo nej tak ty ki

z ra tow nic twem me dycz nym. Pro ce -

du ry me dycz ne nie są tak ty ką spe cjal -

ną, chy ba że po wsta ją na po lu wal ki. Aby

przy stą pić do ra tow nic twa me dycz ne go, naj -

pierw trze ba uciec od za gro że nia, a do pie ro

po tem ode przeć atak – czę sto tak tycz nie za -

pla no wa ny. 

PO ZA STRE FĄ ŚMIER CI
Nie da się dzia łać pod ogniem nie przy ja cie -

la. Moż na wte dy pró bo wać za ło żyć opa skę

uci sko wą lub uci snąć ra nę, by za ha mo wać

krwa wie nie. Na in ne czyn no ści po pro stu

nie ma cza su. Nie zo sta je my w stre fie śmier -

ci i nie udzie la my w niej pierw szej po mo cy.

Do świad cze ni przy kła da mi wie my, że gi ną

ci, któ rzy pró bu ją ra to wać – dla te go ran ni

po win ni cze kać na po moc. Do stre fy śmier -

ci ni gdy nie po win no się wra cać. Naj więk szą

war to ścią w wal ce jest mo bil ność żoł nie rza,

po li cjan ta, a po tem je go ży cie. Je śli jest już

względ nie bez piecz nie, wcho dzi my do stre -

fy śmier ci. W peł nym za bez pie cze niu,

przy mi ni ma li za cji strat wła snych, jak naj -

szyb ciej wy cią ga my ko le gów, nie pa trząc,

w ja kim są sta nie.

W OD PO WIED NIEJ KO LEJ NO ŚCI
Zgod nie z pro ce du ra mi re ali zo wa ny mi w ra -

mach czer wo nej tak ty ki w pierw szej ko lej -

no ści ra tu je my oso by naj lżej ran ne, aby by ły

one w sta nie jak naj szyb ciej po wró cić do pro -

wa dze nia dzia łań i wspar cia swo jej gru py.

Na le ży wy zbyć się bo ha ter stwa zwią za ne go

z za sła nia niem ran nych i pró bą jed no cze snej

ewa ku acji. Trze ba, wbrew in stynk to wi ra -

tow ni ka, po ma gać naj pierw tym, któ rzy po -

mo cy po trze bu ją naj mniej – od wrot nie niż

w ra tow nic twie me dycz nym. Tu taj trze ba

ni ka mi cią gle pod no szą cy mi swo je kwa li fi -

ka cje, po nie waż pra ca na naj lep szym sprzę -

cie me dycz nym da je ran nym więk sze szan se

na prze ży cie. Jed nak nie za bie ra my wszę -

dzie sprzę tu ze so bą – w wie lu sy tu acjach

mu si my so bie ra dzić przy uży ciu te go, co

ma my pod rę ką. 

In struk to rzy, któ rzy opra co wa li pro ce du ry

czer wo nej tak ty ki, wy wo dzą się ze SPAP we

Wro cła wiu i ści śle współ pra cu ją z ze spo łem

szko le nio wym Grze go rza „Ci che go” Mi ko -

łaj czy ka CI CHY FI GHT & TAC TICS TE -

AM. Ze spół ten obec nie pro pa gu je czer wo ną

tak ty kę w dzia ła niach spe cjal nych służb

mun du ro wych oraz ochron nych. �

cdn.

BOG DAN SER NIAK, DA RIUSZ RO GO ZIŃ SKI
(SPAP we Wro cła wiu)

Kon sul ta cje tak tycz ne 
Grze gorz „Ci chy” Mi ko łaj czyk

zdj. Da riusz Ro go ziń ski

TYLKO SŁUŻBA Dla tych, którzy walczą POLICJA 997       luty 2009 r.36

wal czyć – im wię cej osób wal czy, tym więk -

sze jest praw do po do bień stwo prze ży cia.

OD PO WIEDŹ NA PO TRZE BY
Czer wo na tak ty ka wy ni ka z po trzeb, ja kie

w dzi siej szych cza sach na po ty ka my w praw -

dzi wej wal ce. Jest jed ną z naj okrut niej szych

tak tyk, do któ rej trze ba do ro snąć – al bo tra -

fić w za sadz kę, z któ rej nie ma wyj ścia.

Ba zo wa li śmy mię dzy in ny mi na do świad -

cze niach z mi sji po ko jo wych – na mi sjach

woj sko wych by li śmy ja ko żoł nie rze, a na po -

li cyj nych ja ko po li cjan ci. Po ru szył nas pro -

blem nie wie dzy wszyst kich tych, któ rzy

ope ru ją po ję ciem czer wo nej tak ty ki, nie zna -

jąc się na tak ty ce spe cjal nej. Opra co wa li śmy

sys tem, na któ rym ba zu je my od trzech lat –

na na szych pro ce du rach pra cu ją żoł nie rze

jed no stek spe cjal ne go prze zna cze nia wy jeż -

dża ją cy na róż ne go ro dza ju mi sje po ko jo we

i sta bi li za cyj ne, a tak że jed nost ki po li cyj ne,

w któ rych ta tak ty ka ma za sto so wa nie.

Na sze dzia ła nia obej mu ją wszyst kie moż -

li wie za ist nia łe za gro że nia. Je ste śmy ra tow -

Czer wo na tak ty ka

Główna zasada czerwonej
taktyki to, w pierwszej

kolejności, pomoc najlżej
rannym – by mogli jak

najszybciej wrócić do walki

1
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No wy rok za czął się dla pol skich po li cjan tów

w Ko so wie pra co wi cie. W no cy z 2 na 3 stycz nia

w Mi tro wi cy przed serb skim lo ka lem wy bu chły

dwa ła dun ki, nisz cząc za par ko wa ne sa mo cho dy

go ści. Tej sa mej no cy gru py Al bań czy ków za ata -

ko wa ły lo kal ną po li cję, znisz czy ły kil ka na ście

skle pów na le żą cych do in nych mniej szo ści na ro -

do wych i spa li ły dwa z nich. Pod czas ak cji ga sze -

nia jed ne go ze skle pów na stą pi ła eks plo zja,

po waż nie ra niąc sied miu stra ża ków. Ko niecz -

na by ła obec ność po li cjan tów z mi sji Unii Eu ro -

pej skiej EU LEX, wśród nich pol skiej jed nost ki

spe cjal nej. 

W XVI ro ta cji pol skiej mi sji, od grud nia 2008 r.,

pod fla gą unĳ ną słu ży 110 po li cjan tów. Z wło-

ski mi ka ra bi nie ra mi sta cjo nu ją w Prisz ti nie. �

IF
zdj. Krzysz tof Kan cer ski
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Bia łe mi syj ne sa mo cho dy z re je stra cją EU LEX

Je den ze spa lo nych skle pów w Ko sow skiej 
Mi tro wi cy

Wie ści 
z Ko so wa

Nie ure gu lo wa ne woj sko
Chciał bym pra co wać w po li cji, tyl ko jest je den pro -

blem. Speł niam wszyst kie wa run ki po za jed nym: nie
po sia dam ure gu lo wa ne go sto sun ku do służ by woj sko -
wej. Ni by wcho dzi woj sko za wo do we, ale co da lej?
Do ku men tów nie mo gę zło żyć, po nie waż nie speł -
niam te go jed ne go wa run ku. W WKU mó wią, że nie mo gą zro bić żad -
ne go wpi su w ksią żecz kę, po nie waż nie ma ją żad nych prze pi sów. Czy
jest coś, co moż na by by ło zro bić, że bym mógł się za ła pać na eg za mi -
ny 26 lu te go 2009 r.?

Czy tel nik

Od po wiedź z Wy dzia łu Do bo ru Biu ra Kadr i Szko le nia KGP:
Zgod nie z art. 25 ust. 1 usta wy z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji

(Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277, z późn. zm.) służ bę w Po li cji mo -

że peł nić oby wa tel pol ski o nie po szla ko wa nej opi nii, nie ka ra ny, ko -

rzy sta ją cy z peł ni praw pu blicz nych, po sia da ją cy co naj mniej śred nie

wy kształ ce nie oraz zdol ność fi zycz ną i psy chicz ną do służ by w for -

ma cjach uzbro jo nych, pod le głych szcze gól nej dys cy pli nie służ bo -

wej, któ rej go tów jest się pod po rząd ko wać.

Zgod nie z art. 28 ust. 3 ww. usta wy mia no wa nie mo że na stą pić

po od by ciu za sad ni czej służ by woj sko wej al bo po prze nie sie niu

do re zer wy.

W związ ku z wpro wa dzo ną przez Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do -

wej Pro fe sjo na li za cją Sił Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej, któ -

rej ce lem jest uza wo do wie nie Sił Zbroj nych RP, w 2009 roku

za wie szo ny zo stał obo wią zek od by wa nia za sad ni czej służ by woj sko -

wej.

Bio rąc to pod uwa gę, w Mi ni ster stwie Obro ny Na ro do wej opra co -

wa ny zo stał pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o po wszech nym obo -

wiąz ku obro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz o zmia nie nie któ rych

ustaw, któ ry za kła da m.in. zmia nę prze pi su art. 28 ust. 3 usta wy

o Po li cji, zgod nie z któ rym mia no wa nie bę dzie mo gło na stą pić

po ure gu lo wa niu sto sun ku do służ by woj sko wej.

Na le ży za zna czyć, że na pod sta wie ak tu al nie obo wią zu ją cych ure -

gu lo wań praw nych w tym za kre sie je dy nie Ko men dant Woj sko wej

Ko men dy Uzu peł nień kom pe tent ny jest do po twier dza nia, po przez

wła ści wy wpis w ksią żecz ce woj sko wej, że da na oso ba po sia da ure -

gu lo wa ny sto su nek do służ by woj sko wej.

Emeryt po nowemu?
Mam py ta nie do Pa na Mi ni stra Grze go rza Sche ty -

ny, w związ ku z ar ty ku łem „To nie jest spra wie dli we”
– jak roz wią za na zo sta nie sy tu acja z po li cjan ta mi, któ -
rzy naj pierw przez 5–10–15 lat pra co wa li w służ bie
pre wen cyj nej, czy kry mi nal nej, a póź niej z ra cji np. orze cze nia le kar skie -
go bądź też z in nych przy czyn pra cu ją w służ bie wspo ma ga ją cej. 

Przecież to naprawdę nie będzie sprawiedliwe, jeśli oni teraz po
zmianach będą musieli pracować dłużej niż ich koledzy, żeby mieć
uprawnienia do emerytury policyjnej. Jak liczyć im się będą te lata, które
przepracowali na stanowiskach w pierwszej linii. Poza tym w Policji są
stanowiska, które np. merytorycznie są przypisane do pionu prewencji, ale
w rzeczywistości są to stanowiska, gdzie praca jest typowo biurowa, np.
rzecznik prasowy. Jak porównać np. pracę osoby, która prowadzi
pogadanki w szkołach, do pracy policjanta z ruchu drogowego czy patrolu. 

Aby to by ła spra wie dli wa kla sy fi ka cja, trze ba by ło by prze pro wa dzić
ba da nie i ana li zę fak tycz nie wy ko ny wa nych czyn no ści przez po li cjan tów
na wszyst kich sta no wi skach. Po nad to tak na praw dę oso by spra wu ją ce
nad zór, jak kie row nic two, też peł nią służ bę za biur kiem, choć są w pio -
nach pre wen cyj nych lub kry mi nal nych, a nie wspo ma ga ją cych, czy
na tych sta no wi skach rów nież wy dłu żo ny zo sta nie czas służ by po trzeb ny
do na by cia upraw nień do eme ry tu ry po li cyj nej? My ślę, że nie da się zro -
bić spra wie dli we go po dzia łu. Fak tycz nie le piej jest wy dłu żyć np. czas
służ by, ale spra wie dli wie dla wszyst kich pio nów jed na ko wo.

Po li cjant
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Co po zastępczej?

Z Grzegorzem Schetyną, wicepremierem, 
ministrem spraw wewnętrznych i administracji
rozmawia Irena Fedorowicz

W wywiadzie radiowym zapowiedział Pan projekt reformy systemu
emerytalnego służb mundurowych. Kiedy taki projekt powstanie?

– Chciał bym pod kre ślić, że nie ma jesz cze żad ne go go to we go pro -

jek tu do ty czą ce go eme ry tur w służ bach mun du ro wych. Nie ma więc

ab so lut nie żad ne go po wo du do nie po ko ju i ta kich emo cji, ja kie po -

ja wi ły się w ostat nich dniach. Go to wy pro jekt bę dzie kon sul to wa ny

ze wszyst ki mi za in te re so wa ny mi, w tym przede wszyst kim z po li -

cjant ka mi i po li cjan ta mi. W roz mo wie z dzien ni ka rzem ra dio wym

od po wie dzia łem na py ta nie, czy w związ ku z wpro wa dza ny mi wła -

śnie zmia na mi zwią za ny mi z tzw. po mo stów ka mi pla nu je my re for my,

któ re bę dą do ty czy ły służb mun du ro wych. Po twier dzi łem, że ta kie

zmia ny pla nu je my i w 2009 ro ku roz pocz nie my nad ni mi pra cę. To

wszyst ko. Obec nie obo wią zu ją ce prze pi sy są czę sto ar cha icz ne, nie -

przy sta ją ce do na szych re aliów i, co naj gor sze, nie spra wie dli we wo -

bec cięż ko i uczci wie pra cu ją cych funk cjo na riu szy. Skoń czy ły się

cza sy so cja li zmu, ży je my w wa run kach go spo dar ki wol no ryn ko wej,

gdzie mia rą do brej pra cy po win na być god na pła ca oraz wszel kie do -

dat ko we świad cze nia i przy wi le je, któ re za tym idą. Nie mo że być

tak jak te raz, że spo ra gru pa pra cu ją cych w służ bach mun du ro wych

przez ca łą swo ją ka rie rę za wo do wą „pra cu je za biur kiem”, nie ma jąc

żad nej stycz no ści z prze stęp ca mi, i zaj mu je się za da nia mi, któ re nie

po win ny upraw niać do przej ścia na wcze śniej szą eme ry tu rę. To nie

jest spra wie dli we wo bec funk cjo na riu szy li nio wych, na ra ża ją cych

zdro wie i nie jed no krot nie ży cie w co dzien nej służ bie. No wy, ulep -

szo ny sys tem eme ry tal ny ma przede wszyst kim za pew nić lep sze

eme ry tu ry dla funk cjo na riu szy li nio wych. 

