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TYLKO DLA PAŃ
Najprzystojniejszy Polak
Mister policjant – sierż. Marcin Pasternak służy w wadowickiej
drogówce. Po zwycięstwie w Polsce chce startować w Mister
World

90 LAT POLSKIEJ POLICJI
„Aniołki” z VI brygady – pierwsze etatowe policjantki pojawiły się
w Policji Państwowej w latach 20. XX w.

PAMIĘĆ
Policja kobieca w II RP
Mama musiała obciąć warkocze – wspomina siostra Anna
Teresa swoją matkę, która służyła jako jedna z pierwszych
w Policji Państwowej

POLICYJNY PITAWAL
Wzburzony patriota
„Zabiłem dwóch wściekłych psów...” – mówił zabójca oficerów
oskarżonych o szpiegostwo

ŚWIAT
Policja austriacka 
W narciarskim raju – w Austrii policjant może przejść na
emeryturę w wieku 65 lat z minimalną emeryturą w wysokości
80 proc., z możliwością podwyższenia jej do 98 proc.
Konkurs fotograficzny Europolu
Policja w obiektywie – drugie miejsce zajęła fotografia z Polski
pt. „Wykrywacz kłamstw”

PRAWO
Szalbierstwo
Wyłudzenie przejazdu – przejazdy na gapę

ROZRYWKA
Kryminał znad morza
Ostatnie śledztwo nadkomisarza Patera? – fragmenty powieści
kryminalnej „Róże cmentarne”
Okiem satyryka
KPP – Kraj Pięknej Policji
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KRAJ 
Rozmaitości
Pirat do połowy; 9 lat CBŚ; Mniej za PRL; Dla przedszkolaków,
Policjant, który mi pomógł; Na kolei bezpieczniej

PAMIĘĆ
Policyjna mistrzyni
Kamila odeszła – miała 26 lat, bardzo będzie nam Jej brakowało

TYLKO SŁUŻBA
Pieniądze
Policja w kryzysie – Tegoroczny budżet Policji zmniejszono
o ponad 802 miliony złotych; z 2008 r. zostały niezapłacone
rachunki na 461 mln złotych
Kryzys widziany z góry – opinie decydentów
Kryzys widziany z dołu – opinie logistyków i policjantów
z komend wojewódzkich, powiatowych, miejskich i komisariatów 
Protest – demonstracje policjantów w Krakowie i Gdańsku
Emerytury policyjne
Tak ma być... – kogo i w jakim stopniu dotyczyłyby planowane
zmiany w ustawie emerytalnej
Handel ludźmi
Kupię dziewczyny, sprzedam broń – w prawie każdej agencji
towarzyskiej ma miejsce handel ludźmi
Pomoc ofiarom – program prewencji handlu kobietami La Strada
Jak to działa – dane z opracowania MSWiA na temat handlu
ludźmi
Prewencja kryminalna
Edukowanie szokiem – pomysł na zajęcia profilaktyczne
z młodzieżą
Stres w Policji
Łatwiej znieść ciosy – techniki relaksacyjne
Sprawozdawczość
Odchudzanie – z 76 do 42 zmniejszyła się w tym roku liczba
formularzy sprawozdań
Mierniki
Jak oceniać pracę Policji? – oceny stosowane są w obrębie
5 priorytetów za pomocą 14 mierników
Co decyduje o sukcesie – o miernikach mówi Jacek Santorski,
psycholog społeczny i psycholog biznesu
Czerwona taktyka
Ewakuacja rannych – metod ewakuacji jest wiele, ale
najważniejsze, by były skuteczne

U NAS
10 lat SP w Katowicach
Tort w kolorze blue – jubileuszowe uroczystości
Policjanci dzieciom
Bal w Zuzeli – już po raz siódmy środowisko policyjne
zorganizowało bal karnawałowy dla niepełnosprawnych dzieci
Jubileusz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji
40 lat minęło – orkiestra działa od 1968 r. W styczniu br.
zorganizowano jubileuszowy koncert 

SPORT
Walczyli w lutym 
Trzech naszych na pudle; BOA górą; Szusowali w Przemyślu

zdjęcie na okładce www.sxc.hu
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Pi rat do po ło wy
Byd go ski Sąd Okrę go wy unie win nił sierż. To ma -

sza Lu biń skie go z trzech za rzu tów, a czte ry pod trzy -

mał. Od stą pił też od wy mie rza nia mu grzyw ny. 

Kon tro ler byd go skiej dro gów ki, sierż. To masz Lu -

biń ski, uzna ny w li sto pa dzie ubie głe go ro ku przez

sąd grodz ki za win ne go po peł nie nia na służ bie sied -

miu wy kro czeń dro go wych (przy po mnĳ my, że je chał

nie ozna ko wa ną sko dą z wi de ore je stra to rem) i ska -

za ny za to na 800-zło to wą grzyw nę (patrz ar ty kuł „Ja, To masz, pi rat 

dro go wy…” nr 2/2009 „Po li cji 997”), w lu tym br. dwu krot nie sta wał

przed Są dem Okrę go wym w Byd gosz czy na roz pra wach ape la cyj nych.

20 lu te go za padł wy rok. Sąd od wo ław czy pod trzy mał czte ry z sied miu

za rzu tów: 

1. Nie uza sad nio ne go prze kro cze nia pręd ko ści o 90 km/h na dro dze 

pu blicz nej nr 25. 

2. Prze je cha nia nie ozna ko wa nym ra dio wo zem po chod ni ku. 

3. Jaz dy wy dzie lo nym pa sem dla au to bu sów, ozna czo nym zna kiem 

P -22 BUS. 

4. Prze je cha nia li nii cią głej pod czas wy ko ny wa nia ma new ru skrę tu w le wo.

– Ob wi nio ny po dej mu jąc ak cję nie miał w po lu wi dze nia te go (ści ga ne -

go – red.) sa mo cho du – mó wił o pierw szym za rzu cie sę dzia Wło dzi mierz

Woj ta siń ski. – Nie miał pew no ści, że go na mie rzy. 

Sierż. To masz Lu biń ski nie jest prze ko na ny o słusz no ści te go roz strzy -

gnię cia. Za po wie dział, że bę dzie za bie gał o ka sa cję wy ro ku. �

J. Pac.

Dla przed szko la ków
„Ma mo, Ta to już wiem, jak być bez piecz nym” – to pro -

gram edu ka cyj ny ad re so wa ny do przed szko la ków, któ re mu

pa tro nu je ko men dant głów ny Po li cji. Oko ło 40 ty się cy ma -

lu chów z 480 przed szko li ob ję tych pa tro na tem ubez pie cze -

nio wym TU iR War ta SA do sta ło w lu tym ko lo ro wan ki,

któ re ma ją na uczyć je, jak roz po zna wać za gro że nia i jak

na nie re ago wać. Są też te sty do roz wią za nia z ro dzi ca mi,

a dla na uczy cie li kon spek ty za jęć edu ka cyj nych. W pa kie -

tach przy go to wa nych przez War tę są też pły ty CD z pio -

sen ką o nu me rach te le fo nów waż nych w chwi li za gro że nia.

Pły ty ta kie tra fią też do po li cjan tów pre wen cji, któ rzy w ra -

mach pro gra mu bę dą pre zen to wa li dzie ciom swój za wód. 

Przed szko la ki bę dą uczest ni czy ły w kon kur sie pla stycz -

nym pt. „Kie dy we zwać po li cjan ta”. Fi nał i ga la wrę cze nia

na gród za pla no wa ne są na 1 czerw ca 2009 ro ku w war szaw -

skim te atrze „Lal ka”. �

Na ko lei bez piecz niej
Na XXX po sie dze niu cen tral ne go ze spo łu ds. bez pie -

czeń stwa na ob sza rach ko le jo wych pod su mo wa no 4 la ta

obo wią zy wa nia po ro zu mie nia mię dzy Po li cją, Stra żą Gra -

nicz ną, Żan dar me rią Woj sko wą a PKP SA. W 2008 ro ku

stwier dzo no na ob sza rach ko le jo wych o po nad 47 proc.

mniej prze stępstw niż w 2004 ro ku (od po wied nio 12 491

i 23 590 prze stępstw). O pla nach ze spo łu czy taj

na www.po li cja.pl – KGP – Pre wen cja. �

oprac. IF

Po li cjant, któ ry mi po mógł
II edy cja

Ogól no pol skie Po go to wie dla Ofiar

Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li -

nia” roz po czy na dru gą edy cję kon kur -

su „Po li cjant, któ ry mi po mógł”.

Głów nym kry te rium bę dzie oce na wy sta wio na przez oso by

do tknię te prze mo cą, któ re do świad czy ły po mo cy funk cjo na -

riu sza, a je go po sta wa za wo do wa, wraż li wość na sy tu ację ży -

cio wą po szko do wa ne go, a przede wszyst kim za an ga żo wa nie

i pro fe sjo na lizm w dzia ła niu po zwo li ły wyjść z tzw. sy tu acji

prze mo co wej. Kan dy da tów moż na zgła szać od 1 mar ca do

31 ma ja br. For mu larz zgło szeń znaj du je się na stro nie

www.nie bie ska li nia.pl, zgło sze nia moż na tak że nad sy łać

pocz tą („Nie bie ska Li nia”, ul. Ko ro tyń skie go 13, 02-121

War sza wa), po da jąc: da ne kon tak to we zgła sza ją ce go, da ne

po li cjan ta, któ re go chcie li by ście Pań stwo wy róż nić, oraz uza -

sad nie nie wy bo ru.

Kan dy da tów do na gro dy spo śród osób zgło szo nych wy ło ni

ka pi tu ła zło żo na mię dzy in ny mi z kon sul tan tów Po go to wia

„Nie bie ska Li nia” i lau re atów kon kur su z lat po przed nich.

Roz strzy gnię cie kon kur su na stą pi do 30 czerw ca 2009 ro ku.

Lau re aci otrzy ma ją na gro dy z rąk ko men dan ta głów ne go 

Po li cji i or ga ni za to ra kon kur su w lip cu 2009 ro ku w cza sie

cen tral nych ob cho dów 90-le cia Po li cji. �
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Mniej za PRL 
16 mar ca wej dzie w ży cie usta wa o zmia nie usta wy o za opa trze niu eme -

ry tal nym żoł nie rzy za wo do wych oraz ich ro dzin oraz usta wy o za opa trze niu

eme ry tal nym funk cjo na riu szy Po li cji, Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz -

ne go, Agen cji Wy wia du, Służ by Kontr wy wia du Woj sko we go, Służ by Wy -

wia du Woj sko we go, Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go, Stra ży

Gra nicz nej, Biu ra Ochro ny Rzą du, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i Służ by

Wię zien nej oraz ich ro dzin. (Dz.U. nr 24 z 13 lu te go 2009 r., poz. 145).

No we re gu la cje zmniej sza ją na li cza nie pod sta wy eme ry tu ry do 0,7 proc.

za każ dy rok służ by w or ga nach bez pie czeń stwa PRL od lip ca 1944 r.

do lip ca 1990 r. oraz człon ków Woj sko wej Ra dy Ocalenia Na ro do we go.

Usta wa do ty czy rów nież po zy tyw nie zwe ry fi ko wa nych wcze śniej funk cjo -

na riu szy SB. �

P.O.

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 

Jest przekonany, że działał zgodnie z prawem i rzetelnie
wykonywał swoje obowiązki. Sąd grodzki był innego zdania. 
Uznał go za winnego popełnienia na służbie wykroczeń drogowych
i wymierzył 800-złotową grzywnę. Policjant nie może się z tym
pogodzić, szuka sprawiedliwości.

�

9 lat CBŚ 
Cen tral ne Biu ro Śled cze pod su mo wa ło 9 lat dzia łal no ści (zo sta ło po wo -

ła ne 15 kwiet nia 2000 ro ku). Do koń ca 2008 ro ku po nad 34 tys. po dej rza -

nym przed sta wio no 99 ty się cy za rzu tów kar nych. Co trze ci spo śród

po dej rza nych usły szał za rzu ty uczest nic twa w zor ga ni zo wa nej gru pie prze -

stęp czej, w tym 930 osób – kie ro wa nia ta ką gru pą. Po li cjan ci zli kwi do wa -

li 129 wy twór ni nar ko ty ków syn te tycz nych, za bez pie czy li po nad 1,5 to ny

am fe ta mi ny, pra wie 680 kg he ro iny, po nad to nę ma ri hu any i ko ka iny.

W sa mym 2008 ro ku w za in te re so wa niu CBŚ by ło oko ło 4,9 tys. osób dzia -

ła ją cych w 425 gru pach prze stęp czych, w tym 385 pol skich i 37 mię dzy -

na ro do wych. Zi den ty fi ko wa no 342 li de rów kie ru ją cych pol ski mi gru pa mi

prze stęp czy mi oraz 40 li de rów in nych grup. Roz bi to łącz nie 159 grup prze -

stęp czych, w tym 150 pol skich. Za trzy ma no 3198 osób. 4817 po dej rza nym

przed sta wio no 15 862 za rzu ty kar ne. �

IF
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W środę 18 lutego dotarła do nas 
tragiczna wiadomość –
Kamila Skolimowska nie żyje. Miała 26 lat.
Od pięciu służyła w Policji. 

S port to pięk na przy go da w ży ciu i wspa nia ła za ba -
wa, ale trze ba pa mię tać, że kie dyś się skoń czy –
mó wi ła na na szych ła mach w ubie głym ro ku.

(„Mło ciar ka w mun du rze” – „Po li cja 997” nr 5/38).
– To mo że być mo ment, któ ry sa mi za pla nu je my, ale też
chwi la, któ ra przyj dzie znie nac ka: kon tu zja, wy pa dek
mo gą unie moż li wić wy czy no we upra wia nie spor tu
w naj mniej od po wied nim cza sie.

Swo ją przy szłość chcia ła zwią zać z po li cyj nym
mun du rem. Wie dzia ła, że ka rie ra spor to wa kie dyś
się skoń czy. Nikt nie przy pusz czał, że tak na gle i tak
tra gicz nie. 

Po li cyj na mi strzy ni nie spo dzie wa nie za sła bła pod -
czas roz grzew ki przed tre nin giem na zgru po wa niu
lek ko atle tycz nym w Por tu ga lii. Od kil ku dni uskar -
ża ła się na dusz no ści. We zwa no ka ret kę, któ ra prze -
wio zła ją do am bu la to rium. Po dro dze lek ko atlet ka
stra ci ła przy tom ność. Mi mo dłu giej re ani ma cji
zmar ła. 

Do hi sto rii prze szła ja ko naj młod sza pol ska zło ta
me da list ka olim pĳ ska (w Syd ney w 2000 r. mia ła nie -
ca łe osiem na ście lat). By ła też pierw szą ko bie tą
na świe cie, któ ra zdo by ła olim pĳ skie zło to w rzu cie
mło tem. Ten fakt za in spi ro wał Fran cuz kę Ju dith
Depaule, któ ra na pi sa ła i wy re ży se ro wa ła sztu kę
„Cia ło ko bie ty, młot”, wy sta wia ną na de skach war -
szaw skie go Te atru Po lo nia. Pre mie ra od by ła się
w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku. W mul ti me dial nym
przed sta wie niu bra ła rów nież udział Ka mi la (na
dolnym zdjęciu z Krystyną Jandą), któ ra po ja wia ła
się w wy świe tla nym w trak cie spek ta klu fil mie. Wi -
dać ją by ło w cza sie tre nin gów i chwil re lak su. Na za -
koń cze nie po ja wia ła się w po li cyj nym mun du rze.

Sierż. Ka mi la Sko li mow ska słu ży ła po cząt ko wo
w sto łecz nym OPP, po tem w KRP na war szaw skiej
Pra dze, na stęp nie zno wu w od dzia le pre wen cji,
a od stycz nia 2008 r. w Wy dzia le Do sko na le nia 
Za wo do we go KSP. Prezydent Lech Kaczyński
odznaczył ją pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

By ła oso bą nie zwy kle ła god ną, cie płą, za wsze
uśmiech nię tą, po tra fi ła słu chać lu dzi. Z opty mi -
zmem i wia rą pa trzy ła w przy szłość. 

– Ko bie cość to ce cha cha rak te ru – mó wi ła po pre -
mie rze „Cia ła ko bie ty”. – Ona jest w nas, to ce cha,
któ ra mó wi o na szej de li kat no ści, cier pli wo ści i wy ro -
zu mia ło ści. I wca le nie mu si uze wnętrz niać się w blond
wło sach i dłu gich no gach.

Ka mi la ode szła i bar dzo bę dzie nam Jej bra ko -
wa ło. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i EAST NEWS/AFP
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Kamila odeszła
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Zgod nie z usta le nia mi Ra dy Mi ni strów

oraz de cy zją MSWiA KGP otrzy ma ła

ofi cjal ną in for ma cję w spra wie ogra ni -

cze nia środ ków bu dże to wych Po li cji na

2009 r. Bu dżet zo stał usta lo ny w wy so ko ści

8 366 855 000 zł, czy li zmniej szo ny o kwo tę

802 054 000 zł. 

Skła da ją się na nią: 

– 156 mln zł z 3 tys. wa ka tów, 

– 403 mln zł z pro gra mu mo der ni za cji

Policji, któ re go re ali za cję prze su nię to na

rok 2010,

– 243 mln zł (i 54 ty sią ce) z po zo sta łych

wy dat ków. 

Te po zo sta łe to głów nie tzw. rze czów ka,

na któ rą po cię ciach zo sta je 520 mln zł, czy -

li 42 proc. te go, co w ro ku ubie głym. 

TAK MIA ŁO BYĆ 
Zgod nie z uchwa lo ną usta wą bu dże to wą

plan fi nan so wy pol skiej Po li cji na rok 2009

wy no sił 9 227 mln zł (w tym 1 772 mln zł

w ra mach pro gra mu mo der ni za cji). Wy dat -

ki z budżetu podstawowego za pla no wa no

więc w spo sób na stę pu ją cy:

– pła ce – 6 045 mln zł (+ 370 mln zł

z modernizacji), 

– po zo sta łe świad cze nia pie nięż ne –

291 mln zł,

– wy dat ki rze czo we – 968 mln zł,

– in we sty cje bu dow la ne – 1 mln zł,

– za ku py in we sty cyj ne – 91 mln zł.

Płace i ich pochodne stanowią
2/3 budżetu Policji. I tej pozycji –
jak zapewniają minister i szef
Policji – cięcia nie dotyczą.
Oznacza to, że 802 mln zł
oszczędności mają pochodzić
głównie z wydatków rzeczowych
i inwestycji.

PRZE SU NIĘ CIA
Że by za osz czę dzić 403 mln zło tych, Po li cja

ma prze su nąć re ali za cję pro gra mu mo der ni -

za cji na rok 2010. W ro ku bie żą cym za brak -

nie na:

– za ku py sprzę tu trans por to we go –

125 mln zł,

– za ku py uzbro je nia – 18,4 mln zł,

– za kup i wy mia nę sprzę tu oraz sys te mów

te le in for ma tycz nych (m.in. SWD II, SWOP,

Ra dio II) – 154,8 mln zł,

– za ku py sprzę tu i wy po sa że nia spe cja li -

stycz ne go – 54 mln zł,

– bu do wę no wych i mo der ni za cję użyt ko -

wa nych obiek tów – 49,7 mln zł, 

– za ku py i mo der ni za cję urzą dzeń za bez -

pie cze nia tech nicz no -obron ne go – 20 mln zł.

DŁU GI
Po li cja nie do sta ła w ubie głym ro ku za pla -

no wa nych 540 mi lio nów zło tych. W 2009

rok we szła więc ze zo bo wią za nia mi w wy -

so ko ści 461 mln zł (w tym 261 mln z mo -

der ni za cji). Zo bo wią za nia te do ty czą

mię dzy in ny mi tzw. sztyw nych wy dat ków

Po li cji. Na przy kład na pa li wo wy da no

w ubie głym ro ku pra wie 160 mln zł, fak tu -

ry na po nad 17 mln zł nie zo sta ły opła co -

ne. Na ener gię elek trycz ną wy da no

52,5 mln zł, po nad 3,8 mln Po li cja nie 

za pła ci ła do staw com. Usłu gi pocz to we 

przy nio sły po nad 10 mln zło tych dłu gu

(26,7 mln zł za pła co no).

SA MO CHO DY
Za pla no wa ne na bie żą cy rok za ku py po -

jaz dów w ra mach pro gra mu mo der ni za cji

nie są za gro żo ne – do wia du je my się

w Biu rze Lo gi sty ki Po li cji KGP. Praw do -

po dob nie pod pi sa ne umo wy na do sta wę

za kon trak to wa nych w 2008 r. środ ków

trans por tu zo sta ną zre ali zo wa ne w ca ło -

ści. Zgod nie z de cy zją rzą du część z nich

zo sta nie ode bra na i za pła co na w 2010 r.,

do ty czy to oko ło 1400 sa mo cho dów oso -

bo wych i fur go nów o łącz nej war to ści

125 mln zł.

MUN DU RY
No we mun du ry w wer sji wio sen no -je sien -

nej ma ją po ja wić się w dru giej po ło wie br.

30 tys. no wych kom ple tów zo sta nie do star -

czo nych do po li cyj nych szkół. Mun du ry 

zi mo we mają być ku po wa ne w mia rę moż li -

wo ści fi nan so wych do koń ca br. Pro jekt 
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Te go rocz ny bu dżet Po li cji zmniej szo no o po nad 802 mi lio ny zło tych. 
W do dat ku w grud niu ubie głe go ro ku na kon ta Po li cji nie wpły nę ło
540 mln zło tych. Nie zo sta ły więc za pła co ne ra chun ki na 461 mln zło tych.

802 054 000 zł=
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Grze gorz Sche ty na,
wi ce pre mier, 
mi ni ster spraw 
we wnętrz nych 
i ad mi ni stra cji:

– Bu dżet Po li cji, tak

jak każ dej ze służb,

został ze wzglę du na

oszczęd no ści pań stwa ogra ni czo ny. Mo gę jed -

nak za pew nić, że nie za brak nie pie nię dzy

na bie żą ce funk cjo no wa nie. Gwa ran tu ję wy -

pła tę świad czeń i do pil nu ję pod wy żek, któ re

zo sta ły obie ca ne na ten rok. 

Roz mo wa z mi ni strem w na stęp nym nu me rze.

Gen. insp. 
An drzej Ma te juk,
ko men dant głów ny
Po li cji:

– Zgod nie z usta le -

nia mi Ra dy Mi ni strów

i de cy zją MSWiA bu -

dżet Po li cji na rok

2009 zo stał zmniej szo ny ponad 802 mln zł.

Ta ki bu dżet zmu sza nas do po dej mo wa nia

bar dzo trud nych de cy zji, m.in. do prze nie -

sie nia wy dat ków pro gra mu mo der ni za cji

Policji na rok 2010. Do ty czyć bę dzie nie któ -

rych za ku pów, z pew no ścią spo wo du je to

spo wol nie nie in we sty cji. Roz po czę te re mon -

ty bę dzie my koń czyć, a po zo sta łe zo sta ną

prze su nię te w cza sie.

Nie za brak nie na pen sje po li cjan tów i pra -

cow ni ków oraz na świad cze nia do dat ko we,

ta kie jak np. „trzy nast ka”. Stan fi nan sów

Policji mo że jed nak wpły nąć na opóź nie nie

ta kich wy płat, jak pre mie. Za pew niam, że

nie za brak nie pie nię dzy na pa li wo. Nie może

być tak, że po li cjan ci nie do ja dą na in ter wen -

cję. Po mi mo trud no ści 2 mar ca sze re gi na szej

for ma cji za si li 800 no wych po li cjan tów. Nie

mo że my do pu ścić do te go, aby kry zys fi nan -

so wy prze ło żył się na stan bez pie czeń stwa.

Aby ra cjo nal nie go spo da ro wać bu dże tem,

zgło si łem do MSWiA pro po zy cję prze ka za nia

upraw nień do prze su nięć bu dże to wych mię -

dzy pa ra gra fa mi ko men dan tom wo je wódz kim.

Bo to wła śnie oni wspól nie z ko men dan ta mi

po wia to wy mi bę dą de cy do wać, w ja kiej ko lej -

no ści i gdzie skie ro wać otrzy ma ne środ ki fi -

nan so we.

Cze ka nas bar dzo trud ny okres, dla te go

wszy scy, nie tyl ko prze ło że ni, po win ni wy ka -

zy wać, gdzie mo gą być re zer wy pro wa dzą ce

do ogra ni cze nia kosz tów. Mu si my przy tym pa -

mię tać, że naj waż niej szy jest zdro wy roz są dek,

a nie de mon stra cyj ne wy krę ca nie ża ró wek czy

też za ka zy uży wa nia czaj ni ków elek trycz nych.

Chciał bym wie rzyć, że by ły to tyl ko „me dial ne

ar gu men ty”, ma ją ce na ce lu pod kre śle nie trud -

nej sy tu acji fi nan so wej. Li czę na wspar cie i zro -

zu mie nie po li cjan tów. Je stem prze ko na ny, że

wspól nie spro sta my wy ma ga niom, ja kie sta wia

przed na mi rze czy wi stość.
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roz po rzą dze nia MSWiA w spra wie umun -

du ro wa nia po li cjan tów jest w to ku uzgod -

nień le gi sla cyj nych.

No we mun du ry bę dą wy da wa ne w pierw -

szej ko lej no ści funk cjo na riu szom przy ję tym

do służ by w Po li cji. 

IN WE STY CJE
I RE MON TY
W 2009 r. zo sta ną włą czo ne do pla nu in we -

sty cyj ne go tyl ko te re mon ty, któ re już trwa -

ją i któ re bę dą mo gły być za koń czo ne w br.

W po zo sta łych pro po nu je się ogra ni czyć

do opra co wa nia do ku men ta cji tech nicz nej,

umoż li wia ją cej ich re ali za cję w la tach na -

stęp nych.

W ca łym kra ju w po li cyj nym bu dow nic -

twie 14 in we sty cji roz cią gnię to w cza sie,

a 20 in nych i 50 re mon tów cał ko wi cie

wstrzy ma no. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI, IF

ł= 156 000 000 zł (z wakatów)
403 000 000 zł (z modernizacji)
243 054 000 zł (z pozostałych)

+
+

Bę dą 
pod wyż ki
Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji Grze gorz Sche ty na 18 lu te go
br. pod pi sał roz po rzą dze nie do ty czą -
ce upo sa żeń po li cjan tów. Umoż li wi to
wy pła ce nie funk cjo na riu szom pod wy -
żek z wy rów na niem od 1 stycz nia 2009
ro ku.

Prze cięt na mie sięcz na pod wyż ka (bez
na gro dy rocz nej) dla jed ne go funk cjo -
na riu sza wy nie sie w:
� Po li cji i Stra ży Gra nicz nej – ok. 300 zł
� Pań stwo wej  Stra ży  Po żar nej –

ok. 370 zł
� Biu rze Ochro ny Rzą du – ok. 320 zł.
Wy so kość pod wyż ki za le żeć bę dzie
od sta żu służ by oraz oce ny wy wią zy -
wa nia się przez funk cjo na riu sza z obo -
wiąz ków służ bo wych.
Pod wyż ka ta to trze ci (ostat ni) etap 
mo ty wa cyj ne go sys te mu upo sa żeń
po li cjan tów w za kre sie pro gra mu mo -
der ni za cji w la tach 2007–2009.
Wraz z pod wyż ką pod nie sio no rów nież
gru py za sze re go wa nia nie któ rych 
sta no wisk służ bo wych, m.in. w ko men -
dach miej skich, po wia to wych i ko mi sa -
ria tach Po li cji:
dy żur ni – z gru py 5. i 7. na 6. i 8.,
za stęp cy dy żur nych – z gru py 5. na 6.,
po moc nik dy żur ne go – z gru py 3. na 4.
(ta zmia na do ty czy rów nież po moc ni -
ków dy żur nych w KGP i KWP). �

TN
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Kry zys 
wi dzia ny z do łu

Hen ryk Szcze pań ski, za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go
Policji ds. lo gi sty ki w Gdań sku:

– Sy tu acja zmie nia się z dnia na dzień. Ro bi my wszyst ko, że by prze trwać

i że by lu dziom za pew nić pra cę. U mnie w ga bi ne cie jest za krę co ny ka lo ry -

fer i pa li się tyl ko jed na ża rów ka. Na mo ją proś bę – chcę po ka zać in nym,

że za czy nam od sie bie. Bę dzie my oszczę dzać do kład nie na wszyst kim.

Chce my wpro wa dzić in ter net za miast pa pie ru. Jak się ko muś skoń czy umo -

wa o pra cę, to jej już nie prze dłu ży my, ale na zwol nie nia po li cjan tów nas nie

stać, bo nie ma my na od pra wy. W ten spo sób wy trzy ma my pierw sze pół

roku, co bę dzie da lej?...

W tej chwi li ma my 600 tys. zł za dłu że nia, brak środ ków na za kon trak to -

wa ne na ten rok 160 po jaz dów, w bu dże cie bra ku je 30 mln zł – to jest pięć -

dzie się ciu pro cent!

Pod insp. Syl we ster Ka ro len ko, za stęp ca ko men dan ta po wia to we -
go Po li cji w Lę bor ku:

– Kry zys na ra zie zna my tyl ko z me diów. Jak do tąd żad nych je go ob ja wów

nie od czu wa my, po za mo że ogra ni cze niem nam moż li wo ści ko rzy sta nia

z te le fo nów. To jed nak wy da je mi się po zor ną oszczęd no ścią, bo je śli np.

funk cjo na riu sze z do cho dze niów ki nie bę dą mo gli wzy wać na prze słu cha -

nia przez te le fon (co kosz tu je kil ka gro szy), za czną wy sy łać we zwa nia pocz -

tą, a to koszt znacz nie więk szy. 

Po za tym, sły sząc o kry zy sie, sta ra my się oszczę dzać wszyst ko tak, jak

w każ dym go spo dar stwie do mo wym. Od sta wi li śmy wszyst kie po lo ne zy

na koł ki, ze wzglę du na prze pa ły i awa ryj ność. Nie chcie li by śmy jed nak, jak

to su ge ru ją nie któ rzy po li ty cy, wy sy łać na dość roz le gły te ren po wia tu sa -

mych pa tro li pie szych, bo prze cież li czy się czas do tar cia na in ter wen cję.

Sko ro już o sa mo cho dach mo wa, to do brze by ło by, by KWP pod pi sa ła umo -

wę z miej sco wy mi warsz ta ta mi na praw czy mi, bo jeż dże nie z każ dą uster -

ką do Gdań ska jest zu peł nie nie opła cal ne, zwłasz cza kie dy ma my

wpro wa dzać li mi ty ki lo me trów.

Po za tym je ste śmy mi mo wszyst ko do brej my śli, zwłasz cza że miej sco -

we wła dze sa mo rzą do we obie ca ły po moc, bo na bez pie czeń stwie oby wa te -

li oszczę dzać nie chcą.

Sła wo mir Wil czew ski, za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go
Policji ds. lo gi sty ki w Bia łym sto ku:

– Sy tu acja fi nan so wa jest ta ka, że bar dzo pro szę o zwol nie nie mnie z od -

po wie dzi na ten te mat. Praw dy i tak nie po wiem, a kła mać nie chcę.

Pod insp. Krzysz tof Bu dziń ski, ko men dant KMP w Su wał kach:
– O kry zy sie sły szy my ze wsząd, ale jesz cze go nie od czu wa my. Wszyst -

kie świad cze nia są po li cjan tom wy pła ca ne, łącz nie z na gro dą rocz ną, od -

pra wa mi dla od cho dzą cych ze służ by, ry czał ta mi za do jaz dy i in ny mi.

Re mont na szej ko men dy, roz po czę ty w ub.r., trwa. Je dy nie trze ba by ło zre -
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Kry zys 
wi dzia ny 
z gó ry

Ma rek Bier nac ki, mi ni ster spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji od 7 paź dzier -
ni ka 1999 r. do 19 paź dzier ni ka 2001 r.,
obecnie po seł na Sejm RP, prze wod ni czą -
cy sej mo wej Ko mi sji Ad mi ni stra cji i Spraw
We wnętrz nych:

– Po li cja jest w trud nej sy tu acji, bo trud na jest

sy tu acja w kra ju i na świe cie. Sam nie wiem, co

bym zro bił na miej scu mi ni stra...

Na lu to wym po sie dze niu sej mo wej Ko mi sji Ad mi ni stra cji i Spraw We -

wnętrz nych roz ma wia li śmy o tym i ko men dan ci Po li cji mó wi li, że ja koś

so bie po ra dzą. Wiem jed nak, że po li cjan ci w jed nost kach na rze ka ją, że

do tkli wie od czu wa ją kry zys.

W ca łej tej sy tu acji po cie sza ją ce jest to, że pro gram mo der ni za cji służb

mun du ro wych jest re ali zo wa ny w za kre sie płac. To bar dzo waż ne. 

W tym trud nym po ło że niu, bo w ta kim jest te raz Po li cja, trze ba zak -

ty wi zo wać sa mo rzą dy, że by wspie ra ły ją fi nan so wo, głów nie w za kre sie

wy dat ków rze czo wych. To le ży w ich naj le piej po ję tym in te re sie. Bo

z pła ca mi, dzię ki mo der ni za cji, Po li cja so bie po ra dzi. 

Ko mi sja, któ rej prze wod ni czę, bę dzie się zaj mo wa ła pro gra mem mo -

der ni za cji, bo w mar cu po win ni śmy do stać ra port Naj wyż szej Izby Kon -

tro li na te mat je go re ali za cji. 

Ry szard Ka lisz, mi ni ster spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji od 2 ma ja 2004 r. do
31 paź dzier ni ka 2005 r., obec nie po seł na
Sejm RP:

– Nie tyl ko ja ko by ły mi ni ster SWiA, ale i zwy -

kły oby wa tel je stem bar dzo za nie po ko jo ny in for -

ma cja mi o tak głę bo kich cię ciach w bu dże cie

Po li cji. Uwa żam, że ta kie dzia ła nia są nie prze my -

śla ne i od bi ją się ne ga tyw nie na bez pie czeń stwie oby wa te li. Do cie ra ją

do mnie in for ma cje, że oprócz pro gra mu mo der ni za cji do tkli wie ob cię -

to tzw. rze czów kę oraz wy dat ki oso bo we. Kwo ta po nad 800 mln jest na -

rzu co na z gó ry, a nie wy ni ka z re al ne go pro gra mu oszczęd no ści

na pla no wa nych przed się wzię ciach. Po li cja stra ci po nad 10 pro cent z za -

pla no wa ne go na ponad 9 mld zł bu dże tu, a prze cież wy ko ny wa nie tej

służ by nie mo że od by wać się bez za gwa ran to wa nia god ne go wy na gro -

dze nia oraz od po wied nich wa run ków służ by.

