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Pamięć o Miednoje
6 kwiet nia br. pod obe li skiem „Po le głym Po li cjan tom –

Rzecz po spo li ta Pol ska”, usy tu owa nym przed gma chem
KGP, od by ła się uro czy stość upa mięt nie nia ofiar zbrod ni 
ka tyń skiej. Wień ce i zni cze zło ży li przed sta wi cie le ro dzin
po mor do wa nych przed wo jen nych po li cjan tów. 

W Mied no je po grze ba no w do łach śmier ci pra wie 6300
jeń ców obo zu w Ostasz ko wie, głów nie funk cjo na riu szy Po -
li cji Pań stwo wej, za bi tych mię dzy 4 kwiet nia a 13 ma ja
1940 r. So wie ci nie ogra ni czy li się tyl ko do mor du na ofi ce -
rach, jak mia ło to miej sce w przy pad ku woj ska. Śmierć 
po nie śli wszy scy po li cjan ci, któ rzy do sta li się w rę ce so wiec -
kie, nie za leż nie od stop nia. �

P. Ost. 
zdj. au tor 

Czy nasze bezpieczeństwo jest
zagrożone?

Pod ta kim ha słem 25 kwiet nia br. od by ła się w Sej mie
kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przez Klub Par la men tar ny PiS
i Fe de ra cję Związ ków Za wo do wych Służb Mun du ro wych. 

– Na bez pie czeń stwie nie wol no oszczę dzać, na wet
w wa run kach kry zy su – mó wił wi ce prze wod ni czą cy Sej -
mo wej Ko mi sji Ad mi ni stra cji i Spraw We wnętrz nych, 
wi ce szef MSWiA w rzą dzie PiS, Ja ro sław Zie liń ski. 
– Bez pie czeń stwo oby wa te li, nas wszyst kich, jest jed ną
z naj waż niej szych war to ści, a je go za bez pie cze nie jest
obo wiąz kiem rzą dzą cych. 

An to ni Du da, prze wod ni czą cy Za rzą du Głów ne go
NSZZP pod kre ślił, że tyl ko dro gą dia lo gu, a nie re wo lu -
cji moż na dojść do kom pro mi su. Pra wo jed nak nie mo że
dzia łać wstecz i ewen tu al ne zmia ny w prze pi sach eme ry -
tal nych nie po win ny do ty czyć funk cjo na riu szy, któ rzy
wstę po wa li do służ by, wie dząc, że po 15 la tach bę dą mie -
li wy pra co wa ne czę ścio we świad cze nie. 

Na sej mo wą de ba tę przy by ło kil ku set przed sta wi cie li
Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
i Służ by Wię zien nej. �

P. Ost.

No we sta no wi ska, ale...
Za pi sy zno we li zo wa ne go roz po rzą dze nia mi ni stra SWiA do ty czą ce go za sad

przy zna wa nia i wy so ko ści upo sa żeń funk cjo na riu szy obo wią zu ją od 25 lu te -
go. W gar ni zo nach wdra ża ne są prze pi sy do ty czą ce utwo rze nia no wych sta -
no wisk, ta kich jak m.in. prze wod nik psa, kon tro ler ru chu dro go we go czy
tech nik kry mi na li sty ki oraz pod nie sie nia grup dla dy żur nych i ich za stęp ców.
Pro ces two rze nia no wych sta no wisk uza leż nio ny jest od wiel ko ści i szyb ko ści
prze ka zy wa nia środ ków fi nan so wych z KGP, a tak że od spe cy fi ki gar ni zo nu,
więc nie wszę dzie tem po i za kres zmian bę dą ta kie sa me. 

W nie któ rych gar ni zo nach, np. po mor skim, roz ka zy or ga ni za cyj ne i per so -
nal ne są już go to we. W woj. lu bel skim zre ali zo wa no zmia ny za sze re go wa nia
na sta no wi skach: dy żur ny (z 7. gru py za sze re go wa nia na 8.), za stęp ca dy żur -
ne go (z 5. na 6.) i po moc nik dy żur ne go (z 3. na 4.); ba da się, czy są moż li wo -
ści eta to we do utwo rze nia sta no wisk wy mie nia nych w roz po rzą dze niu. W woj.
opol skim prze szko dą do two rze nia sta no wisk: kon tro le ra ru chu dro go we go,
prze wod ni ka psa czy tech ni ka kry mi na li sty ki jest fakt, że prze wi dzia no dla
nich eta ty aspi ranc kie, któ rych li mit po wi nien wy no sić 34 proc. sta nu gar ni -
zo nu, a i tak, za zgo dą KGP, zo stał już prze kro czo ny (40,27 proc.).