Kto i na jakiej podstawie selekcjonowałby tych policjantów, którzy
pracują za biurkiem? Może się przecież zdarzyć, że szef jednostki
nie rusza się zza biurka, bo tak zorganizował sobie pracę. 

– Na ra zie ana li zu je my roz wią za nia przy ję te przez in ne kra je i pró -

bu je my wy brać te z nich, któ re naj bar dziej od po wia da ją pol skim re -

aliom. Rok 2009 prze wi dzia łem na dys ku sję i kon sul ta cje pro jek tu

do ty czą ce go ulep sze nia sys te mu eme ry tal ne go dla służb mun du-

ro wych.

Mi nę ło już osiem na ście lat od uchwa le nia i wdro że nia usta wy

z 6 kwiet nia 1990 ro ku o Po li cji. Nie ule ga wąt pli wo ści, że by ła to

usta wa prze ło mo wa, po zwa la ją ca na prze kształ ce nie Mi li cji Oby wa -

tel skiej w Po li cję speł nia ją cą stan dar dy pań stwa de mo kra tycz ne go.

Kil ka na ście lat obo wią zy wa nia usta wy to naj wyż szy czas na do ko na -

nie pod su mo -

wań oraz

wpro wa dze nie

ewen tu al nych

zmian. Mo im

zda niem spra wą za -

sad ni czą po win no być

okre śle nie, kto jest

po li cjan tem. A po li -

cjan tem po wi nien być

ten, kto re ali zu je tzw. władz -

two po li cyj ne. Na le ży za sta no -

wić się, czy np. z upraw nień

służb mun du ro wych po win ny

ko rzy stać oso by, któ re wy ko nu ją

czyn no ści lo gi stycz ne, po moc ni cze lub czy sto ad mi ni stra cyj ne. Oczy -

wi ście tacy wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy Po li cji po win ni być wła ści -

wie do ce nia ni i do brze wy na gra dza ni, ale nie ist nie ją prze słan ki

do ko rzy sta nia przez nich z pra wa do wcze śniej szej eme ry tu ry czy

in nych upraw nień. Trud no jed nak na tym eta pie mó wić o kon kret -

nych de cy zjach. Chciał bym za pew nić, że wszel kie skon kre ty zo wa ne

po my sły zo sta ną pod da ne sze ro kiej, pu blicz nej de ba cie. 

Czy ktoś obliczył, ile państwo zyskałoby na podwyższeniu wieku
emerytalnego policjantów?

– Pod sta wo wą prze słan ką do roz po czę cia prac nad no wą for mu łą

Po li cji oraz in nych for ma cji mun du ro wych nie jest kwe stia oszczęd -

no ści bu dże to wych, cho ciaż te są tak że istot ne. Za le ży mi na tym,

że by w efek cie pla no wa nej re for my funk cjo na riu sze nad zo ro wa nych

prze ze mnie for ma cji mun du ro wych od czu wa li więk szą sa tys fak cję

za wo do wą z ty tu łu wy ko ny wa nych obo wiąz ków i by li do brze wy na gra -

dza ni za swo ją cięż ką pra cę. Ta ki jest cel przy go to wy wa nej re for my.

Z dru giej stro ny mu si my pa mię tać, ile kosz tu je pań stwo i po dat -

ni ków wy szko le nie wła ści wie przy go to wa ne go do służ by po li cjan ta.

Szko da tra cić tak przy go to wa nych, mło dych, ale już do świad czo nych

funk cjo na riu szy, któ rzy de cy du ją się odejść na eme ry tu rę po 15 la -

tach służ by. Współ pra cu ję ze zna ko mi ty mi eks per ta mi w re sor cie

spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji i to na ich wie dzy i do świad cze -

niu za mie rzam się oprzeć. My ślę, że po li cjan ci są w sy tu acji szcze gól -

nej, po nie waż wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji

Adam Ra pac ki zna tę służ bę od pod szew ki i z pew no ścią je go głos

w tej dys ku sji bę dzie dla mnie bar dzo waż ny. 

Co miałoby policjantów zmotywować do dłuższej służby? 
– Do bra pła ca za do brą służ bę. Ja sne re gu ły gry, przej rzy sta ścież -

ka ka rie ry z moż li wo ścia mi dal sze go roz wo ju za wo do we go. Kon cep -
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To nie jest
sprawiedliwe

REAKCJE
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Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
skończył pięć lat. Podczas koncertu jubileuszowego
w Operze i Filharmonii Podlaskiej zaprezentował
program, który bez wątpienia był dużym wydarzeniem
muzycznym.

– Jestem pe łen uzna nia i po dzi wiam mo ich pod wład nych,

że w tym pę dzą cym w sza lo nym tem pie ży ciu chcą choć

na chwi lę za trzy mać się w świe cie mu zy ki, że znaj du ją

czas, aby roz wi jać swo je pa sje i za mi ło wa nia – mó wi insp. Ro man Po -

pow, ko men dant wo je wódz ki Po li cji w Bia łym sto ku. – Je stem dum ny,

gdy sły szę, jak śpie wa ją. Wiem, ile pra cy wło ży li, aby pod czas kon cer -

tu ju bi le uszo we go tak bra wu ro wo wy ko nać Glo rię Johna Rut te ra.

ZE SŁU CHU
Na po cząt ku był po mysł, któ ry zro dził się przy oka zji kon cer tu w bu -

dyn ku ko men dy. Po tem zaś upór, ogrom ne za an ga żo wa nie wie lu

osób, z insp. Ada mem Mu la rzem – ów cze snym ko men dan tem wo je -

wódz kim Po li cji – na cze le, aby z gru py za pa leń ców stwo rzyć ze spół. 

– Pierw sze spo tka nia chó ru od by wa ły się tro chę na wa riac kich

papierach. Wie lu z nas ni gdy nie śpie wa ło w żad nym ze spo le, ba,

więk szość nie umia ła czy tać nut – wspo mi na Ire na Do rosz kie wicz-

-Fie dziu kie wicz, chó rzyst ka z pię cio let nim sta żem. – Śpie wa li śmy

ze słu chu. Brak wie dzy mu zycz nej nad ra bia li śmy za pa łem i chę cia -

mi wspól ne go śpie wa nia. Z pierw sze go wy stę pu pa mię tam ogrom ną

tre mę, ja ka nam to wa rzy szy ła, i pu blicz ność, któ ra z za sko cze niem

i za cie ka wie niem ocze ki wa ła śpie wa ją cych po li cjan tów.

PIERW SZE SUK CE SY
Z bie giem cza su chór, któ re go dy ry gen tem był Ma rek Ar ci szew ski,

po sze rzał skład, wzbo ga cał re per tu ar, co raz czę ściej wy stę po wał pod -

czas uro czy sto ści re sor to wych czy z oka zji świąt. Przy szły pierw sze

suk ce sy, mię dzy in ny mi wy róż nie nie na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa -

lu Haj now skie Dni Mu zy ki Cer kiew nej. 

Wraz z no wym dy ry gen tem – dr Wio let tą Mił kow ską z Uni wer sy -

te tu Mu zycz ne go Fry de ry ka Cho pi na, Wy dzia łu In stru men tal no -Pe -

da go gicz ne go w Bia łym sto ku, ze spół pod jął no we wy zwa nia. Chór

PASJE Jubileusz chóru podlaskiej KWP POLICJA 997       luty 2009 r.38

Niebieskie muzykowanie

Sala Koncertowa Opery i Filharmonii Podlaskiej.
Jubileusz 5-lecia działalności artystycznej 
Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Spotkanie z historią na Wawelu
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wy ko nu je już nie tyl ko utwo ry a cap pel la, ale tak że wo kal no -in stru -

men tal ne czy ora to ryj ne. 

Chór KWP two rzą nie tyl ko po li cjan ci i pra cow ni cy Po li cji. Jest

tam tak że miej sce dla ich ro dzin, po li cyj nych eme ry tów czy przy ja -

ciół. Po łą czy ła ich wspól na pa sja, ja ką jest mu zy ko wa nie. 

W cią gu pię ciu lat z chó rem zwią za nych by ło po nad 80 osób. Pra -

ca za wo do wa to prio ry tet. Nie za wsze da się po go dzić z do dat ko wym

za ję ciem ab sor bu ją cym dwa dni w ty go dniu po kil ka go dzin. Cza sa -

mi ktoś z chó rzy stów bie rze urlop od śpie wa nia, a po tem wra ca i jest

tak „jak by ni gdy się nie od da lał”.

NU TY W RO LI GŁÓW NEJ
Naj więk szym suk ce sem chó ru by ło zdo by cie pierw sze go miej sca

w ka te go rii „Chó ry in ne” pod czas Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu 

Haj now skie Dni Mu zy ki Cer kiew nej w ma ju 2008 ro ku. Ze spół 

za pre zen to wał pięć utwo rów kom po zy to rów róż nych epok, zróż ni -

co wa nych pod wzglę dem for my. Wśród nich by ły kom po zy cje Ser -

giu sza Rach ma ni no wa i Dmitrĳa Bort niań skie go.

Chór – przez przy ja ciół zwa ny nie bie skim – zna ny jest nie tyl ko

w śro do wi sku po li cyj nym. Wy stę po wał w wie lu miej scach w Pol sce.

Prze je chał wie le ki lo me trów. Ale wy jaz dy to nie tyl ko kon cer ty. Jest

też czas na przy jem no ści.

– Tra sę każ de go wy jaz du pla nu je my tak, aby po znać hi sto rię, kul -

tu rę re gio nu – mó wi Wal de mar Buć ko, któ ry wspól nie z Ma rią Ku ba -

jew ską zaj mu je się kwe stia mi or ga ni za cyj ny mi. – Nasz do ro bek to

tak że dwie pły ty z ko lę da mi (z nie bie ski mi anio ła mi na okład ce),

na gra nia dla Pol skie go Ra dia i Te le wi zji Pol skiej.

Pięć lat wspól ne go śpie wa nia da ło chó rzy stom wie le. Na uczy li się

sa mo dy scy pli ny i kon se kwen cji w dą że niu do ce lu. Za spra wą pa ni

dy ry gent co raz wię cej wie dzą o mu zy ce, uczą się emi sji gło su, in ter -

pre ta cji utwo rów.

Re cep ta na suk ces? We dług chó rzy stów to pa sja, cha ry zma tycz ny

dy ry gent, wspar cie me ce na sów sztu ki z ko men dan tem wo je wódz -

kim Po li cji na cze le oraz życz li wa i wier na pu blicz ność. �

MA RIA KU BA JEW SKA
zdj. KWP w Bia łym sto ku 
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Niech nikogo nie zmylą stroje. To chór „niebieski” w wersji koncertowej

Dr Wioletta Miłkowska – dyrygent
i kierownik artystyczny Chóru 
KWP w Białymstoku:
– Po dej mu jąc de cy zję o współ pra cy z chó -
rem po li cyj nym, nie by łam pew na, jak dłu -
go bę dzie trwa ła. Ale ob ser wu jąc ogrom ne
za an ga żo wa nie i cie ka we oso bo wo ści, po -
zby łam się obaw. Pró by zbio ro we i in dy wi -
du al ne by ły wy czer pu ją ce, ale po zwo li ły po znać każ de go
chó rzy stę, spra wi ły, że do strze głam, jak wraż li wy mi ar ty stycz -
nie są oso ba mi. Sta wia łam przed chó rem co raz trud niej sze
wy zwa nia, by w efek cie co raz więk sze go za awan so wa nia
w tech ni ce śpie wu prze cho dzić od utwo rów a cap pel la,
o struk tu rze ho mo ryt micz nej do utwo rów po li fo nicz nych daw -
nych mi strzów, do sze ro kie go brzmie nia akor do we go kom po -
zy to rów ro man tycz nych. W re per tu arze zna la zły się więc
Mes se Bre ve Char le sa Gou no da, Msza G -dur Fry de ry ka Schu -
ber ta, Re qu iem Ga brie la Fo ure, Glo ria Johna Rut te ra. Zda ję
so bie spra wę, jak wie le pra cy i cza su po chła nia wspól ne mu -
zy ko wa nie, że wy ma ga to licz nych wy rze czeń. Dla te go z tym
więk szą przy jem no ścią ob ser wu ję, jak z osób, któ re bar dzo
chcia ły śpie wać, lecz umie jęt no ści im nie sta wa ło, pod czas
na szej wspól nej dro gi roz wi nę ły się wspa nia łe gło sy ba so we,
te no ro we, al to we i so pra no we. 

Droga do sławy bywa trudna. Czasami
trzeba brnąć pod górę w śniegu
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Obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa, od no szą -

ce się do po stę po wa nia man da to we go,

bu dzą wie le kon tro wer sji w ich sto so -

wa niu, a przy czę sto roz bież nych ko men ta -

rzach i wy kład ni unie moż li wia ją cych

jed no li te ich sto so wa nie – wy ma ga ją zmian.

Dla te go w Ko men dzie Głów nej Po li cji po -

wstał po mysł na pi sa nia pro jek tu usta wy

o zmia nie usta wy Ko deks po stę po wa nia

w spra wach o wy kro cze nia, któ re go głów nym

ce lem jest uspraw nie nie po stę po wa nia man -

da to we go.

KAR TY NA STÓŁ
Pro jekt jest do pie ro na po cząt ku ścież ki le gi sla -

cyj nej, a więc pod le gać bę dzie wie lu zmia nom.