Nie trze ba być fa chow cem z za kre su kry mi no lo gii czy so cjo lo gii, że by

wie dzieć, że re ce sja go spo dar cza mo że wpły nąć na zwięk sze nie po zio mu

prze stęp czo ści. Tak dra stycz ne ob ni że nie bu dże tu Po li cji przy wzro ście

licz by prze stępstw spo wo du je spa dek po czu cia bez pie czeń stwa w spo łe -

czeń stwie. Czy li to, co uda ło się zmie nić – mo że zo stać za prze pasz czo ne. 

Do dat ko wym nie szczę ściem jest ogło sze nie przez MSWiA prac

nad zmia na mi eme ry tal ny mi. Uczy nio no to w bar dzo złym sty lu pod ko -

niec ro ku, w okre sie świą tecz nym, nie ma jąc jesz cze ani pro jek tu usta -

wy, ani na wet za ło żeń do pro jek tu. Stąd ma so wy nie po kój i za po wiedź

wie lo ty sięcz nych odejść wśród funk cjo na riu szy, a co za tym idzie wy so -

kie kosz ty dla bu dże tu – ta kie dzia ła nie de cy den tów oce niam ja ko nie -

od po wie dzial ne i szko dli we dla pań stwa. Nie dzi wię się ostrej re ak cji

śro do wi ska mun du ro wych i za po wie dzi wyj ścia na uli cę. Z te go, co wiem,

po 15 la tach służ by od cho dzi śla do wa licz ba funk cjo na riu szy i nie jest to

pro blem dla pań stwa. Gor szą sy tu acją jest, kie dy to pań stwo sa mo po zby -

wa się fa chow ców, za któ rych edu ka cję pła ci ło, a tak by ło, kie dy w la -

tach 2006–2007 tyl ko z sa mej Po li cji ode szło (zwol nio no) oko ło 14 tys.

po li cjan tów, a z ca łe go re sor tu 22 tys. funk cjo na riu szy. 
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Wpro wa dze nie ogra ni czeń w wy dat kach oraz pro po zy cja zmian w za -

kre sie sys te mu eme ry tal ne go mo że po cią gnąć za so bą na stęp ną fa lę

odejść z Po li cji. 

Bez spraw nej Po li cji de mo kra tycz ne pań stwo praw ne nie mo że funk -

cjo no wać. 

Lu dwik Dorn, mi ni ster spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji od 31 paź dzier ni ka
2005 r. do 7 lu te go 2007 r., obec nie po seł na
Sejm RP:

– Zmniej sze nie kwot na mo der ni za cję Po li cji

o po nad 400 mln zł i ich prze su nię cie na la ta

2010–2011 ro dzi za sad ni cze wąt pli wo ści na tu ry

praw nej oraz me ry to rycz nej. Po pierw sze, pie nią -

dze na mo der ni za cję są „zna czo ne”, to zna czy

prze wi dzia ne usta wą o mo der ni za cji i nie mo gą być wy da wa ne w cza sie

in nym i na in ne ce le niż wska za ne w usta wie. Prze su nię cie ich w cza sie

wy ma ga al bo zła ma nia przez mi ni stra pra wa al bo zmia ny usta wy. Po nad -

to ozna cza to spo wol nie nie in we sty cji, a kon kret nie nie do koń cze nie bu -

do wy no wych i mo der ni za cji ist nie ją cych ko mend i ko mi sa ria tów. Nie

jest to oszczęd ność, bo wy dłu że nie cy klu in we sty cyj ne go ozna cza wzrost

kosz tów i stra ty.

Utrzy ma nie wa ka tów (czyli niezatrudnienie 3 tys. policjantów) sa mo

w so bie nie by ło by ta kie groź ne, ale do cho dzi czyn nik do dat ko wy:

w związ ku ze znie sie niem po bo ru po wszech ne go znik nie służ ba kan dy -

dac ka – po nad 3 tys. funk cjo na riu szy. W ro ku kry zy su go spo dar cze go,

kie dy rap tow nie wzra sta bez ro bo cie, a jest to czyn nik sprzy ja ją cy wzro -

sto wi prze stęp czo ści, ta kie osła bie nie Po li cji za owo cu je spad kiem bez -

pie czeń stwa oby wa te li, zwłasz cza w du żych mia stach.

Bu dżet Po li cji za wsze był dość na pię ty. Z mo je go do świad cze nia wy -

ni ka, że na wet w na pię tym, ale trzy ma ją cym się re aliów bu dże cie moż -

na zna leźć bez zbyt nie go za gro że nia dla funk cjo no wa nia fir my ja kieś

oszczęd no ści rzę du 10–30 mln. Ale przy tak ol brzy mich cię ciach sy pie się

bu dżet i sy pie się fir ma. W związ ku z tym za po wiedź, że nie za brak nie

środ ków na bie żą ce funk cjo no wa nie jed no stek, uwa żam, nie ste ty, za go -

ło słow ną.

Wła dy sław Sta siak, mi ni ster spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji od 8 sierp -
nia 2007 r. do 16 li sto pa da 2007 r., obec nie
za stęp ca sze fa Kan ce la rii Pre zy den ta RP:

– Po pierw sze – i za sad ni cze – ochro na bez pie -

czeń stwa to pod sta wo we i pod ręcz ni ko we wręcz

za da nie pań stwa. Oszczęd no ści po win ny do się gać

bez pie czeń stwa, a zwłasz cza bez pie czeń stwa pu -

blicz ne go na sa mym koń cu. Nie ro zu mie nie tej pro -

stej praw dy mo że mieć bar dzo przy kre kon se kwen cje dla nas wszyst kich.

Po dru gie – nie wia do mo (przy naj mniej mó wiąc to 9 lu te go 2009 r.),

czy oszczęd no ści 800 mln zł za wie ra ją w so bie kwo tę 534 mln zł zo bo -

wią zań, któ re prze szły z 2008 ro ku na ko lej ny rok. Je śli nie, ozna cza to, że

Po li cja otrzy ma w tym ro ku mniej nie o 800 mln zł, ale aż o 1 334 mln zł. 

Po trze cie – je śli jest to na wet „tyl ko” 800 mln zł, to trze ba za dać

pod sta wo we py ta nie, ja kie po zy cje zmniej szo no i ja kie za da nia nie zo -

sta ną wy ko na ne (nie moż na przy ta kim cię ciu fi nan sów mó wić, że

wszyst kie za da nia zo sta ną wy ko na ne na tym sa mym po zio mie, bo zmu -

sza nas to do ży cia w świe cie fik cji).

Po czwar te – nie moż na za brać 400 mln zł prze zna czo nych na mo der -

ni za cję (jak się de kla ru je) bez zmia ny usta wy o Pro gra mie mo der ni za -

cji Po li cji, PSP, SG i BOR na la ta 2007–2009. 

W 2006 ro ku stwo rzo no ten pro jekt ce lo wo na mo cy usta wy wła śnie

dla te go, że by nie moż na go by ło zbyt ła two zmie nić ani zli kwi do wać.

Zgod nie z pra wem, z wy mo ga mi usta wy mo der ni za cyj nej, Po li cja ma

do stać w 2009 ro ku 1 772 667 000 zł na ce le mo der ni za cyj ne (a nie

na coś in ne go!!!). Pod kre ślam – to jest za pi sa ne w obo wią zu ją cej usta -

wie. Mi ni ster fi nan sów nie mo że opie rać się na za ło że niu, że „pra wo się

nie przy ję ło”. 

Po pią te – to naj wyż szy czas na po waż ne za sta no wie nie się nad bu -

dże tem pań stwa. �

zy gno wać z pla no wa ne go na ten rok re mon tu po ste run ku na te re nach wiej -

skich. Ale na ra zie to wszyst ko.

Oczy wi ście sta ra my się w ko men dzie po stę po wać po go spo dar sku, tak

jak we wła snym do mu, gdzie ga si się świa tło, wy cho dząc z po ko ju, i za krę -

ca kur ki z wo dą, ale żad nych dra stycz nych cięć jesz cze nie od czu li śmy. Naj -

bar dziej do skwie ra nam brak ko mu ni ka cji we wnętrz nej. Co in ne go

sły szy my na od pra wach przed sta wi cie li KGP, co in ne go po tem mó wią po -

li ty cy, co in ne go pi szą ga ze ty. No, ale tak by ło za wsze i na pew no nie ma

to związ ku z kry zy sem.

Insp. Jan Za jąc, za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji ds.
lo gi sty ki w Rze szo wie:

– Już po przed nia wer sja bu dże tu by ła niż sza o 18 pro cent w sto sun ku

do ro ku ubie głe go. Te raz za bra no nam ko lej nych 18 mln zł i bra ku je już

po nad 40 proc. Nie po tra fię dziś po wie dzieć, jak so bie z tym po ra dzi my.

Ca ła mo der ni za cja zo sta nie wstrzy ma na, ale co ro bić z już pod pi sa ny mi

umo wa mi i zo bo wią za nia mi? Co z sa mo cho da mi na ten rok?

Prio ry te tem są pła ce i pa li wo. Te raz bę dzie my eks plo ato wać głów nie

nowe po jaz dy, sta re, awa ryj ne idą na koł ki. Nie ste ty, nic już nie mo że my za -

osz czę dzić na roz mo wach te le fo nicz nych, bo – za wsze by li śmy nie do fi nan -

so wa ni – w tym wzglę dzie zro bi li śmy już wszyst ko, co tyl ko się da ło,

w po przed nich la tach.

Ogra ni czy my zu ży cie to ne rów w dru kar kach (zwłasz cza tych naj droż -

szych – atra men to wych) tak że przez zwięk sze nie obie gu do ku men tów

za po mo cą pocz ty elek tro nicz nej. Pocz tę sa mi bę dzie my roz no sić w ko -

men dach. Zmie ni my umo wy na do sta wy ga zu i ener gii, zli kwi du je my

wszyst kie obec ne umo wy zle ce nia (po za umo wa mi z pra cow ni ka mi, bo

zwol nień nie prze wi du je my). Utrzy ma my wa ka ty. Ale to nie wy star -

czy. I dziś nie je stem w sta nie prze wi dzieć, co bę dzie da lej i jak so bie z tym

po ra dzi my.

Asp. sztab. Bog dan Żu czek, ko men dant Ko mi sa ria tu Po li cji w Sę -
dzi szo wie Ma ło pol skim (woj. pod kar pac kie):

– Po wo li kry zys za czy na do cie rać i na sa me do ły. Sta ra my się oszczę dzać

na wszyst kim: na pa pie rze, pa li wie, wy jaz dach, zli kwi do wa łem fun dusz re -

pre zen ta cyj ny. Ale ma jąc w pie czy mia sto i 16 wio sek, trud no sto so wać

tylko pa tro le pie sze. A sa mo cho dy ma my sta re – 10-, 12-let nie po lo ne zy,

16-let niego volks wa gena ven to i je dnego 4-let niego opla. To też na si po li -

cjan ci, chcąc na le ży cie wy wią zać się z obo wiąz ków, czę sto jeż dżą wła sny -

mi sa mo cho da mi w spra wach służ bo wych – choć wiem, że tak być nie

po win no. Na szczę ście mo że my li czyć na po moc władz sa mo rzą do wych.

W ub.r., kie dy w li sto pa dzie bra kło nam pie nię dzy na pa li wo, do sta li śmy

5 tys. zł, co po zwo li ło na utrzy ma nie pa tro li do koń ca ro ku na ta kim sa -

mym po zio mie. Nie wiem, czy to przy pa dek, czy nie, ale za wsze, kie dy pa -

tro le zmo to ry zo wa ne nie po ja wią się na uli cach, ma my ja kieś wła ma nie lub

in ne prze stęp stwo. Gdy są w kom ple cie, zda rzeń ta kich nie ma.

Na to miast sa mi po li cjan ci kry zys mo że na ra zie od czu wa ją w mniej szym

stop niu, ale naj bar dziej nie po ko ją ich zmia ny w usta wie eme ry tal nej.

W ub.r. z te go po wo du ode szło ze służ by kil ku do świad czo nych funk cjo na -

riu szy, ma ją cych po nad 15-let ni staż pra cy. Gdy by nie te za po wie dzi zmian,

pra co wa li by da lej. Bar dzo ich szko da. �

ze brał TN

06-09.03.qxd:Layout 6  2/24/09  12:46 PM  Page 9



Przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku

Protest
„Mój pistolet ma 35 lat, nie dam
rady służyć tak długo, jak on” –
treść jednego z transparentów
najlepiej oddaje charakter
demonstracji, która odbyła się
19 lutego w Krakowie w ramach
protestu służb mundurowych.

Przy by ło na nią po nad 4 tys. funk cjo na -

riu szy ze wszyst kich służb pod le głych

MSWiA (po dob nie w Gdań sku, gdzie

od by wa ła się dru ga de mon stra cja). Pro te sto -

wa li przede wszyst kim prze ciw ko za po wia -

da nym zmia nom w sys te mie eme ry tal nym,

ale tak że prze ciw ko cię ciom bu dże tów

służb, zwłasz cza Po li cji.

Ma ni fe sta cja roz po czę ła się na Ryn ku,

w miej scu, w któ rym przy się gę skła dał na -

czel nik In su rek cji Ta de usz Ko ściusz ko.

For ma cje zło ży ły ślu bo wa nie słu że nia spo -

łe czeń stwu, „na wet z na ra że niem ży cia

i zdro wia”. Na stęp nie de mon stran ci – nio -

sąc trum ny ze „zwło ka mi” Po li cji i pro jek tu

no wej usta wy eme ry tal nej dla służb mun -

du ro wych – prze ma sze ro wa li pod Urząd

Wo je wódz ki, gdzie or ga ni za tor pro te stu,

prze wod ni czą cy ma ło pol skie go ZW NSZZP

Ja nusz Ła buz, zło żył na rę ce wo je wo dy list

TYLKO SŁUŻBA Pieniądze POLICJA 997       marzec 2009 r.10

otwar ty do pre mie ra. Funk cjo na riu sze

przez kil ka dzie siąt mi nut pi kie to wa li

pod urzę dem, po czym prze szli

pod Po mnik Grun waldz ki. Tu zło żo no

wie niec i mi nu tą ci szy uczczo no pa -

mięć ko le gów, któ rzy swo je przy się gi

„wy peł ni li do koń ca”, od da jąc ży cie

w służ bie.

– Mo im zda niem ten pro test wy ni -

ka z nie wie dzy – mó wił te go dnia

w Lu bli nie Grze gorz Sche ty na, mi ni -

ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra -

cji. – Ja po wie dzia łem i bę dę to

po wta rzał: dłuż sza pra ca i god na uczci -

wa eme ry tu ra. Nie po win no być tak, że

po 15 la tach pra cy po li cjan ci od cho dzą

z eme ry tu rą 40 proc. ostat nich za rob -

ków, bo to jest rzecz nie god na. �

PK, PAP
zdj. PK i AS (2)

Na Rynku w Krakowie
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Mi ni mal ny staż pra cy upraw nia ją cy do na by cia

praw eme ry tal nych był by pod wyż szo ny z obec -

nych 15 do 25 lat. Jed no cze śnie za rów no ko bie -

ty, jak i męż czyź ni mu sie li by osią gnąć 55 lat ży cia. Peł na

eme ry tu ra wy no si ła by 80 proc. pod sta wy wy mia ru, czyli

śred nie go upo sa że nia z ostat nich trzech lat służ by.

Moż li we by ło by rów nież przej ście na wcze śniej szą eme -

ry tu rę przed osią gnię ciem wie ku eme ry tal ne go (ale

obo wiąz ko wo po prze pra co wa niu 25 lat). Wów czas wy -

no si ła by ona mi ni mum 65 proc. pod sta wy wy mia ru

(staż 25 lat); nie mo gła by jed nak prze kro czyć 75 proc.

(29 lat i wię cej).

No we re gu la cje do ty czy ły by funk cjo na riu szy przy ję -

tych do służ by po 1 stycz nia 1999 ro ku.

W za ło że niach prze sła nych do kon sul ta cji mó wi się,

że funk cjo na riu sze uro dze ni po 31 grud nia 1968 ro ku,

a przy ję ci do służ by przed 1 stycz nia 1999 ro ku mo gli -

by w cią gu 2 lat od wej ścia w ży cie no wej usta wy (la ta

2010–11) wy brać sta ry lub no wy sys tem eme ry tal ny.

Star si wie kiem, a przy ję ci do służ by przed 1 stycz -

nia 1999 ro ku pod le gać bę dą prze pi som eme ry tal nym

na do tych cza so wych za sa dach.

17 lu te go na stro nie MSWiA po ja wi ła się in for ma cja:

„pro jekt ten za kła da, iż funk cjo na riu sze przy ję ci

do służ by przed 2 stycz nia 1999 ro ku bę dą ko rzy stać

z upraw nień eme ry tal nych na do tych cza so wych za sa -

dach, tj. na pod sta wie usta wy z 18 lu te go 1994 ro ku”.

ŻAD NYCH UWAG
Za ło że nia do pro jek tu no we go sys te mu eme ry tal ne go

opi nio wa li ko men dan ci wo je wódz cy i sto łecz ny, ko men -

dan ci szkół oraz dy rek to rzy biur KGP.

Żad nych uwag nie zgło szo no w gar ni zo nie lu bu skim

oraz w Biu rze Ru chu Dro go we go KGP.

Po zy tyw ne świa dec two za ło że niom wy sta wił je dy -

nie szef łódz kiej Po li cji insp. Ma rek Dzia ło szyń ski, pi -

sząc m.in.: „(...) Przed sta wio nym do kon sul ta cji

za ło że niom nie spo sób przy pi sać bra ku spój no ści i po -

wią za nia z nie któ ry mi ele men ta mi sys te ma ty ki za opa -

trze nia in nych grup za wo do wych. W dzi siej szych

re aliach spo łecz no -go spo dar czych oraz fi nan so wo -bu -

dże to wych zmia na sys te mu za opa trze nia służb mun -

du ro wych wy da je się być nie unik nio na, sta no wiąc

o ko niecz no ści jej wpro wa dze nia. Wo bec po wyż sze go

Tak 
ma być...
MSWiA przedstawiło założenia projektu nowych rozwiązań
emerytalnych dla służb mundurowych. Kogo i w jakim stopniu
dotyczyłyby planowane zmiany?

Po li cja, Agen cja Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go,
Agen cja Wy wia du, Cen tral ne Biu ro An ty ko rup cyj -
ne, Straż Gra nicz na, Biu ro Ochro ny Rzą du, Pań -
stwo wa Straż Po żar na – funk cjo na riu sze tych
służb ma ją eme ry tu ry wy pła ca ne przez Za kład
Eme ry tal no -Ren to wy MSWiA.
Licz ba świad czeń pła co nych przez ZER wzro sła
z 155 758 w 2001 ro ku do 182 147 w ro ku 2008
(z cze go eme ry tu ry to 130 659, ren ty in wa lidz kie
– 14 511, ren ty ro dzin ne – 36 977).
War tość wy pła ca nych świad czeń wzro sła
z 3 374 806 678 zł w 2001 ro ku do 5 137 164 000
w ro ku 2008.
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przed sta wio ny do za opi nio wa nia pro jekt za ło żeń opi -

niu ję po zy tyw nie”.

Je go po glą dów nie po dzie li li po zo sta li opi niu ją cy. 

ZA STRZE ŻE NIA
Przy zro zu mie niu, że pew ne zmia ny są nie do unik nię -

cia, zgło szo no wie le za strze żeń do za ło żeń. Naj czę ściej

do ty czy ły one:

– na ru sze nia za sa dy „pra wo nie dzia ła wstecz”,

– zbyt ry go ry stycz nie okre ślo nej dol nej gra ni cy sta żu

upraw nia ją cej do eme ry tu ry (ak cep to wal ny był by wy -

móg 20-let nie go sta żu) oraz ra czej nie po trzeb nej, a już

na pew no źle okre ślo nej gra ni cy wie ku eme ry tal ne go,

– nie ja sno ści co do sy tu acji po li cjan tów uro dzo nych

przed 31 grud nia 1968 r., ale tak że tych uro dzo nych

po tej da cie, a przy ję tych do służ by przed 1 stycz -

nia 1999 r., 

– wy dłu że nia okre su wy li cza nia pod sta wy wy mia ru

eme ry tu ry z jed ne go, ostat nie go mie sią ca, do trzech

ostat nich lat służ by,

– ogól nej nie spój no ści, a mo men ta mi nie ja sno ści za -

ło żeń.

OPI NIE
Nie spo sób przy to czyć wszyst kich opi nii. Po ni żej pu -

bli ku je my frag men ty nie któ rych.

KWP w Lu bli nie: (...) usta wa mo że pro wa dzić

do uza sad nio nych wąt pli wo ści co do jej zgod no ści z po -

Liczba przyznanych
nowych świadczeń

emerytalnych według
stażu w służbie
(procentowo)

Rok Staż Staż 
15–25 lat powyżej 25 lat

2001 77,60 22,40
2002 72,59 27,41
2003 71,53 28,47
2004 71,67 28,33
2005 69,39 30,61
2006 65,88 34,12
2007 74,42 25,58
2008* 73,51 26,49

Liczba przyznanych nowych świadczeń emerytalnych według stażu w służbie (liczbowo)

Rok 15 16 17 18 19 20 21–25 pow. 25 razem

2001 450 263 206 161 159 215 742 634 2830
2002 385 235 267 197 202 259 982 954 3481
2003 474 246 237 222 221 304 1188 1151 4043
2004 638 271 287 287 276 392 1465 1429 5045
2005 473 432 366 307 301 427 1835 1827 5968
2006 702 381 585 361 370 583 2738 2962 8682
2007 549 450 455 590 410 536 2678 1948 7616
2008 (do listopada) 385 284 342 324 460 373 1812 1434 5414

Wysokość emerytury procentowo
Staż Emerytura obecnie Projekt emerytury Projekt emerytury

pełnej, wiek 55 lat wcześniejszej (bez wieku)

20 53,0 – –
21 55,6 – –
22 58,2 – –
23 60,8 – –
24 63,4 – –
25 66,0 80 65
26 68,6 80 68
27 71,2 80 71
28 73,8 80 74
29 75,0 80 75
30 75,0 80 75
31 75,0 80 75
32 75,0 80 75
33 75,0 80 75

sta no wie nia mi Kon sty tu cji RP. Po dział jej ad re sa tów

na gru py w za leż no ści od wie ku czy da ty przy ję cia

do służ by bez spor nie ro dzi wąt pli wo ści co do je go zgod -

no ści z art. 32. Na pod sta wie oma wia nej usta wy do cho -

dzi bo wiem do nie upraw nio ne go zróż ni co wa nia sy tu acji

praw nej oso by za trud nio nej (...);

Biu ro Kry mi nal ne KGP: (...) próg wie ko wy 55 lat

dla ko biet i męż czyzn upraw nia ją cy do przej ścia

na eme ry tu rę na le ży uznać za zbyt wy so ki. Pod kre ślić

na le ży w tym miej scu, że funk cjo na riu sze są zwal nia ni

z ko niecz no ści za li cze nia spraw dzia nu ze spraw no ści fi -

zycz nej w wie ku 45 lat – ko bie ty i 50 lat – męż czyź ni

(co wią że się z ich spad kiem spraw no ści fi zycz nej) (...);

Mó wią o pla no wa nych zmia nach:
Ppor. Ka mi la M. z BOR (wcze śniej w Po li cji, łącz nie 12–lat  służ by): 
– Bę dę mia ła moż li wość wy bo ru mię dzy sta rym a no wym sys te mem i jesz cze

spo ro cza su do na my słu, ale już te raz wiem, że po zo sta nę przy sta rych za sa dach.

Nie za mie rzam jed nak od cho dzić po 15 la tach, jesz cze tro chę po pra cu ję.

Sierż. Wła dy sław By szew ski z War sza wy (5 lat służ by): 
– Moż na się zgo dzić na utra tę do tych cza so wych przy wi le jów, ale po win ni -

śmy otrzy mać coś w za mian, na przy kład pod wyż kę upo sa żeń. Jesz cze ja kieś

2–3 la ta po pra cu ję na pew no, póź niej zo ba czy my. Na ra zie nie roz glą dam się,

ale je śli tra fi ła by się ja kaś atrak cyj na pro po zy cja pra cy, nie wy klu czam odej -

ścia z Po li cji. �

* do listopada
Dane ZER dołączone do założeń projektu MSWiA

�
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Mó wią o pla no wa nych 
zmia nach:

Mł. asp. Je rzy K. (12 lat w AT): 
– Do cze kam do 15 lat i od cho dzę, po dob nie jak

spo ra część mo ich ko le gów z róż nych od dzia łów.

Z tym, że de cy zję ta ką pod ją łem, nim jesz cze za czę -

to mó wić o eme ry tu rach po no we mu. Po pro stu,

przej dę do le piej płat nej pra cy. Swo ją dro gą jed nak

nie wy obra żam so bie 55-let nie go „dziad ka” ja ko an -

ty ter ro ry sty. Po li cjan tom z AT po win no po zo sta wić

się al bo do tych cza so we przy wi le je, al bo przy naj -

mniej moż li wość swo bod ne go wy bo ru sys te mu eme -

ry tal ne go.

Pod insp. Ja cek Do brzyń ski, rzecz nik pra so -
wy KWP w Bia łym sto ku: 

– Za ob ser wo wa łem dość cie ka we zja wi sko. Gdy

o zmia nach eme ry tal nych spe ku lo wa ły tyl ko me dia,

ra por ty o odej ście zło ży ło wię cej osób. Z chwi lą

przed sta wie nia ofi cjal nych pro po zy cji z gru py od -

cho dzą cych funk cjo na riu szy kil ku po sta no wi ło zo -

stać w służ bie i wy co fa ło swo je ra por ty. �

Związ kow cy o pro jek to wa nych zmia nach
Or ga ni za tor ak cji pro te sta cyj nej w Kra ko wie, prze wod ni -

czą cy ma ło pol skie go ZW NSZZ Po li cjan tów Ja nusz Ła buz:
– Pro jekt za ło żeń zo stał prze ka za ny ko men dan tom i po li cjan -

tom 30 stycz nia, do 6 lu te go mia ły być do star czo ne od po wie dzi

z uwa ga mi, nie by ło więc w ogó le kon sul ta cji, bo i kie dy mia ły by

one zo stać prze pro wa dzo ne? Zwią zek ma usta wo we 30 dni na za -

opi nio wa nie pro jek tu, ale nie mo że my wy da wać opi nii do za ło żeń,

tyl ko do kon kret ne go pro jek tu. Je ste śmy jed nak ludź mi ho no ru

i udzie li my sto sow nej od po wie dzi, zwra ca jąc uwa gę pa nu mi ni stro -

wi, że ta kie ter mi ny na ru sza ją na sze upraw nie nia usta wo we. 

Zro bi li śmy w Ma ło pol sce son daż, w któ rym udział wzię ło 1993 

po li cjan tów. 95 proc. by ło prze ciw nych pro po no wa nym zmia nom,

4 proc. nie mia ło zda nia, a tyl ko 1 proc. opo wia dał się za zmia na -

mi, nie pre cy zu jąc, na czym mia ły by po le gać. 75 proc. re spon den -

tów stwier dzi ło, że odej dzie ze służ by, je śli no wy sys tem wej dzie

w ży cie w kształ cie pro po no wa nym w za ło że niach. 

Prze wod ni czą cy ZG NSZZ Po li cjan tów An to ni Du da:
– Wy gła sza ne przez mi ni stra SWiA oświad cze nia o sze ro kich

kon sul ta cjach spo łecz nych w spra wie za ło żeń do pro jek tu są nie -

po ro zu mie niem. Nie by ło ta kich kon sul ta cji, bo nie by ło na nie

cza su. Do ko na li śmy jed nak ana li zy za ło żeń. Znam rów nież opi nie

ko men dan tów wo je wódz kich i ko men dan tów szkół; z wy jąt kiem

ko men dan ta z Ło dzi, któ ry udzie lił po zy tyw nej opi nii, oraz ko -

men dan ta z Go rzo wa Wiel ko pol skie go, któ ry nie zgła szał żad nych

uwag, wszyst kie opi nie na te mat za ło żeń do no we go sys te mu eme -

ry tal ne go są ne ga tyw ne. Nie ma zgo dy na wpro wa dza nie w trak cie

gry no wych za sad, gdyż to spo wo du je pa -

ra liż wszyst kich służb. Za żą da li śmy

od Biu ra Kadr i Szko le nia KGP in for ma -

cji ka dro wej, ilu po li cjan tów zło ży ło ra -

por ty o odej ście ze służ by i mam

na dzie ję, że uzy ska my od po wiedź o sta -

nie na 1 mar ca br. Praw dzi wym ba ro me -

trem bę dzie jed nak przed sta wie nie już nie

za ło żeń, ale pro jek tu. 

Ta kie za po wie dzi zmian w obec nej sy tu acji Po li cji są dzia ła niem

nie od po wie dzial nym. To tak, jak by śmy zmu sza li po li cjan tów

do od cho dze nia ze służ by, da jąc im w za mian nie ko rzyst ne roz wią -

za nia. Weź my na przy kład kwe stię okre su, z któ re go bę dzie wy li -

cza ło się pod sta wę wy mia ru – ostat nie 3 la ta, a nie jak do tych czas

ostat ni mie siąc. Przy rocz nej wa lo ry za cji upo sa żeń na po zio mie

5 proc. ozna cza ło by to eme ry tu rę niż szą o 10 proc. od tej na li cza -

nej na dzi siej szych za sa dach. W za ło że niach nie ma sło wa o od pra -

wach, ale nie ma ko go o nie za py tać. Na ko mi sji trój stron nej miał być

wi ce pre mier, mi ni ster spraw we wnętrz nych Grze gorz Sche ty na; był

wi ce mi ni ster Sta chań czyk, któ ry nie wie dział na wet, kie dy MSWiA

prze ka za ło do kon sul ta cji za ło że nia.

Ca łość za ło żeń jest nie spój na, nie lo gicz na. Mó wi się, że szcze gó -

ły bę dą w roz po rzą dze niach, cy wil nych ak tach praw nych. Kto w ta -

kie bzdu ry uwie rzy? Akt praw ny ma być w ca ło ści „po da ny

na ta cy”, z wy li cze niem skut ków eko no micz nych, spo łecz nych.

Zwią zek ocze ku je przed sta wie nia ko rzy ści, ja kie to da dla bu dże -

tu pań stwa. Je że li chce my tyl ko po mie szać i zmie nić sys tem tyl -

ko po to, że by zre ali zo wać ja kieś swo je po li tycz ne am bi cje, to nie

tę dy dro ga. �
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Biu ro Fi nan sów KGP: (...) wej ście w ży cie usta wy (...)

uwzględ nia ją cej przed mio to we pro po zy cje MSWiA – mo że

skut ko wać zwięk sze niem licz by wa ka tów w służ bach mun du ro -

wych, a co za tym idzie, przy pusz czal nie zmniej sze niem bez -

pie czeń stwa pu blicz ne go (...);

Ga bi net KGP: (...) Wpro wa dze nie no we go sys te mu eme ry -

tal ne go mo że spo wo do wać po gor sze nie na stro jów wśród funk -

cjo na riu szy, skut ku ją ce odej ściem na za opa trze nie eme ry tal ne

kil ku ty się cy naj bar dziej do świad czo nych funk cjo na riu szy,

w tym ka dry kie row ni czej (...);

KWP w Ra do miu: (...) Za ło że nia pro jek tu przez więk szość

po li cjan tów zo sta ły oce nio ne ne ga tyw nie ja ko zmia na na nie ko -

rzyść obo wią zu ją cych re guł w trak cie służ by. Po li cjan ci po stu lu -

ją, aby no we re gu la cje do ty czy ły funk cjo na riu szy, któ rzy bę dą

przy ję ci do służ by pod rzą da mi no wych ure gu lo wań;

Ko men da Sto łecz na Po li cji: (...) bio rąc pod uwa gę szcze -

gól ny cha rak ter i wa run ki służ by w Po li cji, brak uza sad nie nia

dla po zba wie nia funk cjo na riu szy pra wa do pod wyż sza nia eme -

ry tu ry z ty tu łu in wa lidz twa w związ ku ze służ bą; 

KWP we Wro cła wiu: (...) Ne ga tyw na oce na do ty czy (...)

wy mo gów osią gnię cia 25 lat służ by i 55 lat ży cia. Roz wią za nie

ta kie mo że spo wo do wać za ha mo wa nie do pły wu kan dy da tów

do służ by w Po li cji w wie ku 20–30 lat i wzrost licz by chęt nych

do służ by 30-lat ków.

Wszyst kie opi nie zo sta ły prze sła ne wi ce pre mie ro wi, mi ni stro -

wi SWiA Grze go rzo wi Sche ty nie. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. autor

�
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Szko ła Po li cji 
w Ka to wi cach 
we szła w dru gie dzie się cio le cie.
A z oka zji ju bi le uszu był nie bie ski
tort, gra tu la cje i kon cert ze spo łu
Śląsk.

19 lu te go ka to wic ka szko ła ob cho dzi ła

dzie sią te uro dzi ny. Naj pierw by ło uro czy ste

otwar cie wy sta wy pre zen tu ją cej po cząt ki

pla ców ki i jej osią gnię cia, po tem od był się

uro czy sty apel i msza świę ta, a na ko niec –

aka de mia w Te atrze Ślą skim. Za słu że ni dla

po wsta nia ka to wic kiej SP otrzy ma li me da le

i od zna cze nia, by ły gra tu la cje i po win szo wa -

nia od kie row nic twa Po li cji i władz wo je -

wódz twa oraz grom kie „Sto lat” od śpie wa ne

przez Ze spół Pie śni i Tań ca Śląsk. 

Na ko niec na sce nę wje chał czte ro pię tro-

wy tort w ko lo rze po li cyj ne go mun du ru. 

Ko lej ne dzie się cio le cie tej naj młod szej z po li -

cyj nych szkół moż na uznać za roz po czę te. �

AW
zdj. Krzysz tof Chrza now ski

Uroczystość uświetnił koncert Zespołu Pieśni
i Tańca Śląsk

Tort
w ko lo rze
blue

Zasłużonym dla 
szkoły i Policji 
wręczono medale 
i odznaczenia 
na scenie 
Teatru Śląskiego

Po raz siód my śro do wi sko po li cyj ne zor ga ni zo wa ło bal kar na wa ło -

wy dla dzie ci ze Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go im.

ks. kard. Ste fa na Wy szyń skie go w Zu ze li. 

– Dla na szych wy cho wan ków ta ka uro czy stość to wiel kie wy da rze -

nie – mó wi Do ro ta Mu raw ska, dy rek tor SOSW. 

Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy w Zu ze li ist nie je

od wrze śnia 2002 ro ku. Te raz jest w nim 42 dzie ci (32 miesz ka w in -

ter na cie, 10 do wo żą ro dzi ny) z upo śle dze niem umy sło wym w stop -

niu umiar ko wa nym, znacz nym i głę bo kim. Ma ją od 8 do 23 lat.

– Pro wa dzi my za ję cia edu ka cyj no -te ra peu tycz ne i re wa li da cyj no -

-wy cho waw cze – mó wi dy rek tor Mu raw ska. – Dla każ de go z uczniów

opra co wa li śmy od ręb ny pro gram.

– Na szym ce lem jest, aby te dzie ci mo gły sa mo dziel nie funk cjo -

no wać w spo łe czeń stwie – do da je Wal de mar Ty miń ski, na uczy ciel,

któ ry od lat pra cu je z nie peł no spraw ny mi. – Uczy my je m.in. hi gie -

ny oso bi stej i przy rzą dza nia po sił ków.

W Zu ze li uczą też wraż li wo ści. Po przez kon takt z na tu rą, przy ro -

dą. A tak że z mu zy ką. Ali na i Mi ro sław Kon ce wicz pro wa dzą w SOSW

ze spół ta necz ny „Ma rzy cie le”. Z du żym efek tem – po lo nez i walc

pod czas ba lu ro bi ły wra że nie. 

Ro dzi ce, ob ser wu jąc wy stę py swo ich po ciech, z tru dem po wstrzy -

my wa li łzy ra do ści.

– Jesz cze rok te mu nie mia ła bym na wet od wa gi po my śleć, że mój

syn bę dzie tań czył – mó wi jed na z ma tek. 

Hie ro nim Pa kul ski, pre zes sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na, od lat

wspie ra ośro dek w Zu ze li.

– Pan pre zes to nasz do bry duch – mó wi Do ro ta Mu raw ska. – Po -

dob nie jak Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych Po li -

cjan tach. Na sze dzie ci za wsze mo gą li czyć na po li cjan tów za rów no

z KGP, jak i KPP w Ostro wi Ma zo wiec kiej. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Ro mu ald Stęp niew ski

Policjanci dzieciom

Dzieci bawiły się świetnie

Bal w Zu ze li
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Wola kobiety nie ma tu znaczenia. Ona może nawet
prosić, żeby koleżanka jej pracę załatwiła. Koleżanka
załatwia pracę, dostaje za to kasę. I mamy sprzedaż,
handel, dziewczyny do burdelu.

Pa nu je prze ko na nie, że ona, pro sty tut ka, jest do pra cy w bur -

de lu zmu sza na. Bzdu ra – mó wią po li cjan ci. – W więk szo ści

wy pad ków jest tak, że one ży cia bez tej pra cy nie wi dzą –

mówi Krzysz tof Bo roń, na czel nik wy dzia łu kry mi nal ne go rze szow -

skie go CBŚ. 

Jed na bę dzie się tłu ma czyć, że ma dziec ko, mu si się utrzy mać

i chce dziec ku nie tyl ko chleb z ma słem da wać. Więc mu si pra co -

wać. Dru ga zaj dzie w cią żę, odej dzie, ni by bę dzie chcia ła roz po cząć

no we ży cie, ale jak tyl ko uro dzi, wra ca do agen cji. Bo ją cią gnie. 

– W więk szo ści spraw, gdy się bos sa za my ka ło, dziew czy ny pła ka -

ły. Bo one w nim za ko cha ne – opo wia da Bo roń. – Mar twi ły się, co

z nim bę dzie, że do wię zie nia pój dzie, a prze cież on ta ki do bry. 

SPRZE DA NA
Ta ka mło da dziew czy na naj czę ściej nie ma wsty du, twierdzą po li -

cjan ci. Na py ta nie, jak się do te go biz ne su do sta ła, od po wie, że pra -

cę jej za pro po no wa no. Jaką pra cę? No, pro sty tut ki, po wie szcze rze. 

– I to się w gło wie nie mie ści. Mó wią o tym nor mal nie, a prze cież

nie ma się czym chwa lić – do da je Bo roń i wspo mi na jed ną ze spraw,

któ rą rze szow ski CBŚ re ali zo wał kil ka lat te mu. 

Na praw dę mło de dziew czy ny by ły wer bo wa ne. Ta kie zwy czaj ne,

co to roz da wa ły ulot ki na uli cach. Po dwa dzie ścia pa rę lat, ład ne. Fa -

chow cy, bo każ da gru pa opła ca ko goś ta kie go, po wiedz my psy cho lo -

ga z uro dze nia, któ ry świet nie na wią zu je kon tak ty, za cze pia li je,

za pra sza li na ka wę, ocza ro wy wa li. I w koń cu dziew czy ny za miast

mar z nąć na uli cy (wer bo wa no je zi mą), de cy do wa ły się być eks klu -

zyw ny mi pa nien ka mi, któ re bę dą jeź dzić do bo ga tych lu dzi. Du żo

ich by ło. Wy sy ła ne by ły po tem do Chin, do Hong kon gu. Wra ca ły za -

do wo lo ne. 

I to też był han del ludź mi. Bo z han dlem jest tak, że dziew czy -

na mo że wie dzieć, że jest przed mio tem han dlu, ale rów nie do brze

mo że nie mieć o tym po ję cia. Usłu gi sek su al ne mo że świad czyć 

do bro wol nie al bo mo że być do nich zmu sza na. Bez zna cze nia. Na wet

je śli sa ma zgła sza się do agen cji to wa rzy skiej do pra cy, jest tam miło,

ele ganc ko, su per ek sklu zyw nie, a ona po pra cy wra ca do do mu czy

idzie na za ku py, któ re goś dnia mo że się zda rzyć, że zo sta nie sprze -

da na. Do wła ści cie la bur de lu za pu ka wła ści ciel in ne go bur de lu i po -

wie: Słu chaj, ta dziew czy na jest do bra, da ję ci za nią 50 tys. zł. Tam ten

się zgo dzi, uści sną so bie dło nie i po trans ak cji. Dziew czy na ma no -

we go pra co daw cę, zo sta ła sprze da na.

WSPÓŁ PRA CA
Te spra wy nie są ła twe. Bo co z te go, że ope ra cyj nie wy cho dzi, że

jest han del, je śli nie ma żad ne go do wo du. Waż ne, że by roz pra co wać

hie rar chię gru py prze stęp czej. Po li cja za czy na od naj niż sze go szcze -

bla, od tak sów ka rza, któ ry przy pro wa dza klien ta do bur de lu

i przy ba rze do sta je 40–50 zł za każ dą go dzi nę świad czo nych przez

dziew czy nę usług. Po tem jest ochro niarz, któ ry stoi na bram ce

i wie, o co cho dzi. Sa me dziew czy ny prze stęp stwa nie po peł nia ją,

bo pro sty tu cja w Pol sce nie jest prze stęp stwem, więc Po li cja trak -

tu je je jak po krzyw dzo ne, cho ciaż one naj czę ściej tak się nie czu -

ją. Ko lej ny szcze bel w hie rar chii to bar ma ni i ochro nia rze – ci

w środ ku. Każ dy ma swo je za da nia. Bar ma ni zaj mu ją się spra wa mi

bie żą cy mi: pro wa dzą ewi den cję usług sek su al nych – za pi su ją w ze -

szy cie, któ ra pro sty tut ka, o któ rej go dzi nie za czę ła świad czyć usłu -

gę i ile go dzin prze pra co wa ła da ne go dnia. Za pi su ją też dłu gi, bo

sta li by wal cy mają pra wo ko rzy stać z usług na tzw. kre skę, przyj -
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Ku pię dziew czy ny, 
sprze dam broń
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mu ją pie nią dze, od bie ra ją te le fon, no i wie dzą, ile pa nien ka za ro bi -

ła. Je śli dziew czy na ma je chać do klien ta – to oni de cy du ją, je śli

ma zo stać u nie go dłu żej. To oni wy da ją po le ce nia ochro nia rzom

i tak sów ka rzom, o wszyst kim in for mu jąc sze fa. Po każ dej no cy zda -

ją wła ści cie lo wi ra port – o ob ro tach w ba rze, licz bie go dzin sek su -

al nych, ob ro tach na ma szy nach do gier. 

Za po rzą dek od po wia da ją ochro nia rze, któ rzy ma ją obo wią zek re -

ago wać w sy tu acjach pro ble mo wych, np. gdy klien ci się awan tu ru ją

lub nie chcą za pła cić. Zaj mu ją się też roz wo że niem pro sty tu tek

na tzw. wy jaz dów ki i wte dy do sta ją do dat ko wą ka sę za trans port. To

oni dys cy pli nu ją dziew czy ny. Kon flik ty i pro ble my z kon ku ren cyj ny -

mi agen cja mi roz wią zu ją naj czę ściej si ło wo. 

– Ale naj waż niej sza za sa da na ryn ku jest ta ka, że by do brze współ -

pra co wać z in ny mi agen cja mi to wa rzy ski mi. To sa mo do ty czy współ -

pra cy mię dzy na ro do wej – mó wi po li cjant ope ra cyj ny. – Bo praw da

jest ta ka, że dziew czy ny prze mie rza ją świat wzdłuż i wszerz. Wy -

mia na jest.

SIEĆ
W słyn nej spra wie, któ rą rze szow ski CBŚ roz pra co wał dwa la ta

te mu, dziew czy ny by ły sprze da wa ne do Gre cji. Za czę ło się od

tego, że do Pol ski przy je cha li Grek i Po lak. Po lak miał kon tak ty,

pra co wał w bur de lach ja ko ochro niarz. Znał lu dzi, skon tak to wał

się więc z dzia ła ją cy mi na Pod kar pa ciu agen cja mi i tak za czę ło

się wer bo wa nie dziew czyn. Wy glą da ło to róż nie, w jed nych agen -

cjach pa no wie do ga dy wa li się z sze fem agen cji jak biz nes men

z biz nes me nem, w in nych pod ku py wa li dziew czy ny po ci chu.

Ceny by ły róż ne – od 1500 zł do 4000 zł od oso by. Do pra cy w Pol -

sce ku po wa ne by ły głów nie Ukra in ki, do Gre cji – wy łącz nie Po lki.

Gru pa ro sła w si łę. Agen cje łą czy ły się, za czy na ły ze so bą współ -

pra co wać – z jed nej stro ny pod no si ło to ja kość usług, bo moż na

by ło się dziew czy na mi wy mie niać, z dru giej da wa ło si łę. Plan był

ta ki, że by pod po rząd ko wać sobie agen cje na Pod kar pa ciu, a zy ski

lo ko wać w le gal nych in te re sach – re stau ra cjach, skle pach.

Li de rzy za mie rza li na wet otwo rzyć agen cję ochro ny mie nia.

W szczy to wej fa zie roz wo ju gan gu prze stęp cy mie li w Rze szo wie

i oko li cach sie dem bur de li i co naj mniej dwa w Gre cji. Pro wa dzi -

li je pod przy kryw ką ho te li, mo te li, klu bów noc nych. Do kie ro wa -

nia pod le gły mi agen cja mi wy ko rzy sty wa li współ wła ści cie li

agen cji. W agen cjach na te re nie Pol ski pra co wa ło 60–70 ko biet,

a gru pa prze stęp cza li czy ła oko ło 60 człon ków z Pol ski, Ukra iny,

Ho lan dii, Gre cji i Nie miec. Z cza sem oka za ło się, że szla kiem

na po łu dnie Eu ro py szły też nar ko ty ki, że gru pa han dlo wa ła bro -

nią. Pod czas za trzy mań po li cjan ci zna leź li w do mach gang ste rów

po tęż ny ar se nał – 15 jed no stek bro ni pal nej róż ne go ro dza ju oraz
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Struktura agencji towarzyskich

osoby werbujące
osoby werbujące

Ukraina Białoruśkontaktykontakty

właściciel

zarządzającyzarządzający zarządzający

agencja nr 2

prostytutki

personel – ochroniarze, barmani, kelnerzy itp.

taksówkarze

recepcjoniści

hotel hotel hotel

agencja nr 1 agencja nr 3 właściciele budynków 
i posesji

źródło: 
CBŚ w Rzeszowie

Han del ludź mi – ko deks kar ny
Art. 204. § 1. Kto, w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej, na -
kła nia in ną oso bę do upra wia nia pro sty tu cji lub jej to uła twia,
pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści do lat 3.
§ 2. Ka rze okre ślo nej w § 1 pod le ga, kto czer pie ko rzy ści ma -
jąt ko we z upra wia nia pro sty tu cji przez in ną oso bę.
§ 3. Je że li oso ba okre ślo na w § 1 lub 2 jest ma ło let nim, spraw -
ca pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od ro ku do lat 10.
§ 4. Ka rze okre ślo nej w § 3 pod le ga, kto zwa bia lub upro wa -
dza in ną oso bę w ce lu upra wia nia pro sty tu cji za gra ni cą.
Art. 253. § 1. Kto upra wia han del ludź mi na wet za ich zgo dą,
pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści na czas nie krót szy
od lat 3.

Eu ro pej ska de fi ni cja han dlu ludź mi we dług Pro -
to ko łu o za po bie ga niu, zwal cza niu oraz ka ra niu
za han del ludź mi, w szcze gól no ści ko bie ta mi
i dzieć mi:
„han del ludź mi” ozna cza wer bo wa nie, trans port, prze ka zy wa -
nie, prze cho wy wa nie lub przyj mo wa nie osób z za sto so wa -
niem gróźb lub uży ciem si ły lub też z wy ko rzy sta niem in nej
for my przy mu su, upro wa dze nia, oszu stwa, wpro wa dze nia
w błąd, nad uży cia wła dzy lub wy ko rzy sta nia sła bo ści, wrę cze -
nia lub przy ję cia płat no ści lub ko rzy ści dla uzy ska nia zgo dy
oso by ma ją cej kon tro lę nad in ną oso bą, w ce lu wy ko rzy sta -
nia. Wy ko rzy sta nie obej mu je, ja ko mi ni mum, wy ko rzy sta nie
pro sty tu cji in nych osób lub in ne for my wy ko rzy sta nia sek su -
al ne go, pra cę lub usłu gi o cha rak te rze przy mu so wym, nie wol -
nic two lub prak ty ki po dob ne do nie wol nic twa, znie wo le nie
al bo usu nię cie or ga nów.

Z usta wy o Po li cji
Art. 19a. 1. W spra wach o prze stęp stwa okre ślo ne w art. 19
ust. 1 czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw cze zmie rza ją ce
do spraw dze nia uzy ska nych wcze śniej wia ry god nych in for -
ma cji o prze stęp stwie oraz usta le nia spraw ców i uzy ska nia
do wo dów prze stęp stwa mo gą po le gać na do ko na niu w spo -
sób nie jaw ny na by cia, zby cia lub prze ję cia przed mio tów po -
cho dzą cych z prze stęp stwa, ule ga ją cych prze pad ko wi, al bo
któ rych wy twa rza nie, po sia da nie, prze wo że nie lub któ ry mi ob -
rót są za bro nio ne, a tak że przy ję ciu lub wrę cze niu ko rzy ści
ma jąt ko wej.
2. Czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw cze, o któ rych mo wa
w ust. 1, mo gą po le gać tak że na zło że niu pro po zy cji na by cia,
zby cia lub prze ję cia przed mio tów po cho dzą cych z prze stęp -
stwa, ule ga ją cych prze pad ko wi, al bo któ rych wy twa rza nie,
po sia da nie, prze wo że nie lub któ ry mi ob rót są za bro nio ne,
a tak że przy ję cia lub wrę cze nia ko rzy ści ma jąt ko wej.
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istot ne czę ści skła do we bro ni pal nej, 1560 sztuk amu ni cji o róż -

nym ka li brze i róż ne go ro dza ju, 40 bomb (po ci sków) z okre -

su II woj ny świa to wej. 

W su mie w spra wie by ło 57 po dej rza nych, któ rym przed sta wio no

136 za rzu tów. Jed nym z tych, któ rzy tra fili za krat ki, był zna ny rze -

szow ski bok ser Da wid K. Za rzu ca no mu kie ro wa nie gru pą prze stęp -

czą, po czte rech mie sią cach po by tu w aresz cie wy szedł na wol ność.

Do aresz tu tra fi ła też je go sio stra, któ ra mia ła pro wa dzić jed ną

z agen cji. Dziś spra wa jest w są dzie. 

– Po szat ko wa na, po dzie lo na, po wy łą cza na – mó wią po li cjan ci. –

Więk szość z aresz to wa nych jest na wol no ści.

OPE RA CJA
Rze szow ska spra wa jest wy jąt ko wa z dwóch po wo dów. Po pierw sze

– jest ogrom na, oprócz han dlu ludź mi był w niej han del bro nią i nar -

ko ty ka mi. Po dru gie – ze wzglę du na spo sób re ali za cji i ope ra cję

spe cjal ną, któ rą uda ło się prze pro wa dzić. Cho dzi o za sto so wa nie

art. 19a pkt 1 usta wy o Po li cji, w któ rym mo wa o tym, że w spra -

wach m.in. o han del ludź mi czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw cze zmie -
rza ją ce do spraw dze nia uzy ska nych wcze śniej wia ry god nych in for ma cji
o prze stęp stwie oraz usta le nia spraw ców i uzy ska nia do wo dów prze -
stęp stwa mo gą po le gać na do ko na niu w spo sób nie jaw ny na by cia, zby -
cia lub prze ję cia przed mio tów po cho dzą cych z prze stęp stwa, ule ga ją cych
prze pad ko wi, al bo któ rych wy twa rza nie, po sia da nie, prze wo że nie lub
któ ry mi ob rót są za bro nio ne, a tak że przy ję ciu lub wrę cze niu ko rzy ści
ma jąt ko wej. Z ko lei punkt dru gi mó wi, że czyn no ści ope ra cyj no -roz -

po znaw cze, o któ rych mo wa w ust. 1, mo gą po le gać tak że na zło że niu
pro po zy cji na by cia, zby cia lub prze ję cia przed mio tów po cho dzą cych
z prze stęp stwa.

– I tu ma my za le ga li zo wa ną pro wo ka cję Po li cji. W tym przy pad ku

głów ny pro blem po le gał na in ter pre ta cji – czy ta dziew czy na, pro -

sty tut ka, jest przed mio tem. We dług nas tak. Spra wa opar ła się o Mi -

ni ster stwo Spra wie dli wo ści i tam też zda nia by ły po dzie lo ne. Pół

na pół – mó wi Bo roń.

– Ale moż li wo ści są. Moż na ta kie spra wy ro bić.

TRUD NO ŚCI
Dziew czy ny, któ re by ły wer bo wa ne do pra cy w Pol sce czy w Gre cji,

od po cząt ku by ły do kład nie in stru owa ne, jak ma ją się za cho wać na wy -

pa dek za trzy ma nia przez po li cjan tów. Wie dzia ły, co mó wić: Je stem le -
gal nie, nikt mnie do ni cze go nie zmu sza. I to jest pierw sza trud ność. Bo

ni by są po krzyw dzo ny mi, a z dru giej stro ny nie czu ją się ta ki mi. Z tego

wy ni ka ko lej na trud ność. Co z ni mi zro bić po re ali za cji?

– Wcho dzi my do agen cji, ma my wszyst kich, ma my te dziew czy ny

i jest kla pa – opo wia da je den z po li cjan tów. – Bo one ja ko po krzyw -

dzo ne po win ny zo stać prze słu cha ne. Moż na im zo sta wić we zwa nia

do sta wie nia się na prze słu cha nie, ale czy przyj dą?

Wsa dza nie ich do sa mo cho dów i wie zie nie na ko men dę też nie

jest zgod ne z pra wem. Bo ta ka dziew czy na zło ży ze zna nia, a po tem

pój dzie do ad wo ka ta i zło ży skar gę, że zo sta ła za trzy ma na. 

– Szu ka się więc spo so bów... – mó wi po li cjant. – Pasz por tu za brać

nie moż na, cza sem ho tel się za ła twia. Praw da jest ta ka, że trze ba je

pil no wać, że by nie da ły dy la przed prze słu cha niem.

To jesz cze nie ko niec. Że by ich ze zna nia uznać za do wód, wy pa -

da ło by, że by je jesz cze prze słu chał sąd. Więc pro ku ra tor wnio sku je

do są du i wte dy cze ka się dwa ty go dnie.

– Tak to się od by wa. Raz mi się tyl ko zda rzy ło, że dziew czy ny zo -

sta ły przez sąd prze słu cha ne na stęp ne go dnia – mó wi po li cjant. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. www.sxc.hu
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For my roz li cze nia – LE ASING – ku pu ją cy uma wia się ze
sprze da ją cym na okre ślo ny pro cent od zy sków wy pra co wa -
nych przez sprze da ną ko bie tę, np. 10–20 proc. w roz li cze niu
mie sięcz nym lub ty go dnio wym. 
CE NY: są róż ne w za leż no ści od ja ko ści „to wa ru”. Mo gą wy -
no sić od 500 zł do 2000 USD

Za sa dy obo wią zu ją ce w agen cjach

W pra wie każ dej agen cji to wa rzy skiej ma miej sce han del ludź -
mi. Po li cjan ci uwa ża ją, że nie da się pro wa dzić te go ty pu dzia -
łal no ści bez ku po wa nia ko biet. Oto kil ka za sad, któ re w ta kich
agen cjach obo wią zu ją:
� za sa da per ma nent ne go na by wa nia ko biet – każ dy wła ści -
ciel agen cji, cho ciaż by miał ty siąc dziew czyn, ku pi na stęp ną.
Jest to dla nie go to war, z któ re go ma zysk. Nad wyż ki mo że
prze nieść do in nej swo jej agen cji lub sprze dać np. za gra ni cę;
� za sa da pa to lo gii śro do wi ska agen cji to wa rzy skich – nie
ma agen cji, w któ rych pa no wa ła by sie lan ka. Na wet tam, gdzie
są przy zwo ite wa run ki, ko bie ty są ofia ra mi prze mo cy, po bić,
zgwał ceń. Są ka ra ne i dys cy pli no wa ne nie tyl ko fi nan so wo.
Ogra ni cza im się wol ność, prze trzy mu jąc wbrew ich wo li, za bie -
ra pasz por ty, zmu sza do okre ślo nych za cho wań. Są na ra żo ne
na cho ro by, de wia cje róż nych klien tów, al ko ho lizm, nar ko ma -
nię, kon tak ty z prze stęp ca mi, nie po żą da ne cią że, abor cje; 
� za sa da szko le nia per so ne lu – pro sty tut ki i pre so nel agen -
cji są in stru owa ni, jak ma ją się za cho wać na wy pa dek za trzy -
mań przez Po li cję. Uczy się ich, jak ma ją ze zna wać;
� za sa da kon ku ren cji mię dzy agen cja mi – po szcze gól ne
agen cje to wa rzy skie lub ich kor po ra cje, usy tu owa ne na tym sa -
mym ob sza rze, za wsze ze so bą ry wa li zu ją. Do cho dzi do wza -

jem nych na jaz dów, na lo tów na agen cje, po bić, za bójstw, gróźb,
a na wet prób wy sa dza nia bu dyn ków kon ku ren cyj nej agen cji.
Agen cje na pusz cza ją na kon ku ren cję Po li cję i Straż Gra nicz ną,
a tak że gru py prze stęp cze, któ rych za da niem jest np. ścią ga nie
ha ra czu;
� za sa da zor ga ni zo wa ne go cha rak te ru dzia łal no ści agen -
cji to wa rzy skich – do brze pro spe ru ją ce agen cje roz wi ja ją się,
po zy sku ją no we lo ka le, łą czą się z in ny mi w du że sie ci, two rząc
kor po ra cje. Za ro bio ne pie nią dze są in we sto wa ne w le gal ne in -
te re sy. Zli kwi do wa ne agen cje to wa rzy skie zawsze się od ra dza -
ją, a ich wła ści cie le po wyj ściu na wol ność od ra zu re ak ty wu ją
dzia łal ność prze stęp czą; 
� za sa da mul ti prze stęp czej dzia łal no ści – bar dzo czę sto wła -
ści cie le agen cji to wa rzy skich zaj mu ją się prze my tem i han dlem
nar ko ty ka mi, han dlem bro nią, po peł nia ją prze stęp stwa go spo -
dar cze. Wła ści cie le agen cji, oso by ma jęt ne, są atrak cyj ni dla
róż nych grup prze stęp czych i trak to wa ni ja ko in we sto rzy;
� za sa da dba nia o bez pie czeń stwo agen cji – w nie któ rych
agen cjach jest za kaz roz pro wa dza nia nar ko ty ków, pro sty tut ki
nar ko man ki są wy rzu ca ne, di le rzy ma ją za kaz wstę pu. Wła ści -
cie le nie chcą w ten spo sób przy cią gać uwa gi Po li cji, co wię cej
– czę sto sa mi chcą się „ukła dać” z policjantami, że by nie mieć
pro ble mów z jej stro ny. W trak cie kon tro li nie ro bią pro ble mów,
idą chęt nie na współ pra cę lub ją po zo ru ją.

�
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– Udowodnienie sprawcom popełnienia przestępstwa
handlu ludźmi jest bardzo trudne – mówi podinsp.
Maciej Romanowski z Centralnego Zespołu do walki
z Handlem Ludźmi KGP. – Musimy nie tylko dotrzeć
do ofiar, ale skłonić je do złożenia zeznań. A one boją
się sprawców – często ich strach jest większy niż
krzywdy, jakich doznały.

Pomoc ofiarom
Ofia ry han dlu ludź mi po trze bu ją po mo cy. W 1995 r. z in -

spi ra cji Ho len der skiej Fun da cji Han dlu Ko bie ta mi

(STV) po wstał pierw szy w Eu ro pie Środ ko wej

i Wschod niej pro gram pre wen cji han dlu ko bie ta mi La Stra da.

Pro wa dzo ny był jed no cze śnie w Pol sce, Re pu bli ce Cze skiej

i w Ho lan dii. W cią gu ro ku ze spół La Stra dy zgro ma dził dane

(m.in. z Po li cji, In ter po lu, am ba sad, kon su la tów, a tak że

od sa mych ofiar) o roz mia rach, for mach i za kre sie han dlu

ludź mi w ce lu eks plo ata cji pro sty tu cji. 

Zda niem Pio tra Mie rec kie go, za stęp cy dy rek to ra De par ta -

men tu Po li ty ki Mi gra cyj nej MSWiA po wsta nie La Stra dy moż -
na uznać za po czą tek hi sto rii zor ga ni zo wa nych, pla no wa nych
dzia łań prze ciw ko han dlo wi ludź mi w Pol sce. Nie zna czy to, że
ta kie dzia ła nia w wy ko na niu służb od po wie dzial nych za ści ga -
nie te go prze stęp stwa nie mia ły miej sca. Jed nak po ja wie nie się
La Stra dy wią za ło się z no wym po dej ściem do zja wi ska i je go
ofiar.

Fun da cja Prze ciw ko Han dlo wi Ludź mi i Nie wol nic twu La

Stra da pro wa dzi dzia łal ność in for ma cyj ną i edu ka cyj ną do ty -

czą cą zja wi ska han dlu ludź mi. Za pew nia też po moc, w tym

praw ną, po krzyw dzo nym za rów no na szym oby wa te lom, jak

i cu dzo ziem com.

Dzię ki ame ry kań skim gran tom po wstał ho stel dla ofiar han -

dlu ludź mi. W ub.r. pie nią dze na je go dzia łal ność wy ło żył wo -

je wo da ma zo wiec ki. 

– W tym ro ku środ ki na funk cjo no wa nie ho ste lu obie ca ła

nam Kan ce la ria Pre mie ra – mó wi Ire na Da wid-Ol czyk z fun -

da cji. – Po cho dzić ma ją z re zer wy bu dże to wej pań stwa. 

�

Mię dzy na ro do wa Or ga ni za cja ds. Mi gra cji (IOM) po da je,

że ofia ra mi han dlu ludź mi pa da rocz nie od 700 tys. do 2 mln

ko biet, jed na czwar ta z nich po cho dzi z Eu ro py Wschod niej.

We dług In ter po lu oko ło 300 tys. ko biet z Eu ro py Środ ko wo -

-Wschod niej upra wia pro sty tu cję w kra jach Unii Eu ro pej skiej.

Ko mi sja Eu ro pej ska sza cu je, że gru py prze stęp cze czer pią ce

zy ski z pro sty tu cji spro wa dza ją do UE rocz nie od 50 tys.

do 120 tys. ko biet.

– Nie wia do mo, czy licz by po kry wa ją się ze sta nem fak tycz -

nym, gdyż bra ku je rze tel nych ba dań do ty czą cych zja wi ska

han dlu ludź mi – twier dzą pra cow ni ce La Stra dy. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK

La Stra da
Tel.: 0-22 628 99 99
Czyn ny ca łą do bę

Jak to działa
W pro ce de rze han dlu ludź mi Pol ska jest:
Kra jem do ce lo wym – głów nie dla ofiar po cho dzą cych z Bia ło ru si, Ukra -

iny, Buł ga rii, Ru mu nii, Moł da wii, Ro sji. Zda rza ją się też ofia ry z Ło twy,

Wiet na mu, Li twy, Sri Lan ki, Mon go lii, Ko sta ry ki.

Kra jem tran zy to wym – ofia ra mi han dlu ludź mi są oso by z Li twy, Ło -

twy i Moł da wii. Kra jem do ce lo wym są Niem cy. Punk tem prze rzu to wym

– oko li ce Świ no uj ścia i Szcze ci na.

Źró dłem po cho dze nia ofiar – są one wy wo żo ne głów nie do Nie miec.

Naj więk sza kon cen tra cja grup prze stęp czych zaj mu ją cych się wer bun -

kiem ofiar z Pol ski do Eu ro py Za chod niej wy stę pu je wzdłuż gra ni cy

z Niem ca mi (oko li ce Szcze ci na, Po zna nia i Go rzo wa Wiel ko pol skie go).

Me to dy dzia ła nia spraw ców:
• pro po no wa nie pra cy w agen cjach to wa rzy skich

• ogło sze nia pra so we o le gal nej pra cy za gra ni cą

• upro wa dze nie z uży ciem si ły

• upro wa dze nie po po da niu środ ków na sen nych

• zwa bie nie po przez wpro wa dze nie w błąd (urlop za gra ni cą).

Ofia ry (na pod sta wie ba dań po stę po wań kar nych pro wa dzo nych

w latach 1995–2006):

• wiek – 16–20 lat

• wy kształ ce nie – pod sta wo we

• sta tus ma te rial ny – ni ski

Ce na – 1000–2000 eu ro za do star cze nie jed nej ko bie ty.

W więk szo ści wy pad ków świa do me ce lu wy jaz du za gra ni cę i ro dza ju wy -

ko ny wa nej tam pra cy. �

oprac. AK
źró dło: „Han del ludź mi w Pol sce” – ma te ria ły do ra por tu opra co wa ne w Ze spo le

do spraw Han dlu Ludź mi De par ta men tu Po li ty ki Mi gra cyj nej MSWiA, wy da ne w ra mach
re ali za cji Kra jo we go Pro gra mu Zwal cza nia i Za po bie ga nia Han dlo wi Ludź mi 

na la ta 2007–2008
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woj. dolnośląskie 0

woj. lubuskie 
11

woj. wielkopolskie 1

woj. pomorskie 0

Liczba zrealizowanych spraw o handel ludźmi  w 2008 roku

woj. kujawsko-
-pomorskie 0

woj. łódzkie 1

Polska 60

woj. mazowieckie 2

KSP Warszawa 4

woj. lubelskie 1

woj. podkarpackie 
0woj. małopolskie

11

woj. 
świętokrzyskie 0

woj. śląskie
0

woj. opolskie 
3

woj. podlaskie 0

woj. warmińsko-mazurskie 0
woj. zachodniopomorskie 

26

źródło: KGP
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Trzech naszych na pudle!
Mi ło nam do nieść, że asp. Prze my sław „Woj na” Woj now ski z KWP

w Po zna niu, któ re go przed sta wia li śmy na na szych ła mach w lip cu

ub.r. („Woj na ze zło tem” – „Po li cja 997” nr 7) po twier dził swo ją wy -

so ką for mę na ostat nich Mi strzo stwach Eu ro py w Bra zy lĳ skich Jiu-

-Jit su. Za wo dy od by ły się w dniach 30 stycz nia – 1 lu te go br. 

w Li zbo nie. „Woj na” wy wal czył, po dob nie jak rok te mu, zło to w wa -

dze do 100,5 kg! Tym ra zem ry wa li zo wał w bar dziej za awan so wa nej

ka te go rii pur pu ro wych pa sów (rok te mu był po sia da czem nie bie skie -

go pa sa). Dru gi zło ty me dal zdo był w ka te go rii OPEN, gdzie zmie -

rzy li się zwy cięz cy wszyst kich wag pur pu ro wych pa sów. Pol ski

po li cjant oka zał się naj lep szy! 

Dzię ki na sze mu lip co we mu ar ty ku ło wi kon takt z „Woj ną” na wią -

zał asp. sztab. Wal de mar Li jew ski, za pa le niec i pro pa ga tor spor tów

eks tre mal nych i sztuk wal ki, na co dzień in struk tor Za kła du Tak ty -

ki i Tech nik In ter wen cji SP w Pi le. Do Por tu ga lii po je cha li ra zem.

Wal de mar Li jew ski przy wiózł brą zo wy me dal w ka te go rii nie bie skich

pa sów w wa dze do 94 kg. 

To nie ko niec suk ce sów pol skich po li cjan tów. Ko lej ny me dal z mi -

strzostw przy wiózł sierż. Pa weł „Pi cas so” Pi larz z OPP w Po zna niu.

Za jął trze cie miej sce w ka te go rii nie bie skich pa sów w wa dze

do 100,5 kg. Wszy scy trzej funk cjo na riu sze star to wa li w bar wach klu -

bu Gra cie Bar ra Po land Te am Dra cu li no, któ re go re pre zen ta cja wy -

wal czy ła łącz nie 9 me da li. 

Trzech pol skich po li cjan tów – czte ry me da le! Oby tak da lej. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. Gra cie Bar ra Po znań

BOA gó rą!
6 i 7 lu te go br. roz gry wa ny był w War sza wie Tur niej Ha lo wej

Pił ki Noż nej Służb Mun du ro wych. Pa tro nat pra so wy nad za wo -

da mi ob ję ła na sza re dak cja. 