Pro po no wa na no wa treść art. 98 ko dek su po stę -

po wa nia w spra wach o wy kro cze nia ma na ce lu

umoż li wie nie uisz cza nia man da tu kar ne go kar tą

płat ni czą. Obec nie w sto sun ku do osób prze by -

wa ją cych je dy nie cza so wo na te ry to rium RP, osób

nie ma ją cych sta łe go miej sca za miesz ka nia lub po -

by tu, prze wi dzia ne są wy łącz nie man da ty kar ne

go tów ko we. Ro dzi to wie le pro ble mów, zwłasz -

cza wte dy, gdy spraw ca wy kro cze nia po sia da pie -

nią dze w wa lu cie ob cej lub de kla ru je chęć

wy pła ce nia nie zbęd nej kwo ty z ban ko ma tu.

A funk cjo na riusz Po li cji, po wy ko na niu ty po wych

czyn no ści w ra mach po stę po wa nia man da to we -

go, spo ty ka się nie z od mo wą przy ję cia man da tu

kar ne go, a z bra kiem moż li wo ści je go za pła ce nia

w pol skiej wa lu cie. 

Za ło że nie, że tak że i oby wa te le pol scy mo gli -

by pła cić man da ty kre dy to wa ne za po mo cą kar -

ty płat ni czej, jest od po wie dzią na po stu la ty

sa mych uka ra nych, aby ta ką for mę płat no ści wo -

bec nich za sto so wać. Wzro sła by wte dy za pew -

ne ścią gal ność man da tów. Roz wią za nie 

ta kie nie jest no wo ścią w pol skim sys te mie

praw nym, gdyż in spek to rzy In spek cji Trans por -

tu Dro go we go mo gą obec nie po bie rać ka ry pie -

nięż ne w for mie bez go tów ko wej, za po mo cą

kar ty płat ni czej. Roz wią za nia po dob ne funk cjo -

nu ją tak że w wie lu kra jach UE. Ow szem, po -

wsta ją wąt pli wo ści co do mo men tu, kie dy

man dat kar ny za pła co ny w ten spo sób sta nie się

pra wo moc ny, jed nak nie wy da je się, aby kon -

struk cja prze pi su w tym za kre sie by ła od mien -

na od obec nej, a do ty czą cej pra wo moc no ści

man da tu kre dy to wa ne go. 

Na le ża ło by za ło żyć, że man dat ta ki sta wał by

się pra wo moc ny w chwi li je go pod pi sa nia,

pod wa run kiem au to ry za cji trans ak cji do ko na nej

za po mo cą kar ty płat ni czej. 

ROK NA MAN DAT
Pro jekt w swo ich za ło że niach od no si się tak że

do od waż nej pro po zy cji zmia ny art. 97 par. 1 ko -

dek su po stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia

i ma na ce lu znie sie nie ter mi nu ogra ni cza ją ce go

sto so wa nie po stę po wa nia man da to we go w przy -

pad ku stwier dze nia wy kro cze nia za po mo cą urzą -

dze nia po mia ro we go lub kon tro l ne go. Pod sta wą

te go ty pu pro po zy cji jest przede wszyst kim do -

świad cze nie Po li cji i stra ży gmin nych (miej skich)

w sto so wa niu urzą dzeń dzia ła ją cych sa mo czyn nie

(tzw. fo to ra da ry), wska zu ją ce jed no znacz nie, że

prze wi dzia ny do tych cza so wy 30-dnio wy ter min

do pusz czal no ści po stę po wa nia man da to we go,

z przy czyn czę sto nie za leż nych od or ga nu man da -

to we go, nie jest moż li wy do za cho wa nia. By wa, że

w spra wach oczy wi stych, tyl ko z po wo du upły wu

ter mi nu do na ło że nia man da tu kar ne go, or ga ny

zo bo wią za ne są do kie ro wa nia wnio sków o uka ra -

nie do są dów, co nie po trzeb nie ob cią ża wy miar

spra wie dli wo ści. Pro wa dze nie czyn no ści wy ja śnia -

ją cych w spra wach o wy kro cze nia ujaw nio ne za po -

mo cą fo to ra da rów utrud nio ne jest przede

wszyst kim przez dy na mi kę prze miesz cza nia się

spraw cy wy kro cze nia. Z re gu ły wy kro cze nie po -

peł nio ne jest w miej scu in nym niż ad res za miesz -

ka nia spraw cy, co utrud nia do cho dze nie, kto

pro wa dził po jazd w chwi li po peł nie nia wy kro cze -

nia. Cza so chłon na ko re spon den cja, po tę go wa -

na czę sto fak tem, że sa mo cho dy są wła sno ścią

firm, ban ków czy w le asin gu, po trze ba sko rzy sta -

nia z po mo cy praw nej lub brak do brej wo li zre ali -

zo wa nia obo wiąz ku okre ślo ne go w art. 78 ust. 4

usta wy Pra wo o ru chu dro go wym wprost wpły wa

na wy dłu ża nie się cza su pro wa dze nia czyn no ści.

Skut kiem te go w pro stych i oczy wi stych spra wach

funk cjo na riu sze Po li cji, a tak że i straż ni cy stra ży

gmin nych (miej skich) z uwa gi na upływ ter mi nu

nie mo gą za sto so wać po stę po wa nia man da to we -

go i an ga żu ją się w ko lej ne czyn no ści zwią za ne

z przy go to wa niem wnio sków o uka ra nie do są du. 

Trud no wpraw dzie uznać, że na ło że nie grzyw -

ny np. po 6 mie sią cach od dnia po peł nie nia czy -

nu by ło by szyb ką re ak cją na wy kro cze nie, ale

ko niecz ność skie ro wa nia wnio sku o uka ra nie

do są du jesz cze bar dziej tę re ak cję opóź nia. 

Pro jekt pro po nu je, by w po stę po wa niu man da to -

wym przy jąć ogól ny ter min przedaw nie nia ka ral -

no ści wy kro cze nia, okre ślo ny w art. 45 par. 1 k.w.,

wy no szą cy 1 rok. Zmia na ta ka jest po wszech nie

ocze ki wa na za rów no przez or ga ny man dato we,

jak i orze ka ją ce, gdyż z pew no ścią skutko wa ło by

to od cią że niem po li cjan tów od pro wa dze nia

czyn no ści wy ja śnia ją cych oraz zmniej szy ło by to

licz bę spraw kie ro wa nych do roz po zna nia w po -

stę po wa niu są do wym.

ZDJĘ CIA DO ITD 
Du żym za in te re so wa niem cie szy się rów nież po -

sel ski pro jekt usta wy o zmia nie usta wy Pra wo

o ru chu dro go wym oraz o zmia nie nie któ rych in -

nych ustaw (zwa ny po tocz nie usta wą fo to ra da ro -

wą – sej mo wy druk nr 925). Pro jekt za kła da, że

od po wie dzial ność za prze kro cze nie do zwo lo nej

pręd ko ści zo sta nie wy łą czo na z pra wa wy kro czeń

i bę dzie eg ze kwo wa na wy łącz nie w try bie k.p.a.

(de cy zje ad mi ni stra cyj ne – po dob nie jak to ma

już miej sce w przy pad kach na kła da nia kar za na -

ru sze nia prze pi sów w trans por cie dro go wym).

W struk tu rach pod le głych Głów ne mu In spek to -

ro wi Trans por tu Dro go we go utwo rzo ne zo sta nie

Cen trum Au to ma tycz ne go Nad zo ru nad Ru chem

Dro go wym, któ re bę dzie je dy ną in sty tu cją pro -

wa dzą cą po stę po wa nia w spra wach prze kro cze nia

do zwo lo nej pręd ko ści. 

Zgod nie z za ło że nia mi pro jek tu usta wy, Po li cja

nie bę dzie już ob słu gi wać sta cjo nar nych masz tów

z fo to ra da ra mi. W ge stii Po li cji po zo sta ną na to -

miast urzą dze nia „ręcz ne”. W przy pad ku ujaw nie -

nia przez Po li cję na ru sze nia pra wa ta kim

urzą dze niem, spra wa bę dzie prze ka zy wa na do dal -

sze go pro wa dze nia przez Cen trum Nad zo ru.

Utwo rze nie Cen trum Au to ma tycz ne go Nad zo ru

nad Ru chem Dro go wym (pro jek to wa ny art. 140a1

ust. 1 usta wy z dnia 20 czerw ca 1997 r. – Pra wo

o ru chu dro go wym) zwa ne go da lej „Cen trum”, co

spo wo du je uspraw nie nie po stę po wa nia w spra -

wach o na ru sze nia przez kie ru ją cych po jaz da mi do -

pusz czal nych pręd ko ści mak sy mal nych, pod nie sie

od dzia ły wa nia pre wen cyj ne go nad zo ru nad prze -

strze ga niem prze pi sów ru chu dro go we go oraz

„uwol ni” po li cjan tów i umoż li wi skie ro wa nie ich

do peł nie nia służ by na dro gach, a nie za biur kiem. 

W two rze niu te go pro jek tu zna czą cy udział

mie li przed sta wi cie le Głów ne go In spek to ra

Trans por tu Dro go we go oraz Biu ra Ru chu Dro go -

we go KGP.

SYS TEM PO TRZEB NY OD ZA RAZ
Pro blem bez pie czeń stwa ru chu dro go we go ma

obec nie wy miar po nadna ro do wy. W ro ku 2001

zgi nę ło w Unii Eu ro pej skiej 40 tys. osób. Do 2010

r. za ło żo no* re duk cję licz by ofiar śmier tel nych

o po ło wę.

Obec ne wskaź ni ki sta nu bez pie czeń stwa

na pol skich dro gach na le żą do naj niż szych w Eu -

ro pie i są po nad dwu krot nie niż sze niż wskaź ni ki

w naj bar dziej roz wi nię tych pań stwach. Za kres

sku tecz ne go od dzia ły wa nia Po li cji na nie wła ści -

we za cho wa nia uczest ni ków ru chu dro go we go

jest ogra ni czo ny i w ostat nich la tach osią gnął swo -

je mak si mum. Na le ży li czyć się z tym, że bie żą -

ce dzia ła nia Po li cji mo gą je dy nie po wstrzy mać

wzrost licz by wy pad ków dro go wych i ich ofiar, ale

nie przy nio są efek tu w po sta ci ocze ki wa nej re -

duk cji tych liczb. 
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Po li cja ma 127 urzą dzeń au to ma tycz nie re jestru -

ją cych pręd kość (zwa nych da lej fo to ra da rami), któ -

re in sta lo wa ne są na sta ty wach (trój no gach) lub

w tzw. masz tach. Obec nie ist nie je sieć ok. 600 

ta kich masz tów. Ob słu gą fo to ra da rów oraz pro wa -

dze niem po stę po wań w spra wach na ru szeń pra wa

za re je stro wa nych fo to ra da ra mi w ska li ca łe go kra ju

zaj mu je się oko ło 500 po li cjan tów ru chu dro go-

we go. To 250 pa tro li, któ re mo gły by strzec po rząd -

ku bez po śred nio na dro dze, za miast sie dzieć przy

biur kach. 

Pro ces ob słu gi fo to ra da ru roz po czy na się

z chwi lą usy tu owa nia go na trój no gu lub w masz -

cie i uru cho mie niu do pra cy. Po za zwy czaj kil ku -

go dzin nym cza sie pra cy urzą dze nia po li cjant

wyj mu je z fo to ra da ru kar tę pa mię ci i uda je się

do jed nost ki, gdzie na spe cjal nie do te go prze zna -

czo nym sta no wi sku kom pu te ro wym ko piu je zdję -

cia. Na stęp nie każ de z nich jest we ry fi ko wa ne

pod ką tem for mal no praw nym oraz dru ko wa ne.

Ko lej na czyn ność po le ga na „ręcz nym” usta le niu

na pod sta wie nu me rów re je stra cyj nych w ba zie

CE PiK, na ko go jest za re je stro wa ny po jazd, a na -

stęp nie na wy sta wie niu we zwa nia dla wła ści cie la

po jaz du do oso bi ste go sta wien nic twa we wła ści -

wej jed no st ce Po li cji. 

Bar dzo czę sto oso bą, któ ra kie ro wa ła po jaz dem

w chwi li za re je stro wa nia prze kro cze nia pręd ko ści,

nie jest wła ści ciel po jaz du. Wła ści ciel po jaz du jest

obo wią za ny wska zać, ko mu po wie rzył po jazd

do kie ro wa nia, więc po li cjant po prze słu cha niu

wła ści cie la wy sy ła ko lej ne we zwa nie oso bie wska -

za nej przez nie go. W prak ty ce usta le nie, kto 

na praw dę kie ro wał po jaz dem – zwłasz cza w przy -

pad ku po jaz dów le asin go wa nych oraz po jaz dów

służ bo wych – trwa czę sto na wet kil ka mie się cy. 

Obec nie obo wią zu ją ce prze pi sy ko dek su po stę -

po wa nia w spra wach o wy kro cze nia nie uła twia ją

szyb kie go uka ra nia spraw cy wy kro cze nia i za koń -

cze nia spra wy. Zgod nie z art. 97 par. 1 k.p.o.w. czas

na za sto so wa nie po stę po wa nia man da to we go

w przy pad ku urzą dzeń po mia ro wo -kon tro l nych

wy no si za le d wie 30 dni, co przy opi sa nej pro ce du -

rze i ska li na ru szeń się ga ją cych kil ku ty się cy (!)

zdjęć mie sięcz nie dla każ de go wo je wódz twa, jest

prak tycz nie nie moż li we do zre ali zo wa nia. 

Je śli nic się nie zmie ni, wciąż zwięk sza na licz -

ba fo to ra da rów oraz ma ło efek tyw ne pro ce du ry eg -

ze kwo wa nia pra wa w tym za kre sie co raz bar dziej

bę dą ob cią żać Po li cję.

Ma jąc na wzglę dzie ska lę za gro że nia wy pad ka -

mi z po wo du nad mier nej pręd ko ści oraz bez po -

śred nio zwią za ną z tym licz bą ofiar wy pad ków,

w tym ofiar śmier tel nych, utwo rze nie sys te mu 

au to ma tycz ne go nad zo ru nad ru chem dro go wym

wy da je się być w Pol sce je dy nym do brym roz wią -

za niem. �

MA RIUSZ WA SIAK i ADAM JA SIŃ SKI
Biu ro Ru chu Dro go we go KGP

* Eu ro pej ski pro gram dzia łań na rzecz bez pie czeń stwa ru -

chu dro go we go (Eu ro pe an Ro ad Sa fe ty Ac tion Pro gram me),

Bruk se la 2003, COM (2003) 311 fi nal
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Nadzór
ministra
Przed sta wio ne pro po zy cje sta no wią pod -

ło że do two rze nia pro jek tów zmian tak -

że i in nych prze pi sów od no szą cych się

do sze ro ko ro zu mia ne go pra wa wy kro cze nio we -

go. Po li cjan ci re ali zu ją cy czyn no ści wy ja śnia ją -

ce w spra wach o wy kro cze nia już te raz nie

znaj du ją od po wie dzi na wie le py tań zwią za nych

za rów no z go spo dar ką man da to wą, jak i z isto -

tą nad zo ru nad po stę po wa niem man da to wym

spra wo wa nym przez mi ni stra spraw we wnętrz -

nych i ad mi ni stra cji. Go spo dar ka man da to wa,

czy li za sa dy zwią za ne z po bie ra niem i roz li cza -

niem się or ga nu man da to we go, ja kim jest np.:

Po li cja, z blocz ków man da to wych, pro wa dzo -

na jest obec nie w opar ciu o za sa dy wy pra co wa -

ne przez po szcze gól ne urzę dy wo je wódz kie.

Sy tu acja ta ka ro dzi wie le wąt pli wo ści na tu ry

praw nej ze stro ny or ga nów Po li cji oraz wo je -

wo dów. Je dy nym prze pi sem we wnętrz nym

Po li cji, któ ry re gu lo wał tę po li ty kę, by ło zdez -

ak tu ali zo wa ne już Pi smo okól ne nr 2/92 z dnia
2 li sto pa da 1992 r. w spra wie do ku men ta cji
i ewi den cji grzy wien ścią ga nych w po stę po wa -
niu man da to wym. Prak ty ka wska zu je, że do

naj czę ściej zgła sza nych przez KWP/KSP pro -

ble mów zwią za nych z go spo dar ką man da-

to wą, a zwłasz cza z bra kiem ure gu lo wań

praw nych w tym za kre sie, na le żą kwe stie od -

no szą ce się do spo so bu po stę po wa nia or ga nu

Po li cji w sy tu acjach, gdy funk cjo na riusz Po li -

cji np.: na ło żył grzyw nę w dro dze man da tu

kre dy to wa ne go na oso bę nie po sia da ją cą sta -

łe go miej sca po by tu (bez dom ną), na ło żył

grzyw nę w dro dze man da tu kar ne go kre dy to -

wa ne go czy za ocz ne go na cu dzo ziem ca, nie -

pra wi dło wo prze ło żył pod kład kę, w wy ni ku

cze go za pi sy z jed ne go man da tu zo sta ły prze -

kal ko wa ne na na stęp ny blan kiet, omył ko wo

wpi sał da ne uka ra ne go w for mu la rzu man da -

tu kar ne go itp. 

Biu ro Pre wen cji KGP chce wy ja śnić te wąt -

pli wo ści. Pa mię tać jed nak na le ży, że or ga nem

od po wie dzial nym za nad zór nad po stę po wa -

niem man da to wym jest mi ni ster wła ści wy

do spraw we wnętrz nych.

Ma jąc na uwa dze fakt, że pra wo moc nie na -

ło żo ny man dat kar ny uchy lić mo że tyl ko sąd

i to w ści śle okre ślo nym przy pad ku, za sad ne

jest pod nie sie nie te zy, że Po li cja, ale tak że i ża -

den in ny or gan man da to wy, nie ma praw nych

moż li wo ści do anu lo wa nia błęd nie na ło żo ne go

przez pod le głe go funk cjo na riu sza man da tu

kar ne go. Upraw nień tych or gan ten nie po sia -

da tak że w ra mach spra wo wa ne go nad zo ru

służ bo we go nad funk cjo na riu szem. 

W kwe stii za kre su mi ni ste rial ne go nad zo ru

w li te ra tu rze funk cjo nu ją dwa roz bież ne 

sta no wi ska od no szą ce się do kom pe ten cji 

mi ni stra SWiA. W nie za leż nych od sie bie 

pu bli ka cjach To masz Grze gor czyk (Ko deks 

po stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia 3. wy -

da nie, str. 356) i An drzej Skow ron (Ko deks po -

stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia

ko men tarz, Gdańsk 2006, str. 394–395), twier -

dzą, że w ra mach nad zo ru spra wo wa ne go przez

mi ni stra SWiA, mo że on na ka zać zwrot uka ra -

ne mu nad pła co nej grzyw ny, ale mo że re ago wać

tak że na te uchy bie nia or ga nu man da to we go,

któ re nie da ją pod staw do uchy le nia pra wo -

moc ne go man da tu kar ne go. Jed no cze śnie obaj

au to rzy wy ra ża ją po gląd, że do po wyż sze go

dzia ła nia upraw nio ny jest tak że or gan prze ło -

żo ny nad funk cjo na riu szem, któ ry wa dli wie na -

ło żył man dat.

Ro dzi się py ta nie, czy po wyż sze twier dze -

nia nie są zbyt sze ro ką in ter pre ta cją prze pi sów,

nie znaj du ją cą uza sad nie nia tak że w prze pi sie

art. 102 k.p.w., któ ry czy ta ny wprost sta no wi

tyl ko o nad zo rze mi ni stra SWiA i nie wska zu je

na moż li wość prze ka za nia te go nad zo ru na po -

li cyj ne or ga ny man da to we. Od mien nie, niż To -

masz Grze gor czyk czy An drzej Skow ron,

na ten sam te mat wy po wia da się Ja nusz Le -

wiń ski (Ko men tarz do Ko dek su po stę po wa nia

w spra wach o wy kro cze nia wyd. Le xi sNe xis,

War sza wa 2003 r., str. 276–277), z roz wa żań

któ re go wy ni ka, że z tre ści art. 102 k.p.w. nie

moż na wy pro wa dzić po glą du, ja ko by w dro dze

nad zo ru or gan mógł in ge ro wać w treść na ło żo -

ne go man da tu kar ne go, czy li aby mógł go anu -

lo wać czy uchy lić. Tak więc re ak cja or ga nu

nad zo ru nie po win na mieć po sta ci ja kiej kol -

wiek bez po śred niej in ge ren cji w kon kret ne 

po stę po wa nie man da to we. Te roz bież ne 

sta no wi ska, z któ rych pierw sze (T. Grze gor czy -

ka i A. Skow ro na) umiesz czo ne jest ja ko ko -

men tarz do art. 102 k.p.w. w sys te mie LEX,

po wo du ją róż ną prak ty kę or ga nów man da to -

wych, czy wie rzy cie la – ja kim jest wo je wo da

(w przy pad ku Po li cji) i or gan sa mo rzą do wy

(w przy pad ku stra ży gmin nej/miej skiej). 

Ze sta no wi ska De par ta men tu Praw ne go

MSWiA wprost wy ni ka, że mi ni ster wła ści wy

do spraw we wnętrz nych nie ma pra wa uchy lić

(anu lo wać) pra wo moc ne go man da tu kar ne go.

Jak wi dać, li te ra tu ra po świę co na nad zo ro wi

nad po stę po wa niem man da to wym jest ską pa,

a po nad to wza jem nie się wy klu cza ją ca. Trud no

tym sa mym o jed no li te sta no wi ska w tym za -

kre sie, co w kon se kwen cji po wo du je róż ne

prak ty ki or ga nów man da to wych. �

AGA TA KRY SIAK
Biu ro Pre wen cji KGP
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Do bry wzór
Zgod nie z Za rzą dze niem Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji nr 323 z 26 mar ca 2008 r.
w spra wie me to dy ki wy ko ny wa nia przez Po -
li cję czyn no ści ad mi ni stra cyj no-po rząd ko wych
w za kre sie wy kry wa nia wy kro czeń oraz ści ga -
nia ich spraw ców, de cy zja o wpro wa dze niu

re je strów elek tro nicz nych na le ży do kie row -

ni ka jed nost ki, w któ rej pro wa dzo ny jest re -

jestr, lub kie row ni ka nad rzęd nej jed nost ki.

Prak ty ka po ka zu je, że w do bie po wszech nej

Od pół roku w 56 jednostkach
i komórkach organizacyjnych Policji
woj. podlaskiego działa
Elektroniczny Rejestr Spraw
o Wykroczenia (E-RSoW). 

Wszyst kie jed nost ki Po li cji ma ją moż -

li wość prze glą da nia da nych za war -

tych w re je strach in nych jed no stek,

bez pra wa do ich mo dy fi ka cji. Za re je stro wa -

nych jest w nim oko ło 16 tys. wy kro czeń

i ko rzy sta z nie go pra wie 250 użyt kow ni ków

– funk cjo na riu szy i pra cow ni ków cy wil nych,

któ rzy do tych czas pro wa dzi li re je stry w for -

mie książ ko wej. 

E -RSoW opra co wa ny zo stał na pod sta wie

wy mo gów re je stra cyj nych okre ślo nych w

Za rzą dze niu nr 323 KGP w spra wie me to dy ki
(…), za kres da nych jest toż sa my z re je strem

pro wa dzo nym w for mie książ ko wej (RSoW),

druk MP -27. 

CZE MU TO SŁU ŻY?
Ce lem opra co wa nia i wdro że nia apli ka cji 

by ło zwięk sze nie efek tyw no ści pra cy pod la -

skiej po li cji, a przede wszyst kim uspraw-

nie nie pra cy oskar ży cie li pu blicz nych. 

Ba za w znacz nym stop niu uła twia i wspo ma -

ga ana li zę sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku

pu blicz ne go – po zwa la oce nić za gro że nie wy -

kro cze nia mi. Uspraw nia też pro ces dys lo ka -

cji służb ze wnętrz nych, tzn. roz miesz cze nia

sił i środ ków Po li cji (pa tro li pre wen cji, ru chu

dro go we go, dziel ni co wych) na ob sza rach naj -

bar dziej za gro żo nych wy stę po wa niem 

po szcze gól nych wy kro czeń (kra dzie ży, nisz -

cze nia mie nia, za kłó ca nia po rząd ku pu blicz -

ne go etc). 

– Zgro ma dzo ne w E -RSoW da ne umoż li -

wia ją tak że spra wo wa nie bie żą ce go nad zo ru

nad funk cjo na riu sza mi re ali zu ją cy mi czyn no -

ści wy ja śnia ją ce w spra wach o wy kro cze nia

oraz wy stę pu ją cy mi przed są da mi w ro li

oskar ży cie li pu blicz nych – mó wi insp. Ro -

man Po pow, ko men dant wo je wódz ki Po li cji

w Bia łym sto ku, któ ry zde cy do wał o wdro że -

niu sys te mu. – Nie oce nio nym wa lo rem elek -

tro nicz nej ba zy jest moż li wość do ko ny wa nia

wy dru ków ze sta wień sta ty stycz nych III -10

(licz ba wnio sków o uka ra nie) oraz ge ne ro wa -

nia da nych na po trze by ana li tycz ne służb

pre wen cji oraz kry mi nal nej. 

BIA ŁY STOK ROZ DA JE
Sys tem wzbo ga co ny zo stał o Fo rum E -RSoW

oraz ko mu ni ka tor. Ba za za wie ra też dru ki

pro ce so we, ta kie jak: wnio sek o uka ra nie,

wnio sek o od stą pie nie (…), za wia do mie nia

do po krzyw dzo nych i osób za wia da mia ją -

cych, kar ty nad zo ru, kar ty MRD 5 etc. 

E -RSoW jest za bez pie czo ny i ar chi wi zo -

wa ny zgod nie z prze pi sa mi we wnętrz ny mi*. 

Bia ło stoc ki pro gram tra fił już do KSP

i sied miu in nych KWP. �

ADAM PE TEL SKI
Wy dział Pre wen cji KWP w Bia łym sto ku

* Po li ty ka bez pie czeń stwa zbio rów oso bo wych pro wa -
dzo nych w sys te mie in for ma tycz nym Po li cyj nej Sie ci
Trans mi sji Da nych w jed nost kach i ko mór kach or ga ni -
za cyj nych Po li cji woj. pod la skie go oraz In struk cja za -
rzą dza nia sys te mem prze twa rza ją cym da ne oso bo we
w Po li cyj nej Sie ci Trans mi sji Da nych w jed nost kach
or ga ni za cyj nych Po li cji woj. pod la skie go.
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Wy kro cze nia on -li ne

Co jest potrzebne, żeby
wdrożyć ten system
w jednostce?

Ludzie – pracownicy cywilni,
kierownicy, oskarżyciele publiczni,
którzy dotychczas prowadzą rejestry
w formie książkowej.
Sprzęt – komputery uksp
(uniwersalne komputerowe
stanowisko pracy).
Pieniądze – niepotrzebne, KWP
w Białymstoku udostępnia program
bezpłatnie.

Od 10 lat w Opo lu
W gar ni zo nie opol skim elek tro nicz ny 

re jestr wy kro czeń (obec nie w wer sji

RSOW 2008) dzia ła już od pra wie dzie się ciu

lat. Od dzie wię ciu lat elek tro nicz nie re je -

stro wa ne są tak że man da ty kar ne. W ba zie

da nych pro gra mu MAN DA TY moż na wy -

szu ki wać man da ty we dług za da nych pa ra -

me trów, np. spraw ca, kwa li fi ka cja praw na,

ro dzaj man da tu, da ta. Moż na pro wa dzić

okre so we i koń co we ze sta wie nia sta ty stycz -

ne oraz ewi den cję blocz ków man da to wych

(wy da nych i wy ko rzy sta nych). Sys tem pod -

po wia da i au to ma tycz nie za pi su je da ne

spraw cy już fi gu ru ją ce go w ba zie, po tra fi

wska zać błę dy me ry to rycz ne po peł nio ne

przez wy sta wia ją ce go man dat po li cjan ta.