Pierw sze miej sce zdo by ła dru ży na Biu ra Ope ra cji An ty ter-

ro ry stycz nych KGP, któ ra w fi na łach po ko na ła ze spo ły: CSP 

w Le gio no wie (2:0) i KSP (1:0). Dru gą lo ka tę wy wal czy ła 

le gio now ska szko ła, a trze cią war szaw scy po li cjan ci. Na stęp ne 

po zy cje za ję ły ko lej no re pre zen ta cje: CBŚ, Nad wi ślań skie go

Od dzia łu SG i CBA. 

Naj lep szym bram ka rzem tur nie ju zo stał Ro bert Zię ba (BOA),

a naj lep szym za wod ni kiem Da riusz Pi wo wa rek (CBŚ), któ re mu

sta tu et kę wrę czy ła re dak tor na czel na „Po li cji 997” Ire na Fe do -

ro wicz. Kró lem strzel ców oka zał się Pa weł Ob szań ski (CSP),

a za wod ni kiem Fa ir Play Mi ro sław Ko ne fał (BSW KGP). Za dru -

ży nę Fa ir Play uzna no ze spół BLP KGP. �

P. Ost. 
zdj. au tor

SPORT Walczyli w lutym POLICJA 997       marzec 2009 r.20

Najlepszy bramkarz turnieju
na rękach kolegów

Policyjni medaliści – od lewej Waldemar Lĳewski, Przemysław
Wojnowski i Paweł Pilarz

Szu so wa li w Prze my ślu
III Spar ta kia da Służb Mun du ro wych od by ła się w koń cu stycz -

nia w Prze my ślu. 188 mun du ro wych nar cia rzy z Po li cji, Stra ży Po -

żar nej, Stra ży Gra nicz nej i Izby Cel nej ry wa li zo wa ło w trzech

gru pach: „VIP”, ko biet i męż czyzn. O zwy cię stwie de cy do wał naj -

lep szy czas osią gnię ty w dwóch zjaz dach. Zjaz dy nar ciar skie od by -

wa ły się w do sko na łej at mos fe rze spor to wej ry wa li za cji. Naj lep si

po li cjan ci to Da riusz Wło dar czyk z Ustrzyk Dol nych i Ma riusz

Kra mar czyk z Ja sła. Wśród pań, a by ło ich tyl ko osiem, naj szyb szą

po li cjant ką by ła Ewa Ar ma ta z Kro sna. Im pre zę zor ga ni zo wa li

stra ża cy z Ko men dy Miej skiej PSP w Prze my ślu przy udzia le po -

li cjan tów z KWP w Rze szo wie. �

KWP w Rze szo wie
III Spartakiadę Służb Mundurowych zorganizowali strażacy 
i policjanci z Przemyśla 
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Pomagamy rodzinom zaginionych

STANISŁAW
WŁADYSŁAW
KOT
z Końskich (woj.
świętokrzyskie).
Zaginął 7 maja
1995 r. Ma 64 lata.
Wzrost 182 cm,
oczy niebieskie.
Znaki szczególne:
brak uzębienia,
nieskoordynowane
ruchy. 

EDWARD
PAWŁOWSKI
ze Stargardu
Szczecińskiego.
Zaginął
24 stycznia 2009 r.
Ma 71 lat.
Wzrost 178 cm,
oczy niebieskie. 

GRZEGORZ
ALEKSANDER
POTASZKIN
z Połchowa 
(woj. pomorskie).
Zaginął 22 grudnia
2008 r. Ma 30 lat.
Wzrost 175 cm,
oczy niebieskie. 

WIESŁAWA
BARTOSIK-
-CIEŚLICZKA
z Łodzi. 
Zaginęła
31 stycznia 2009 r.
Ma 35 lat.
Wzrost 164 cm,
oczy szare. 

JANUSZ TABISZ
ze Szczecina.
Zaginął
30 stycznia 2009 r.
Wzrost 180 cm,
oczy piwne. Znaki
szczególne: brak
kawałka palca
lewej ręki. 

MARIANNA
WITKOWSKA
z Dzikowa 
(woj. zachodnio-
pomorskie).
Zaginęła
20 listopada 2008 r.
Wzrost 165 cm,
oczy niebieskie.
Znaki szczególne:
blizna na prawym
przedramieniu.

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

To przełom w głośnej sprawie
zabójstwa Krzysztofa
Olewnika. 13 lutego br. do aresztu
trafił Jacek K., wspólnik
i przyjaciel ofiary. 

Gdań ska pro ku ra tu ra za rzu ca mu

udział w upro wa dze niu przy ja cie -

la oraz o współ udział w zor ga ni zo -

wa nej gru pie prze stęp czej, któ ra

po rwa ła i za bi ła Krzysz to fa. Ro dzi -

na Olew ni ków od po cząt ku uwa ża ła, że

mo że on mieć udział w upro wa dze niu

Krzysz to fa. Wło dzi mierz Olew nik, 

oj ciec po rwa ne go, nie raz mó wił, że

w ze zna niach Jac ka K. jest du żo nie ści -

sło ści. Je go na zwi sko prze wi ja ło się

w ak tach spra wy, wąt pli wo ści co do

je go ro li mie li rów nież pro ku ra to rzy.

Do tej po ry nie by ło wy star cza ją cych

do wo dów. Tyl ko po szla ki. Naj waż niej -

sze to: po po rwa niu Krzysz to fa, 27 paź -

dzier ni ka 2007 r., Jacek K. pierw szy

przy cho dzi do do mu Olew ni ka, za miast

wejść do środ ka, dzwo ni po oj ca

Krzysz to fa. Je go sa mo chód jest

przed do mem Krzysz to fa dwie go dzi ny

wcze śniej – tak ze znał świa dek. Po tem

in ny świa dek wi dzi go w War sza wie,

jak roz ma wia z jed nym z po ry wa czy.

Bil lin gi po twier dza ją, że w przed dzień

i w noc po rwa nia te le fon Jac ka K. 

łą czył się z te le fo nem jed ne go z po-

ry wa czy. To K. zo stał wy zna czo ny

do kon tak tów z po ry wa cza mi, to on

wozi okup, ale część in for ma cji ukry wa

przed ro dzi ną Krzysz to fa.

Ta kie by ły po szla ki. Te raz, jak za pew -

nił za stęp ca pro ku ra to ra ge ne ral ne go

Je rzy Szy mań ski, są do wo dy.

– Sąd za sto so wał tym cza so wy areszt

w sto sun ku do oso by, któ rej do tej po ry

za rzu tu współ udzia łu w prze stęp stwie

nie po sta wio no. Prze łom po le ga na tym,

że pro ku ra tor ze brał wy star cza ją ce 

do wo dy, aby tej oso bie po sta wić za rzut

– mó wił dzien ni ka rzom pro ku ra tor 

Szy mań ski.

Ja kie, nie wia do mo. Pro ku ra tu ra nie

zdra dza szcze gó łów po stę po wa nia.

Nad spra wą pra co wa ła spec gru pa 

po wo ła na przez ko men dan ta głów ne go

Po li cji. Wła dze wię zien nic twa za po wie -

dzia ły, że w za kła dzie kar nym wo bec

Jac ka K. ma ją zo stać za sto so wa ne środ ki

umoż li wia ją ce nad zór przez ca łą do bę,

po dej rza ny zo sta nie za kwa li fi ko wa ny do

ka te go rii „N”.

Obroń ca Jac ka K. zło żył za ża le nie

na po sta no wie nie są du o aresz to wa niu.

Uwa ża, że nie ma pod staw do je go sto -

so wa nia.

Zba da niem oko licz no ści po rwa nia

i za bój stwa Krzysz to fa Olew ni ka, nie do -

cią gnię cia mi w pra cy Po li cji, pro ku ra tu -

ry i Służ by Wię zien nej, zaj mie się

rów nież sej mo wa ko mi sja śled cza. �

AK

Przyjaciel Jacek K.

ZAGINIENI
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Pre wen cja kry mi nal na, zwłasz cza wśród mło dych lu dzi, to or ka

na ugo rze – mó wią czę sto ci, któ rzy zaj mu ją się nią na co dzień.

Przed sta wia my więc kil ka ak cji pro fi lak tycz nych do ty czą cych

dwóch za gad nień: jaz dy po spo ży ciu al ko ho lu i za ży wa nia nar ko ty -

ków. Do wy ko rzy sta nia, gdy brak wła snych po my słów, i do prze my -

śleń tak że. 

JAK W HOR RO RZE
Czę sto sto so wa ną me to dą edu ko wa nia by wa te ra pia szo ko wa.

W ośrod kach szko le nia kie row ców w cza sie za jęć moż na na po tkać

np. pre zen ta cję przy go to wa ną przez sto łecz ną dro gów kę. Ze wzglę -

du na dra stycz ne sce ny ro dem z hor ro rów jej oglą da nie jest do bro wol -

ne. Zma sa kro wa ne cia ła, roz trza ska ne sa mo cho dy, wor ki ze zwło ka mi

– wszyst ko po to, by uzmy sło wić przy szłym kie row com skut ki szyb -

kiej jaz dy. Po dob ne ma te ria ły zo ba czy się na kur sach zdej mu ją cych

punk ty kar ne. Czy prze ma wia ją one do kie row ców? To już za le ży

od czło wie ka i je go wy trzy ma ło ści psy chicz nej.

Roz ma icie też re ago wa no na le żą cy przy dro dze czar ny wo rek

do złu dze nia przy po mi na ją cy ten na zwło ki. Je sie nią ja dą cy przez

Piotr ków Try bu nal ski po dwóch stro nach jezd ni, obok wor ka, mo gli

za uwa żyć „ze gar śmier ci” – plan szę z licz bą ofiar śmier tel nych w tym

miej scu i ape lem, by go za trzy mać. Za zna czo no, że to ofia ry al ko ho -

lu, w do my śle: nie trzeź wi kie row cy i ci, któ rzy zgi nę li w spo wo do wa -

nych przez nich wy pad kach. 

KRZY ŻE, ZNI CZE I OPO WIE ŚCI
Ja dąc przez Wałcz (woj. za chod nio po mor skie) w oko li cach dnia

Wszyst kich Świę tych le piej prze strze gać prze pi sów dro go wych. Jeśli

nie, pod czas kon tro li dro go wej trze ba wy słu chać po ucze nia od...

dzie ci. Za trzy ma ni kie row cy mu szą też za pa lić świecz kę pod brzo zo -

wym krzy żem z ta blicz ką „Za ofia ry, któ re zgi nę ły w wy pad kach”.

Po li cjan ci, wspól nie z Mło dzie żo wą Gru pą Po li cyj ną z pa ra fii św. An -

to nie go w Wał czu (pi sa li śmy o nich w paź dzier ni ku 2006 r. w art.

„Po li cjan ci” w ha bi tach) po raz trze ci zor ga ni zo wa li ta ką ak cję w miej -

scach o du żym na tę że niu ru chu. I jak co ro ku w mniej szo ści by li ci,

któ rzy je cha li zgod nie z prze pi sa mi. 

W tym sa mym cza sie po li cjan ci rd na Ślą sku pod czas kon tro li roz -

da wa li zni cze z na pi sem „Za pal tym, co nie do je cha li”, a w KMP

w Płoc ku przy go to wa no ulot ki „O czym opo wia da ją przy droż ne

krzy że”. Choć opi sa ne w nich hi sto rie są wy my ślo ne, to po ich prze -

czy ta niu nie trud no so bie wy obra zić, że po dob ne zda rze nia ma ją

miej sce co dzien nie. Z krzy ża mi przy dro gach wszy scy zdą ży li się

już oswo ić na ty le, że wła ści wie nie wy wo łu ją one żad nych emo cji.

Jed nak gdy uświa do mi my so bie, że za każ dym z nich stoi tra ge dia

nie tyl ko spraw cy i ofia ry, lecz tak że ich bli skich, to mo że zdej mie -

my no gę z ga zu. O tym wła śnie jest film ślą skiej KWP Jed na se kun -
da – ca łe ży cie.

ŻY WE ŚWIA DEC TWA
Film po wstał w lu tym 2008 r., pre mie rę miał w mi nio ne wa ka cje. Po -

mysł był pro sty: po ka zać, że pi ja ni kie row cy do pro wa dza ją nie tyl ko

do tra ge dii na dro gach, ale i po za ni mi. Naj bar dziej za pa da ją w pa -

mięć wy po wie dzi dwóch spraw ców wy pad ków, Paw ła i Grze go rza

(imio na zmie nio ne, ale hi sto rie praw dzi we). Pierw szy z nich po trą -

cił pod wpły wem al ko ho lu trzy oso by, a dru gi, jak mó wi, nie zda wał

so bie spra wy, że pi wo wy pi te ra no zostanie w organizmie aż do

wieczora. Obaj od by wa ją ka ry wię zie nia i wy zna ją, że bar dzo ża łu ją

tego, co zro bi li. Oprócz dwóch osa dzo nych ży we świa dec twa cier -

pie nia da ją Ka sia, któ ra w wy pad ku spo wo do wa nym przez pi ja ne go

kie row cę stra ci ła oj ca i cio cię, oraz Piotr, po szko do wa ny w wy pad ku. 

Do wszyst kich tych osób do tarł kom. Ro bert Ta ra pacz z wy dzia łu

rd ślą skiej ko men dy wo je wódz kiej, po my sło daw ca fil mu. 

– Chcie li śmy po ka zać, że sta ra my się tak że mó wić w in ny spo sób

do lu dzi, a nie tyl ko sto so wać wo bec nich re pre sje – mó wi kom. Ta -

ra pacz. – Na si bo ha te ro wie, mi mo że by ło to dla nich po now ne roz -
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Edu ko wa nie szo kiem
Szukasz pomysłu na zajęcia profilaktyczne z młodzieżą? Zamiast prosić dzielnicowego o pogadankę, 
możesz zabrać klasę na przejażdżkę trolejami, pokazać jej dobrze zrealizowany film, 
a potem chwilę o tym wszystkim podyskutować.

Wałcz

Płock
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dra py wa nie ran, zgo dzi li się na wy stą pie nie w fil mie. Pa nią Ka się

prze ko na ło to, że je śli w ten spo sób ura tu je choć jed ną oso bę, to już

du żo.

Naj trud niej szło z osa dzo ny mi: trze ba by ło nie tyl ko ich prze ko nać

do mó wie nia przed ka me rą, ale i za po znać się z ak ta mi ich spraw.

Jak pod kre śla mł. asp. Mi ro sław Fi la z wy dzia łu pre zy dial ne go ślą -

skiej KWP, od po wie dzial ny za mon taż

fil mu, ofia ry ta kich wy pad ków to

zawsze wię cej niż tyl ko dwie oso by:

spraw ca i po szko do wa ny. 

– Tak jak mó wi ty tuł fil mu, jed -

na se kun da za sta no wie nia mo że zmie -

nić czy jeś ca łe ży cie, ura to wać je lub

znisz czyć. 

Do dat ko wym atu tem fil mu, oprócz

świa dectw, jest też pio sen karz Ja cek

Łasz czok, bar dziej zna ny ja ko Sta -

chur sky. Je go mu zy kę sły chać w tle,

a on po ja wia się w epi zo dzie ja ko przy kład ny kie row ca, któ ry nigdy

nie pro wa dzi po al ko ho lu. Pły tę z fil mem Sta chur sky pusz cza

przed swo imi kon cer ta mi. 

ŚWIAT PRZEZ AL KO GO GLE
Jak jeź dzi się po al ko ho lu moż na (na trzeź wo!) prze ko nać się

w Mal bor ku. Wła ści ciel jed nej ze szkół na uki jaz dy za pro po no wał

mło dzie ży lek cje bez piecz nej jaz dy z udzia łem m.in. al ko go gli

i tro le jów. Pierw sze to spe cjal ne oku la ry, któ re uzmy sła wia ją, jak

wi dzi świat oso ba z 1,5 pro mi la al ko ho lu we krwi. Dru gie – kół ka

przy mo co wa ne za miast tyl nych kół sa mo cho du, sy mu lu ją ce wpad -

nię cie au ta w po ślizg. Zda niem za rów no wła ści cie la szko ły, jak i ko -

men dy po wia to wej w Mal bor ku, któ ra włą czy ła się w ten po mysł,

za ję cia ta kie dzia ła ją na wy obraź -

nię mło dych lu dzi i, być mo że,

spo wo du ją, że za sta no wią się oni

chwi lę, nim sią dą za kie row ni cą

po kie lisz ku. 

– Po kaz kie ru je my do osób, któ -

re ukoń czy ły 17 lat. Nie uczy my,

jak jeź dzić au tem, tyl ko po ka zu je -

my, co się z nim dzie je w eks tre -

mal nych sy tu acjach – tłu ma czy

Mi ro sław Ma rach, wła ści ciel szko ły. – Oprócz szko ły na uki jaz dy

udzie lam też po mo cy dro go wej i dość się na pa trzy łem na skut ki pro -

wa dze nia sa mo cho du pod wpły wem al ko ho lu czy prze kra cza nia do -

zwo lo nej pręd ko ści. 

Po kaz skła da się z czę ści teo re tycz nej i prak tycz nej: w pierw szej

mło dzież oglą da dwa fil my (je den ze sce na mi z miejsc wy pad ków

dro go wych, dru gi o lu dziach wy ko nu ją cych naj pierw ma new ry

na trzeź wo, a po tem po al ko ho lu). W czę ści prak tycz nej ucznio wie

mo gą spró bo wać jaz dy au tem z tro le ja mi oraz w al ko go glach. Ci, któ -

rzy nie ma ją pra wa jaz dy, al ko go gle mo gą wy ko rzy stać na kom pu te -

ro wym sy mu la to rze na uki jaz dy. Do tej po ry w po ka zie wzię ły udział

trzy ze spo ły szkół, a na wio snę do łą czą do nich ko lej ne.

ŻY CIE TO NIE GRA
Jak wi dać, spo tka nia z mło dzie żą mo gą być in spi ra cją. Po dob nie było

w El blą gu: po za ję ciach z kla są o pro fi lu ko mu ni ka cja me dial na w el -

blą skim II LO po wstał sce na riusz do fil mu edu ka cyj ne go. Ro man

Kraw czyń ski, dziś eme ry to wa ny po li cjant, a do 2006 r. kie row nik Po -

li cyj nej Izby Dziec ka KMP w El blą gu, na pi sał go na pod sta wie akt

swo ich „pod opiecz nych”. W skró cie film Ży cie jest jed no – to nie gra
opo wia da o troj gu uczniach, któ rych uza leż nie nie od nar ko ty ków

do pro wa dzi ło do kon -

flik tów z pra wem,

a w efek cie skoń czy ło

się po praw cza kiem

dla dwóch chłop ców

i opie ką ku ra to ra dla

dziew czy ny. Ni by nic

no we go, ale do brze

opo wie dzia na i zre ali -

zo wa na hi sto ria przy -

ku wa uwa gę: jak

po to czą się lo sy bo ha -

te rów, czy uda im się wyjść na pro stą? 

– Sa me zdję cia do fil mu za bra ły nam po nad osiem mie się cy – opo -

wia da Ro man Kraw czyń ski. – Po cząt ko wo trwał po nad go dzi nę, ale

skró ci li śmy go do 37 mi nut, by móc wy świe tlać na lek cjach i by zo -

stał jesz cze czas na dys ku sję. 

Po za mło dzie żo wą mu zy ką, do bra ną przez uczniów, to też film

o El blą gu: krę co no go nie tyl ko w ple ne rach, ale w szko le, ko men -

dzie, są dzie, szpi ta lu, ka fej ce in ter ne to wej czy dys ko te kach. Do

kilku scen za pro szo no mło dzież z do mu dziec ka oraz pie lę gniar ki

czy ad wo ka tów. Sam po my sło daw ca za grał sę dzie go, a ko le dzy z ko -

men dy wcie li li się w ro le pro ku ra to rów, ad wo ka tów i... po li cjan tów

prze słu chu ją cych mło de go prze stęp cę. 

Choć film miał pre mie rę w kwiet niu 2006 r. (w jed nym z el blą -

skich kin!), to na dal jest w uży ciu: pły ty są w szko łach ca łe go wo je -

wódz twa; po ka zu je się go też ro dzi com na wy wia dów kach. Oni

oczy wi ście od bie ra ją go zu peł nie ina czej niż ich po cie chy. 

– Sce na w dys ko te ce wy da je się do ro słym zbyt dłu ga i mo no ton -

na – wy ja śnia pod kom. Ma rek Cie ślak, obec ny kie row nik Izby Dziec -

ka KMP w El blą gu. – Jed nak ce lo wo zo sta ła przy go to wa na wła śnie

w ta ki spo sób – z my ślą o ro dzi cach. To ide al ne wpro wa dze nie ich

w pro ble ma ty kę nar ko ty ków wśród mło dych. Gdy na spo tka niach

py tam ro dzi ców, czy wie dzą, jak wy glą da dzi siej sza dys ko te ka, oka -

zu je się, że za trzy ma li się na eta pie gra mo fo nu bam bi no – śmie je się

pod kom. Cie ślak. 

Dla mło dych są waż ne ostat nie sce ny, któ re ma ją im uzmy sło wić,

że je den nie roz waż ny krok w mło do ści mo że mieć skut ki w dal szym

ży ciu. Na przy kład po ja wią się pro ble my ze zna le zie niem pra cy dla

osób ka ra nych. Film więc nie koń czy się szczę śli wie, ale praw dzi wie.

GRA TU LA CJE DLA PO LI CJI
Być mo że opi sa ne po my sły nie spo wo du ją, że na dro gach bę dzie

mniej pi ja nych kie row ców, bę dzie my jeź dzić ostroż niej i wol niej,

a di le rzy nar ko ty ków znik ną ze szkol nej rze czy wi sto ści. Jed nak po -

li cjan ci pra cu ją cy z mło dzie żą mó wią, że wi dać po wo li jej więk szą

świa do mość praw ną – mło dzi zna ją swo je pra wa, ale bra ku je im jesz -

cze zna jo mo ści obo wiąz ków. Dla te go wciąż trze ba im po wta rzać, że

po sia da nie nar ko ty ków, na wet na tzw. wła sny uży tek, jest ka ral ne,

a po bi cie ko le gi i za bra nie mu ko mór ki to prze stęp stwo za gro żo ne

po praw cza kiem lub po zba wie niem wol no ści na 12 lat.

Ro man Kraw czyń ski wspo mi na, jak pod czas re ali za cji el blą skie go

fil mu aku rat dy żu ro wał na in fo li nii po li cyj nej. 

– Ode bra łem te le fon… z gra tu la cja mi. Ja kiś pan do ce nił szyb kie

za trzy ma nie wan da li de wa stu ją cych przy sta nek – opo wia da. – I tyl -

ko dzi wił się, cze mu kil ka ra zy tłu kli tę sa mą szy bę, za nim nad je -

chał ra dio wóz – nie za uwa żył krę cą ce go to wszyst ko ka me rzy sty

i wziął fil mo wą sce nę za rze czy wi stość… �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. KPP w Wałczu, KMP w Płocku, KWP w Ka to wi cach, 

KPP w Mal borku, KMP w El blągu
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Nic nie robić, do niczego nie dążyć, wyłączyć
myśli, wyobraźnię – po prostu oderwać się
od świata zewnętrznego – to coś, czego
potrzebujemy wszyscy. 

Tore laks, czy li stan, w któ rym eli mi nu je my na -

prę ża nie mię śni przy rów no cze snym świa do -

mym ob ni ża niu ak tyw no ści my śli. Czu je my

się wte dy wy po czę ci, od prę że ni, wy ci sze ni, we wnętrz nie

uspo ko je ni. A to po zy tyw nie wpły wa na na sze mię śnie

(szcze gól nie gło wy, tu ło wia, twa rzy oraz klat ki pier sio wej

i brzu cha), a tak że na pra cę or ga nów we wnętrz nych

(jelit, żo łąd ka). Po pra wia się sa mo po czu cie (ob ni ża się

po ziom lę ku, ne ga tyw ne my śli od su wa ją się, na bie ra my

dy stan su do co dzien nych prze żyć i emo cji), le piej ukła -

da ją się nam kon tak ty z ludź mi.

Z DY STAN SU
Je że li chce my od nieść ko rzy ści z upra wia nia ja kiej kol -

wiek od mia ny tre nin gu re lak sa cyj ne go, a jest ich spo ro,

ćwi cze nia trze ba wy ko ny wać sys te ma tycz nie. I pa mię -

tać, że mo gą one po móc uzy skać we wnętrz ny spo kój,

po pra wić sa mo po czu cie, zwięk szyć ak cep ta cję sie bie.

Nie za stą pią nam jed nak bra ku hie rar chii ce lów i war -

to ści. Nie ochro nią od cio sów ży cia, ale po zwo lą je le -

piej zno sić.

– Pa mię taj my, że re laks nie jest spo so bem na roz wią -

zy wa nie pro ble mów, a je dy nie po ma ga le piej znieść

trud ną sy tu ację lub na brać do niej dy stan su – mó wi mł.

insp. Mał go rza ta Chmie lew ska, na czel nik Wy dzia łu Psy -

cho lo gów Po li cyj nych w Biu rze Kadr i Szko le nia KGP.

WARSZ TA TY
Po nad 180 psy cho lo gów (na jed ne go przy pa da śred nio

pra wie 7000 po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji) pro wa dzi

róż no rod ne dzia łania. Udzie la ją m.in. po rad, kon sul ta -

cji, pro wa dzą psy cho te ra pię, po dej mu ją in ter wen cje 

psy cho lo gicz ne po zda rze niach trau ma tycz nych, w sy tu -

acjach kry zy so wych i kon flik to wych. Zaj mu ją się psy cho -

edu ka cją, m.in. w za kre sie pro fi lak ty ki stre su. Po li cyj ni

psy cho lo go wie pro wa dzą też szko le nia dla ka dry kie row -

ni czej. Do ty czą one sto sun ków mię dzy ludz kich w ze -

spo le, sku tecz ne go by cia prze ło żo nym, mo ty wo wa nia

pod wład nych do wy ko ny wa nia za dań, or ga ni za cji ich cza -

su pra cy. Wspo ma ga ją po li cjan tów służ by kry mi nal nej

i pre wen cyj nej w wy ko ny wa nych czyn no ściach. Bio rą

udział w przy go to wa niu stra te gii pro wa dzo nych czyn no -

ści pro ce so wych, spo rzą dza ją por tre ty psy cho lo gicz ne

nie zna nych spraw ców prze stępstw, ana li zu ją ma te ria ły

ope ra cyj ne na po trze by tak ty ki i czyn no ści ope ra cyj no -

-roz po znaw czych. Bio rą udział w cha rak te rze kon sul tan -

tów w pro wa dzo nych ne go cja cjach po li cyj nych.

W ko lej nych nu me rach „Po li cji 997” przed sta wiać

będziemy tech ni ki re lak sa cyj ne pre zen to wa ne pod czas

warsz ta tów an ty stre so wych, a tak że wy bra ne za gad nie -

nia po ru sza ne pod czas szko leń dla ka dry kie row ni czej

Po li cji. �

GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. Andrzej Mitura
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Ła twiej znieś
Po móż so bie sam
W pra cy – trzy mi nu ty dla sie bie

1. Usiądź pro sto na brze gu krze sła. Uśmiech nĳ się.
2. Od dy chaj. Weź pięć wol nych, głę bo kich od de chów i oczyść swój umysł ze
wszyst kich trosk i my śli. Prze stań my śleć o tym, czym się przed chwi lą zaj mo -
wa łeś.
3. Unieś rę ce tak, by do tknąć ra mio na mi uszu. Na pi naj mię śnie rąk i ra mion
przez pięć se kund. Roz luź nĳ się. Na stęp nie wy cią gnĳ rę ce przed sie bie i zno -
wu na pi naj mię śnie przez pięć sekund. Roz luź nĳ się. Po wtórz kil ka ra zy.
4. Unieś po wtór nie ra mio na, po tem wy cią gnĳ rę ce w bok. Na pi naj i roz luź niaj
na prze mian przez pięć se kund mię śnie rąk i ra mion. Jed no cze śnie rób de li -
kat ne skrę ty gło wą – dwa ra zy w pra wo i dwa ra zy w le wo. Nie za po mi naj o od -
de chu.
5. Wy cią gnĳ rę ce nad gło wę i uda waj, że uży wasz ich do wspi na nia się po dra -
bi nie. Wol no i ryt micz nie rób to przez dzie sięć se kund. Po tem roz luź nĳ się.
6. Patrz pro sto przed sie bie, sie dząc wciąż na brze gu krze sła. Po wo li i ostroż -
nie wy ko naj skręt w pra wo tak da le ko, jak mo żesz, pró bu jąc chwy cić opar cie
krze sła. Powtórz w lewo.
7. Unieś pra wą no gę. Wy ko naj krą że nie sto pą pięć ra zy. Po wtórz ćwi cze nie
z le wą no gą. Unieś obie no gi. Pod cią gnĳ pal ce stóp do sie bie tak, by po czuć
na pię cie w łyd kach. Wy trzy maj w tej po zy cji przez pięć se kund. Po tem roz luź -
nĳ się. Po wtórz ca łe ćwi cze nie.
8. Wy obraź so bie, że je steś w ja kimś mi łym i spo koj nym miej scu. Za mknĳ
oczy. Roz luź nĳ każ dą część cia ła, w któ rej czu jesz na pię cie. Od dy chaj wol no
i głę bo ko.
9. Wróć do swo ich za jęć wy po czę ty i zre lak so wa ny. Sto suj ten re laks, gdy czu -
jesz, że na pię cie ro śnie.

Przy kom pu te rze

1. Siedź z wy pro sto wa nym krę go słu pem. 
2. Po każ dej go dzi nie pra cy zrób pię cio mi nu to wą prze rwę. 
3. Gdy po czu jesz, że two je oczy są zmę czo ne, za słoń je dłoń mi na chwi lę. 
4. Rób so bie prze rwy na szyb kie mru ga nie.
5. Jak naj czę ściej patrz w dal. Wy glą daj co ja kiś czas przez okno. Za mknĳ
oczy i wy obraź so bie, że pa trzysz w dal. 
6. Po staw przy kom pu te rze ulu bio ną zie lo ną ro śli nę i rób so bie prze rwy, by
na nią po pa trzeć.
7. W cza sie przerw w pra cy ry suj na pa pie rze ko ła róż nej wiel ko ści. W trak cie
ry so wa nia sta raj się wo dzić za ni mi wzro kiem.
8. Kup so bie trój wy mia ro we ob raz ki i od cza su do cza su patrz na nie.
9. Za fun duj swo im oczom gim na sty kę. Spójrz w gó rę, po tem w dół, w le wo,
w pra wo, w le wy dol ny róg, w pra wy dol ny róg. Na ko niec ry suj ocza mi ko ła –
w jed ną i w dru gą stro nę.
10. Roz luź nĳ kark. Gło wę zwróć w le wo. Chwyć moc no pra wą rę ką le wy mię -
sień kap tu ro wy (mię sień mię dzy szy ją a ra mie niem). Od wra caj gło wę w dru -
gą stro nę i wy pusz czaj po wie trze. To sa mo po wtórz z pra wym mię śniem.
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eść cio sy Jak so bie ra dzę ze stre sem?
– mó wią uczest ni cy warsz ta tów an ty stre so wych zor ga ni zo wa nych przez po li cyj nych
psy cho lo gów:

Pa weł, po li cjant ope ra cyj ny:
– Sto su ję dwie me to dy: „za rzu ca nie ko twi cy” (ko ja rze nie bodź ców, czy li te go, co

na nas od dzia łu je, z na szą re ak cją – red.) i wy rzu ca nie z sie bie ne ga tyw nych emo cji.

Je że li mam wię cej wol ne go cza su, to rów nież ćwi cze nia od de cho we. Po le cam – na -

praw dę przy no szą efek ty.

Prze mek, po li cjant pio nu kry mi nal ne go:
– Warsz ta ty zwięk szy ły mo ją świa do mość stre su ją cych mnie sy tu acji, któ re do tej

po ry by ły dla mnie czymś na tu ral nym. Na no wo uło ży łem swo ją hie rar chię czyn ni -

ków stre su ją cych. To, co mnie stre so wa ło, tak na praw dę oka za ło się ma ło waż ne.

Te raz ła twiej mi re ali zo wać pew ne za gad nie nia, któ re wcze śniej wy wo ły wa ły u mnie

stres. 

Przed za śnię ciem słu cham przez go dzi nę mu zy ki – to rów nież je den ze spo so bów

re lak sa cji. Za kła dam słu chaw ki i od da ję się spo koj nym dźwię kom. Le piej śpię, już

nie bu dzę się w no cy.

W cią gu dnia, mi mo że mam ma łe dzie ci, sta ram się zna leźć kil ka mi nut dla sie -

bie, aby się wy ci szyć, uspo koić.

In nych tech nik, pre zen to wa nych w trak cie warsz ta tów, na ra zie nie sto su ję. 

Pod insp. Je rzy Proc, Wy dział Kon tro li Ogól no po li cyj nej Biu ra Kon tro li
KGP:

– Sto su ję me to dę Schult za, czy li tre ning au to gen ny (stan relaksu uzyskuje się

przez autosugestię – red.). Świet nie na mnie dzia ła, po zwa la mi się zre lak so wać.

Poza tym na pi nam mię śnie twa rzy – czy li ro bię róż ne mi ny. Oczy wi ście, tyl ko wte -

dy, gdy nikt mnie nie wi dzi – a więc w le sie, gdzie cho dzę na spa ce ry z psem.

W pra cy czę sto wie trzę po kój – do pływ świe że go po wie trza od świe ża nie tyl ko

po miesz cze nie, ale i umysł. 

Mam też wła sny spo sób na od stre so wa nie się. Ho du ję kwia ty do nicz ko we. W pra -

cy mam ich du żo; pa trze nie na zie leń, szcze gól nie gdy dłu go sie dzi się przed kom -

pu te rem, dzia ła ożyw czo nie tyl ko na oczy, ale też na ca ły or ga nizm.

Jan, po li cjant z KGP:
– Dzię ki warsz ta tom an ty stre so wym uda ło mi się spo koj nie prze my śleć wła sne,

i nie tyl ko, pro ble my zwią za ne z pra cą i ży ciem oso bi stym. A tak że po znać pro ste

tech ni ki po zwa la ją ce na sa mo dziel ne wy ci sze nie emo cji, uspo ko je nie się. Uświa do -

mi łem so bie, że mo je pro ble my nie są ni czym szcze gól nym i wy jąt ko wym, in ni też

ma ją trud no ści i to ta kie, ja kich so bie na wet nie by łem w sta nie wy obra zić.