Dro ga do elek tro nicz ne go re je stru man da -

tów nie by ła pro sta. 

– Od 2000 r. ko rzy sta li śmy z in for ma tycz -

ne go sys te mu „Man da ty”, re ali zu jąc głów -

nie po trze by wie rzy cie la, czy li urzę du

wo je wódz kie go – mó wi pod insp. Ma rek Da -

chow ski, eks pert w Wy dzia le Pre wen cji

KWP w Opo lu. – Nie mo gli śmy jed nak ko -

rzy stać z nie go w bie żą cej pra cy po li cyj nej.

Roz mo wy z UW trwa ły od 2005 ro ku i uda -

ło się za koń czyć je suk ce sem. UW uzbro ił

opol ską po li cję w sprzęt: kom pu te ry, mo ni -

to ry i dru kar ki. 1 stycz nia mi nął rok, od kąd

pro gram MAN DA TY dzia ła rów nież na na -

sze po trze by. 

Prze pro wa dzo na mo dy fi ka cja po zwo li ła

na wy ko rzy sta nie zgro ma dzo nej ba zy da nych

do ce lów ty po wo po li cyj nej dzia łal no ści po -

szu ki waw czej, spra woz daw czej oraz pro wa -

dze nia ana liz za gro że nia bez pie czeń stwa

i po rząd ku na te re nie po szcze gól nych po wia -

tów wo je wódz twa opol skie go. �

IF

in for ma ty za cji ży cia nie zbęd ne jest od cho -

dze nie od re je strów książ ko wych. Oszczę dza

to czas i po zwa la unik nąć błę dów. 

Od lat w jed nost kach or ga ni za cyj nych 

Po li cji wdra ża ne są re je stry elek tro nicz ne.

Sys tem za pro po no wa ny przez KWP w

Bia łym sto ku w nie zwy kle no wo cze sny

i przy stęp ny spo sób umoż li wia za rów no

wpro wa dza nie da nych, jak i ich wszech stron -

ne wy ko rzy sta nie. 

Na le ży mieć na dzie ję, że do bry wzór, ja -

kim nie wąt pli wie stał się E -RSoW, po słu ży

in nym jed nost kom or ga ni za cyj nym Po li cji

do bu do wa nia ko lej nych sys te mów uspraw -

nia ją cych pra cę po li cjan tów pro wa dzą cych

czyn no ści wy ja śnia ją ce w spra wach o wy kro -

cze nia. �

AGA TA KRY SIAK
Biu ro Pre wen cji KGP
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Około tysiąca fachowców. 
Tylu funkcjonariuszy w pionie
kryminalnym Policji w całej Polsce
zajmuje się zwalczaniem
przestępczości narkotykowej. 
To efekt reorganizacji i stworzenia
jednolitych, etatowych struktur
o zasięgu lokalnym i regionalnym.
Miały powstać do końca
2008 roku. I już są. Na czas. 
Prawie wszędzie.

– WeWro cła wiu, Lu bli nie, Go -

rzo wie Wlkp., Ra do miu,

Opo lu, Rze szo wie, Bia -

łym sto ku, Gdań sku, Ka to wi cach, Olsz ty nie,

Zie lo nej Gó rze... – nad kom. Mi chał Sa fjań ski

z Wy dzia łu Kry mi nal ne go Biu ra Kry mi nal ne go

KGP wy mie nia jed nost ki jed nym tchem, prze -

rzu ca jąc w kom pu te rze stro ny pre zen ta cji,

gdzie roz pi sa ne są sek cje, ze spo ły, re fe ra ty

wszyst kich jed no stek. – ... w Kiel cach, Olsz ty -

nie, Po zna niu, Szcze ci nie, War sza wie... 

Za ło że nie by ło ta kie, że na po zio mie ko -

mend wo je wódz kich po wsta ną sek cje i ze s-

po ły. Wy jąt kiem jest Wy dział do wal ki z

Prze stęp czo ścią Nar ko ty ko wą w ko men dzie 

sto łecz nej, któ ry ru szył 15 grud nia 2008 r.

W ko men dach miej skich mia ły być sil ne 

sek cje, re fe ra ty bądź ze spo ły, w ko men dach

po wia to wych – ze spo ły lub sa mo dziel ne sta no -

wi ska, w ko men dach re jo no wych – re fe ra ty

bądź ze spo ły. 

– Chcie li śmy, że by na wet w naj mniej szym

po wie cie był czło wiek, któ ry bę dzie zaj mo wał

się prze stęp czo ścią nar ko ty ko wą i na wet je śli

sam nie jest w sta nie po pro wa dzić spra wy, bo

po trze bu je ko le gów z in nych re fe ra tów, ma

wie dzę i po tra fi wska zać wła ści wy tor re ali za cji

spra wy, po praw ność wy ko ny wa nia czyn no ści –

mó wi Mi chał Sa fjań ski. – Bo po stę po wa nie

w ta kich spra wach, czy li np. za bez pie cza nie

nar ko ty ków, ujaw nia nie ich czy na wet wa run ki

bez pie czeń stwa przy re ali za cji ta kich spraw, to
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Spece od
prochów

są rze czy spe cy ficz ne. Dla te go nie mo gą to być

przy pad ko wi lu dzie, ale od po wied nio przy go -

to wa ni spe cja li ści.

ZA DA NIA
Struk tu ry – oprócz te go, że za pew nia ją spe cja -

li za cję po li cjan tów i cią głość w gro ma dze niu

wie dzy – ma ją za za da nie zwal czać di le rów, han -

dla rzy de ta licz nych, li kwi do wać dys try bu cję.

Do tej po ry ta sfe ra ku la ła. CBŚ zaj mo wa ło się

prze stęp czo ścią zor ga ni zo wa ną, li kwi do wa ło fa -

bry ki i szla ki prze rzu to we, a ko men dy miej skie

i po wia to we, nie ma jąc od po wied nich na rzę dzi

do zwal cza nia naj waż niej szych prze stępstw nar -

ko ty ko wych, ści ga ły za po sia da nie i za drob ną

di ler kę. O tym, że jest źle, mó wi ły sta ty sty ki.

Od no to wa no co praw da spa dek licz by prze -

stępstw nar ko ty ko wych, ale świad czy ło to tyl ko

o gor szej pra cy po li cji. 

Dla te go po sta no wio no coś z tym zro bić. 

Po mysł stwo rze nia spój nej struk tu ry w pio nie

kry mi nal nym był wy ni kiem diagnozowania

potrzeb przez Wydział Kryminalny BK KGP.

Został zgłoszony do re sor to we go pro gra mu prze -

ciw dzia ła nia nar ko ma nii i zwal cza nia prze stęp -

czo ści nar ko ty ko wej, któ ry 1 lip ca 2008 r.  zo stał

za ak cep to wa ny przez mi ni stra spraw we wnętrz -

nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty nę.

Wszyst kie jed nost ki do sta ły pro po zy cje, tzw.

plan mi ni mum, czy li ile lu dzi w struk tu rach ich

jed no stek być po win no. Nie któ rzy ko men dan -

ci wy ko na li plan mi ni mum, in ni po szli da lej. 

– Naj więk sze sa mo dziel ne sek cje są w:

Gdań sku (37 osób – 15 osób to policjanci

operacyjni tylko od narkotyków, reszta to dawny

referat wywiadowczy), Ło dzi (30 osób), Kra ko -

wie (23 oso by), Ka to wi cach (16 osób), Wro cła -

wiu (15 osób), Kiel cach (12 osób), Lu bli nie (11

osób), Czę sto cho wie (9 osób) – wy mie nia 

nad kom. Sa fjań ski. – Wy dział w KSP li czy 21

osób.

EFEK TY
– Struk tu ry nie uzdro wią sy tu acji od ra zu –

mó wi insp. Sła wo mir Śnież ko, dy rek tor Biu -

ra Kry mi nal ne go KGP, a pod insp. Mi chał

Do ma radz ki, ko men dant miej ski Po li cji

w Kiel cach, któ ry sek cję do wal ki z prze stęp -

czo ścią nar ko ty ko wą po wo łał z po cząt kiem

sierp nia 2008 r., już wi dzi pierw sze zmia ny.

– Kil ka ra zy w ty go dniu ma my re ali za cje,

sku pia my się głów nie na di le rach, za trzy mu -

je my po pół ki lo gra ma nar ko ty ków – mó wi

ko men dant. 

We dług nie go dzię ki spec gru pie wal ka

z han dlem nar ko ty ka mi bę dzie sku tecz niej sza.

Na wy ni ki trze ba tro chę po cze kać. 

– Tam są naj lep si lu dzie, zna ją cy się

na rze czy – mó wi pod insp. Do ma radz ki.

Wtó ru je mu insp. Ma riusz Da ra basz, ko -

men dant miej ski Policji w Gdań sku, gdzie

sek cja an ty nar ko ty ko wa dzia ła od pierw sze -

go paź dzier ni ka.

– Ze bra łem naj lep szych lu dzi, z za pa łem.

Efek ty są. Choć by ostat nio: po li cjan ci prze -

chwy ci li nar ko ty ki war to ści 1,5 mln zł – mó wi.

Z ko lei w Ka to wi cach, gdzie sek cja nar ko -

ty ko wa (na po cząt ku był to wy dział) dzia ła

od 1989 ro ku, ko men dant mo że na rze kać

tyl ko na jed no: 

– Du żo lu dzi od cho dzi do CBŚ. Ale z dru -

giej stro ny mo gę po wie dzieć, że mam tu

praw dzi wą kuź nię ta len tów – mó wi nad kom.

Da riusz Ko peć, za stęp ca ko men dan ta miej -

skie go Policji w Ka to wi cach. – A mó wiąc po -

waż nie, świet nie nam się współ pra cu je.

– Te struk tu ry bę dą bar dzo du żym wspar -

ciem dla CBŚ, part ne rem na po zio mie wo je -

wódz twa – uwa ża insp. Sła wo mir Śnież ko,

dy rek tor Biu ra Kry mi nal ne go. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. archiwum
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–N ie ocze ki wa łem ta kie go suk ce su

– wy zna je po li cyj ny mistrz. –

Na tur niej je cha łem z ka drą na -

ro do wą, z ka drą Dol ne go Ślą ska, ale

na wła sny koszt. Cie szy łem się, że we zmę

udział w tak pre sti żo wych za wo dach i bę dę

miał dy plom uczest ni ka. Oka za ło się, że

z każ dej kon ku ren cji przy wio złem me dal.

Zdo by łem zło to w tech ni kach bocz nych,

dwa sre bra – w wal kach i ukła dach spe cjal -

nych oraz brąz w tech ni kach fron tal nych.

Po ta kim suk ce sie klub po krył kosz ty mo je -

go wy jaz du. Te raz mam za pro sze nie na ko -

lej ny pu char, któ ry od bę dzie się za dwa la ta

w Las Ve gas. 

WAL KA Z WA GĄ 
Ma ło bra ko wa ło, a po li cyj ny spor to wiec zo -

stał by zdys kwa li fi ko wa ny jesz cze przed star -

tem. – Do Ri va Del Gar da we wło skich

Al pach, gdzie od by wał się tur niej, przy je cha -

li śmy dzień przed roz po czę ciem za wo dów –

mó wi aspi rant Ko per ski. – Jesz cze w Pol sce

w zgło sze niu za de kla ro wa łem, że bę dę 

wal czył w ka te go rii do 78 kg. Wcho dzę

na wa gę, a ta po ka zu je 81 kg! Kosz ty zmia ny

ka te go rii są du że, trze ba zro bić no wy układ

walk, do bie rać in nych za wod ni ków. Po mi mo

więc, że kuch nia w ho te lu jest do sko na ła,

każ dy po si łek zło żo ny z trzech dań plus

przy staw ki, ja się gam tyl ko po mar chew kę,

i to w ogra ni czo nej ilo ści. Później ubie ram się

we wszyst ko, co przy wio złem, i bie gam. Po -

tem zno wu mar chew ka i wie czo rem ko lej ny

kil ku ki lo me tro wy bieg. Przed snem go rą cy

prysz nic, aspi ry na i cie pło ubra ny za sy piam,

aby wy po cić ki lo gra my. Ra no, a jest to dzień,

w któ rym o go dzi nie 11 od bę dzie się wa że -

nie za wod ni ków, mam jesz cze 1,2 kg nad -

wa gi. Za miast na śnia da nie ubra ny we

wszyst kie rze czy idę bie gać. Na ofi cjal nym

wa że niu wa ga po ka zu je 76 kg i 800 gra mów.

Pierw szy suk ces! Za wo dy roz po czy na ły się

na stęp ne go dnia, więc mia łem jesz cze czas

aby na brać sił i wresz cie coś zjeść. 

Suk ces wro cław skie go po li cjan ta przy ćmił

do ko na nia in nych Po la ków. A mo gło być

jesz cze le piej. W wal kach nie wie le bra ko wa -

ło do zło ta, a kon tu zja, któ rej spor to wiec na -

ba wił się przy kon ku ren cji tech nik bocz nych

po zwo li ła „tyl ko” na zdo by cie brą zu w tech -

ni kach fron tal nych. 

PO WRÓT DO KO RZE NI 
Me da lo wy suk ces nie przy szedł sam. 36-let ni

Ko per ski oku pił go la ta mi ćwi czeń i sa mo do sko -

na le nia się. 

Tre nin gi za czął jesz cze w szko le pod sta wo -

wej ra zem z gru pą ró wie śni ków po obej rze niu

„Wej ścia Smo ka” z Bru cem Lee w ro li głów nej.

Ko le dzy się wy kru sza li, a on tre no wał. Do szedł

do nie bie skie go pa sa (5 cup) i... zre zy gno wał. 
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Czterokrotny
medalista

Na ubiegłorocznych zawodach Pucharu Świata
w taekwondo polski policjant mł. asp. Krzysztof
Koperski z KMP we Wrocławiu zdobył cztery medale.
W klasyfikacji ogólnej na prawie 2000 zawodników z 52
krajów zajął szóste miejsce! Był najlepszy z Polaków.

– Nie mia łem po par cia ro dzi ców – mó wi po

latach. – To nie są lek kie tre nin gi, a gdy jesz -

cze na po ty ka się trud no ści w do mu, to jest cięż -

ko. Mo ja wo la chy ba też nie by ła zbyt wiel ka.

Prze rzu ca łem się na in ne dys cy pli ny. Ćwi czy -

łem jiu -jit su, boks, gra łem w pił kę noż ną we

wro cław skiej Po lo nii. 

Po tem by ły stu dia, wiel ka mi łość – po zna na

wte dy dziew czy na to dziś żo na Ur szu la. Ak tu -

al nie po ło wi ca po li cyj ne go me da li sty ma nie -

bie ski pas w ta ekwon do, ale w po cząt kach

zna jo mo ści żad ne z nich nie tre no wa ło ja kiej -

kol wiek sztu ki wal ki. 

O wszyst kim zde cy do wał przy pa dek. W 2001

r. pań stwo Ko per scy ma ją dwie cór ki, star sza Ka -

mi la idzie wła śnie do szko ły. Ta ta pro si, aby cór -

ka wy bra ła so bie ja kiś sport, któ ry mo gła by

ćwi czyć. – Nie chcia łem, aby dzie ciń stwo upły -

Tata i siedmioletnia Asia podczas treningu
nad Bałtykiem
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nę ło jej przed kom pu te rem – mó wi. – Cór ka

zna la zła w szko le wy wiesz kę „Za pi sy na ju do”.

Na spo tka nie or ga ni za cyj ne ra zem z dziec kiem

po szła żo na. Oka za ło się, że gdzieś za kradł się

błąd, bo ze bra nie do ty czy ło ta ekwon do. Kie dy

w do mu pa dło ha sło „ta ekwon do”, nie by ło już

od wro tu. Aby do dać cór ce otu chy rów nież za -

pi sa łem się  na za ję cia. 

Ko per ski nie ujaw niał, że pra wie 20 lat

wcze śniej miał już przy go dę z tym spor tem.

Po ko lei zdo by wał po szcze gól ne stop nie, do -

cho dząc zno wu do nie bie skie go pa sa. – Nie -

wie le pa mię ta łem, więc chcia łem wszyst ko

przejść od po cząt ku – mó wi. – Ale, że przez

ca ły czas coś ro bi łem, ru sza łem się, więc szyb -

ko mi to szło. 

Te raz Krzysz tof Ko per ski ma czer wo ny

pas, w tym ro ku chciał by zdać eg za min

na czar ny, któ ry jest już stop niem mi strzow -

skim. Żo na Ur szu la i cór ka Ka mi la ma ją nie -

bie skie pa sy. Naj młod sza la to rośl nie mia ła

więc wyj ścia. Sied mio let nia Asia za czę ła ćwi -

czyć w ubie głym ro ku i ro bi bar dzo szyb kie

po stę py. 

Przez dłu gi czas gło wie ro dzi ny wy star cza -

ły tre nin gi i zdo by wa nie ko lej nych stop ni

wta jem ni cze nia. Po tem za czął się udzie lać we

Wro cław skim Spor to wym Klu bie Ta ekwon do,

gdzie tre nu ją. W cza sie wa ka cji ra zem z żo ną

jeż dżą ja ko wy cho waw cy na obo zy ta ekwon do

dla mło dzie ży, po li cjant jest do dat ko wo 

in struk to rem. Dwa la ta te mu przy szła myśl

o sta nię ciu w spor to we szran ki. Wy nik: czte ry

me da le w Pu cha rze Świa ta w Ri va Del Gar da.

Dziś ro dzi ce Krzysz to fa go rą co do pin gu ją

ca łą ro dzi nę, aby tre no wa ła.

PO LI CJA ZA MIAST WOJ SKA 
Krzysz tof Ko per ski ma szczę ście do mą drych

sze fów, któ rzy ro zu mie ją, że po li cjant ma

być spraw niej szy od prze stęp cy. Tak było

podczas służby wywiadowczej, gdzie pod
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Pochodzi z Korei
Ta ekwon do (tae – ude rze nie sto pą, kwon – ude rze nie pię ścią, do – dro ga lub fi lo zo fia ży cia)
wy wo dzi się z Ko rei. Na zwę przy ję to w 1955 r. Za twór cę tej sztu ki wal ki uwa ża się gen. Choi
Hong Hi, któ ry opra co wał spe cjal ny pro gram szko le nio wy dla ar mii po łu dnio wo ko re ań skiej,
prze kształ co ny póź niej w ta ekwon do. Wal ka opie ra się w głów nej mie rze na tech ni kach
noż nych. Ta ekwon do jest bar dzo sku tecz ne, po zwa la mak sy mal nie wy ko rzy stać si łę ludz -
kie go cia ła. 
W ry wa li za cji spor to wej za wod ni cy kon ku ru ją jed nak nie tyl ko w bez po śred nim star ciu.
Współ za wod ni czą rów nież w: tzw. ukła dach (ści śle okre ślo ne se kwen cje ru chów, któ re po -
zna je się na każ dym po zio mie za awan so wa nia i trze ba wy ko nać z mak sy mal ną pre cy zją),
tech ni kach spe cjal nych (de mon stra cja od po wied nich kop nięć i cio sów) oraz te stów si ły
(kop nię cie na le ży wy ko nać z ta ką si łą, aby zło żyć de skę, któ ra za mon to wa na jest ja ko cel). 
Dzia ła ją dwie głów ne or ga ni za cje ta ekwon do: In ter na tio nal Ta ekwon do Fe de ra tion i World
Te akwon do Fe de ra tion, któ rych prze pi sy nie co się róż nią. 
Głów ne za sa dy etycz ne taekwon do, opra co wa ne przez gen. Choi Hong Hi są jed nak nie -
zmien ne. Kró lu je grzecz ność i uprzej mość, da lej wy mie nia się: rze tel ność i uczci wość, wy -
trwa łość, sa mo kon tro lę i opa no wa nie oraz od wa gę i nie ugię te go du cha. �

P. Ost.

okiem szefa Piotra Święcickiego policjanci

ćwiczyli KRAV-MAGĘ, tak jest i teraz.

– Wiem o suk ce sach mo je go czło wie ka i po -

chwa lam – nie kry je za do wo le nia nad kom. Grze -

gorz Pan ce wicz, bez po śred ni prze ło żo ny

Ko per skie go, któ ry swe go cza su był wi ce mi -

strzem Pol ski w ju do w ka te go rii ju nio rów,

w mło dzie żow cach był trze ci w kra ju, a w 2007

r. w po li cyj nych za wo dach w ju do za jął trze cie

miej sce. – Cie szę się, że mam wy spor to wa nych

po li cjan tów. Ra zem za ło ży li śmy dru ży nę siat -

ków ki i bie rze my udział w tur nie ju o pu char ko -

men dan ta miej skie go we Wro cła wiu. Je że li ktoś

w prze szło ści ze tknął się z praw dzi wym spor -

tem, to nie bę dzie ro bił trud no ści in nym, aby

tre no wa li. W na szej służ bie jest miej sce na ćwi -

cze nia fi zycz ne. 

Krzysz tof Ko per ski tra fił do Po li cji, gdy upo -

mnia ła się o nie go ar mia. Wo lał mun dur nie bie -

ski niż zie lo ny. Gdy mógł już zre zy gno wać ze

służ by, po sta no wił zo stać. I do brze. Wie lu lu -

dziom po mógł, gdy pra co wał jesz cze na uli cy

w Ba ta lio nie Za bez pie cza nia Mia sta. Ta ekwon -

do też pa rę ra zy się przy da ło. 

– Kie dyś wra ca jąc ze służ by, zo sta łem za ata -

ko wa ny przez dwóch mło dych lu dzi, któ rym

zwró ci łem uwa gę, aby nie de wa sto wa li przy -

stan ku – opo wia da. – Po ra dzi łem so bie wła śnie

dzię ki tech ni kom ta ekwon do. In nym ra zem do -

sta li śmy we zwa nie, że w dys ko te ce jest awan -

tu ra. Po je cha li śmy w dwa ra dio wo zy, czte rech

po li cjan tów. Wcho dzi my, a tu pół dys ko te ki się

bi je. We zwa li śmy po sił ki, ale za nim one przy -

je cha ły, wszy scy jak by się na gle po go dzi li i ru -

szy li na nas. Nie by ło tam cza su i miej sca

na ob chwy ty po li cyj ne, trzy ma nia itd. Do szło

do re gu lar nej bój ki. Dzię ki zna jo mo ściom tech -

nik ta ekwon do sie dzi my tu te raz i roz ma -

wia my... �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i z ar chi wum spor tow ca (1)

Krzysztof Koperski swój sukces
zawdzięcza ciężkiej pracy pod okiem
trenerów: 
Adama Alenowicza (V dan) i Łukasza
Sudaka (IV dan)
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Bu dy nek Ko men dy Wo je wódz kiej prze czył po tocz -

nym opi niom, że ar chi tek ci za cza sów póź ne go Gier ka

by li po zba wie ni wy obraź ni. Mo nu men tal na pły ta pa so -

wa ła, ow szem, do tych po wszech nych wy obra żeń, ale

już fa li sta fa sa da wpro wa dza ła nie po kój i mia ła nie wie -

le wspól ne go z mo no ton ny mi sie dzi ba mi wła dzy z cza -

sów Pol ski Lu do wej. He inz lu bił bu dyn ki z tam te go

okre su. Pa mię tał do brze, jak po wsta wa ły do my han dlo -

we „Ze nit” i „Skar bek”, mo że dla te go, że sam wte dy

do ra stał. 

Miał dzie więć lat, gdy w 1972 ro ku otwie ra no,

przy uro czy stych dźwię kach or kie stry, Dwo rzec Głów -

ny, o któ rym mó wi ło się, że jest jed nym z naj no wo cze -

śniej szych dwor ców w Pol sce. Trzy la ta póź niej po raz

pierw szy uciekł z te go dwor ca nad mo rze, z nie wiel kim

ba ga żem i wy pła tą mat ki w kie sze ni. Do do mu przy wio -

zła go mi li cja. Stąd jeź dził na fe sti wa le roc ko we w Ja ro -

ci nie, te naj lep sze, z pierw szych lat im pre zy,

z nie koń czą cym się, sza lo nym ko ro wo dem pun ków, 

ra sta ma nów i wiel bi cie li he avy me ta lu. 

Po wró ci ły pierw sze tak ty blu esa Zep pe li nów i He inz

po my ślał, że nie ma ni ko go, z kim mógł by o tym wszyst -

kim po roz ma wiać. Nie ma już od lat. 

Jest pro fi le rem – naj lep szym w kra ju spe cja li stą zaj -

mu ją cym się ty po wa niem nie zna nych spraw ców prze -

stępstw. Sa mot nym łow cą tro pią cym dzi kie, uni ka to we

sztu ki w ro dza ju se ryj nych mor der ców, gwał ci cie li czy

pi ro ma nów. W do dat ku był łow cą le d wie to le ro wa nym

przez po li cyj nych ru ty nia rzy. 

Gdy prze kro czył czter dziest kę, zro zu miał, że tak bę -

dzie już za wsze. Że ni gdzie nie znaj dzie swo je go miej -

sca. W pra cy pa trzo no na nie go jak na dzi wa ka

i out si de ra, spe cja li stę od ko smicz nych, wy ima gi no wa -

nych teo rii, któ re szczę śli wym tra fem oka zy wa ły się

przy dat ne w chwy ta niu roz ma itej ma ści mor der ców.

Nie lu bił mia sta, w któ rym miesz kał przez więk szość

ży cia, ale też nie po tra fił wy je chać z Ka to wic i roz stać

się z co raz bar dziej ob skur nym dwor cem. W miesz ka -

niu, dzie lo nym z sy nem, też nie czuł się jak u sie bie.

Mo że dzia ło się tak dla te go, że ni gdy nie po tra fił wy -

peł nić tych kil ku dzie się ciu me trów ro dzin ną at mos fe rą.

Kie dyś jesz cze się o to ob wi niał i pró bo wał coś zmie nić.

Gdy syn skoń czył szes na ście lat i co raz czę ściej prze by -

wał po za do mem al bo co raz póź niej do nie go wra cał,

He inz zro zu miał, że po niósł po raż kę. Naj bo le śniej szą

spo śród tych, ja kie mu się przy tra fi ły. 

– Nie ob raź się, Hi pis – po wie dział mu kie dyś Lam -

bros Ka sto ria dis – ale na wię cej em pa tii na tra fię

w McDo nal dzie, za ma wia jąc Big Ma ca, niż u cie bie.

Na sa li tre nin go wej sen se ia Ka sto ria di sa czuł się do brze,

ale by wał tam z upły wem lat co raz rza dziej. Wo lał 

spo tka nia przy pi wie. Po zo sta ło tyl ko jed no miej sce,

w któ rym Hi pis od ży wał. 

Hi pis. Prze zwi sko nada li mu ko le dzy z ze spo łu.

W prze po co nych kan cia pach, prze ro bio nych na sa le

prób, za gra co nych sprzę tem mu zycz nym piw ni cach,

w ma ga zy nach po zba wio nych wen ty la cji i oświe tla nych

jed ną ża rów ką He inz czuł się jesz cze naj le piej. Grał

i wte dy czuł się wol ny. „Wol ność to ina czej nie mieć już

nic do stra ce nia” – śpie wa ła bo ska Ja nis, jed na z ido lek

je go mło do ści. 

A po tem do pa da ła go bru tal na praw da. Ko mi sarz Ru -

dolf He inz, pro fi ler, gi ta rzy sta i po sia dacz brą zo we go

pa sa ka ra te, skoń czył czter dzie ści czte ry la ta, nie miał

nic do stra ce nia i co raz mniej do zy ska nia. 