Te raz je stem spo koj niej szy i pod cho dzę z dy stan sem do pro ble mów. Na wet nie

sto su jąc tech nik an ty stre so wych (choć mo że sto su ję je nie świa do mie), do wie lu

spraw pod cho dzę na więk szym lu zie, bez na ra sta ją cych emo cji i „pod bi ja nia so bie bę -

ben ka”. Nie wiem, na ile ko men ta rze współ pra cow ni ków „wi dać, że je steś od stre -

so wa ny” od da ją rze czy wi stość, a na ile są tyl ko luź ny mi uwa ga mi, ale może coś w tym

jest…

Nie wiem, jak bę dzie w przy szło ści. Na ra zie nie do szło do sy tu acji, w któ rej

chciał bym roz ło żyć na pod ło dze koc, włą czyć mu zy kę re lak sa cyj ną i, nie zwra ca jąc

uwa gi na in nych, w my ślach „rzu cić ko twi cę” i udać się „w głąb sie bie”.

Mał go rza ta, pra cow nik cy wil ny Po li cji: 
– Warsz ta ty uświa do mi ły mi, że sa me mu moż na pró bo wać ra dzić so bie ze stre -

sem, trze ba tyl ko wie dzieć, ja kie są je go przy czy ny. I że stres, aby nor mal nie funk -

cjo no wać, też jest w ży ciu po trzeb ny. Oczy wi ście, w stop niu umiar ko wa nym.

W trak cie warsz ta tów pre zen to wa ne by ły róż ne tech ni ki re lak sa cyj ne. Ja, w pra -

cy i w do mu, sto su ję wi zu ali za cję (wy obra że nie so bie np. miejsc, któ re nas od prę -

ża ją, spra wia ją przy jem ność, np. le ży my na pla ży, słu cha my szu mu fal – red.) oraz

ćwi cze nia od de cho we.

Po li cjant to za wód na ca łym świe cie za li -
cza ny do naj bar dziej na ra żo nych na stres.
W Wiel kiej Bry ta nii, w ran kin gu na ukow ców
z Uni ver si ty of Man che ster, po li cjan ci pod
wzglę dem na ra że nia na stres zaj mu ją trze -
cie miej sce, tuż po straż ni kach wię zien nych
i ra tow ni kach me dycz nych. W Pol sce – jak
wy ni ka z ostat nich da nych (2006 r.) In sty tu -
tu Me dy cy ny Pra cy w Ło dzi – po li cjan ci są
na pierw szym miej scu (ba da niom pod da -
no 47 za wo dów, nie było wśród nich dzien -
ni ka rzy, le ka rzy i me ne dże rów). Ta sa ma
pla ców ka sześć lat wcze śniej usy tu owa ła
funk cjo na riu szy na dru gim miej scu, tuż
za stra ża ka mi.

Stres – re ak cja or ga ni zmu na sil ne bodź -
ce (tzw. stre so ry) pły ną ce ze śro do wi ska.
Mo że być po zy tyw ny (mo bi li zu je do dzia ła -
nia) bądź ne ga tyw ny (wy wo łu je apa tię, nie -
po kój, a na wet do le gli wo ści fi zycz ne).

Ro dza je stre so rów:
– fi zycz ne – ha łas, złe oświe tle nie, gwał -
tow ne zmia ny tem pe ra tu ry po wie trza, głód,
in fek cje, ura zy fi zycz ne;
– chro no bio lo gicz ne – za bu rze nia ryt mu
oko ło do bo we go, mie sięcz ne go, se zo no we -
go, prze kra cza nie stref cza sowych;
– psy chicz ne – ob cią że nie (bądź nie do cią -
że nie) za da nia mi, kon flik ty po trzeb, za gro -
że nie wy zna wa nych war to ści;
– spo łecz ne – kon flik ty mię dzy ludz kie, izo -
la cja, struk tu ra gru py, spo sób ko mu ni ka cji.
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– Na jed nym ze spo tkań zna jo me po wie -

dzia ły, że wi dzą mnie na roz kła dów kach

magazynów mo dy, że nie po wi nie nem ogra -

ni czać się do pra cy i stu diów, że ła two od naj -

du ję się w no wych sy tu acjach i mógłbym to

wy ko rzy stać – wspo mi na Ma rcin Pa ster nak.

– Po trak to wa łem to jak do bry żart. Dwa ty -

go dnie póź niej ode bra łem te le fon. Ko bie ta

za pra sza ła mnie na ca sting do ja kie goś kon -

kur su. My śla łem, że to dal sza część dow ci pu.

Po kil ku na stu mi nu tach od dzwo ni łem –

wszyst ko wy glą da ło wia ry god nie, mie li mo je

zdję cia, na mia ry, dane, zna li na wet da tę mo -

ich uro dzin! 

Ko le żan ki po tem do pil no wa ły, aby nie zde cy -

do wa ny do koń ca przy stoj niak tra fił na roz mo -

wę kwa li fi ka cyj ną. Pro sto z ca stin gu mło dy

po li cjant po je chał na kurs spe cja li stycz ny

do CSP w Le gio no wie. W dniu roz po czę cia za -

jęć już wie dział, że prze szedł do na stęp ne go

eta pu. 

MA RZE NIE Z DZIE CIŃ STWA 
– Od dziec ka chcia łem pra co wać w Po li cji –

mó wi ak tu al ny Mi ster Pol ski. – To dziw ne, ale

za wsze mia łem po zy tyw ne wra że nia, gdy wi -

dzia łem po li cjan tów w bia łych czap kach

przy mo to cy klach i ra dio wo zach. Te raz la tem

też pa tro lu ję te ren ma mo to rze i spra wia mi to

wie le sa tys fak cji. 

Mar cin w Po li cji pra cu je pią ty rok – po cząt -

ko wo w ro dzin nym An dry cho wie w pa tro-

lów ce, a od dwóch lat w wa do wic kim ru chu

dro go wym. 

Nie wie le bra ko wa ło, a dziś no sił by zgo ła

inny „mun dur”. 

Najprzystojniejszy Polak służy
w wadowickiej drogówce. 
To sierżant Marcin Pasternak,
w Policji od prawie pięciu lat.

–W cze śniej na wet mi przez myśl

nie prze szło, że jest ta ki kon -

kurs, jak Mi ster Pol ski – Mar cin

Pa ster nak uśmie cha się, krę cąc gło wą. – Wie -

dzia łem o Miss Pol ski, ale o ry wa li za cji naj -

przy stoj niej szych pa nów ani sło wa. 

WKRĘ CO NY PRZEZ KO LE ŻAN KI 
W za wi ło ściach kon kur sów pięk no ści zna ko mi -

cie orien to wa ły się za to ko le żan ki przy stoj ne -

go po li cjan ta. 

m
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je

ta
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ły

i

Mister Polski
ma 25 lat,
184 cm
wzrostu
i waży 80 kg

Marcin jest kawalerem, 
ale – uwaga Szanowne
Panie – do konkursu 
Mister World i tak nie
może się ożenić.
Groziłaby mu
dyskwalifikacja

– Z Policji nie zamierzam rezygnować, przecież to moj
– Lubię to, co robię, a praca za biurkiem tylko by mni
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– Pla no wa łem wstą pić do se mi na rium –

mówi naj przy stoj niej szy Po lak. – Wcze śniej by -

łem mi ni stran tem, lek to rem. Chy ba nie by łem

jed nak do koń ca prze ko na ny, bo za na mo wą

taty pod czas po że gnal ne go obia du, gdy by łem

już spa ko wa ny i nie mal go to wy do wy jaz du, zo -

sta łem w do mu. 

Ma rze nia o by ciu stró żem pra wa też ode gra -

ły swo ją ro lę. 

– Sier żant Pa ster nak to su mien ny, życz li wy

i zdy scy pli no wa ny po li cjant – mó wi nad kom.

Fran ci szek Kwa śniew ski, na czel nik Sek cji Ru -

chu Dro go we go KPP w Wa do wi cach. – Sta le

po głę bia swo je kwa li fi ka cje. Tu wszy scy się

zna ją. Lu dzie, nie tyl ko w ko men dzie, ży li

tym, że miesz ka niec na sze go po wia tu wal czy

o ty tuł Mi ste ra. 

NAJ PRZY STOJ NIEJ SZY W POL SCE 
Wy so ki, nie bie sko oki blon dyn o szczu płej, wy -

spor to wa nej syl wet ce pod bił nie tyl ko ju ry,

w któ rym by ły sa me pa nie, ale tak że pu blicz -

ność. 

Za czę ło się od kon kur su Mi ster Be ski dów,

do któ re go zgło si ły go ko le żan ki. Mar cin szedł

jak bu rza. Prze cho dził ko lej ne kwa li fi ka cje, aż

tra fił do ści słe go fi na łu. We wrze śniu ub.r. zdo -

był tro feum głów ne i ty tu ły: Mi ste ra Pu blicz no -

ści, Mi ste ra In ter nau tów i Mi ste ra Kla sy ki

(wyj ście w gar ni tu rach). W grud niu zde kla so wał

ry wa li w fi na le ogól no pol skim, się ga jąc po sześć

z 11 ty tu łów: Mi ster Pol ski 2008, Mi ster In ter -

nau tów, Mi ster Pu blicz no ści, Mi ster Ele gan cji,

Mi ster Ko sme ty ków i Mi ster Kla sy ki. 

– Nie przy go to wy wa łem się ja koś spe cjal nie

do kon kur su – mó wi wa do wic ki po li cjant. 

– Wie czo ra mi lu bię po bie gać, dwa ra zy w ty go -

dniu cho dzę na tre nin gi pił kar skie, po nie waż

gram w re pre zen ta cji ko men dy. Chęt nie pły -

wam, ale wszyst ko za le ży, jak ukła da ją się służ -

by i na uka. 

Mar cin stu diu je wy cho wa nie obron ne i pe -

da go gi kę w Kra ko wie. Te raz pi sze pra cę li cen -

cjac ką, któ rą za mie rza obro nić na

prze ło mie czerw ca i lip ca. Po tem my -

śli o ma gi ster ce. 

MI STER WORLD? 
Przed naj przy stoj niej szym Po la kiem

sta nę ła szan sa zmie rze nia się z kon ku -

ren cją z in nych kra jów. Kon kurs Mi ster

World ma od być się we wrze śniu te go ro ku

w Sin ga pu rze. Or ga ni za to rzy za pew nia ją

po byt w ho te lu, bi let na sa mo lot uczest nik

mu si opła cić sam. 

Sier żant Pa ster nak szli fu je te raz ję zyk, aby

do brze wy paść przed mię dzy na ro do wym ju ry. 

– Czy mo je ży cie zmie ni ło się po zdo by ciu

ty tu łu? – za my śla się. – Nie ma co ukry wać, że

trochę na pew no. Sta ram się na wet nieco 

wy ko rzy stać ten roz głos. Prze ka za łem dwa

puchary z kon kur su be skidz kie go na Wiel ką

Or kie strę Świą tecz nej Po mo cy. Chciał bym za -

an ga żo wać się w ja kąś ak cję cha ry ta tyw ną.

Uwiel biam pra cę z dzieć mi. Pro wa dzę roz mo -

wy z dwie ma fun da cja mi na ten te mat. 

Po pu lar ność mo że jed nak tak że mę czyć. 

– Sta łem się te raz roz po zna wal ny – wy zna -

je. – Nie daw no by łem na za bez pie cza niu kon -

kur su sko ków nar ciar skich w Za ko pa nem.

My śla łem, że bę dzie ina czej, ale gdzie tam.

Sta łem na skrzy żo wa niu, a lu dzie pod cho dzi li,

gra tu lo wa li i ży czy li po wo dze nia. To mi łe, ale

bo ję się, że te raz wszy scy bę dą mnie po strze -

gać przez pry zmat Mi ste ra. Rów no wa gę za cho -

wu ję dzię ki gro nu przy ja ciół, któ rzy zna li mnie

wcze śniej i wie dzą, ja ki by łem przed i ja ki je -

stem teraz. Konkurs nie zmienił mo je go wnę -

trza. Ja ko na gro dy do sta łem gar ni tu ry, kurt ki

skó rza ne, ubra nia i po pro stu w tym cho dzę.

Do pio nu i rów no wa gi bar dzo po mo gli mi dojść

ko le ga, z któ rym pra cu ję w du ecie mł. asp.

Wie sław Sta choń, a któ ry już, nie ste ty, od cho -

dzi na eme ry tu rę, i mo ja ku zyn ka z Za brza

Jagoda, któ ra za wsze po ma ga ła mi prze trwać

trud ne chwi le. Do ser ca wzią łem so bie też sło -

wa na szej pa ni ko men dant insp. Ma rii Ło pu -

siń skiej, któ ra po kon kur sie Mi ster Pol ski

po gra tu lo wa ła mi i po wie dzia ła: „Trzy ma my

te raz kciu ki za Mi ster World, ży czę po wo dze -

nia, ale obyś się nie zmie nił, obyś po zo stał

takim czło wie kiem, ja kim je steś te raz”. �

PA WEŁ 
OSTA SZEW SKI 

zdj. au tor, 
z archiwum

policjanta 
i Agencja

Fotograficzna
„Jurczak”

– Finał to było wielkie
wzruszenie. Są takie
chwile, że trudno
zapanować nad emocjami
– opowiada Marcin

ż to moje marzenie z dzieciństwa – mówi Marcin. 
o by mnie męczyła
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Je den z ko men dan tów po wia to wych po -

wie dział pod czas na ra dy z kie row nic -

twem KGP, że w je go śred niej wiel ko ści

ko men dzie spo rzą dza się w cią gu ro ku oko -

ło 1500 stron róż ne go ro dza ju spra woz dań

prze ka zy wa nych w więk szo ści do ko men dy

wo je wódz kiej. Na tej pod sta wie moż na za ło -

żyć, że Po li cja w ca łym kra ju „pro du ku je”

rocz nie gru bo po nad pół mi lio na stron (spra -

woz daw czość w Po li cji wciąż ro bio na jest

głów nie w wer sji pa pie ro wej) z róż ne go ro -

dza ju spra woz da nia mi. Ktoś mu si ze brać

do nich da ne, prze ana li zo wać je, na pi sać.

Ktoś – czy li po li cjant. W ska li kra ju – kil ku set

po li cjan tów. 

DWA RO DZA JE SPRA WOZ DAW CZO ŚCI
Spra woz daw czość od róż nić na le ży od sta ty -

sty ki prze stęp czo ści, gdzie gro ma dze nie i re -

je stra cję da nych re gu lu ją od ręb ne prze pi sy

i prze cho wu ją spe cjal ne sys te my, ta kie jak

KSIP czy Te mi da.

W Po li cji spra woz daw czość jest dwo ja kie -

go ro dza ju. Pierw sza do ty czy róż nych da nych

z jed no stek wszyst kich szcze bli (spraw ka -

dro wych, ze sta wień sił i środ ków, wy ni ków

pra cy, ze sta wień sprzę tu itp.). Każ de spra -

woz da nie wy ma ga spe cjal ne go for mu la rza.

By ło ich do tąd 76. Czę sto tli wość skła da nia

MNIEJ O PO ŁO WĘ 
Nie ule ga wąt pli wo ści, że spra woz daw czość

jest nie zbęd na dla zo bra zo wa nia sy tu acji, do -

ko ny wa nia ocen, po pra wia nia sku tecz no ści,

wy zna cza nia kie run ków itd. Ale czy mu si być

tak roz dę ta? Co moż na zro bić, aby ją ogra ni -

czyć, z cze go moż na zre zy gno wać, co zmo dy -

fi ko wać, jak uspraw nić? Ta kie py ta nia

po sta wił ko men dant głów ny gen. insp. An -

drzej Ma te juk ko men dan tom wo je wódz kim

i po wia to wym. Za sta na wia no się nad tym

w jed nost kach i pod czas na rad w li sto pa dzie

i grud niu ubiegłego ro ku. Wnio ski, po stu la ty,

po my sły opra co wa ne zo sta ły przez KGP

i efek tem jest Za rzą dze nie 116/09 Ko men -

dan ta Głów ne go Po li cji do ty czą ce spra woz -

daw czo ści. 

Ja kie zmia ny wpro wa dza ono w do tych -

cza so wym sys te mie spra woz daw czo ści w

Po li cji? 

Naj waż niej szą zmia nę ująć moż na jed nym

zda niem: licz bę wy ma ga nych przez KGP
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Odchudzanie

To krok w do brym kie run ku
Nad insp. Krzysz tof Sta rań czak, ko men dant wo je wódz ki Po li cji w Gdań sku:
– Z za do wo le niem przy ją łem no we za rzą dze nie ko men dan ta głów ne go, któ re zmniej -
sza licz bę do tych czas spo rzą dza nych spra woz dań. Ogra ni cza nie spra woz daw czo ści
do te go, co nie zbęd ne to krok w do brą stro nę, zwłasz cza dla po li cjan tów. Ciągle na -
to miast cze ka my na to, że by wresz cie sys te my in for ma tycz ne za stą pi ły spra woz daw -
czość pa pie ro wą. Au to ma tycz ne ge ne ro wa nie spra woz daw czo ści – to by ło by o wie le
bar dziej od czu wal ne uła twie nie pra cy niż zmniej sze nie licz by for mu la rzy do wy peł nie -
nia. Dzi siaj ko mi sa ria ty ro bią spra woz da nia dla ko mend po wia to wych czy miej skich,
te ro bią spra woz da nia zbior cze i wy sy ła ją do wo je wódz kich, a wo je wódz kie ro bią ko -
lej ne zbior cze i wy sy ła ją do ko men dy głów nej. Gdy by wpro wa dzo no sys tem in for ma -
tycz ny, ko men da głów na mia ła by do stęp do wszyst kich da nych od ra zu.

Dobra wiadomość: z 76 do 42 zmniejszyła
się w tym roku liczba formularzy

sprawozdań, które muszą sporządzać
jednostki Policji wszystkich szczebli. 

po szcze gól nych spra woz dań jest róż na, są

mie sięcz ne, kwar tal ne, rocz ne, ale też spe -

cjal ne, wy ni ka ją ce z ak tu al nej po trze by. 

Spra woz daw czość w Po li cji re gu lo wa ło do -

tych czas Za rzą dze nie 159/07 KGP. Do pusz -

cza ło ono tak że moż li wość zbie ra nia da nych 

do dat ko wych, o któ rych dla swo ich jed no -

stek de cy do wa li ko men dan ci wo je wódz cy. 

Dru gi ro dzaj spra woz daw czo ści do ty czy

tzw. spra woz dań z do ku men tów stra te gicz -

nych, czy li stra te gii wo je wódz kich, pla nów

pra cy biur KGP i po dob nych do ku men tów

na szcze blu KPP i KMP. 

W tym za kre sie czę sto tli wość jest rocz na.

było

jest
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spra woz dań zre du ko wa no pra wie o po ło wę:

z do tych cza so wych 76 do 42.

RE DU KO WA NIE
Naj bar dziej roz bu do wa ną spra woz daw czość

pro wa dzi ło do tych czas Biu ro Kadr i Szko le nia

KGP, któ re co pół ro ku po trze bo wa ło z ko mend

po 18 for mu la rzy z róż ny mi gru pa mi da nych.

Zo sta ły 4 for mu la rze. Z wie lu szcze gó ło wych

da nych zre zy gno wa no (np. stan ka dro wy ko mó -

rek, w któ rych pro wa dzo ne są po stę po wa nia

przy go to waw cze, stan ka dro wy ko mó rek tech -

ni ki kry mi na li stycz nej itp.), in ne o po dob nej te -

ma ty ce po łą czo no (np. trzy gru py da nych

do ty czą ce po stę po wań i kar dys cy pli nar nych

uję to w jed nym for mu la rzu). 

Biu ro Pre wen cji z 17 do tych cza so wych spra -

woz dań po zo sta wi ło 7. Zre zy gno wa no np. z gro -

ma dze nia przez ko men dy da nych i pi sa nia

spra woz dań do ty czą cych „licz by za trzy ma nych

cu dzo ziem ców nie prze strze ga ją cych usta wy

o cu dzo ziem cach”.

Głów ny Sztab Po li cji – licz bę 4 spra woz dań

zmniej szył do 2.

Cen tral ne Biu ro Śled cze – z 10 do 6. CBŚ zre -

zy gno wa ło np. ze spra woz dań do ty czą cych licz by

osób po dej rza nych o prze stęp stwo z art. 258 k.k.

(udział w zor ga ni zo wa nej gru pie prze stęp czej)

w zw. z art. 299 k.k. (pranie pieniędzy), bo da ne

te są re je stro wa ne w sys te mie Te mi da. 

Biu ro Lo gi sty ki Po li cji KGP za miast 10 przy -

go to wy wać bę dzie tylko 5 spra woz dań. Zre zy -

gno wa no np. z opra co wy wa nia in for ma cji 

„wy kaz zbęd ne go i zu ży te go sprzę tu trans por -

to we go”. Da ne znaj du ją się w in nej ewi den cji

i to wy star czy. 

DO WOL NA SPRA WOZ DAW CZOŚĆ
WŁA SNA
Nie do koń ca zba da ny jest te mat spra woz daw -

czo ści wła snej ko mend wo je wódz kich. Na ra zie

wia do mo, że w ca łym kra ju wszyst kie ko men dy

wo je wódz kie oprócz do tych cza so wych 76

(od te go ro ku 42) dla KGP wy ko nu ją jesz cze

łącz nie 270 spra woz dań wy ma ga nych przez ko -

men dan tów wo je wódz kich.

Z do tych cza so wych da nych wy ni ka, że „przo -

dow ni kiem” by ła do tych czas KWP w Byd gosz -

czy, gdzie po li cjan ci ob cią że ni by li zbie ra niem

i prze twa rza niem da nych do 52 do dat ko wych

spra woz dań. Dla od mia ny w KWP w Rze szo wie

są tyl ko 2 do dat ko we spra woz da nia. 

Jak na praw dę jest pod tym wzglę dem w po -

szcze gól nych KWP, ba dać bę dzie au dyt.

Na ra zie wia do mo, że pa nu je w tym za kre sie

du ża do wol ność. Au dyt prze pro wa dzo ny przez

Biu ro Kon tro li KGP bę dzie ana li zo wa ny pod ką -

tem zmniej sza nia spra woz daw czo ści wła snej,

a tak że jej ujed no li ce nia. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. Przemysław Kacak
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Okres, kiedy Policję oceniało się głównie
na podstawie statystyk, należy do przeszłości.
Statystyka nie obejmowała wszystkich aspektów
działania Policji, nie zawsze była
obiektywna przy porównywaniu poszczególnych
jednostek, a ponadto łatwo nią było
manipulować.

Obec nie efek tyw ność pra cy Po li cji jest mie rzo na w ob rę bie

pię ciu prio ry te tów za po mo cą mier ni ków za pro po no wa -

nych przez Ko men dę Głów ną Po li cji. Sys tem zo stał 

przy go to wa ny przez ze spół do spraw pla no wa nia i oce ny 

efek tyw no ści pra cy Po li cji w uzgod nie niu z ko men dan ta mi wo -

je wódz ki mi, któ rzy zgła sza li do nie go swo je uwa gi i pro po zy cje.

W grud niu 2008 (z uwa gi na osią gnię cie za kła da ne go ce lu) zre -

zy gno wa no z trzech do tych czas obo wią zu ją cych mier ni ków, a ich

ka ta log na rok 2009 roz sze rzo no o dwa no we.

Oce ny sto so wa ne są w ob rę bie 5 prio ry te tów, za po mo cą

w su mie 14 mier ni ków, któ rych licz ba w prio ry te cie jest 

róż na.

PRO GI
Ta kie sa me mier ni ki sto su je się wo bec wszyst kich wo je -

wództw. Ina czej wy zna cza ne są tzw. pro gi sa tys fak cji, czy -

li gra ni ce, do któ rych na le ży dą żyć.

Pro gi usta la się w od nie sie niu do wy ni ków ro ku po prze -

dza ją ce go lub bio rąc pod uwa gę trendy z ostat nich trzech lat. 

Przy kład: mier nik 12 – „po ziom po czu cia bez pie czeń stwa
miesz kań ców”. Ko men dy wo je wódz kie są tu po dzie lo ne na trzy
gru py:
� pierw sza – jed nost ki, któ re zna la zły się po ni żej śred niej, mają

za za da nie po pra wę wy ni ku o co naj mniej 2 proc. 
� dru ga – jed nost ki, któ re osią gnę ły śred nią lub ich wy nik oscy -

lu je 0,5 proc. wo kół śred niej, ma ją za za da nie po pra wę wy ni -
ku o co naj mniej 1 proc. 

� trze cia – jed nost ki, któ re zna la zły się po wy żej śred niej ma ją
za za da nie nie po gar szać uzy ska ne go wy ni ku.

PRIORYTET I:
Zapobieganie i zwalczanie przestępstw 
i wykroczeń szczególnie uciążliwych 
dla społeczności lokalnych

Mier ni ki: 
1. Licz ba po li cjan tów skie ro wa nych do służ by pa tro lo wej

i ob cho do wej (po za OPP i SPP). 

2. Licz ba po li cjan tów ru chu dro go we go skie ro wa nych

do służ by na dro dze.

3. Licz ba wy pad ków dro go wych ze skut kiem śmier tel -

nym. Próg na rok 2009 za kła da spa dek o 5 proc. w sto sun ku

do ro ku 2008. Jed nost ki, któ re jed nak w 2008 nie za no to wa -

ły spad ku w sto sun ku do ro ku 2007, otrzy ma ją te raz próg

pod nie sio ny o tę war tość, któ rej im w 2008 za bra kło.

4. Czas re ak cji na zda rze nie – to no wy mier nik. Bę dzie

bra ny pod uwa gę czas, ja ki upły wa od mo men tu przy ję cia

Po
lic

ji?

�
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zgło sze nia o zda rze niu do chwi li przy by cia na miej sce po -

li cjan tów i prze ka za nia in for ma cji dys po zy to ro wi o roz -

po czę ciu in ter wen cji.

Ana li za osią gnię tych efek tów bę dzie do ty czy ła tyl ko

jed no stek z ca ło do bo wą służ bą dy żur ną.

Ja ko śred nią war tość mier ni ka, do cza su prze ka za nia

przez KWP wy ni ków ba dań prze pro wa dzo nych w po -

szcze gól nych KWP/KSP, przyj mu je się, że 70 proc. in ter -

wen cji pod ję to w cza sie do 15 mi nut w te re nie miej skim

i 30 mi nut w te re nie wiej skim. 

PRIORYTET II:
Zwalczanie przestępczości kryminalnej,
gospodarczej, zwłaszcza o charakterze
zorganizowanym

Mier ni ki:
5. Sto su nek licz by po stę po wań przy go to waw czych

wsz czę tych o wy bra ne 7 ka te go rii prze stępstw po spo li -

tych w ro ku bie żą cym do śred niej licz by po stę po wań

przy go to waw czych wsz czę tych o wy bra ne 7 ka te go rii

prze stępstw z trzech po przed nich lat. 

Źró dłem da nych do na li czeń jest Po li cyj ny Sys tem Sta -

ty sty ki Prze stęp czo ści Te mi da.

6. Wy kry wal ność (tzw. wła sna) wy bra nych 7 ka te go rii

prze stępstw po spo li tych. Źró dło: Te mi da.

7. Sto su nek licz by po stę po wań, w któ rych do ko na no

za bez pie cze nia ma jąt ko we go do ogól nej licz by po stę po -

wań za koń czo nych wy ni kiem po zy tyw nym.

Mier nik na li cza ny we dług śred niej kra jo wej z ro ku 

po przed nie go. Dla jed no stek, któ re jej nie osią gnę ły

w roku 2009, bę dzie okre śla ny in dy wi du al nie, dla po zo sta -

łych pro giem sa tys fak cji po zo sta nie wy nik z ro ku 2008.

8. Sto su nek licz by osób po szu ki wa nych li sta mi goń czy -

mi i na ka za mi do pro wa dze nia na ko niec okre su spra woz -

daw cze go do tych sa mych da nych z po cząt ku okre su

spra woz daw cze go. 

Mier nik na li cza ny we dług wzo ru na pod sta wie da nych

z ba zy KSIP.

PRIORYTET III:
Doskonalenie przygotowania Policji 
do działań w sytuacjach kryzysowych

Mier ni ki:
9. Efek tyw ność w za kre sie bez pie czeń stwa im prez ma -

so wych.

Jest to sto su nek licz by im prez ma so wych do licz by za -

kłó ceń po rząd ku pod czas tych im prez.

Źró dło: da ne sta ty stycz ne gro ma dzo ne zgod nie z Za -

rzą dze niem nr 116 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 28

stycz nia 2009 r. w spra wie pla no wa nia stra te gicz ne go

i spra woz daw czo ści w Po li cji.

Bra ne są pod uwa gę te za kłó ce nia, któ re skut ko wa ły

in ter wen cją Po li cji. Za kłó ce nia po rząd ku pu blicz ne go

obej mu ją su mę chu li gań skich eks ce sów i zbio ro wych na -

ru szeń pra wa za war tych w ze sta wie niach spra woz daw -

czych obo wią zu ją cych w Po li cji. Bie rze się pod uwa gę
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za rów no in cy den ty pod czas im pre zy, jak też przed i po im -

pre zie (m.in. prze jaz dy).

PRIORYTET IV: 
Modernizacja Policji ukierunkowana
na poprawę środowiska pracy policjantów
i pracowników Policji 

Mier ni ki:
10. Po ziom za do wo le nia z wy ko ny wa nej pra cy po li cjan -

tów i pra cow ni ków Po li cji.

Źró dłem da nych bę dą wy ni ki III edy cji ba da nia na te -

mat sa tys fak cji po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji z pra -

cy – opi nie o sy tu acji i wa run kach pra cy oraz kon dy cji

ma te rial nej go spo darstw (li sto pad/gru dzień 2008 r.).

Wiel kość pró by oko ło 16 tys. re spon den tów. Błąd po mia -

ru wyno si 3 punk ty.

Da ne do mier ni ka po cho dzą z py ta nia: Jak okre ślił(a)by
Pan(i) swo je za do wo le nie z wy ko ny wa nej pra cy? Re spon -

dent mógł wy brać jed ną od po wiedź spo śród: bar dzo małe
(za do wo le nie) = (1), ra czej ma łe = (2), prze cięt ne = (3),
ra czej du że = (4), bar dzo du że = (5). 

11. Po ziom nie za do wo le nia ze złych wa run ków pra cy

po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji.

Da ne do mier ni ka po cho dzą z py ta nia: Co naj bar dziej
przy czy nia się do Pa na(i) nie za do wo le nia z pra cy w Po li cji?
Jest to py ta nie wie lo krot ne go wy bo ru, gdzie re spon den -

ci z 17 mo gli wska zać mak sy mal nie 5 po wo dów nie za do -

wo le nia. Na po trze by ob li cze nia mier ni ka istot na jest 

od po wiedź: Złe wa run ki pra cy (sprzęt, wy po sa że nie itp.). 

PRIORYTET V: 
Utrzymanie poziomu poczucia
bezpieczeństwa społecznego i wysokiej
oceny pracy Policji

Mier ni ki:
12. Po ziom po czu cia bez pie czeń stwa miesz kań ców spa -

ce ru ją cych w swo jej oko li cy po zmro ku.

Mier nik na li cza ny na pod sta wie ba dań OBOP, CBOS,

PBS re ali zo wa nych co ro ku w stycz niu na pró bie 17 tys.

re spon den tów, po 1000 re spon den tów z każ dej KWP.

13. Spo łecz na oce na pra cy po li cjan tów peł nią cych służ -

bę w da nej miej sco wo ści. Mier nik na li cza ny na pod sta wie

ww. ba dań.

14. Oce na sku tecz no ści Po li cji w wal ce z prze stęp czo -

ścią w da nej miej sco wo ści. Mier nik na li cza ny na pod sta -

wie ww. ba dań.

Na pod sta wie omó wio nych mier ni ków ze spół po wo ła ny Za rzą dze niem 116

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji do ko nu je ana li zy wy ni ków pra cy Po li cji w po szcze -

gól nych jed nost kach wo je wódz kich i przed sta wia ko men dan to wi głów ne mu.

Mier ni ki to waż ne, ale nie je dy ne na rzę dzie oce ny, słu żą jej rów nież au dy -

ty stra te gicz ne wy ko ny wa ne przez Biu ro Kon tro li KGP. W cią gu trzech lat au -

dy tom stra te gicz nym pod da ne zo sta ną wszyst kie jed nost ki wo je wódz kie

Po li cji. �

ELŻ BIE TA SI TEK

�
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Rozmowa z Jackiem Santorskim, 
psychologiem społecznym i psychologiem biznesu 

W Policji wprowadzono w życie nowy, ulepszony system mierników
efektywności służby. Czy w ogóle można zmierzyć coś tak
specyficznego, jak praca Policji?

– Mier ni ki efek tyw no ści pra cy są po trzeb ne w każ dym przed się -

bior stwie, w każ dej fir mie, tak że i w Po li cji. Pro blem jest nie w tym

CZY są po trzeb ne, tyl ko DO CZE GO ma ją słu żyć. Jak bę dą wy ko rzy -

sty wa ne da ne zgro ma dzo ne za po mo cą mier ni ków? Czy tyl ko do ce -

lów sta ty stycz nych, czy do ocen per so nal nych, czy tak że – al bo

przede wszyst kim – do po dej mo wa nia waż nych de cy zji or ga ni za cyj -

nych, two rze nia sys te mów mo ty wa cyj nych itp. 

Czy dobrze opracowany system mierników jest w stanie poprawić
efektywność pracy instytucji?

– Tak, ale pod jed nym ab so lut nie nie zbęd nym wa run kiem – je śli

sys tem zo sta nie ob ja śnio ny wszyst kim pra cow ni kom, wszyst kim

pod wład nym na każ dym szcze blu.

Lu dzie mu szą wie dzieć, o co cho dzi i cze mu to słu ży. 

Pol ska jest na ostat nim miej scu w Eu ro pie pod wzglę dem za ufa -

nia do wpro wa dza nych zmian. Przy każ dej zmia nie dzie wię ciu

na dzie się ciu lu dzi mó wi: „zno wu coś wy my śli li”. Do bry szef mu si

umieć wy ja śnić, cze mu ma ją słu żyć wpro wa dza ne sys te my, ale

przede wszyst kim, co do bre go przy nio są lu dziom. Opty mal na sy tu -

acja bę dzie wów czas, gdy do wódz two sprze da no wy sys tem ję zy kiem

ko rzy ści: „je śli bę dzie my ro bi li to i to, po pra wi my to i tam to, wów -

czas bę dzie cie mie li więk szą sa tys fak cję z pra cy, po nie waż… i lep szą

ja kość ży cia, po nie waż…”. Każ dy od bie ra wszel kie zmia ny przez pry -

zmat te go, czy to po pra wi, czy po gor szy je go ży cie.