W nie dziel ne po po łu dnie w wy dzia le za bójstw by ło

ci cho. Wiecz na re or ga ni za cja w Po li cji spra wia ła, że He -

in za i in nych po li cjan tów z Wy dzia łu Kry mi nal ne go

prze rzu ca no z po ko ju do po ko ju. Dziw nym tra fem po -

wierzch nia po koi za każ dym ra zem zmniej sza ła się, ro -

sła na to miast licz ba, jak to mó wio no, lo ka to rów. He inz

dzie lił te raz klau stro fo bicz ny po ko ik z pod ko mi sa rzem

Krzysz to fem Ko bu zem oraz aspi rant ką An to ni ną Trzciń -

ską, któ rej za da niem by ło wpi sy wa nie taj nych da nych

do kom pu te ro wej ba zy. „Wszyst ko ma na miej scu, tyl ko

miej sca nie ma” – Ko buz na po wi ta nie no wej lo ka tor ki

po słu żył się jed nym ze swo ich licz nych afo ry zmów. Co -

raz wię cej po miesz czeń w gma chu na uli cy Lom py

przej mo wa li funk cjo na riu sze Agen cji Bez pie czeń stwa

We wnętrz ne go i Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go

i nic nie wska zy wa ło, by mia ło się to zmie nić. Prze ciw -

nie, z każ dym mie sią cem bę dzie co raz go rzej – po my ślał

He inz i za pu kał do ga bi ne tu sze fa. 

Wszedł do po ko ju i za krztu sił się dy mem. Cho ciaż

sam pa lił od dzie sią te go ro ku ży cia, nie mógł się przy -

zwy cza ić do pa pie ro sów na czel ni ka Wy dzia łu Kry mi nal -

ne go, Hen ry ka Kry gie ra. Gdy by mu siał opi sać uno szą cą

się w po ko ju woń, po wie dział by, że ma do czy nie nia ze

smro dem pa lo nych zno szo nych gu mo fil ców zmie sza -

nych z mącz ką kost ną. Na czel nik miał nad wa gę więk szą

niż He inz, twarz po dob ną kształ tem i roz mia ra mi

do sznyc la wie deń skie go oraz su mia sty wąs, któ ry spra -

wiał, że przy po mi nał mor sa. 

– Gdy by tu był de tek tor dy mu, z pew no ścią do stał by

ata ku kasz lu – wy chry piał He inz. 

Kry gier za śmiał się. 
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Pro fi ler,
któ ry czu je blu esa
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– Do bre, Hi pis. Mógł byś wy stę po wać w pro gra mach

„Na sto ja ka”, pu blicz ność pę ka ła by ze śmie chu. 

– Po my ślę o tym, jak przej dę na eme ry tu rę... 

Twarz na czel ni ka spo waż nia ła. 

– Nie te raz, He inz. Te raz nie wy jeż dżaj z tą eme ry -

tu rą. Jest spra wa. 

– Du ża spra wa – He inz po wtó rzył to, co usły szał

przez te le fon. 

– Ow szem. A wy glą da tak. Dwu na ste go kwiet nia

nad ra nem przy Cen trum Olim pĳ skim zna le zio no zwło -

ki w licz bie sztuk dwie. Mło dzi chłop cy, na oko ko ło

dwu dzie stu lat. Spra wę kom pli ku je to, że ci chłop cy

oka za li się se mi na rzy sta mi z se mi na rium du chow ne go. 

– Dwóch kle ry ków! – He inz gwizd nął. 

– W rze czy sa mej. Spra wę, jak się do my ślasz, prze ję -

ło CBŚ. Ty le że wiesz, jak to z ni mi jest... 

He inz wie dział. Suk ces ma wie lu oj ców, po raż ka cier -

pi na cho ro bę sie ro cą. Gdy funk cjo na riu sze Cen tral ne -

go Biu ra Śled cze go prze wi dy wa li, że spra wa mo że być

trud na – po zo sta nie nie roz wią za na al bo bę dzie się cią -

gnąć mie sią ca mi – wo le li prze ka zać ją po li cji. Pew nie

tak by ło i tym ra zem. Ni cze go do bre go to nie wró ży. 

– W ko men dzie sto łecz nej po wo ła no spe cjal ny ze spół

– cią gnął Kry gier. – I tu się za czy na two ja ro la... 

– Za raz – He inz prze rwał. – Ro zu miem, że ma my po -

dwój ne mor der stwo, cho dzi o kle ry ków, więc spra wa

jest de li kat na. Ale od ra zu po wo ła li spe cjal ną gru pę? 

– Nie wiesz jesz cze wszyst kie go. Kle ry cy, sztuk dwie.

To pierw sza kom pli ka cja. Dru ga jest ta ka, że wy glą da li

nie cie ka wie. Na gło wach mie li tor by fo lio we... – Kry -

gier cze kał na re ak cję. – We dług wstęp nych usta leń

ktoś ich ty mi tor ba mi udu sił – do dał ci szej i się gnął

po ko lej ne go pa pie ro sa. – Fa ce to wi, zbie ra czo wi pu szek

i bu te lek, któ ry ich zna lazł, ser ce o ma ło nie wy sko czy -

ło przez gar dło. 

– Ja kiś wraż li wy gość – po wie dział He inz. – Chy ba –

po pa trzył na Kry gie ra – chy ba że to nie wszyst ko. 

Po czuł, że ro bi mu się nie do brze. Za pew ne z po wo du

pa pie ro sów. 

– Kom pli ka cja nu mer trzy jest ta ka, że... – na czel nik

za cią gnął się – że na tych fo liach, na wy so ko ści ust, ktoś

na ma lo wał trój ką ty. 

– Na ma lo wał trój ką ty? 

– Ró żo wą szmin ką. 

– No to ma my peł ny od lot... 

– Cze kaj... Wszyst ko wska zu je na to, że jest jesz cze

kom pli ka cja nu mer czte ry. Ale te go nie wiem. Tak czu -

je mój nos. Py ta łem, ale ci z War sza wy nie chcą po wie -

dzieć, o co cho dzi. Wi docz nie uwa ża ją, że im mniej osób

wie... 

– Tym po tem mniej szy wstyd – prze rwał He inz. – Ro -

zu miem już, dla cze go CBŚ chęt nie spu ści ło tę spra wę. 

– Spu ści ło, ale nie do koń ca. Jak wiesz, Ka to wi ce

znów rzą dzą. Jak za sta rych cza sów – Kry gier uśmiech -

nął się, czym jesz cze bar dziej upodob nił się do mor sa. 

– Pro ku ra tu ra na szcze blu kra jo wym, abwe ra to lu dzie

stąd – wska zał rę ką. – Uwa ża ją, że za bój stwo w War sza -

wie, z ty mi tor ba mi i tą szmin ką, to ja kaś in sce ni za cja.

No i ktoś w CBŚ przy po mniał so bie, że w Ka to wi cach

jest nie ja ki Ru dolf He inz, spe cja li sta od in sce ni za cji. 

– Ale nie mo gę je chać – He inz wstał z fo te la. – Ma my

za bój stwo w La sku Anio łow skim, po za tym syn ma 

ma tu rę, a prze cież wie pan, sze fie, że nie ukła da się

nam. Ma ją tam swo ich lu dzi, po wo ła li spec gru pę, cze go

jesz cze chcą? 

– Po je dziesz tam, ro zej rzysz się, prze wie trzysz war -

szaw kę i wró cisz. Nie bę dziesz człon kiem spec gru py,

masz być ra czej ko or dy na to rem. Ta kim... – Kry gier szu -

kał sło wa – wol nym elek tro nem, któ ry bę dzie dzia łał

po swo je mu. Wiem, że ma my tu gów no na wła snym te -

re nie, w La sku Anio łow skim, ale cen tra la na le ga. 

Po za tym lu dzie stąd pa mię ta ją, że do brze so bie ra dzisz

w ta kich spra wach. 

– Ja kich spra wach? 

– Z pod tek stem re li gĳ nym. Umiesz się w tym po ru -

szać. Koń czy łeś li ceum ka to lic kie z in ter na tem... 

– I co z te go? To by ło daw no. Je stem po li cjan tem,

a ist nie nie po li cji to ko ron ny do wód na nie ist nie nie 

Bo ga. Po za tym li ceum nie skoń czy łem, wy rzu ci li mnie,

gdy zor ga ni zo wa łem mecz na ko ry ta rzu ko szem

na śmie ci, a po tem przy pad kiem uru cho mi łem ga śni cę

pia no wą. 

– Do bre. Tak czy ina czej po je dziesz – cią gnął Kry gier.

– Ktoś z biu ra pa mię ta spra wę In kwi zy to ra. Po dej rze -

wa ją, że tym ra zem też mo że cho dzić o ja kie goś ma nia -

ka re li gĳ ne go. 

(…) Dym ukra iń skich pa pie ro sów stał się nie do

znie sie nia. He inz znów się za krztu sił. Kry gier pod szedł

do okna i otwo rzył je sze ro ko. 

– Nie chcia łem ci te go przy po mi nać – po wie dział 

ci cho. – Tak czy ina czej po je dziesz, ro zej rzysz się i wró -

cisz. Mia sto znasz, miesz ka łeś tam ca łe la ta i masz ze

stro ny CBŚ to, co lu bisz – wol ną rę kę. Po za tym pa mię -

taj: czu ję, że jest tu jesz cze coś, cze go mi nie po wie -

dzie li. Masz być u nich ju tro. (…) �

Ma riusz Czu baj: 21:37. W.A.B., War sza wa 2008.
Skró ty po cho dzą od re dak cji. 
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Ko le dzy z ze spo łu da li mu ksyw kę Hi pis. Na szyi no si wy tar ty rze myk
z fio le to wą kost ką do gry na gi ta rze, pa miąt kę po tra gicz nie zmar łym blu -
esma nie Ste vie’em Rayu Vau gha nie. Po za tym ma brą zo wy pas ka ra te
i jest pro fi le rem. Ko mi sarz Ru dolf He inz („Jak mar ka ket chu pu. Przez 
sa mo „h” – tak się przed sta wia) z Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Ka to -
wi cach po ja wia się po raz pierw szy w naj now szej po wie ści Ma riu sza Czu -
ba ja o in try gu ją cym ty tu le „21:37”. I od ra zu mu si je chać do sto li cy, by
po móc w wy ja śnie niu za gad ki śmier ci dwóch kle ry ków. A ła two nie bę -
dzie: po wró cą pew ne spra wy z trau ma tycz nej prze szło ści ko mi sa rza, 
je go syn przy go to wu je się do ma tu ry, a jesz cze w Ka to wi cach za czy na -
ją gi nąć mło de ko bie ty… I jak tu zna leźć czas na re ali za cję ma rze nia swe -
go ży cia – gra nia w pu bach prze bo jów roc ko wych?
Ma riusz Czu baj, któ ry ra zem Mar kiem Kra jew skim na pi sał Ale ję sa mo -
bój ców, te raz de biu tu je so lo – ale za po wia da, że na jed nej książ ce o przy -
go dach He in za na pew no się nie skoń czy. Pla nu je ca ły cykl kry mi na łów
o pro fi le rze ze Ślą ska pod wspól nym ty tu łem Pol ski psy cho pa ta. �

AW
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Proszę przedstawić swojego bohatera.
– Pod in spek tor Orest Mo żej ko, ko men dant po li cji

w San  Do mie rzu. Po nie waż se rial „Oj ciec Ma te usz”,

w któ rym gram tę po stać, jest z lek kim przy mru że niem

oka, więc i po sta ci mu szą być ta kie. Mój bo ha ter jest

za zwy czaj śmier tel nie po waż ny, to służ bi sta, któ ry lu bi

mieć wszyst ko za pię te na ostat ni gu zik. Ma do po mo cy

aspi ran ta No cu la, gra ne go przez Mi cha ła Pie lę – ra zem

wy glą da ją wpraw dzie jak Pat i Pa ta szon, ale tak ma być,

ta ki jest za mysł.

Odpowiada Panu, jako aktorowi, ta postać? 

– Nie ukry wam, że tak. Nie mia łem jesz cze oka zji za -

grać po li cjan ta, do te go w mun du rze, któ ry jest bar dzo

do brze na mnie skro jo ny. Na wet cza sem ktoś po wie

do mnie „pa nie ma jo rze”, oczy wi ście w żar tach. 

Między głównymi bohaterami, podinspektorem
Możejką i księdzem Mateuszem, często dochodzi
do słownych utarczek czy różnych złośliwostek.

– Kon flikt w fil mie jest ko niecz ny, bez nie go nie ma

do bre go se ria lu. Gdy by po ja wi ło się czte rech oj ców

Ma te uszów, to nic by się nie dzia ło. Mię dzy dwie ma

głów ny mi po sta cia mi nie ma nie na wi ści czy ry wa li za -

ROZRYWKA Piotr Polk, aktor POLICJA 997       luty 2009 r.48

Żandarm z San Domierza
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cji. Dla ko goś ta kie go jak Mo żej ko by ło by bar dzo bo -

le snym do świad cze niem, gdy by w roz wią zy wa niu za -

ga dek kry mi nal nych wy prze dził go ja kiś in ny po li cjant,

np. aspi rant No cul. A fakt, że do ro bo ty ko men dan ta

mie sza się ksiądz, jest po pro stu dla Ore sta bul wer su -

ją cy i wy pro wa dza go z rów no wa gi. Co zresz tą wi dać

na ekra nie. 

Wzorował się Pan na pierwowzorze swojej postaci
z włoskiej wersji serialu „Don Matteo”, kapitanie
karabinierów Anceschim?

– Przy znam się, że nie wi dzia łem ani jed ne go od cin -

ka. Za ło że nie „Oj ca Ma te usza” jest ta kie: ma być ko lo -

ro wo (re we la cyj ne zdję cia ple ne ro we Jar ka Ża moj dy!),

a po za tym opo wia da my hi sto rię księ dza i dwóch, jak to

mó wi my, żan dar mów z San Do mie rza. Wło si da li nam

wol ną rę kę w kre owa niu tych po sta ci. 

Kon sul ta cje z po li cjan ta mi są tyl ko przy two rze niu

sce na riu sza; gdy za czy na my grać, to na wła sne wy czu -

cie, bez pod po wie dzi. Przy szli kie dyś na plan praw dzi wi

po li cjan ci i nie ukry wam, że śmia li się z te go, co wi dzą.

Prze cież oni do kład nie wie dzą, jak ta pra ca wy glą da

na co dzień. My zaś po ka zu je my świat, na któ ry mi ło się

pa trzy – trze ba pa mię tać, że se rial jest emi to wa ny w nie -

dziel ne po po łu dnia i oglą da ją go ca łe ro dzi ny. Ow szem,

fil mo wi po li cjan ci roz ma wia ją o mor der stwach, gwał tach

i in nych nie przy jem nych zda rze niach, ale tak prze cież

nie wy glą da praw dzi wa pra ca po li cji. 

Zgodziłby się Pan na kontynuację serialu? 
Oryginał ma aż sześć sezonów, czyli sporo 
ponad 100 odcinków. Polska wersja – na razie
tylko 13.

– Jesz cze bym się zgo dził – mo że nie na aż ty le czę -

ści, jak w „Don Mat teo”, ale na pew no w tym sa mym

ze spo le, z któ rym zro bi li śmy obec ną, jak na ra zie pierw -

szą i je dy ną, se rię. Pra cu je się nam bar dzo do brze. Gdy -

by po wsta ły ko lej ne czę ści, to mam na dzie ję, że nie

wpad nę dru gi raz w tę sa mą pu łap kę. Gra jąc dość dłu -

go czar ny cha rak ter w jed nym z se ria li, za czą łem być

ko ja rzo ny z tą po sta cią i na wet do sta wa łem li sty – za -

adre so wa ne do mnie, ale do ty czą ce ży cia se ria lo we go

bo ha te ra, któ re go gra łem! 

Nie obawia się Pan, że tym razem zostanie
zapamiętany jako surowy komendant?

– Za wsze ist nie je ta kie ry zy ko w tym za wo dzie. Sa mo

za ło że nie mun du ru, w tym przy pad ku po li cjan ta, na rzu -

ca pew ne za cho wa nia: to prze cież oso ba urzę do wa. Mój

bo ha ter jest za baw ny przez swo ją su ro wość i po czu cie

obo wiąz ku, ale dzię ki te mu jest wia ry god ny, bo tak być

mo że część z nas wy obra ża so bie po li cjan ta. 

Już sa mo je go imię i na zwi sko są dość ko micz ne – po -

zwa la ją na snu cie do my słów co do prze szło ści tej po sta -

ci. Za sta na wia li śmy się z re ży se rem Mać kiem

Dej cze rem, jak by do ro bić Ore sto wi le gen dę, jak opo -

wie dzieć o tym, kim był, za nim go po zna je my ja ko po -

li cjan ta. We dług mnie Mo żej ko mógł być kie dyś

Cy ga nem, któ ry kradł i oszu ki wał, ale po tem po sta no -

wił się zmie nić i sta nąć po dru giej stro nie. Od ciął się

od ro dzi ny i zo stał po li cjan tem. Zo ba czy my, czy coś

z tych po my słów wy nik nie.

Czyli na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze losy
żandarmów z San Domierza?

– Pod in spek tor to je dy na po stać, któ rej pry wat ne go

ży cia nie zna my. Wia do mo tylko, że lu bi ło wić ry by i ma

psa. Roz ma wia z tym psem, bo on mu nie od po wie ani

nie za prze czy je go wąt pli wym dość zdol no ściom lo gicz -

ne go my śle nia. Mo że trze ba Mo żej ce po zwo lić się za ko -

chać? 

Re asu mu jąc, to nie jest zła po stać, sko ro, w jed nym

z od cin ków, śpie wa w ko ściel nym chó rze. Kie dy przy -

jeż dża bi skup z wi zy tą, zwy kle jest tak, że wszy scy do -

stoj ni cy mia stecz ka zbie ra ją się w ko ście le, więc nie

mo że za brak nąć i ko men dan ta miej sco wej po li cji. A cze -

mu śpie wa dla bi sku pa? Sce na riusz wpraw dzie te go nie

wy ja śnia, ale mnie się bar dzo ten po mysł spodo bał.

Zwłasz cza że po zo sta li chó rzy ści śpie wa ją z pa mię ci,

a Mo żej ko, ja ko je dy ny, z książ ki.

Dzięki serialowi Sandomierz zyskał darmową reklamę.
A sam film bĳe w telewizji rekordy popularności. 

– Zga dza się. Jed nak za dzi wia ją mnie nie któ re wy po -

wie dzi in ter nau tów, że np. Ma te usz jeź dzi w kół ko

po san do mier skim ryn ku al bo cho dzi wciąż tą sa mą

ulicz ką. Miesz kań cy zna ją swo je mia stecz ko do sko na -

le, ale „Oj ciec Ma te usz” to tyl ko film, któ ry tam się roz -

gry wa. Na dal mnie za ska ku je, że lu dzie wciąż my lą

wy twór wy obraź ni sce na rzy stów z praw dzi wym ży ciem.

Na przy kład wnę trze ko mi sa ria tu to tyl ko sce no gra fia,

a nie re al ne miej sce pra cy san do mier skich po li cjan tów.

Dzię ki tej ro li mo głem na to miast po znać pol skie wię -

zie nia, w któ rych krę ci li śmy kil ka scen. 

Mam ab so lut ną pew ność, że lu dzie prze sta ją wi dzieć

róż ni cę mię dzy fik cją te le wi zyj ną a praw dzi wym świa -

tem. Mnie się to kie dyś wy da wa ło nie moż li we, ale tak

jest na praw dę. 

Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Ma rze na Sto kło sa
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Piotr Polk (ur. w 1962 r.). Ak tor te atral ny i fil mo wy. W 1986 r., ra zem z Woj -
cie chem Ma laj ka tem i Ce za rym Pa zu rą, skoń czył Wy dział Ak tor ski PWS -
FTviT w Ło dzi. Po cząt ko wo wy stę po wał w Te atrze Po wszech nym w tym
mie ście – za de biu to wał ro lą Ro de ry ka w „Cy dzie” Cor ne il le’a w reż. Ada -
ma Ha nusz kie wi cza. W la tach 1987–92 wy stę po wał w war szaw skim
Teatrze Stu dio, a od 1997 r. współ pra cu je z Te atrem Sy re na w War sza wie.
Te le wi dzom zna ny jest głów nie z ról w se ria lach „Sa mo ży cie”, „Ple ba -
nia”, „Zo stać miss” i „Mat ki, żo ny i ko chan ki”. Pu blicz ność te atral na zna
go ze sztuk „Za mia na na wa ka cje”, „Klub hi po chon dry ków” czy „Ope ra
za trzy gro sze”. W ubie głym ro ku, po wy stę pie w pro gra mie „Jak oni śpie -
wa ją”, ak tor na grał pły tę „Polk in lo ve”. 
Obec nie Pio tra Po lka moż na oglą dać w se ria lu „Oj ciec Ma te usz”, gdzie
gra pod in spek to ra Ore sta Mo żej kę, ko men dan ta po li cji w San Do mie rzu.
Na je sień na to miast pla no wa na jest pre mie ra fil mu „Mia sto z mo rza”
(na podst. po wie ści Sta ni sła wy Fle sza ro wej -Mu skat) opo wia da ją ce go
o po wsta niu por tu w Gdy ni. Ak tor gra w nim jed ną z głów nych ról. 
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Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 

za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia 
re dak cyj ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo

nie od płat ne go pu bli ko wa nia li stów.
Re dak cja za strze ga so bie rów nież moż li wość 

nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko wa nych 
ma te riałów na wła snej stro nie in ter ne to wej. 

Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów
i ma te riałów spon so ro wa nych re dak cja 

nie od po wia da.
Zamówienia na prenumeratę przyjmują: 

• jed nost ki kol por ta żo we „RUCH” SA wła ści we dla 
miej sca za miesz ka nia. In for ma cja pod nu me rem

in fo li nii 0-804-200-600
• (prenumerata zbiorowa) od działy fir my „Kol por ter”

na te re nie całe go kra ju pod nu me rem in fo li nii
0-801-205-555 lub na stro nie in ter ne to wej 

http://www.kol por ter -spo lka -ak cyj na.com.pl/pre nu me ra ta.asp

Miesięcznik wydawany jest przez 
Gospodarstwo Pomocnicze KGP ,,Karat’’.

Egzemplarze miesięcznika 
w policyjnej dystrybucji wewnętrznej

są bezpłatne.

miesięcznik KGP

Do pie ro kie dy zo sta je się na uczy cie lem,

wi dzi się, jak na iw nie brzmią róż ne

uczniow skie wy mów ki. „Na pi sa łem

wy pra co wa nie, ale go nie przy nio słem, bo

tata, wy cho dząc ra no do pra cy, nie zna lazł pa -

pie ru śnia da nio we go, wy rwał kart ki z mo je go

ze szy tu i w wy pra co wa nie za pa ko wał ka nap -

ki”. Mia łem ko le gę, któ ry wiecz nie „miał

bab cię w szpi ta lu”. Wpraw dzie po tem się

oka za ło, że nie kła mał, bo je go bab cia by ła

sa lo wą, ale dla cze go w związ ku z tym przy -

naj mniej raz w ty go dniu nie przy cho dził do

szko ły?

Po dej rze wam, że po dob nie by wa z kie row -

ca mi za trzy ma ny mi przez dro gów kę. Co tam

po dej rze wam? Wiem. Prze cież zda rza ło mi się

nie za uwa żyć, że jest się w te re nie za bu do wa -

nym i w związ ku z tym pa nicz nie po szu ki wać

ja kie goś sen sow ne go wy tłu ma cze nia po śpie -

chu. Przy pusz czam, że są kie row cy, któ rzy

na przy kład sto su ją me to dę „Pa nie Wła dzo,

śpie szę się, bo żo na wła śnie ro dzi”. Oczy wi -

ście mo że się zda rzyć, że tę sa mą for muł kę

już dru gi raz w tym ty go dniu przed sta wia te -

mu sa me mu po li cjan to wi, co su ge ro wa ło by

al bo wy jąt ko wo dłu gi po ród, al bo bi ga mię

(a za to chy ba jest wię cej punk tów kar nych

niż za prze kro cze nie pręd ko ści). Gdy by ba -

da nia de mo gra ficz ne oprzeć na wy mów kach

kie row ców za trzy ma nych przez dro gów kę,

mie li by śmy je den z naj wyż szych wskaź ni ków

przy ro stu na tu ral ne go na świe cie. Jed nak

przy odro bi nie do brej wo li moż na uznać, 

że to nie za wsze są kłam stwa.

Prze cież ta ki kie row ca nie 

mó wi, że to je go żo na ro dzi. 

A sta ty stycz nie rzecz bio rąc,

w każ dej mi nu cie „wła śnie ro -

dzi” czy jaś żo na. Tyl ko dla cze -

go tak pę dzić do po ro du

cu dzej żo ny? Pa no wie po li cjan -

ci, nie wni kaj cie tak szcze-

gó ło wo w in tym ne spra wy kie -

row ców. Zwłasz cza że mo że się

zda rzyć, że to wy bę dzie cie

mu sie li kie dyś szu kać ja kie goś

wy tłu ma cze nia. Je stem chy ba

jed nym z nie wie lu kie row ców,

któ rym tłu ma czy ła się dro gów -

ka. Na praw dę! Otóż ja kiś czas

te mu za trzy mał mnie pa trol

z ra da rem (w ję zy ku użyt kow -

ni ków CB „zła pa ły mnie mi -

siacz ki z su sza recz ką”). Wi na by ła ewi dent -

na, więc nie dys ku to wa łem, po wie dzia łem

tyl ko:

– Prze pra szam pa no wie, tro chę się roz pę -

dzi łem, ale to dla te go, że za pół go dzi ny

mam po pro wa dzić w ra diu au dy cję z mi ni -

strem spraw we wnętrz nych, pre mie rem, pre -

zy den tem i se kre ta rzem ge ne ral nym ONZ,

na te mat te go, dla cze go po li cja tak ma ło za -

ra bia i że na tych miast po win no się zro bić

wszyst ko, że by ją do fi nan so wać. No, ale

trud no, jak nie zdą żę, to zro bi za mnie ko le -

ga o służ bie zdro wia. 

Pan po li cjant wziął mo je do ku men ty, ale

za uwa ży łem, że nie ni mi się in te re su je. Pa -

trzy w ra dar i lek ko pu ka w nie go pal cem.

Po czym od dał mi do wód i pra wo jaz dy, za sa -

lu to wał i po wie dział, że mo gę je chać. 

– Jak to tak? Na wet bez po ucze nia? – uda -

łem zmar twio ne go. 

– Nie po wiem pa nu o co cho dzi, bo się pan

po tem bę dzie z nas w tych ka ba re tach wy -

śmie wał.

– Przy się gam, ani sło wa.

– No do bra, to niech pan spoj rzy na ekran

ra da ru.

„941 km/h”. By łem dum ny. Z sie bie i ze

swo je go sa mo cho du. Pan po li cjant wy glą dał

na mniej za do wo lo ne go ze sta nu tech nicz ne -

go sprzę tu, na któ rym pra cu je. Nie ocze ki -

wa łem uspra wie dli wie nia. Bo co miał

wy my ślać? Że przez po mył kę wzię li ra dar

służ by kon tro li ru chu lot ni cze go? 

Do wie dzia łem się, że to -

czą się przed są da mi spra -

wy po li cjan tów, któ rzy zbyt

szyb ko ści ga li ucie ka ją cych

przed ni mi pi ra tów dro go -

wych. Na py ta nie „Dla cze -

go w te re nie za bu do wa nym

pę dził pan za prze stęp cą

z pręd ko ścią wyż szą niż 50

ki lo me trów na go dzi nę?”

spró buj cie od po wie dzieć:

„Bo mam bab cię w szpi ta -

lu, Wy so ki Są dzie”. Mo że

nie od ra zu wy gra cie, ale

przy naj mniej spra wa się

prze cią gnie, bo skie ru ją

was na ba da nia. �

ARTUR ANDRUS
zdj. GA/JP

Paluszek i główka,
czyli żona rodzi
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