Wynika z tego, że według Pana to, czy system mierników przyniesie
efekty, czy nie, zależy przede wszystkim od komunikacji na linii
podwładny–przełożony.

– Oczy wi ście. Uwa żam rów nież, że w sys te mie mier ni ków po win -

na być uwzględ nio na oce na prze ło żo nych przez pod wład nych.

Zwłasz cza za ich umie jęt no ści przy wód cze i umie jęt no ści ko mu ni ka -

cji. Do bry do wód ca, któ ry ro zu mie, że at mos fe ra pra cy jest nie mniej

waż na niż za rob ki, chce wie dzieć, cze go lu dziom po trze ba na płasz -

czyź nie re la cji mię dzy ludz kich. I cze go ocze ku ją od nie go. Więk szej

dys cy pli ny czy do bre go sło wa, częst szych spo tkań czy ja śniej pre cy -

zo wa nych de cy zji itp. Ta ką wie dzę mo że uzy skać, je śli w sys te mie

znaj dzie się od po wied ni mier nik.

Czy w organizacji zhierarchizowanej, jaką jest Policja, przełożeni
muszą przekonywać do wprowadzanych systemów? Nie wystarczy
wydać polecenia? Według procedury zmiany w systemach, jak
w przypadku mierników, wprowadza się rozkazem…

– Do bre przy wódz two nie po le ga wy łącz nie na wy da wa niu i eg ze -

kwo wa niu po le ceń. Sław ny ame ry kań ski ge ne rał Col lin Po well uwa -

ża, że przy wódz two po le ga na mo ty wo wa niu lu dzi, po bu dza niu ich

do dzia ła nia i wy ko rzy sta niu w 110 pro cen tach oso bi stych z ni mi re -

la cji. Za sa dy Po wel la wy da ją się sprzecz ne z za sa da mi funk cjo nu ją -

cy mi w ar mii czy po li cji. Za miast „wy ma gaj po słu chu”, ge ne rał

pro po nu je: „słu chaj lu dzi, wy ko rzy stuj każ dą spo sob ność do szcze rej

roz mo wy”, za miast „chroń wła sny au to ry tet” – „oprzyj za rzą dza nie

na wza jem nym za ufa niu”, za miast „po uczaj pra cow ni ków” – „waż

sło wa, wpły waj na lu dzi, nie roz ka zuj”, za miast „zmia ny to kło po ty”

– „mie szaj w za ki słym, prze zwy cię żaj sa mo za do wo le nie”, za miast

„ba zuj na prze szło ści” – „zmia na to je dy na szan sa roz wo ju”, za miast

„każ de za da nie wy ma ga pro ce dur” – „uprasz czaj pro ce du ry” itd. 

No właśnie. System mierników nie jest chyba uproszczeniem
procedur…

– W dzi siej szym świe cie wo bec szyb ko za cho dzą cych zmian po -

trzeb ne są jed na ko wo twór cza ini cja ty wa, że la zna dys cy pli na i sza cu -

nek dla mą drych pro ce dur. Mier ni ki są przy dat ne pod wa run kiem, że

się ich do brze uży wa. W rę kach do bre go sze fa bę dą słu żyć in spi ra cji,

źle uży wa ne mo gą stać się ka gań cem, któ ry bę dzie biu ro kra ty zo wał

or ga ni za cję, za miast ją roz wi jać. Znam przy pa dek du żej fir my, któ ra

zna ko mi cie roz wi ja ła się do mo men tu, gdy nie zbęd ne sta ło się wpro -

wa dze nie do niej pew nych stan dar dów wy ma ga nych od spół ek gieł -

do wych. Kie dy do jej do tych czas ży wio ło we go roz wo ju wpro wa dzo no

róż ne stan dar do we sys te my, m.in. mier ni ki efek tyw no ści pra cy, fir -

ma za czę ła wy raź nie kost nieć i słab nąć. Na szczę ście zna le zio no zło -

ty śro dek – przy ję to, że mier ni ki sto so wa ne bę dą tak wie le, jak to

nie zbęd ne i tak ma ło, jak to moż li we. Dziś mier ni ki są w tej fir mie

czyn ni kiem mo ty wu ją cym. Ale mię dzy mier ni kiem a mo ty wa cją mu -

si ist nieć wła ści wa ko mu ni ka cja. Do pie ro te trzy ele men ty ra zem

two rzą ca łość, któ ra de cy du je o suk ce sie.

Dzię ku ję za roz mo wę. �
ELŻ BIE TA SI TEK

zdj. Piotr Waniorek, Żelazna Studio

Co decyduje
o sukcesie
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Policja od zawsze była formacją
siłową, typowo męską. 
Pierwsze etatowe policjantki
pojawiły się w niej dopiero
w początkach XX wieku. Najpierw
w USA i Anglii, potem w innych
krajach.

Nie przy pad ko wo zresz tą. Oka za ło się

bo wiem, że w zwal cza niu ta kich zja -

wisk, jak pro sty tu cja, prze stęp czość

nie let nich, su te ner stwo, han del ży wym to -

wa rem, wy szko lo ne po li cjant ki osią ga ją

znacz nie lep sze wy ni ki niż ich mu sku lar ni

ko le dzy.

DO WAL KI Z NIE RZĄ DEM
W Pol sce pierw sze umun du ro wa ne po li -

cjant ki po ka za ły się na uli cach War sza wy

i Ło dzi wio sną 1925 r. Był to efekt de cy zji

pol skie go rzą du, któ ry zo bo wią zał się do wy -

ko na nia uchwał Li gi Na ro dów oraz VI mię -

dzy na ro do we go kon gre su do zwal cza nia

han dlu ko bie ta mi i dzieć mi z wrze śnia 1924

roku. Or ga ni za cję dam skie go pod od dzia łu

po wie rzo no KG Po li cji Pań stwo wej, któ ra

opra co wa ła 3-mie sięcz ny kurs przy go to waw -

czy oraz przy stą pi ła do na bo ru kan dy da tek.

Pierw szeń stwo da no ko bie tom, któ re już

wcze śniej, w cza sie woj ny, peł ni ły służ bę

mun du ro wą i prze szły od po wied nie prze -

szko le nie woj sko we, z ele men ta mi wy wia du

włącz nie.

Przy na bo rze zwra ca no du żą uwa gę

na kon dy cję fi zycz ną kan dy da tek, wy kształ -

ce nie (mi ni mum 4 kla sy szko ły śred niej lub

sie dem od dzia łów szko ły po wszech nej),

wiek (25–40 lat) oraz stan cy wil ny (szan se

mia ły tyl ko pan ny lub bez dziet ne wdo wy).

Mi ze ria fi nan so wa po li cji spra wi ła, że

do służ by przy ję to wów czas za le d wie 30 pań,

co by ło przy sło wio wą kro plą w mo rzu po -

trzeb. Za gro że nie prze stęp stwa mi o cha rak -

te rze oby cza jo wym by ło bo wiem w la tach

mię dzy wo jen nych ogrom ne.

Po li cjant ki z „oby cza jów ki” – jak je po wsze-

ch nie na zy wa no – nie two rzy ły po cząt ko wo

od ręb nej, wy spe cja li zo wa nej jed nost ki 

w ist nie ją cym kor pu sie Po li cji Pań stwo wej.

Po ukoń cze niu kur su w więk szo ści za si li ły

urzę dy śled cze w mia stach wo je wódz kich,

za stę pu jąc na tym spe cy ficz nym grun cie po -

li cyj nych wy wia dow ców (męż czyzn). Ich za -

słu gą by ło rów nież roz wią za nie bar dzo

kło po tli we go wów czas pro ble mu prze szu kań

oso bi stych (re wi zji) za trzy my wa nych ko biet.

Po nie waż nie mo gli te go ro bić po li cjan ci (za -

bra nia ły prze pi sy), do czyn no ści tych zmu -

sza no bę dą ce pod rę ką pra cow ni ce cy wil ne

za trud nia ne w po ste run kach i ko mi sa ria tach.

Ni ko mu nie prze szka dza ło, że ro bi ły to bez -

praw nie i nie pro fe sjo nal nie.

POL SKA JO AN NA D’ARC
Tym za szczyt nym po rów na niem lon dyń ski

„Da ily Express” uho no ro wał w 1929 r. asp.

Sta ni sła wę Pa le olog, pierw szą ko men dant kę

po li cyj nej bry ga dy ko bie cej. Utwo rzo no ją

w struk tu rze Urzę du Śled cze go m.st. War -

sza wy, opa tru jąc rzym skim nu me rem VI.

Bry ga da li czy ła po cząt ko wo 18 po li cjan tek,

ab sol wen tek spe cjal ne go pół rocz ne go kur su,

„Aniołki” z VI brygady

Migawki z pracy VI brygady kobiecej

Komendant PP miasta Krakowa nadkom. 
A. Reszczyński i podkom. S. Paleolog (druga
z lewej) z policjantkami brytyjskimi (1935 r.)
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na któ rym – jak na pi sał ty go dnik „Na Po ste -

run ku” – no wo za cięż ne po li cjant ki otrzy ma ły
ogól no po li cyj ne wy kształ ce nie w za kre sie pra -
wa i pro ce du ry kar nej, pra wa pań stwo we go
i ad mi ni stra cyj ne go, in struk cji służ bo wej, służ -
by śled czej (…), a tak że (…) sze ro ki za sób wia -
do mo ści w za kre sie zwal cza nia nie rzą du oraz
han dlu ko bie ta mi i dzieć mi, wa run ku ją cy
owoc ne wy ko ny wa nie w przy szło ści wło żo nych
na nie za dań.

Lon dyń ski dzien nik, pi sząc o „woj nie

z bia łym nie wol nic twem w Pol sce”, nie za -

po mniał pod kre ślić za sług asp. Pa le olog

na po lu wal ki ze świa to wą hań bą, czy li han -
dlem ży wym to wa rem.

Pa ni Pa le olog – do no sił „Da ily Express” –

jest jed ną z tych ko biet, któ re swo je prze ko na -
nia po pie ra ją za wsze czy na mi. Pod czas woj -
ny bol sze wic kiej wal czy ła w pierw szej li nii
bo jo wej, za słu gu jąc na peł ne uzna nie Na czel -
ne go Wo dza, a po jej za koń cze niu sta nę ła
do wal ki na od cin ku nie sły cha nie od po wie -
dzial nym i za gro żo nym. Bo, nie ste ty, Pol ska

po dzień dzi siej szy wciąż jest naj ob fit szem
źródłem ży we go to wa ru.

Wów czas wal ka z pla gą cho rób we ne rycz -

nych, nad zór nad „có ra mi Ko ryn tu” i zwal cza -

nie po ta jem ne go nie rzą du to by ły służ bo we

prio ry te ty po li cjan tek z VI bry ga dy. W mia rę

przy by wa nia po li cyj nych eta tów dla ko biet

wzra sta ły też ich kom pe ten cje i ob szar dzia -

ła nia. Obok służ by wy wia dow czej co raz

śmie lej roz wi ja no pre wen cję, or ga ni zu jąc sys -

te ma tycz ne pa tro le wszę dzie tam, gdzie za -

cho dzi ło praw do po do bień stwo wy stą pie nia

za gro że nia dla dzie ci, mło dzie ży i ko biet.

Nad zo rem ob ję to par ki, ogro dy, dwor ce ko -

le jo we i au to bu so we, te re ny wo kół szkół, Policjantki łódzkie podczas odprawy

miej sca pu blicz nych za baw itp. Po li cjant ki

wy po sa żo no też w pra wo do kon tro li po dej -

rza nych lo ka li i miesz kań. Ale tam za zwy czaj

to wa rzy szy li im mun du ro wi ko le dzy.

Du żym osią gnię ciem po li cji ko bie cej

w II RP by ło two rze nie izb za trzy mań dla

dzie ci i mło dzie ży za gro żo nych prze stęp czo -

ścią. Pierw sza ta ka pla ców ka po wsta ła

przy ul. Kroch mal nej w War sza wie w sierp -

niu 1935 r. dzię ki sta ra niom Sto wa rzy sze nia

„Ro dzi na Po li cyj na”. Po tem idea ta roz wi nę -

ła się w ca łym kra ju, przy no sząc „anioł kom”

z VI bry ga dy nie ma ły splen dor i za słu żo ny

au to ry tet. �

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Na Posterunku”,„Głos Rodziny Policyjnej”,
R. Litwiński, Korpus Policji II Rzeczypospolitej,

Lublin 2007

Program kursu dla kandydatek do służby w policji w roku 1929:
Pra wo kar ne; pra wo ad mi ni stra cyj ne, pra wo pań stwo we; in struk cja służ bo wa, sto su -
nek do lud no ści, prze pi sy biu ro we; służ ba śled cza; przed mio ty woj sko we; hi gie na, ra -
tow nic two i me dy cy na są do wa; na uka o Pol sce; ćwi cze nia spraw no ści fi zycz nej;
psy cho pa to lo gia; wal ka z pro sty tu cją i han dlem ko bie ta mi, wal ka z nar ko ty ka mi i por -
no gra fią; cho ro by we ne rycz ne; pra wo daw stwo do ty czą ce dzie ci prze stęp nych.

Grupa wykładowców i słuchaczek kursu dla szeregowych PP z 1929 roku

Kierownictwo PP m.st. Warszawy pilnie śledziło postępy w nauce przyszłych policjantek 

Patrol policji kobiecej w Warszawie (1939 r.)
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„od de le go wa na” do kon tak tów z in sty tu cja mi ze -

wnętrz ny mi, mo że my spo tkać się w jed nej z roz mów -

nic, aby od być po dróż w prze szłość. 

PRE ZES STRA ŻY 
Ma ma sio stry An ny po cho dzi ła z ro dzi ny pro te stanc kiej,

któ ra przy by ła z Nie miec na te re ny Pol ski w po ło -

wie XIX w. Fa bia no wie osie dli li się w Ży chli nie, ma łym

mia stecz ku mię dzy Kut nem a Ło wi czem. 

Jed nym z ich dzie ci był Ka rol, dzia dek sio stry An ny.

Se nior ro du po skoń cze niu szko ły w Ło wi czu kształ cił

się da lej w tech ni kum bu dow la nym w Szwaj ca rii.

Po otrzy ma niu dy plo mu wró cił w ro dzin ne stro ny, ale

że z pra cą by ło kru cho, wy je chał do Pe ters bur ga. Stam -

tąd ja ko bu dow ni czy ru szył na Krym. Po tem wró cił

do Pe ters bur ga, gdzie pra co wał w biu rze bu dow la nym.

Żo na jed nak źle zno si ła roz łą kę z kra jem i wkrót ce wró -

ci ła do Ży chli na. Ka rol, przy na gla ny przez mał żon kę,

po ze bra niu od po wied niej kwo ty rów nież wró cił w ro -

dzin ne stro ny. 

Przy wie zio ne pie nią dze za in we sto wał w ce giel nię

i bu do wę elek trow ni, któ ra za opa try wa ła w prąd mia -

stecz ko. 

– Dzia dek ja ko in ży nier ro bił pro jek ty dla klien tów,

ofe ru jąc im od ra zu ma te riał bu dow la ny – sio stra An na

po ka zu je po ciem nia łe zdję cia fa brycz ki z pół ko li stym

na pi sem FA BIA NÓW KA nad bra mą. Na in nym ca ła 

ro dzi na ze bra na jest na schod kach re zy den cji dziad ka
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Sio stra An na Te re sa (VSM) jest cór ką przed wo jen -

nej po li cjant ki Ali ny Go dlew skiej z do mu Fa bian.

Jest w Za ko nie Na wie dze nia Naj święt szej Ma ryi

Pan ny, czy li sióstr wi zy tek, na Kra kow skim Przed mie -

ściu w War sza wie. Zgro ma dze nie ma cha rak ter klau zu -

ro wy, ale dzię ki te mu, że sio stra An na jest nie ja ko

– Mama miała piękne włosy, upięte w grube warkocze – siostra
Anna Teresa pokazuje zdjęcia, na których młoda dziewczyna
z dorodnymi jasnymi puklami zerka w stronę obiektywu aparatu. 
– Wstępując do policji, musiała je obciąć. Przez kilka lat nie mogła
również wyjść za mąż. 

Mama 
musiała obciąć
warkocze

Na schodach posiadłości w Żychlinie. Po lewej u góry stoi senior rodu Karol
Fabian, poniżej w białej sukni żona Stefania. Na samym dole siedzi ich syn
Kazimierz, a na prawo od niego córka Alina (z warkoczem)

– Przechowuję
pamiątki
rodzinne,
oryginały
przekazałam do
tworzącego się
muzeum Policji 
– mówi siostra
Anna Teresa
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Ka ro la. – To by ła pięk na wil la z kil ku na sto ma po ko ja -

mi, oto czo na du żym ogro dem, do któ re go spe cjal nie

spro wa dza no ro śli ny ze słynnej firmy Hozerów. Me ble

ścią gnął dzia dek z Pe ters bur ga. To by ły sty lo we rze czy

– ka na py, fo te le, sto ły, pia ni no. W la tach 20. XX w.

pierw szy i przez dłu gi czas je dy ny sa mo chód oso bo wy

w Ży chli nie na le żał wła śnie do dziad ka. 

Ka rol Fa bian przez pra wie dwa dzie ścia lat był ho -

no ro wym pre ze sem stra ży po żar nej w ro dzin nym mie -

ście. Pierw sza mo to pom pa w po wie cie by ła wła śnie

w Ży chli nie. 

MUN DU RO WE RO DZEŃ STWO 
W 1905 r. przy szedł na świat Ka zi mierz, a sześć lat póź -

niej Ali na. Wy cho wy wa ni by li w du chu dzia ła nia dla in -

nych. Pie nię dzy star cza ło na wszyst ko, więc dzie ci

po skoń cze niu gim na zjum w kra ju wy jeż dża ły po dal szą

edu ka cję do Bel gii. 

– Ma ma na uczy ła się tam per fekt fran cu skie go –

mówi sio stra An na, cór ka Ali ny. – W tym cza sie dzia dek

chciał zmo der ni zo wać swój za kład. Ma rzy ła mu się me -

cha nicz na pro duk cja ce gieł. Mi mo sprze ci wów żo ny

wziął ol brzy mi kre dyt. W Pol sce za czę to już jed nak od -

czu wać kry zys eko no micz ny, w do dat ku oka za ło się, że

na miej scu są kło po ty z wo dą. Ko pa no stud nie ar te zyj -

skie. Przy szedł czas, że trze ba by ło spła cać za cią gnię tą

po życz kę, a nie by ło z cze go. 

Bank prze jął re zy den cję. Ro dzi na, z me bla mi z Pe -

ters bur ga, prze pro wa dzi ła się do skrom ne go do mu

w Ży chli nie. O dal szej na uce Ali ny nie mo gło być już

mo wy. Dzia dek za ło żył biu ro bu dow la ne w Kut nie. Gdy

hrabia Maurycy Po tocki sprze da wał  swo je do bra w Ja -

błon nie, ku pił dział kę. Z roz par ce lo wa nych dóbr wy ra -

stało Le gio no wo pod War sza wą. Dzia dek za pro jek to wał

tam dom, do któ re go wkrót ce prze pro wa dzi ła się ca ła

ro dzi na. 

W do bie kry zy su ro dzeń stwo szu ka ło spo so bu na ży -

cie. Ka zi mierz po od by ciu służ by woj sko wej wstą pił

do Po li cji Pań stwo wej. Dwa la ta po tem Ali na na tra fi ła

w pra sie na anons, że po li cja po szu ku je do pra cy ko biet. 

SIE DEM LAT CE LI BA TU 
Ali na Fa bian dłu gi czas się wa ha ła. My śla ła na pew no

nie tyl ko o wło sach. Po li cjant ka mi by ły wte dy pan ny,

któ rym przez sie dem lat nie wol no by ło wyjść za mąż.

W koń cu zde cy do wa ła się.

– To był 1934 r. Ma ma mia ła 23 la ta – sio stra An na

wy cią ga ko lej ne zdję cia, na któ rych wi dać ko bie ty

w mun du rach. – Naj pierw by ła na kur sie, prze cho dzi ła

roz ma ite szko le nia. Skoń czy ła np. kurs ję zy ka espe ran -

to. Na po cząt ku tra fi ła do ów cze snej pre wen cji, po tem

pra co wa ła w Urzę dzie Śled czym w War sza wie, a na stęp -

nie prze nie sio no ją do służ by mun du ro wej. 

Na Ali nie Fa bian szyb ko po zna li się prze ło że ni.

W 1935 r. pod czas ofi cjal nej wi zy ty przed sta wi cie lek po -

li cji an giel skiej w Pol sce peł ni ła ro lę tłu ma cza. Na co

dzień zaj mo wa ła się „dzieć mi uli cy”. Jak wspo mi na jej

cór ka – za wsze mo gła li czyć na po moc ko le gów. Miej -

scem szcze gól nej pa to lo gii był wte dy An no pol – po li -

cjan ci ni gdy nie po zwo li li jej sa mej je chać w ten re jon.

W 1938 r., gdy by ła ka no ni za cja św. An drze ja Bo bo li, Ali -

na Fa bian brała udział w piel grzym ce Po li cji Pań stwo -

wej do Rzy mu. Ja ko pro te stant ka nie

uczest ni czy ła w uro czy sto ściach

na pla cu św. Pio tra, ale po je cha ła

tam w cha rak te rze tłu ma cza. 

– Oni wszy scy by li wte dy

mło dzi – sio stra An na uśmie -

cha się. – Po służ bie kwi tło

ży cie to wa rzy skie. Co

czwar tek spo ty ka li się

w klu bie po li cyj nym

na tań cach. Ma ma po -

zna ła tam Ja na My kie -

to wi cza. Przed woj ną

wszy scy trak to wa li ich

już nie mal jak na rze -

czo nych. 

WOJ NA 
Na paść Niem ców, a po -

tem So wie tów roz dzie li -

ła za ko cha nych. Obo je,

róż ny mi dro ga mi, ewa ku -

owa li się na Wschód. 

– Ma ma, idąc w tłu mie

uchodź ców, uświa do mi ła so bie

na gle bez sens tej wę drów ki –

mó wi sio stra An na. – Po wie dzia ła

do ko le żan ki: gdzie my wła ści wie idzie -
my? Ma my iść na Wschód, ale ja nie mam
roz ka zu miej sca – gdzie mam się zgło sić, do ko go?
Zde cy do wa ła, że wra ca. 8 wrze śnia by ła już z po wro tem

w Le gio no wie. 

Nie ste ty Jan My kie to wicz po 17 wrze śnia wpadł

w rę ce so wiec kie. Tra fił do obo zu w Ostasz ko wie i, po -

dob nie jak in ni po li cjan ci, zo stał za mor do wa ny przez

Ro sjan w Ka li ni nie (Twe rze). Dziś je go szcząt ki spo czy -

wa ją na cmen ta rzu w Mied no je. 

Zna jo ma Ali ny We ro ni ka Miel cza rek unik nę ła aresz -

to wa nia. Pra co wa ła ca ły czas w służ bie śled czej, by ła

więc po cy wil ne mu. Do śmier ci pa ni Ali ny w 1990 r.

przed wo jen ne po li cjant ki bar dzo się przy jaź ni ły. We ro -

ni ka Miel cza rek zmar ła kil ka lat te mu. 
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Policjantki
przed wojną

musiały wyglądać raczej
ascetycznie – Alina
Fabian w Warszawie

Delegacja brytyjska
w Polsce: komendantka
angielskiej policji
kobiecej Miss Mary
Allen i jej adiutantka
Miss Helen Taggart.
W środku Alina Fabian �
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Ali na Fa bian zo sta ła po wo ła na do Po lni -

sche Po li zei. Przez ca łą oku pa cję pra co wa ła

w oby cza jów ce. Nie no si ła mun du ru, ale

mia ła od zna kę. Dzię ki niej, jak opo wia da

siostra An na, po mo gła wie lu lu dziom, np.

schwy ta nym pod czas ła pan ki. 

– Wte dy po zna ła też swo je go przy szłe go

mę ża Zdzi sła wa Go dlew skie go, któ re mu

udzie la ła ko re pe ty cji z ję zy ka an giel skie go –

mó wi cór ka przed wo jen nej po li cjant ki. –

W 1942 r. wzię li ślub. W tym cza sie na stry -

chu do mu w Le gio no wie ukry wa ła się Ży -

dów ka z dziec kiem. Wszyst ko by ło tak

za kon spi ro wa ne, że ża den z go ści ni cze go się

nie do my ślił. Oj ciec na le żał do AK, po tem

do NSZ. W ogro dzie przy do mu był punkt

prze rzu to wy, gdzie do star cza no olej do ma -

szyn po li gra ficz nych, swo je zbiór ki or ga ni zo -

wa li har ce rze. Dzię ki te mu, że ma ma

pra co wa ła w Po li cji Pol skiej, był to bez piecz -

ny te ren do ta kich dzia łań. 

PRZE SŁU CHA NIE WE WŁA SNYM
FO TE LU 
Przed zbli ża ją cym się fron tem ro dzi na Go -

dlew skich schro ni ła się w Ko był ce. Po po -

wro cie do Le gio no wa za sta li ogra bio ny przez

„wy zwo li cie li” dom. Zo sta ły tyl ko tak „nie -

uży tecz ne” rze czy, jak pia ni no czy po pier sie

Mic kie wi cza. 

PAŁ KA W MU ZEUM 
– Ma ma by ła bar dzo ener gicz na, ni gdy na nic

nie na rze ka ła – wspo mi na sio stra An na. – Za

wszyst ko by ła wdzięcz na. Ko cha ła mło dzież

i to z wza jem no ścią. Ode bra ła pro te stanc kie

wy cho wa nie. Za wsze by ła praw do mów na,

oszczęd na. Za pierw szą po li cyj ną pen sję ku -

pi ła so bie ze ga rek TIS SOT, któ ry cho dzi do

dziś. Do koń ca ży cia mia ła tyl ko je den ze ga -

rek. „Po co ku po wać no wy, je że li ten do brze

cho dzi” – po wta rza ła. Dzi siaj, gdy wi dzę

mło de po li cjant ki, to sta je mi przed oczy ma

ma ma. Ty le że te raz one są ele ganc kie, wło -

sy im ład nie spod czap ki wy sta ją, są pod ma -

lo wa ne. Przed woj ną po li cjant ki mu sia ły

wy glą dać ra czej asce tycz nie. Py ta pan o la ta

osiem dzie sią te? No tak, wte dy cięż ko by ło

się przy zna wać, że ma się ko rze nie po li cyj ne.

Po li cja to by ła mi li cja i ko ja rzy ła się z zo -

mow ca mi. Ko ło na sze go ko ścio ła ukła da ny

był ol brzy mi krzyż z kwia tów. Miej sce by ło

pod sta łą ob ser wa cją. W cza sie de mon stra cji

zo mow cy wrzu ca li nam do ko ścio ła pe tar dy.

Jed na z na szych sióstr ze wnętrz nych bar dzo

ucier pia ła pod czas jed nej z ta kich ak cji.

Przy oka zji ja kiejś pa trio tycz nej rocz ni cy roz -

mów ni ca, w któ rej je ste śmy, za mie nio na była

na sa lę opa trun ko wo -ope ra cyj ną. Dy żu ro wa -

li tu le ka rze. Wła dza oba wia ła się roz ru chów.

De mon stra cje fak tycz nie by ły, ale na szczę -

ście bez ofiar. 

Ali na Go dlew ska z do mu Fa bian do cze ka -

ła wol nej Pol ski. Do koń ca ży cia nie by ła

w stu pro cen tach pew na, co sta ło się z Ja -

nem My kie to wi czem, uko cha nym po li cjan -

tem sprzed woj ny. Dostała dwie kartki,

wiedziała, że był w Ostaszkowie, potem

słuch o nim zaginął.

Pał kę Aliny Fabian i in ne pa miąt ki sio stra

An na prze ka za ła do two rzą ce go się mu zeum

Po li cji. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i ze zbio rów s. An ny Te re sy
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– W lipcu 1945 r. ma ma zo sta ła we zwa na

na prze słu cha nie do UB w Le gio no wie –

mówi sio stra An na. – Opo wia da ła mi po tem,

jak ze zdzi wie niem za uwa ży ła, że wy strój po -

ko ju sta no wią me ble z ich do mu, te, któ re

dzia dek Ka rol spro wa dził z Pe ters bur ga. Prze -

słu chi wa na by ła tyl ko ten je den raz, strze la li

jej nad uchem szpi cru tą, ale nic nie zro bi li.

Oj ciec był na li ście wy wóz ko wej do ZSRR,

ale dzię ki zna jo mo ści z miej sco wym Ży dem

dr. Fin kel ste inem unik nął zsył ki. 

Brat Ali ny Ka zi mierz Fa bian, już jako

pracownik MSZ, w 1939 r. ewa ku ował się

przez Ru mu nię i Fran cję do An glii. Woj nę

spę dził w Szko cji, gdzie był ofi ce rem łącz ni -

ko wym mię dzy wła dza mi pol ski mi i bry tyj -

ski mi. Tę sk nił za Pol ską. Mi mo uło żo ne go

i do stat nie go ży cia na Wy spach wró cił do

kra ju. Pra co wał w sku pie cu kru, mą ki,

w koń cu za czął uczyć ję zy ka an giel skie go.

W je go śla dy po szła sio stra Ali na. Ka zi mie -

rza ze szko ły po kilku latach wy rzu co no –

żeby jako były żołnierz generała Maczka „nie

za tru wał mło dzie ży”. Ali na przez jakiś czas

prowadziła świetlicę dla li ce ali stów w Le gio -

no wie, do eme ry tu ry uczy ła an giel skie go. 

Ra zem z bra tem i bra to wą pro wa dzi ła

także w latach 50. mło dzie żo wy ze spół ar ty -

stycz ny przy le gio now skiej szko le pod sta wo -

wej nr 1. 

Brat Aliny – Kazimierz Fabian

Alina Fabian (pierwsza z lewej) jako tłumacz podczas wizyty przedstawicielek policji
brytyjskiej w Polsce w 1935 roku

�
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Wpo ło wie lat 20. mi nio ne go wie ku na mia no –

we dług jed nych czar nej owcy, a we dług dru -

gich – praw dzi we go pa trio ty, za słu żył so bie

star szy przo dow nik Jó zef Mu rasz ko, 29-let ni funk -

cjo na riusz Po li cji Pań stwo wej z Kre sów Wschod nich.

Je go ra dy kal ne po glą dy po li tycz ne, ob se syj na wręcz

nie na wiść do lu dzi o in nych prze ko na niach (w tym

wy pad ku ko mu ni stycz nych) pchnę ły go do zbrod ni.

29 mar ca 1925 r., w po cią gu zdą ża ją cym ze Stołp ców

(woj. no wo gródz kie) do gra nicz nej sta cji ko le jo wej

Ko ło so wo, do ko nał sa mo są du na dwóch ofi ce rach

woj ska pol skie go, strze la jąc do nich ze służ bo wej

bro ni. Czy by ła to zbrod nia w afek cie, w ak cie roz pa -

czy? Z pew no ścią nie do szło by do niej, gdy by nie in -

na tra ge dia, któ ra bli sko dwa la ta wcze śniej zda rzy ła

się w War sza wie.

ZA MACH NA CY TA DE LĘ
13 paź dzier ni ka 1923 r., do kład nie o 9.00, po tęż na

eks plo zja wstrzą snę ła war szaw ską Cy ta de lą. Wy buch

sły chać by ło w ca łej sto li cy, a nad mia stem za wi sła

chmu ra gę ste go, gry zą ce go dy mu. W po wie trze wy -

le cia ła pro chow nia. Po zo stał po niej kil ku me tro wej

głę bo ko ści kra ter. Zgi nę ło wów czas 28 osób, bli sko

90 zo sta ło ran nych.

W re zul ta cie in ten syw ne go śledz twa za trzy ma no

dwóch mło dych ofi ce rów woj ska: por. Wa le re go Bie -

gań skie go (miesz kał na te re nie Cy ta de li) oraz ppor.

An to nie go Wie czor kie wi cza, któ rych uzna no za bol -

sze wic kich szpie gów. Fakt, obaj sym pa ty zo wa li z ru -

chem ko mu ni stycz nym i nie ukry wa li swych

po glą dów, ale do za ma chu na Cy ta de lę ab so lut nie

się nie przy zna wa li. Zresz tą od sierp nia 1923 r. prze -

by wa li w aresz cie, więc jak mo gli w paź dzier ni ku

pod ło żyć bom bę?! O prze pust kach za do bre spra wo -

wa nie nikt jesz cze wów czas nie sły szał.

Po mi mo tak nie pod wa żal ne go ali bi sąd woj sko wy,

przed któ rym wkrót ce sta nę li, w pro ce sie czy sto po -

szla ko wym ska zał obu ofi ce rów na ka rę śmier ci. Gło -

sy kry ty ki, ja kie wy wo łał ten wy rok, spo wo do wa ły,

że spra wą Bie gań skie go i Wie czor kie wi cza za ję ła się

ko mi sja sej mo wa, na któ rej cze le sta nął po seł PSL

Adam Pra gier. Jej człon ko wie nie zo sta wi li su chej

nit ki na pro wa dzą cych śledz two. Po wo ła nych świad -

ków uzna li za po li cyj nych pro wo ka to rów, a ich ze -

zna nia za nie wia ry god ne.

Efek tem dzia ła nia ko mi sji był wnio sek skie ro wa ny

do pre zy den ta Sta ni sła wa Woj cie chow skie go o za sto -

so wa nie wo bec ska za nych ofi ce rów ak tu ła ski. Pre zy -

dent sko rzy stał ze swych kon sty tu cyj nych upraw nień,

za mie nia jąc im ka rę śmier ci na do ży wot nie wię zie nie.

To z ko lei wy wo ła ło gwał tow ne sprze ci wy pol skich

par tii pra wi co wych, któ rych człon ko wie gło śno do ma -

ga li się głów „bol sze wic kich szpie gów”.

Na brzmia łą sy tu ację jesz cze bar dziej za ogni ło sta -

no wi sko Krem la. 6 grud nia 1923 r. po sel stwo RSFRR

w War sza wie prze ka za ło pol skie mu MSZ no tę z pro -

po zy cją wy mia ny obu ska za nych ofi ce rów na Po la -

ków wię zio nych w Ro sji. Per trak ta cje trwa ły

kil ka na ście mie się cy i za koń czy ły się 11 mar ca 1925

roku pod pi sa niem wspól ne go pro to ko łu: za Ba giń -

skie go i Wie czor kie wi cza do kra ju mie li wró cić ks.

Bro ni sław Ussas oraz Jó zef Łasz kie wicz, by ły kon sul

RP w Gru zji, aresz to wa ny przez bol sze wi ków wraz

z ca łą ro dzi ną. Wy mia na mia ła się od być 29 mar ca

1925 r. o 16.00, na gra nicz nej sta cji ko le jo wej Ko ło -

so wo.

EG ZE KU CJA W PO CIĄ GU
O tym, co wy da rzy ło się tam te go dnia nad gra ni cą

pol sko -ro syj ską, nie do wie my się z ofi cjal nych do ku -

men tów MSW i Po li cji Pań stwo wej. W Ar chi wum

Akt No wych w War sza wie nie za cho wa ły się, nie ste -

ty, żad ne ma te ria ły źró dło we na ten te mat. Z ko -

niecz no ści więc mu sia łem po słu żyć się pra są

co dzien ną, bo rów nież re sor to wy ty go dnik „Na Po -

ste run ku” prze mil czał spra wę.

30 mar ca 1925 r. kre so wy dra mat za jął czo łów ki

wszyst kich kra jo wych dzien ni ków. Roz pi sy wa no się

w szcze gó łach, jak to st. przo dow nik Mu rasz ko wy do -
był dwa re wol we ry, z któ rych dał 5 strza łów: 3 ku le tra -
fi ły Ba giń skie go w gło wę, kła dąc go na miej scu
tru pem, 2 ku le do sta ły się Wie czor kie wi czo wi, ten jed -
nak da wał jesz cze zna ki ży cia („Dzien nik Wi leń ski”).

Po miń my in ne, ocie ka ją ce krwią, re la cje bul wa ro -

wej pra sy. Zo bacz my, co na te mat wy da rzeń pod

Stołp ca mi miał do po wie dze nia ów cze sny mi ni ster

SW Cy ryl Ra taj ski, oso ba naj bar dziej kom pe tent -

na w kwe stii bez pie czeń stwa pań stwa i oby wa te li: 

(…) Wie czor kie wicz i Ba giń ski zo sta li do sta wie ni
do Stołp ców pod eskor tą po li cyj ną z woj. bia ło stoc kie -
go. Na miej scu prze ję ła ich eskor ta po li cji pow. stoł -

Zabiłem dwóch wściekłych psów...

Policyjna formacja II RP nie składała się wyłącznie z pomnikowych bohaterów. Trafiali tam też ludzie
o wypaczonych charakterach, rozchwianej psychice, a nawet i przestępczych skłonnościach. Choć nie powinni się
tam znaleźć ani brać do ręki służbowej broni…
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pec kie go. Eskor ta skła da ła się z sze ściu po ste run ko -
wych, jed ne go przo dow ni ka i jed ne go star sze go przo -
dow ni ka pod ko men dą aspi ran ta Ja na Szysz kie wi cza,
za stęp cy ko men dan ta po wia to we go PP w Stołp cach.
(…) W wa go nie znaj do wa li się oprócz eskor ty: pre zes
de le ga cji re pa tria cyj nej Wil helm Ku li kow ski, de le gat
MSZ Wła dy sław Kic ki, sta ro sta stoł pec ki p. Za jącz -
kow ski i je go za stęp ca, dwóch ofi ce rów Kor pu su
Ochro ny Po gra ni cza oraz trzech funk cjo na riu szów po -
li cji nie mun du ro wej, m.in. st. przod. po li cji kry mi nal -
nej Jó zef Mu rasz ko, któ ry jed nak że do eskor ty nie
na le żał.

Co tam ro bił ten ostat ni? Sta ro sta Za jącz kow ski

wy ja śnił póź niej, że to on wy ra ził zgo dę na obec ność

Mu rasz ki w wa go nie. Zro bił to na je go usil ną proś bę.

A po nie waż go znał i miał o nim do brą opi nię, uznał,

że jed na oso ba wię cej w eskor cie nie za szko dzi. Po -

le cił Mu rasz ce zwra cać uwa gę na oso by po stron ne,

chcą ce zbli żyć się do za trzy ma nych.

(…) Fakt za bój stwa – wy ja śniał da lej min. Ra taj ski

– miał miej sce pod czas bie gu po cią gu, na pią tym ki lo -
me trze od Stołp ców, a mniej wię cej czter na ście od gra -
ni cy, o godz. 15.15. Mu rasz ko pod niósł się z ław ki,
pod szedł do eskor ty i bły ska wicz nie wy jąw szy re wol wer
z kie sze ni, dał zza ple ców jed ne go z po ste run ko wych
dwa strza ły, tra fia jąc Wie czor kie wi cza i Ba giń skie go.
Ba giń ski zmarł te go sa me go dnia o godz. 17, Wie czor -
kie wicz zaś dnia na stęp ne go o godz. 19.

Od daw szy śmier tel ne strza ły, Mu rasz ko prze ka zał

broń eskor cie. Po zwo lił się prze szu kać i aresz to wać.

Po ciąg z ran ny mi wró cił do Stołp ców. 

W PA TRIO TYCZ NYM UNIE SIE NIU?
Po prze szło pół rocz nym śledz twie, 22 paź dzier ni ka

1925 r., Jó zef Mu rasz ko sta nął przed Są dem Okrę -

go wym w No wo gród ku, oskar żo ny o za bój stwo 

kon wo jo wa nych więź niów. Za py ta ny przez prze wod -

ni czą ce go skła du orze ka ją ce go, pre ze sa są du Lu dwi -

ka Bo chwi ca, czy przy zna je się do wi ny, spo koj nie

oświad czył: Tak jest, przy zna ję, że za bi łem dwóch
wście kłych psów. Za bo la ło mnie nie sły cha nie, że ci
dwaj zbrod nia rze ma ją być wy wie zie ni do Ro sji (…).
To mnie wy pro wa dzi ło z rów no wa gi. Chcia łem im wy -
ra zić w ja ki kol wiek spo sób swo ją wzgar dę. Jak to się
sta ło, że strze li łem, nie pa mię tam. Nie na wi dzi łem bol -
sze wi ków i bol sze wi zmu, gdyż za du żo wszy scy śmy
od nich prze cier pie li.

Pod czas dwu dnio wej roz pra wy Mu rasz ko kon se -

kwent nie pod trzy my wał wer sję za bój stwa z po bu dek

pa trio tycz nych. Kil ku na stu świad ków (ko le dzy

z pra cy, woj ska, są sie dzi, a na wet ksiądz) po twier -

dzi ło je go głę bo ki pa trio tyzm i nie na wiść do ko mu -

ni stów. Od czuł bo wiem ich rzą dy na wła snej skó rze,

kie dy wpadł w rę ce bol sze wi ków i tyl ko cu dem unik -

nął śmier ci.

Po po wro cie do kra ju w 1919 r. za miesz kał w Sej -

nach (pow. au gu stow ski), oże nił się, zo stał oj cem.

Pod jął za wo do wą służ bę w woj sku, awan su jąc

do stop nia sier żan ta. W lu tym 1922 r. prze szedł

do po li cji. Ostat nie pół ro ku pra co wał w ko men dzie

po wia to wej PP w Stołp cach, był tam kie row ni kiem

eks po zy tu ry śled czej. Cie szył się na ogół do brą opi -

nią, był jed nak im pul syw ny, ro bił wra że nie ner wo -

we go (asp. Jan Szysz kow ski). Pił du żo, a wpływ al ko -

ho lu sta rał się ła go dzić ko ka iną. Miał ma nię

prze śla dow czą, po dej rze wał żo nę o zdra dę (kom. Ka -

sprzyc ki). Dla dr. Ha lic kie go był czło wie kiem ner -

wo wo cho rym, kwa li fi ku ją cym się do le cze nia

szpi tal ne go. Ta ką sa mą opi nię miał o nim st. przod.

Nar kie wicz, któ ry po dał kil ka nie po chleb nych fak -

tów z ży cia Mu rasz ki. Mię dzy in ny mi to, że bez żad -

nej przy czy ny strze lał do psów. Był też swe go cza su

le czo ny w Twor kach, w za kła dzie dla ner wo wo i psy -

chicz nie cho rych.

Ani w śledz twie, ani przed są dem nie uda ło się

udo wod nić, że by Mu rasz ko dzia łał w zmo wie al bo

na czy jeś po le ce nie. Na wet oskar ża ją cy go pro ku ra -

tor Ka zi mierz Rud nic ki z War sza wy, spe cjal ny wy -

słan nik mi ni stra spra wie dli wo ści, stwier dził, że

wszyst ko wska zu je na to, że zbrod nia zo sta ła wy ko na -
na bez uprzed nie go przy go to wa nia, w wa run kach, rzec
moż na, nie sprzy ja ją cych. In dy wi du al ny cha rak ter
czynu wy pły wa z da nych, ja kie świad ko wie i bie gli
usta li li co do psy chi ki Mu rasz ki. Na tu ra nie okieł zna -
na, nie kon tro lo wa na przez płyt ką umy sło wość, „mniej 
war to ścio wa psy chicz nie”, nie umia ła po ha mo wać 
od ru chu hi ste rycz ne go wy wo ła ne go sko ja rze niem po -
sta ci B. i W. (Ba giń skie go i Wie czor kie wi cza – przyp.

J.P.) z na jaz dem bol sze wic kim i cier pie nia mi Po la ków
w Ro sji.

Skład sę dziow ski uznał to za szcze gól ne oko licz -

no ści ła go dzą ce. 24 paź dzier ni ka 1925 r., w so bo tę

przed po łu dniem, za padł wy rok: 2 la ta w za mknię -

tym do mu po praw czym, z za li cze niem 6 mie się cy

aresz tu pre wen cyj ne go. W uza sad nie niu pod kre ślo -

no, że oskar żo ny dzia łał z po bu dek pa trio tycz nych
w sta nie sil ne go wzbu rze nia du cho we go.

Au dy to rium ode tchnę ło z ulgą. Sam Mu rasz ko też

nie ukry wał ra do ści. Na py ta nie obroń ców od po wie -

dział, że nie pra gnie in ne go wy ro ku i ape lo wać nie

bę dzie. A w stro nę wy cho dzą cych sę dziów wy krzyk -

nął po pro stu: Cześć! �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. ar chi wum

Konwój do sądu (zdj. „Tajny Detektyw”)

Samosąd st. przod.
Józefa Muraszki
bulwersował 
opinię publiczną 
przez długi czas
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22 tys. tras zjazdowych, 16 tys.
narciarskich tras biegowych,
500 naturalnych torów
saneczkowych, 36 sztucznych
lodowisk, 528 szkółek narciarskich
– takie atrakcje oferuje Austria
amatorom sportów zimowych.
A ich bezpieczeństwa strzeże
ponad 27 tysięcy austriackich
policjantów.

Re pu bli ka Au strii jest nie mal czte ro -

krot nie mniej sza od Pol ski. Po nad

60 proc. te go kra ju to gó rzy ste te re ny

al pej skie. Oko ło 500 po li cjan tów two rzy tzw.

po li cję al pej ską, któ ra czu wa nad bez pie -

czeń stwem nar cia rzy. Mi mo to co ro ku w Al -

pach au striac kich do cho dzi do bli sko 6 tys.

wy pad ków.

FE DE RAL NI W LAN DACH
W 2005 r. au striac ka po li cja prze szła re or ga -

ni za cję – po li cja bez pie czeń stwa we wnętrz -

ne go, po li cja kry mi nal na i żan dar me ria

zo sta ły po łą czo ne w jed ną po li cję fe de ral ną.

Po nie waż Au stria jest fe de ra cją sku pia ją cą

dzie więć kra jów związ ko wych (lan dów),

każ dy z nich ma wła sną ko men dę po li cji.

Naj mniej szym z au striac kich lan dów jest

Wie deń (tyl ko 415 km kw.) – służ bę w nim

peł ni pra wie 4 tys. po li cjan tów. 

Oprócz struk tu ry zmie ni ły się też po li cyj -

ne bar wy: mun du ry są ciem no gra na to we,

a ko lor sa mo cho dów i in nych po jaz dów to

srebr ny me ta lik z czer wo nym i gra na to wym

pa sem. 

ŚWIĘ TO PIŁ KI
Ogrom nym wy zwa niem dla au striac kich

funk cjo na riu szy by ły ubie gło rocz ne Mi strzo -

stwa Eu ro py w Pił ce Noż nej, któ re od by wa -

ły się w Au strii i Szwaj ca rii. Trze ba by ło

za pew nić bez pie czeń stwo po nad 2,4 mln tu -

ry stów z ca łe go świa ta. Au striac ką po li cję

wspie ra ło też 26 pol skich po li cjan tów – pa -

tro lo wa li oko li ce sta dio nów, lot nisk i dwor -

ców oraz po ma ga li pol skim ki bi com

w kon tak tach z lo kal ną po li cją. Na try bu -

nach zna leź li się pol scy „spot ter si”, czy li

funk cjo na riu sze w cy wi lu, któ rzy na co dzień

zaj mu ją się za bez pie cza niem im prez ma so -

wych. W skład tej gru py we szli po li cjan ci,

któ rzy już wcze śniej pra co wa li z ki bi ca mi

oraz zna ją ję zyk an giel ski lub nie miec ki.

Wy jazd pol skich po li cjan tów do Au strii

zor ga ni zo wa no dzię ki po ro zu mie niom za war -

tym mię dzy pol skim mi ni ster stwem SWiA

a au striac kim MSZ i Ra dą Fe de ral ną ds.

Spra wie dli wo ści i Po li cji Kon fe de ra cji Szwaj -
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Czy wiesz, że

� Wa run ki współ pra cy pol sko -au striac kiej okre śla ją: Umo wa mię -
dzy Rzą dem Rze czy po spo li tej Pol skiej a Rzą dem Fe de ral nym Au strii
o współ pra cy mię dzy or ga na mi ochro ny bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go w za -
kre sie za po bie ga nia i zwal cza nia prze stęp czo ści, pod pi sa na w 2002 r. w Wied niu
przez mi ni strów SW Pol ski i Au strii, oraz Umo wa mię dzy Rzą dem Pol skiej Rze czy po -
spo li tej Lu do wej a Rzą dem Fe de ral nym Re pu bli ki Au strii o współ pra cy w za po bie ga -
niu i ujaw nia niu prze stępstw oraz za pew nia niu bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym,
pod pi sa na w War sza wie w 1987 r.
� W Au strii po li cjant mo że przejść na eme ry tu rę w wie ku 65 lat. Mi ni mal na wy so kość
świad cze nia eme ry tal ne go to 80 proc. pen sji. Kwo tę tę moż na pod wyż szyć do 98
proc. pen sji za punk ty za prze pra co wa ne nad go dzi ny. Po 45 la tach pra cy po li cjan to -
wi na le ży się 80 proc. prze cięt ne go wy na gro dze nia.
� Głów ne za gro że nia prze stęp cze w Au strii to prze myt nar ko ty ków, kra dzie że ze
skle pów ju bi ler skich i ban ko ma tów, wła ma nia do ban ków oraz han del ko bie ta mi. 
� W stycz niu 2008 r. znie sio no w Au strii prze pis na ka zu ją cy jaz dę z włą czo ny mi świa -
tła mi mi ja nia przez ca ły rok, a wpro wa dzo no za pis o obo wiąz ko wym po sia da niu opon
zi mo wych przez sa mo cho dy oso bo we od li sto pa da do po ło wy kwiet nia. Za brak zi -
mó wek w tym okre sie gro zi man dat w wy so ko ści od 35 do 5000 eu ro.

W nar ciar skim ra ju

car skiej. Zdo by te w cza sie mi strzostw do -

świad cze nia przy da dzą się pol skim funk cjo -

na riu szom przy zabezpieczaniu Eu ro 2012. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Pa weł Mię dlar, 

ma te ria ły pra so we po li cji au striac kiej

Polscy policjanci w Austrii pomagali kibicom
w kontaktach z lokalną policją
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„Ćwi cze nia po li cji kry mi nal nej” – Je an -Fran ço is Gu iot z Fran cji

„Dwo istość po li cyj nej służ by” – Ja ak ko Su omel z Fin lan dii

„Wy kry wacz kłamstw” – Se ba stian Pa jąk z Pol ski

Eu ro pol roz strzy gnął kon kurs na naj lep sze

zdję cie do ty czą ce służb po rząd ku pu blicz -

ne go. Mi ło nam do nieść, że dru gie miej sce

za ję ła fo to gra fia z Pol ski. Au to rem zdję cia pt.

„Wy kry wacz kłamstw” jest Se ba stian Pa jąk, pra -

cow nik Cen tral ne go La bo ra to rium Kry mi na li -

stycz ne go KGP. Na co dzień nie zaj mu je się

wa rio gra fem, ale – jak ła two się do my ślić – fo to -

gra fo wa niem. Ob słu gu je mię dzy in ny mi je dy ny

w pol skiej Po li cji apa rat sfe rycz ny, któ ry słu ży

do ro bie nia zdjęć prze strzen nych. 

Pierw sze miej sce w kon kur sie Eu ro po lu za ję -

ła fo to gra fia au tor stwa Ja ak ko Su ome la z Fin lan -

dii pt. „Dwo istość po li cyj nej służ by”, a trze cie

– pra ca z Fran cji pt. „Ćwi cze nia po li cji kry mi nal -

nej”, któ rej au to rem jest Je an -Fran ço is Gu iot. 

Lau re aci zo sta li za pro sze ni na 10-le cie ist nie -

nia Eu ro po lu. Ich pra ce są wy sta wio ne w sie dzi -

bie Eu ro pej skie go Urzę du Po li cji (tak brzmi

peł na na zwa Eu ro po lu). Że by je zo ba czyć, nie

trze ba je chać do Ha gi – pre zen tu je my je na ła -

mach „Po li cji 997”. �

IF
zdję cia dzię ki uprzej mo ści Eu ro po lu 
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Du ża licz ba osób no to rycz nie prze miesz cza się środ ka mi

ko mu ni ka cji bez bi le tu, nie uisz cza jąc opła ty, nie uwa -

ża jąc, że ro bi coś złe go i nie zwra ca jąc uwa gi na stra ty,

ja kie z te go ty tu łu po no si prze woź nik.

Prze pis par. 1 art. 121 ko dek su wy kro czeń ma na ce lu

ochro nę in te re su in sty tu cji świad czą cej usłu gi trans por to we,

w szcze gól no ści przed pa sa że ra mi, któ rzy no to rycz nie wy łu -

dza ją ta kie świad cze nia.

TRZE CI RAZ W CIĄ GU RO KU
Od po wie dzial ność z art. 121 par. 1 k.w. za cho dzi w sto sun ku

do oso by, któ ra umyśl nie wy łu dza prze jazd ko le ją lub in nym

środ kiem lo ko mo cji, je że li mia ło to miej sce po raz trze ci

w cią gu ro ku, a nad to po prze dzo ne by ło dwu krot nym nie -

uisz cze niem na ło żo nej ka ry pie nięż nej za wy łu dze nie ta kie -

go prze jaz du.

Par. 1 sta no wi: „Kto po mi mo nie uisz cze nia dwu krot nie na -

ło żo nej na nie go ka ry pie nięż nej (…) po raz trze ci w cią gu roku

bez za mia ru uisz cze nia na leż no ści wy łu dza prze jazd (…)”.

Z prze pi su wy ni ka, że zda rze nie po le ga ją ce na wy łu dze -

niu pierw sze go lub dru gie go prze jaz du bez bi le tu w cią gu

roku nie jest wy kro cze niem i pod le ga je dy nie ka rom pie nięż -

nym okre ślo nym w ta ry fie przez prze woź ni ka. Usta wo daw ca

przy jął, że do pie ro upo rczy wość dzia ła nia spraw cy – ob ja wia -

ją ca się trze cim wy łu dze niem prze jaz du przy nie uisz cze niu

ka ry za po przed nie, po twier dza umyśl ność dzia ła nia spraw cy

i wy czer pu je usta wo we zna mio na oma wia ne go wy kro cze nia.

CZAS
Rok li czy się od pierw sze go prze jaz du z za mia rem wy łu dze -

nia do ostat nie go ta kie go prze jaz du, przy czym w tym cza sie

spraw ca mu si przy naj mniej trzy krot nie wy łu dzić prze jazd

i dwu krot nie nie uiścić na ło żo nych na nie go kar pie nięż nych.

Wy kro cze nie po peł nio ne zo sta je w dniu ujaw nie nia trze -

cie go prze jaz du bez waż ne go bi le tu – nie ma tu taj zna cze nia

okres da ny przez prze woź ni ka na wpła ce nie ka ry pie nięż nej

– nie cze ka my na je go upływ. Sfor mu ło wa nie: „(…) po raz

trze ci w cią gu ro ku bez za mia ru uisz cze nia na leż no ści wy łu -

dza prze jazd (…)” wy raź nie wska zu je, że wy star cza ją ce jest

wy łu dze nie prze jaz du, a nie nie uisz cze nie ka ry pie nięż nej

za trze ci prze jazd da ją cy pod sta wę do przy pi sa nia spraw stwa

wy kro cze nia z art. 121 k.w.

Kon tro wer sje po ja wia ją się w sy tu acji, kie dy trze ci prze -

jazd na stę pu je w od stę pie tak krót kim od dwóch po zo sta -

łych, że nie mi ja ter min na uisz cze nie opła ty wy zna czo nej

przez prze woź ni ka za wy łu dze nie po przed nich prze jaz dów.

Pi smo nr I – IV– 1850/1213/04 Wy dzia łu Ko or dy na cji Służ by

Pre wen cyj nej Biu ra Tak ty ki Zwal cza nia Prze stęp czo ści

Komendy Głów nej Po li cji wska zu je, że w ta kiej sy tu acji nie

do cho dzi do po peł nie nia wy kro cze nia. Na le ży więc za dać

pytanie: gdzie w ta kim ra zie znaj du je się ochro na praw

prze woź ni ka (ce lem pe na li za cji wy kro cze nia jest ochro na

in te re sów prze woź ni ka przed upo rczy wym wy łu dza niem

prze jaz dów). Z pi sma KGP wy ni ka za tem, że je śli prze woź -

nik wy zna czył 14 dni na uisz cze nie opła ty, to przez ca ły

ten okres oso ba ta ka mo gła by jeź dzić bez bi le tu. 

Nie ma zna cze nia czas wy zna czo ny przez prze woź ni ka

(np. 14 dni) na za pła ce nie ka ry pie nięż nej za dru gi prze jazd.

Je śli trze ci prze jazd na stą pi np. w czwar tym dniu od wy łu -

dze nia prze jaz du dru gie go, na le ży uznać, że cza sem po peł -

nie nia wy kro cze nia jest dzień fak tycz ne go trze cie go

prze jaz du.

Prze pis par. 1 wska zu je „kto, po mi mo nie uisz cze nia

dwu krot nie na ło żo nej na nie go ka ry pie nięż nej okre ślo nej

w ta ry fie …”, a nie kto po mi mo nie uisz cze nia w wy zna czo -
nym przez prze woź ni ka ter mi nie, dwu krot nie na ło żo nej na
nie go ka ry pie nięż nej okre ślo nej w ta ry fie. Dla te go też naj -

bar dziej traf ny wy da je się po gląd, że po mi mo iż ter min

na uisz cze nie ka ry pie nięż nej na ło żo nej przez prze woź ni -

ka jesz cze nie upły nął od pierw sze go czy dru gie go wy łu -

dzo ne go prze jaz du, oso ba ta ka po peł nia wy kro cze nie, je śli

po raz trze ci wy łu dza prze jazd. W sy tu acji, kie dy nie ma

zna cze nia wy zna czo ny przez prze woź ni ka ter min – oso ba,

któ ra wpła ci ka rę pie nięż ną po upły wie wy zna czo ne go 

ter mi nu za któ ryś z dwóch pierw szych prze jaz dów,

a przed ujaw nie niem trze cie go wy łu dze nia – nie po peł nia

wy kro cze nia, gdyż nie do cho wa nie ter mi nu wy zna czo ne go

przez prze woź ni ka nie rzu tu je na od po wie dzial ność za wy -

kro cze nie z art. 121 par. 1 k.w. 

KTÓRY PRZEJAZD WYKROCZENIEM?
Ko lej ny pro blem, ja ki ma ją jed nost ki Po li cji pro wa dzą ce

czyn no ści wy ja śnia ją ce w spra wach wy łu dze nia prze jaz dów,

to okre śle nie, któ ry prze jazd bez waż ne go bi le tu po trze -

cim sta no wią cym wy kro cze nie – jest ko lej nym wy kro cze -

niem. Art. 121 pa r. 1 wy raź nie okre śla, że ka rze pod le ga ten,

kto, po mi mo nie uisz cze nia dwu krot nie na ło żo nej na nie go

ka ry pie nięż nej okre ślo nej w ta ry fie, po raz trze ci w cią gu

roku bez za mia ru uisz cze nia na leż no ści wy łu dza prze jazd

ko le ją lub in nym środ kiem lo ko mo cji.

Nie ma tu taj za pi su, któ ry błęd nie sto su je część jed no -

stek – trze cie go bądź na stęp ne go w cią gu ro ku. Trze ci prze jazd

bez waż ne go bi le tu, po dwu krot nie na ło żo nej już ka rze pie -

nięż nej, sta no wi wy kro cze nie. Wa run kiem jest, aby od

pierw sze go wy łu dze nia do trze cie go nie mi nął rok, po nie -

waż wte dy pierw szy prze jazd się przedaw ni. Ko lej nym wa -

run kiem jest, aby przewoźnik po sia dał ta ry fę kar ną, w któ rej

prze wi dzia na jest ka ra pie nięż na. Je śli ta kiej nie ma, każ dy

wy łu dzo ny prze jazd bę dzie sta no wił wy kro cze nie z pa ra gra -

fu dru gie go te goż ar ty ku łu. Art. 121 par. 2 sta no wi: „Kto bez

za mia ru uisz cze nia na leż no ści wy łu dza (…) lub inne po dob -

ne świad cze nie, o któ rym wie, że jest płat ne (…)”.

To trze cie wy łu dze nie sta no wi wy kro cze nie, a każ de na -

stęp ne sa mo dziel nie nie sta no wi jesz cze wy kro cze nia. Jest
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Wyłudzenie przejazdu
Uciążliwe dla firm transportowych/przewozowych, jak również – co z tym się wiąże – dla Policji, stały się
przejazdy „na gapę”, które są zjawiskiem dość powszechnym.

Błędna jest
interpretacja,
że to ostatni
przejazd
stanowi
wykroczenie,
np. szesnasty
w ciągu roku.
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to wy kro cze nie cy klicz ne, więc do pie ro po ko lej nym trze -

cim mo że my skie ro wać wnio sek o uka ra nie. Słusz na jest

więc in ter pre ta cja, że w przy pad ku du żej licz by wy łu dzeń

to trze ci, szó sty, dzie wią ty itd. prze jazd sta no wi wy kro cze -

nie. Nie mo że my tu taj za sto so wać za po ży czo nej z ko dek su

kar ne go in sty tu cji czy nu cią głe go, po nie waż: 1) nie moż na

by przy pi sać spraw cy z gó ry po wzię te go za mia ru, 2) kon tro -

wer sje bu dzi sa ma in sty tu cja w wy kro cze niach czy nu cią -

głe go – ko deks wy kro czeń te go nie prze wi du je, cho ciaż

li te ra tu ra do pusz cza sto so wa nie tej in sty tu cji. Błęd na jest

więc in ter pre ta cja, że to ostat ni prze jazd sta no wi wy kro cze -

nie, np. szes na sty w cią gu ro ku, bo ja ka by ła by więc ochro -

na in te re sów prze woź ni ka, je śli ka ra ny był by tyl ko ostat ni

czyn. Przy no to rycz nym wy łu dza niu ten „ostat ni” wy stę po -

wał by bez koń ca, a w tym cza sie przedaw nia ły by się te po -

cząt ko we. 

Nie moż na rów nież zgo dzić się z in ter pre ta cją, że czwar -

ty prze jazd w cią gu ro ku sta no wi wy kro cze nie – czwar ty

prze jazd jest bo wiem do pie ro no wym pierw szym czy nem

po za ist nie niu wy kro cze nia (kto po raz trze ci), a do

za ist nie nia no we go wy kro cze nia po trze ba jesz cze dwóch 

wy łu dzeń.

KTO PRO WA DZI?
W kwe stii wła ści wo ści miej sco wej jed nost ką, któ ra po win na

pro wa dzić czyn no ści wy ja śnia ją ce, jest ta, na te re nie dzia ła nia

któ rej za ist nia ło wy kro cze nie. Jest to jed nost ka, na te re nie

dzia ła nia któ rej spraw ca po raz trze ci w cią gu ro ku wy łu dził

prze jazd, bez wzglę du na to, gdzie na stą pi ły po przed nie wy łu -

dze nia. Art. 4 par. 2 k.w. sta no wi: „Miej scem po peł nie nia wy -

kro cze nia jest miej sce, gdzie spraw ca dzia łał lub za nie chał

dzia ła nia, do któ re go był obo wią za ny, al bo gdzie sku tek na stą -

pił lub miał na stą pić”. Miej sce to naj czę ściej bez pro ble mu

moż na usta lić, po nie waż ozna czo ne ono zo sta je przez kon duk -

to ra ujaw nia ją ce go jaz dę bez bi le tu. Nie pra wi dło we jest więc

roz wią za nie sto so wa ne przez nie któ re jed nost ki, a mia no wi -

cie od sy ła nie ma te ria łów do jed nost ki, na te re nie dzia ła nia któ -

rej sie dzi bę ma po krzyw dzo na fir ma. �

AGNIESZKA SADŁO
Instytut Prawa WSPol. w Szczytnie
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Trzeci przejazd bez ważnego biletu, po dwukrotnie
nałożonej już karze pieniężnej, stanowi wykroczenie.

Cen tral ne La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne Ko men dy
Głów nej Po li cji oraz Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer -
sy te tu War szaw skie go za pra sza ją na mię dzy na ro do wą kon fe ren -

cję na uko wą or ga ni zo wa ną we współ pra cy ze Sto wa rzy sze niem

Ab sol wen tów Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UW pod pa tro na tem

ho no ro wym Jej Ma gni fi cen cji Rek tor Uni wer sy te tu War szaw skie go

i Ko men dan ta Głów ne go Po li cji na te mat 100 lat dak ty lo sko pii

na zie miach pol skich.

Kon fe ren cja od bę dzie się w dniach 2–4 wrze śnia 2009 r. na Uni -

wer sy te cie War szaw skim. Bę dzie jed nym z ele men tów pro gra mu

ob cho dów 90-le cia po wo ła nia Po li cji Pań stwo wej w Pol sce. Wśród

pa tro nów me dial nych jest „Po li cja 997”.

TE MA TY KON FE REN CJI:

1. Roz wój dak ty lo sko pii na zie miach pol skich

2. Dak ty lo sko pia w pro ce sie kar nym

3. Współ cze sna dak ty lo sko pia – moż li wo ści i wy zwa nia

4. Ro la i kom pe ten cje eks per ta dak ty lo sko pii

5. No we za da nia dak ty lo sko pii w kon tek ście współ pra cy mię dzy -

na ro do wej

KO MI TE TO WI NA UKO WE MU przewodniczy prof. 

dr hab. Ta de usz To ma szew ski – Uni wer sy tet War szaw ski

PRZE WOD NI CZĄ CYM KO MI TE TU OR GA NI ZA -
CYJ NE GO jest pod insp. Pa weł Ry bic ki – dy rek tor Cen tral ne go

La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go KGP

IN FOR MA CJE OR GA NI ZA CYJ NE:

– do 1 ma ja br. na le ży nad sy łać tek sty do pu bli ka cji

– do 1 czerw ca br. zo sta ną prze ka za ne in for ma cje o za kwa li fi ko -

wa niu tek stu do dru ku 

– opła ta kon fe ren cyj na –

150 PLN – obej mu je: udział

w kon fe ren cji, ser wis ka wo wy

i lunch w trak cie trwa nia kon -

fe ren cji, udział w im pre zach

to wa rzy szą cych, w tym w uro -

czy stej ko la cji w dniu 2 wrze -

śnia 2009 ro ku; kosz ty do jaz du

i za kwa te ro wa nia po kry wa ją uczest ni cy.

– opła tę na le ży wnieść do 15 czerw ca 2009 ro ku z do pi skiem

„Dak ty lo sko pia” na na stę pu ją ce kon to ban ko we:

Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji

UW Kra kow skie Przed mie ście 26/28, 00-927 War sza wa, Bank Mil -

len nium SA nr ra chun ku: 59 1160 2202 0000 0000 6084 3671

Szcze gó ło we in for ma cje: 

Wy dział Dak ty lo sko pii CLK KGP

ul. Wi śnio wa 58A, 02-520 War sza wa

tel. 0-22 60 14 628, fax. 0-22 64 65 811, 

e -ma il: dak ty lo sko pia@wpia.uw.edu.pl

www.dak ty lo sko pia.wpia.uw.edu.pl

100 lat dak ty lo sko pii –
kon fe ren cja
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Jest wiele sposobów ewakuowania rannych ze strefy zagrożonej.
Uzależnione są one od naszych sił, stanu poszkodowanego
i sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. 

Wnor mal nych wa run kach świa dek wy pad ku, w któ rym za gro żo ne jest czy -

jeś ży cie lub zdro wie, ma obo wią zek udzie lić ran ne mu pierw szej po mo -

cy i po wia do mić od po wied nie służ by. W sy tu acji nie stan dar do wej, gdy

usta nie za gro że nie lub ma my rów no cze sne za bez pie cze nie po przez ogień osło -

no wy, na szym ce lem jest jak naj szyb sza po moc po szko do wa ne mu. W miej scu,

w któ rym zo sta li śmy za sko cze ni, nie zaj mu je my się ba da niem ura zo wym ani

udzie la niem pierw szej po mo cy przed me dycz nej, lecz jak naj szyb szą ewa ku acją

ran ne go. 

Je śli jed nak na sze si ły i środ ki są znacz nie ogra ni czo ne, al bo chce my zmi ni ma -

li zo wać licz bę ran nych, wy ko rzy stu je my tyl ko jed ne go ra tow ni ka. Jest to sy tu acja

bar dzo trud na i naj mniej bez piecz na dla po li cjan ta. Wszyst kie czyn no ści po win -

ni śmy wy ko ny wać w po zy cji ni skiej, uży wa jąc np. li ny, cią ga nia w klu czu lub wy -

ko rzy stu jąc chwy ty ewa ku acyj ne, któ re ma my na ka mi zel kach i mun du rach.

Nie ste ty, spo sób ten jest sku tecz ny tyl ko na krót kim dy stan sie. Moż li wo ści

oce ny czyn no ści ży cio wych pod czas ta kie go trans por tu są ogra ni czo ne i ist nie je

ry zy ko po głę bie nia ura zu krę go słu pa. 

Cho ciaż me tod ewa ku acji jest wie le, to naj waż niej sze, by by ły sku tecz ne. �

ALEKSANDRA WICIK
konsultacje taktyczno-medyczne Bogdan Serniak, 

Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk
zdj. Dariusz Rogoziński
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Wchodzimy plecami pod pachę poszkodowanego
i chwytamy go za rękę

Staramy się uchwycić nogę przeciwną do ręki, przytrzymując oraz oplatając
swoją nogą nogi rannego. Szykując się do przewrotu w każdym momencie
możemy go osłonić ogniem i prowadzić celne strzelanie w kierunku zagrożenia.
W gotowości do wstania obserwujemy teren i upewniamy się, czy jest
bezpiecznie

W pozycji niskiej bezpiecznej podchodzimy do rannego

1

2 3

Ewa ku acja  
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Nie zmieniając uchwytu, wstajemy z rannym

W pełnym wyproście energicznie klękamy
i przejmujemy osobę nieprzytomną na barki
prostopadle do kierunku wstawania.
Wstajemy i przemieszczamy się w kierunku
strefy bezpiecznej. Podczas ewakuacji
dbamy o bezpieczeństwo swoje i rannego

Po obrocie (z poszkodowanym na naszych plecach)
podnosimy się, podpierając na kolanie. Podczas
wstawania w każdej chwili jesteśmy gotowi
do prowadzenia ognia

Z rannym na plecach przemieszczamy się
w bezpiecznym kierunku

Inny sposób ewakuacji rannego: przyciągamy do siebie jego nogi, oplatamy je
swoimi, robiąc blokadę w stawach skokowych i kolanowych poszkodowanego.
Chwytamy go za zgięte ręce (gdy jest bezwładny – za ubranie) i przyciągamy
do siebie

4 6

5 7 8

  ran nych
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13.
Pa ter mi nął dom wcza so wy, za któ re go siat ką obok luk su so wych

sa mo cho dów stał dwu ko ło wy wó zek, za opa trzo ny w ta bli cę re je stra -

cyj ną z kar to nu. Zwró cił uwa gę, że wó zek był przy wią za ny dru tem

do la tar ni. 

(…) Pa ter od ru cho wo otrze pał spodnie i ru szył do ba ru, od czy tu jąc

nad wej ściem na zwi sko wła ści cie la: „Grze gorz Ka cza now ski”. We -

wnątrz by ło peł no lu dzi i ku je go uldze – ma ło dy mu. Choć wie le osób

pa li ło, dym wy do sta wał się swo bod nie z ażu ro we go lo ka lu. Pod szedł

do pra wie pu ste go ba ru. Cie szył się, że lu dzie nie ma ją tu zwy cza ju pić

przy ba rze.

– Je stem z gdań skiej Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji – po wie dział

do bar ma na – mo gę po ka zać le gi ty ma cję, ale to spo wo do wa ły by nie po -

trzeb ne za in te re so wa nie pań skich klien tów. Ma pan wy bór. Al bo po -

ka żę pa nu le gi ty ma cję na za ple czu, al bo mi pan za ufa. 

Czter dzie sto let ni na oko blon dyn miał pod go lo ne wło sy à la De spe -

ro z Pit bul la. Po tęż nie umię śnio ne rę ce wy sta wa ły

z ko szul ki bez rę ka wów.

Bar man za pa lił pa pie ro sa. Strze py wał go do oso bli wej po piel nicz ki,

zu ży te go pla sti ko we go ku fla wy peł nio ne go pia skiem. Pa ter łyk nął

reszt kę pi wa i wska zał pal cem na swój pu sty ku fel. Ka cza now ski się gnął

pod bar i pod sta wił czy sty ku fel pod na le wak.

– Oni wszy scy py ta li pa na o to, co pan wi dział – Pa ter roz pro sto wał

pal ce, aż strze li ły w sta wach. – A ja za py tam o to, cze go pan nie wi -

dział. In te re su je mnie pań skie zda nie na te mat te go mor der cy. Co

pan o nim są dzi? Czyż by był tak bez czel ny, że za mor do wał dziew czy -

nę na pla ży, pra wie na oczach wszyst kich? Czy też za mor do wał ją

gdzie in dziej i tu czymś ją przy wiózł? Niech pan mi po mo że! Jak pan

są dzi? Jak to by ło?

Ka cza now ski po sta wił przed Pa te rem dru gie pi wo i w mil cze niu

pa lił pa pie ro sa. W koń cu wdu sił go w pia sek po piel nicz ki i obie ma

rę ka mi wpił się w brzeg ba ru. Kost ki je go pal ców

zbie la ły.

ROZRYWKA Kryminał znad morza POLICJA 997       marzec 2009 r.46

Uśmiech nął się sze ro ko.

– Pań ska gad ka jest zby tecz na. Swój za wód ma pan wy pi sa ny na czo -

le – po wie dział.

– Kto jest wła ści cie lem te go lo ka lu? – Pa ter zi gno ro wał tę uwa gę.

Bar man był wi dać mi ło śni kiem fil mu Ta jem ni ce Los An ge les.
– Ja.

– Ilu ma pan pra cow ni ków?

– Żad ne go. Cza sa mi po ma ga mi ro dzi na. Zna czy żo na.

– Wy trzy mu je pan ta kie tem po pra cy?

– Trze ba z cze goś żyć. Dwa mie sią ce pra cy, a po tem dzie sięć mie się -

cy bez ro bo cia. 

– Do któ rej jest czyn ny pań ski lo kal?

– Do ostat nie go klien ta. Cza sa mi do ra na.

– Czy li przed wczo raj, kie dy zna le zio no tę dziew czy nę, bar był jesz -

cze czyn ny?

– No tak. Tak by ło.

Pa ter mo men tal nie wy czuł dy stans w gło sie roz mów cy. (…)

– Moż na piw ko? – Pa ter uśmiech nął się do Ka cza now skie go.

– No ja sne – przed Pa te rem szyb ko zna lazł się pla sti ko wy ku fel wy -

peł nio ny zło tym pły nem i gę stą pia ną.

– Cięż ką ma pan pra cę – Pa ter po cią gnął po tęż ny łyk. – I trze ba mieć

oko na wszyst ko. Lo kal bez okien to spo re ry zy ko. Mo że być przez każ -

de go zde mo lo wa ny, kie dy pa na nie ma. Mo gą w nim spać bez dom ni. 

Albo źli lu dzie... W koń cu nie za wsze pan tu jest. Mu si pan spo ro jeź dzić,

przy wo zić becz ki. Ale wte dy tu pew nie jest pań ska żo na... Mam ra cję?

– Nie – Ka cza now ski uśmiech nął się i wska zał dło nią na za ple cze. –

Mam tam okna z plek si. Mon tu ję je po ro bo cie.

– A becz ki z pi wem i na po je pod wo zi pan sa mo cho dem pod sam bar?

– Nie wol no mi. Za kaz wjaz du na pla żę. Ła du je się kil ka be czek

na wó zek i wio! – bar man od ru cho wo na prę żył mię śnie. 

(…) Nie mógł znie chę cić do sie bie Ka cza now skie go. Bar man – po -

mi ja jąc je go nor mal ną funk cję spo wied ni ka – jest jak la tar nik oświe tla -

ją cy stat kom dro gę. Wszyst ko oświe tla. Wszyst ko wie. 

– Pa nie Grze go rzu – Pa ter oparł się moc no o bar – o wszyst ko już wy -

py ta li pa na moi ko le dzy, a ja ju tro przej rzę ich ra por ty. Mo że pan mnie

za tem za py tać: to po co tu przy sze dłeś, kie dy nie ma już żad nych py -

tań do za da nia?

– Wie pan, jak na zy wa ją mój bar od wczo raj? – wy sy czał.

– Ba rem „Pod Ko stu chą”. Wie pan, ilu stra ci łem klien tów, któ rzy są

na wcza sach z róż ny mi „mew ka mi”? Kie dy wi dzą ka me ry i dzien ni ka -

rzy, spier da la ją stąd, gdzie pieprz ro śnie.

– Nie od po wie dział mi pan na py ta nie – Pa ter przy po mniał so bie, że

„mew ka mi” by ły w la tach sie dem dzie sią tych na zy wa ne de wi zo we pro -

sty tut ki na Wy brze żu. Ma ło kto te raz uży wa te go okre śle nia. Chy ba że

sta rzy gli nia rze i by li cink cia rze.

– Bo ono by ło głu pie, pa nie nad ko mi sa rzu – głos Ka cza now skie go

uniósł się ni by za śpiew ka pła na. – Głu pie py ta nie. Wszy scy tu są za ję -

ci pi ciem i ciup cia niem. Tu nikt ni cze go nie za uwa ży, chy ba że den ko

swo jej pu stej flasz ki. Nie waż ne, czy ta dziew czy na zo sta ła za ciu ka na tu,

czy gdzie in dziej, i czy ktoś ją przy wiózł. Nikt by te go nie za uwa żył.

Tyl ko ja tu wszyst ko wi dzę. A wte dy nic nie wi dzia łem, co by mo gło

panu po móc.

Pa ter nie był przy zwy cza jo ny do al ko ho lu. Wy szedł z ba ru, nie do -

piw szy dru gie go pi wa. Czuł, że jesz cze kil ka ły ków i bę dzie, jak ma -

wiał Ku le sza, „o je den most za da le ko”. Sta nął jesz cze raz na zbi tej

z de sek plat for mie, któ ra pro wa dzi ła do ba ru z zej ścia nu mer dzie więć.

Na gle coś go tknę ło. Ru szył szyb kim kro kiem pod gó rę i wszedł na te -

ren do mu wcza so we go, gdzie par ko wał dwu ko ło wy wó zek. Kie dy roz -

plą ty wał drut, za dzia łał czuj nik i Pa te ra ośle pił snop świa tła. Nie

przej mu jąc się tym, wy pro wa dził wó zek za bra mę. Nikt go nie ści gał,

nikt nie wo łał. Ru szył na pla żę i sta rał się ro bić jak naj mniej ha ła su. Po -

jazd za dud nił na de skach plat for my spa ce ro wo -do staw czej. Lu dzie sie -

dzą cy na pla ży obej rze li się i spoj rze li na Pa te ra prze lot nie. Ten

za trzy mał wó zek i pod biegł do dwoj ga mło dych lu dzi, któ rzy by li naj -

bli żej.

– Po li cja – po ka zał bla chę dziew czy nie. – Po wiedz mi, to bar dzo waż -

ne, co so bie po my śla łaś, wi dząc mnie z tym wóz kiem? Pierw sza two ja

myśl?

– Do sta wa to wa ru – po wie dzia ła nie co wy stra szo na dziew czy na.

– Zło miarz – do dał jej to wa rzysz – al bo bar man z piw kiem.

Pa ter pod szedł do dwu kół ki. Spoj rzał na bar i na sto ją ce obok wóz ki

do be czek. 

„Tak”, po wie dział sam do sie bie. „Nikt nie zwró ci uwa gi na bar ma -

na z wóz kiem. Choć by na tym wóz ku by ło coś in ne go niż becz ka”. 

– Zło dziej! Ła paj zło dzie ja!

Zej ściem nu mer dzie więć zbie ga ła kor pu lent na nie wia sta w bia łej

czap ce i ta kimż far tu chu. 

Ostatnie śledztwo na
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48. 
Wszyst ko ro ze gra ło się zbyt szyb ko. W tym sa mym mo men cie, kie -

dy Ku le sza do stał cios w gar dło, a Wie loch ru szył za na past ni kiem, Pa -

ter wy jął pi sto let. Jed nak nie dłu go się nim cie szył. Po czuł ruch

po wie trza, a po tem zdrę twia ła mu rę ka. Pi sto let za zgrzy tał na płyt kach

pod ło go wych. Prze raź li wy huk pu stej becz ki po pi wie za brzmiał na za -

ple czu. Pa ter cof nął się i na tra fił pię tą na ław kę dla kul tu ry stów. Stra -

cił rów no wa gę i ru nął na pod ło gę. 

To go ura to wa ło. Dru ga becz ka, któ rą Jo dłow ski ci snął w je go kie -

run ku, chy bi ła bo wiem ce lu. Z zie mi Pa ter zo ba czył, jak wła ści ciel

wy bie ga z lo ka lu. Stę ka jąc, pod niósł

pi sto let i ru szył

skie go ani śla du. Pod hur tow nią „Agniesz ka” stał jej szef, An drzej Noga,

i kil ku in nych męż czyzn. Wle pia li wzrok w Pa te ra. Ten za trzy mał się,

aby za py tać o ucie ki nie ra. Z je go ust wy do był się war kot. Z po wo du

gwał tow nych skur czów płuc nie mógł wy dać ar ty ku ło wa ne go dźwię ku.

Spoj rzał bez rad nie na An drze ja No gę, któ ry, jak to ujął Ba na siuk, był

nie zbyt skłon ny do współ pra cy z po li cją. 

– Tam! – wrza snął No ga. – Do chłod ni wy so kie go skła do wa nia!

Po stu me trach Pa ter wpadł na sztyw ną

fo lię, wi szą cą

u wej ścia do chłod -

ni. Po śli zgnął się na la stry ko wej po sadz ce i ru -

nął na zie mię. Na środ ku war czał i dy mił pu sty wó zek wi dło wy. Wo kół

pię trzy ły się pu ste pa le ty, two rzą ce pię tro we ko ry ta rze. Z gó ry do biegł

trzask. 

– Za bi ję go, psie! – Pa ter usły szał głos Jo dłow skie go. – Skrę cę mu

kark!

Spoj rzał w gó rę. Jo dłow ski, cięż ko dy sząc, trzy mał za bro dę czło wie -

ka w ka sku i kom bi ne zo nie. Mię śnie przed ra mion by łe go rug bi sty za -

drga ły. 

Pa ter oparł rę ce na ko la nach i cięż ko od dy chał. Je go wzrok padł

na pa le tę bę dą cą pod sta wą sto su, na któ rym stał Jo dłow ski z ope ra to -

rem wóz ka wi dło we go. Pa ter już wie dział, że ma go w gar ści. Uspo ko -

ił od dech, w od róż nie niu od Jo dłow skie go, któ ry wciąż sa pał.

Uśmiech nął się. Że gnał się ze wspo mnie nia mi dwóch stu den tek z Je -

lit ko wa, któ rym ry by wy ja dły oczy. Że gnał się ze wszyst ki mi kosz ma ra -

mi, w któ rych gło wy za mor do wa nych dziew czyn wy pły wa ły

na po wierzch nię wo dy jak roz go to wa ne wa rzy wa. Spoj rzał jesz cze raz

na sę ki pa le ty, któ ra by ła na sa mym do le. I na jej wy raź ne pęk nię cie. 

Pod niósł no gę i ude rzył w to pęk nię cie ob ca sem. �

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Ma rek Kra jew ski, Ma riusz Czu baj: 
Ró że cmen tar ne. Co py ri ght © by 
Ma rek Kra jew ski, Ma riusz Czu baj, WAB,
wy da nie I, War sza wa 2009.
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Od mor der stwa w do mu se nio ra „Eden”

minął rok i znów ma my upal ne la to na Wy -

brze żu. Po li cjant z po mor skiej ko men dy wo -

je wódz kiej szy ku je się na wy ma rzo ny urlop

u bo ku pięk nej Jo asi. Nie bę dzie mu jed nak da ne wy grze wać się

z nią na pia sku uro czej grec kiej wy sep ki, bo w wej he row skim

tar ta ku od kry to za su szo ne zwło ki mę skie, a na pla ży we Wła dy -

sła wo wie – dam skie. Wszyst kie po li cyj ne urlo py za wie szo ne do

od wo ła nia.

Dru ga część przy gód nad ko mi sa rza Pa te ra, au tor stwa Mar ka

Kra jew skie go i Ma riu sza Czu ba ja, no si ty tuł „Ró że cmen tar ne”.

Tak w ję zy ku me dy cy ny są do wej na zy wa się pla my po ja wia ją ce

się tuż przed śmier cią. Co to ma wspól ne go z za mor do wa ną pla -

żo wicz ką? To, że mia ła wy ta tu owa ną ró żę, tak jak dwie mar twe

stu dent ki sprzed czte rech lat na pla ży w Je lit ko wie. Mor der cy

wte dy nie zna le zio no, ale Pa ter łą czy te wy pad ki ze so bą. I po sta -

na wia, że to już ostat nie śledz two w je go po li cyj nej ka rie rze.

AW

za Jo dłow skim, cięż ko kuś ty ka jąc. 

Mi nął Wie lo cha, któ ry ce lo wał z pi sto le tu do ucie ka ją ce go czło wie -

ka. Kie dy ten pa dał, Jo dłow ski wsko czył do po tęż ne go te re no we go nis -

sa na i ostro ru szył, sy piąc wo kół pia chem. 

Pa ter rzu cił się do opla astry, któ rym przy je chał, i od pa lił sil nik. Jo -

dłow ski wy prze dzał go już o ja kieś sto me trów. Od da lał się bar dzo szyb -

ko. Pa ter po czuł go rycz znie chę ce nia. Na bie rał szyb ko ści, ale nie miał

szans z te re no wym nis sa nem. Je dy ne, co mógł te raz zro bić, to po łą czyć

się z Ba na siu kiem i po sta wić na no gi wszyst kie jed nost ki w oko li cy.

Zwol nił i wy jął ko mór kę. Wte dy za uwa żył, że zbli ża się do ty łu nis sa -

na. Ro zej rzał się wo kół i już ro zu miał. Uli ca by ła za peł nio na ludź mi,

a Jo dłow ski mu siał zwol nić. 

– Mam cię, skur wy sy nu! – wrza snął. Za ha mo wał i wy sta wił rę kę z pi -

sto le tem, ce lu jąc w opo ny nis sa na.

Ten triumf był przed wcze sny. Te re nów ka ryk nę ła, a drob ny żwir

spod jej kół za stu kał po szy bie opla. Obaj ru szy li peł ną szyb ko ścią. Pa -

ter do dał ga zu. Był za ucie ka ją cym w od le gło ści trzy dzie stu me -

trów. I wte dy przez tu man ku rzu doj rzał lu dzi uska ku ją cych

na chod ni ki. Nie wie rzył wła snym oczom. Roz legł się głu chy huk i ostry

krzyk. Po nad tłum, kłę bią cy się na chod ni ku, wzle ciał wó zek dzie cię -

cy z wy gię tym ko łem. Ja kiś męż czy zna le żał na uli cy. Jo dłow ski nie trą -

bił, nie ostrze gał lu dzi; on ich roz jeż dżał.

Pa ter kie ro wał jed ną rę ką, pod no ga mi czuł ska czą ce pe da ły. Trzy mał

się wciąż za nis sa nem. Zwol nił. Na śle po się gnął do schow ka i wy jął ko -

gu ta. Przy kle ił go do da chu. Wy cie na peł ni ło uli cę Hry nie wiec kie go.

Ja kiś wy ro stek pod biegł do Pa te ra i wal nął z wście kło ścią pię ścią 

w jego dach. W tyl nym lu ster ku wi dział, jak chło pak ku le je i trzy ma się

za ko la no. Pa ter wy strze lił w po wie trze. 

I wte dy po czuł, że wszyst ko wo kół spo tęż nia ło, na bra ło nie praw do -

po dob nie wiel kich roz mia rów. Naj bar dziej zaś tył nis sa na, któ ry rósł

w oczach. Pa ter rzu cił obie no gi na sprzę gło i ha mu lec. Nie po mo gło.

Ma ska opla zła ma ła się wpół, kie dy wbi jał się w tył nis sa na. 

Huk i świst fru wa ją cych wo kół szkieł od bla sko wych był tak przej mu -

ją cy, że Pa ter po chy lił gło wę. Po se kun dzie na sta ła ci sza. Pa ter, nie czu -

jąc żad ne go bó lu, wy sko czył z sa mo cho du i wol no zbli żał się do ści ga ne go

au ta. Na szyi po wie sił bla chę. Wą sa ty fa cet w siat ko wej czap ce oglą dał

z wście kło ścią roz bi te drzwi swo je go do staw cze go mer ce de sa. Przed nim

stał dłu gi ko rek sa mo cho dów, któ ry po wstrzy mał Jo dłow skie go.

– Wje chał mi w du pę, skur wy syn! – krzyk nął do Pa te ra. – Pan z po -

li cji? Goń go, to pew nie ja kiś ban dy ta bez ubez pie cze nia! Kto mi te raz

za pła ci? O tam bie gnie, goń go!

(…) Jo dłow ski znik nął w bra mie por tu. Pa ter był tam po pięt na stu

se kun dach. Wśród sta rych mu rów by ło spo ro lu dzi. By li to głów nie

klien ci hur tow ni, któ re wy naj mo wa ły od por tu po miesz cze nia. Jo dłow -

nadkomisarza Patera?
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Na rocznicowym koncercie chwycili
za serca wszystkich słuchaczy.
Na sali zabrakło miejsc, a chętni
oglądali występ na stojąco! 

Or kie stra przy ko men dzie sto łecz nej

dzia ła od 1968 r. Czter dzie ści lat nie -

bie skie go gra nia stuk nę ło więc

w ubie głym ro ku. 22 stycz nia br., głów nie

dzię ki NSZZ Po li cjan tów, uda ło się zor ga ni -

zo wać ju bi le uszo wy kon cert. 

GA LA W BAJ CE 
Do war szaw skie go Te atru Baj ka na wy stęp

po li cyj nych mu zy ków ścią gnę ły tłu my. W wy -

peł nio nej szczel nie sa li or kie stra dy ry go wa -

na przez ka pel mi strza nad kom. Ja nu sza

Trze pi zu ra wy ko na ła m.in. mo tyw prze wod -

ni z se ria lu „07 zgłoś się”, „Błę kit ną rap so -

dię” Ger sh wi na, „Co nqu est of Pa ra di se”

Van ge li sa, „Czar da sza” Vit to rio Mon tie go

i „Marsz Ra detz kie go” Jo han na Straus sa.

Przy utwo rze „Ti me to Say Go od bye” Qu -

aran tot to ba tu tę prze jął Je rzy Wa len dzik, po -

przed ni ka pel mistrz, któ ry przez 18 lat

kie ro wał po li cyj nym ze spo łem. Bra wom nie

by ło koń ca. 

Z GO LĘ DZI NO WA NA IWIC KĄ 
Or kie stra po wsta ła w 1968 r., a jej trzon sta -

no wił kil ku oso bo wy ze spół, któ ry sta le się

po więk szał. Pierw sze pró by od by wa ły się

na Go lę dzi no wie. W tam tych cza sach or kie -

stra naj czę ściej kon cer to wa ła w re stau ra cji
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ŁYŻ KA DZIEG CIU 
By ły gra tu la cje i li sty z oka zji ju bi le uszu.

Były sło wa życz li wo ści i pa mię ci od mi ni stra

Grze go rza Sche ty ny, od ko men dan ta głów -

ne go An drze ja Ma te ju ka, dy rek to rów biur

KGP. Je dy nym ze stro ny służ bo wej, któ ry

oso bi ście po dzię ko wał mu zy kom był ko men -

dant sto łecz ny Po li cji insp. Adam Mu larz,

w któ re go gar ni zo nie dzia ła or kie stra. Ze spół

re pre zen tu je, jak od czy tać moż na z na zwy,

ca łą for ma cję, ale ob cią ża bu dżet KSP. 

Re flek sja przy cho dzi z cza sem. W pi śmie

Sto wa rzy sze nia Ge ne ra łów Po li cji RP skie ro wa -

nym z oka zji ju bi le uszu or kie stry moż na prze -

czy tać: „God nym pod kre śle nia jest

za an ga żo wa nie oraz od da nie or kie strze, upór

i cier pli wość Pa na Ka pel mi strza, któ ry mi mo

na po ty ka nych trud no ści, a by wa i bra ku zro zu -

mie nia, trosz czy się usta wicz nie o kunszt wy ko -

ny wa nej mu zy ki i do bór kadr oraz sze ro ki

re per tu ar. Pra gnie my nad mie nić, że każ dy

z człon ków Sto wa rzy sze nia miał za szczyt

uczest ni czyć wie lo krot nie w uro czy sto ściach

z udzia łem Or kie stry Re pre zen ta cyj nej Po li cji”. 

Od 2005 r. ka pel mi strzem or kie stry jest nad -

kom. Ja nusz Trze pi zur, któ ry zmie nił na tym

sta no wi sku Je rze go Wa len dzi ka. Wcze śniej po -

li cyj nym ze spo łem dy ry go wa li Cze sław Kwie -

ciń ski, Lech Pol i Ma rian Olej ni czak. 

40 lat m

Kapelmistrz nadkom. Janusz Trzepizur
odebrał z rąk przewodniczącego Zarządu
Wojewódzkiego NSZZP KSP mł. insp.
Mirosława Bednarskiego odznaczenie dla
orkiestry „Zasłużony dla związku” 

Gala w Teatrze Bajka w Warszawie 
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przy Pa ła cu Mo stow skich, zwa nej wdzięcz -

nie przez by wal ców „Ka sy nem pod pa ła mi”.

Or kie stra star to wa ła w roz ma itych prze glą -

dach i fe sti wa lach twór czo ści. W jej struk tu -

rach dzia łał Big Band, a na wet ka ba ret.

Wy stę po wa li z nią ar ty ści Sto łecz nej Es tra dy,

Ope ret ki i Te atru Wiel kie go. Po tem by ło go -

rzej, ale or kie stra ca ły czas trzy ma ła przy -

zwo ity po ziom ar ty stycz ny. 

Swo je lokum mia ła m.in. w ba ra kach nie -

da le ko sie dzi by war szaw skich an ty ter ro ry -

stów. Ba ra ki się spa li ły, po li cyj ni ko man do si

we szli w struk tu ry ko men dy głów nej, a or -

kie stra „tym cza so wo” prze nio sła się do ga -

ra ży KGP przy ul. Iwic kiej w War sza wie.

Ta ki stan trwa już do brych pa rę lat. Te raz

po li cyj ni mu zy cy zaj mu ją po ło wę strzel ni cy

(nie uży wa nej z po wo du bra ku ate stu) i cią -

gle nie za adap to wa ne po miesz cze nia, z któ -

rych naj więk sze peł ni ro lę sa li prób, su szar ni

(or kie stra gra pod czas uro czy sto ści na wet

gdy pa da deszcz), pra so wal ni i po miesz cze -

nia so cjal ne go. A mi mo to oni gra ją.

ŁA GO DZĄ OBY CZA JE 
Żad na więk sza po li cyj na uro czy stość nie

może się bez nich obejść. Te go wy ma ga ce -

re mo niał. Obec ni są na Pol skim Cmen ta rzu

Wo jen nym w Mied no je, na po grze bach po -

le głych na służ bie funk cjo na riu szy, na ga lach

z oka zji Świę ta Po li cji. Kon cer tu ją też dla cy -

wil nej pu blicz no ści. Do tra dy cji prze szły już

wy stę py dla war sza wia ków – wcze śniej

w Ogro dzie Sa skim, po tem w Ła zien kach

Kró lew skich. 

W czter dzie sto let niej dzia łal no ści or kie -

stra wy stę po wa ła tak że po za gra ni ca mi kra -

ju. Między innymi na fe sti wa lu or kiestr

i chó rów po li cyj nych w Pra dze, na Bia ło ru si,

w Da nii czy z oka zji dzie się cio le cia EPA

w Bel gii. Po li cyj ni mu zy cy wszę dzie zy sku ją

po pu lar ność wśród wi dzów i uzna nie me lo -

ma nów. Rzę si ste okla ski zbie ra ją za wsze

za musz trę pa rad ną, któ rej w te atrze nie

spo sób by ło po ka zać. 

�

Z ca łe go ser ca ży czy my do trwa nia do ko -

lej ne go, tym ra zem zło te go, ju bi le uszu i roz -

wią za nia w naj bliż szym cza sie wszyst kich

nie roz wią za nych do tej po ry pro ble mów. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor, P. Ka cak
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mi nę ło...

Występy polskiej orkiestryw Belgii w 2005 r. z okazji 10-lecia EPA przyćmiły koncerty i pokazy
innych policyjnych zespołów. Niestety, na co dzień muzycy muszą ćwiczyć w takich
warunkach, jak na zdjęciu w prawym dolnym rogu
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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

P rzy pusz czam, że Ame ry ka nie wy ko rzy -

sta li by ta ką oka zję. Po dej rze wam, że

gdy by ja kiś gli na, na przy kład ze sta nu

Ari zo na, wy grał w wy bo rach na naj przy stoj -

niej sze go męż czy znę USA, ru szy ła by na tych -

miast ma chi na po li cyj ne go show -bus si ne su.

Pla ka ty, ka len da rze, pocz tów ki. Na spe cjal -

nych spo tka niach or ga ni zo wa nych na sta dio -

nach Brit ney Spe ars śpie wa ła by: „Och bej bi,

bej bi po wiedz… Och bej bi, bej bi zgad nĳ…

Dla cze go ci gli nia rze są tak cho ler nie ład ni?”. 

Ko bie ty wy cho dzą ce ze sta dio nu otrzy my -

wa ły by bre locz ki do klu czy ków sa mo cho do -

wych z po do bi zną naj pięk niej sze go po li cjan ta

Ame ry ki. Lek ko roz cheł sta ny mun dur, za lot -

ne spoj rze nie i ha sło: „Nie patrz na mnie,

patrz na zna ki dro go we”. Oba wiam się, że

Ame ry ka nie tro chę by prze sa dzi li. Bo na

pew no ktoś wpadł by na po mysł, że by naj -

przy stoj niej szy sier żant wy sko czył z tor tu

pod czas uro dzin pa ni gu ber na tor, wy sma ro -

wał so bie tor tem tors i za śpie wał „Hap py

Bir th day to you”. 

Wy da je mi się, że w Pol sce nie bę dzie ani

prze sa dy, ani bra ku prze sa dy. Po pro stu, jak

ma wiał słyn ny kan dy dat na pre zy den ta RP:

„Ni cze go nie bę dzie”. Żad nej re ak cji. A szko -

da, bo mo że po li cjant po wi nien za stą pić wy -

eks plo ato wa ne go już hy drau li ka? Już wi dzę

pla kat z ha słem ty pu: „Do grzecz nych się

uśmie cham, z nie grzecz ny mi so bie ra dzę”.

Mo że gdy by ta ką po do bi znę wy ko rzy stać

w pro mo cji Pol ski za gra ni cą, zmie nił by się

cha rak ter przy jaz dów tu ry stycz nych do na -

sze go kra ju? Spa dła by licz ba kło po tli wych

An gli ków przy jeż dża ją cych na wie czo ry ka wa -

ler skie do Kra ko wa, wzro sła – An gie lek przy -

jeż dża ją cych na wie czo ry pa nień skie.

Oczy wi ście na le ża ło by za dbać o tych,

któ rym bar dziej po do ba ją się ko bie ty i 

po sta rać się o ty tuł Miss dla ja kiejś po li -

cjant ki. To ża den pro blem, bo po pierw sze

– są wśród nich bar dzo ład ne, po dru gie –

po li cja ma wy star cza ją co du żo spo so bów

na wy war cie pre sji na ju ro rów. Ot wy star -

czy ło by, że by przez ty dzień przed wy bo ra mi

za każ dym ju ro rem ta kie go kon kur su dzień

i noc jeź dził po li cyj ny ra dio wóz z wi de o-

ra da rem. A na dzień przed fi na łem, za wy -

cie racz ką, ra zem z wy ka zem prze wi nień

dro go wych, któ rych ju ror do pu ścił się w cią -

gu ty go dnia, moż na zo sta wić kar tecz kę

z na pi sem „Uzbie ra li śmy 24 punk ty. Ale

chęt nie wy mie ni my je na 10 punk tów dla

kan dy dat ki nu mer 6 pod czas ju trzej sze go 

fi na łu. Wy bór na le ży do Cie bie. Two je 

pra wo jaz dy do nas”. 

Że szan taż? Ale w do brej spra wie. Na tych -

miast wzro sła by sym pa tia do Po li cji, gdy by

się oka za ło, że w jej sze re gach pra cu ją naj -

przy stoj niej szy Po lak i naj pięk niej sza Po lka.

Na miej scu tych, któ rzy mo gą wy da wać 

ta kie po le ce nia, każ dej funk cjo na riusz ce

i każ de mu funk cjo na riu szo wi ka zał bym 

zgło sić się do ja kie goś kon kur su pięk no ści.

Wię cej, dla do bra służ by, każ de mu wy dał bym

roz kaz wy gra nia przy naj mniej jed ne go. To

nie jest nie moż li we. Jest u nas ty le róż nych

kon kur sów, że każ dy so bie coś znaj dzie. 

Pa mię tam, że kie dyś za dzwo nił do mnie

ktoś, pro po nu jąc pro wa dze nie „Wy bo rów

Miss Oj cow skie go Par ku Na ro do we go”. My -

śląc, że to żart, od po wie dzia łem, że chęt nie,

ale z gó ry wiem, że wy gra sa ren ka. Oka za ło

się, że to nie był żart, że rze czy wi ście ktoś

zor ga ni zo wał ta kie wy bo ry dla tu ry stów prze -

by wa ją cych la tem w tej oko li cy. 

W ra zie bra ku od po wied nich im prez moż na

coś zor ga ni zo wać na wła sną rę kę. Miss Ko ła

Po wia to we go Pol skie go Związ ku Węd kar skie -

go, Mi ster Dru gie go Pię tra Ko men dy Wo je -

wódz kiej Po li cji w Po zna niu, Mi ster Sa łat ki

Wa rzyw nej… Cho dzi tyl ko o ty tuł. Nie istot -

ne ja ki. Wte dy trze ba bę dzie w słow ni kach

umie ścić jesz cze jed no roz szy fro wa nie skró tu

KPP. Do już ist nie ją cych (Ko mu ni stycz na Par -

tia Pol ski, Kon fe de ra cja Pra co daw ców Pol -

skich i Ko men da Po wia to wa Po li cji) doj dzie

no we: Kraj Pięk nej Po li cji. �

ARTUR ANDRUS
zdj. GA/JP

KPP – Kraj Pięknej Policji
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