Po li cyj ni ka drow cy tłu ma czą, że no we li za cja nie dzia ła au to ma tycz nie i nie
każ dy, kto np. pra cu je w ru chu dro go wym, sta nie się kon tro le rem. W pierw szej
ko lej no ści no we sta no wi ska po win ni do stać ci, któ rych wy ko ny wa ne obo wiąz ki
są zgod ne z opi sem sta no wi ska kon tro le ra. Mu si to też być awans – nikt nie
może być prze nie sio ny na no we sta no wi sko z niż szą gru pą. Np. w woj. opol skim
za da nia kon tro le rów ru chu dro go we go wy ko nu ją al bo asy sten ci (5. gru pa), al bo
na wet spe cja li ści (6.). Au to ma tycz na zmia na spo wo do wa ła by fak tycz ną de gra da -
cję sta no wi ska i ob ni że nie upo sa że nia za sad ni cze go (do gru py 4.). �

KK, PK

Stra ża cy gó rą
24 kwiet nia br. od by ły się Za wo dy Pły wac kie o Pu char Ko men dan ta Sto -

łecz ne go Po li cji Służb Mun du ro wych Gar ni zo nu War szaw skie go. Zdo mi no -
wa li je przed sta wi cie le war szaw skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, wy gry wa jąc
we wszyst kich kon ku ren cjach. Ry wa li za cja mię dzy 39 funk cjo na riu sza mi
i 7 funk cjo na riusz ka mi sto łecz nej Po li cji, BOR, PSP oraz ŻW prze bie ga ła
na ba se nie pół noc no pra skie go DO SiR -u, pod pa tro na tem bur mi strza Pra gi -
-Pół noc. Ho no ro wy mi go ść mi by li m.in.: gen. insp. An drzej Ma te juk, ko men -
dant głów ny Po li cji, Oty lia Ję drzej czak, An drzej Strej lau, Ma rek Wło dar czyk.
Ro ze gra no trzy kon ku ren cje: 50 m sty lem do wol nym pań, pa nów i szta -
fe tę 3 x 50 m.

Naj lep szy wśród męż czyzn był Grze gorz Ci sek – KG PSP III – 26,51 sek.,
a wśród ko biet Mag da le na Bie la nia – KG PSP I – 32,52 sek.

Zwy cię ską szta fe tą zo sta ła re pre zen ta cja PSP.
Spe cjal ny pu char przy padł w udzia le Zbi gnie wo wi Saj kie wi czo wi z CBŚ

KGP, któ re mu prze by ta cho ro ba He ine go -Me di na nie prze szka dza w pły wac -
kiej ry wa li za cji.

Dzien ni karz „Po li cji 997” Pa weł Osta szew ski, star tu ją cy w re pre zen ta cji
KGP, wy wal czył (za szczyt ne) 25. miej sce z cza sem 36,09 sek. Naj lep sze
wśród mę skiej czę ści dru ży ny KGP. �

PK

10 ty się cy za za trzy ma nie
„Nie wąt pli wie do szło do nie za sad ne go za trzy ma nia wnio sko daw cy” – uznał war -

szaw ski sąd ape la cyj ny i przy znał 10 tys. zło tych za dość uczy nie nia Kon ra do wi Kor -
na tow skie mu, by łe mu sze fo wi Po li cji, za za trzy ma nie go w sierp niu 2007 r.
w spra wie prze cie ku o ak cji CBA w re sor cie rol nic twa. Wy rok jest pra wo moc ny.  �

PAP, IF
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W mar cu wró cił Pan do ko men dy głów nej i za czął li czyć. 
Wia do mo już, na czym i ile bę dzie my oszczę dzać?

– Wia do mo. Każ da in sty tu cja, każ da spół ka, któ ra sto su je no wo -
cze sne me to dy za rzą dza nia, za rzą dza rów nież kosz ta mi. Wy dat ki Po -
li cji są szcze gól ne, bo po cho dzą z bu dże tu pań stwa – z po dat ków.
Dla te go win ni je ste śmy ze szcze gól ną tro ską te pie nią dze wy da wać.
Wie my, ja kie są funk cje i za da nia Po li cji. Ma my je re ali zo wać z opty -
mal nym wy ko rzy sta niem moż li wo ści i środ ków. 

Pierw szy pro blem to trans port?
– Nie pod le ga dys ku sji fakt, że rocz nie po li cyj ne sa mo cho dy prze -

jeż dża ją po nad 355 mi lio nów ki lo me trów. Jak to zre ali zu je my, za le -
ży od or ga ni za cji. Mo że być tak, jak by ło za wsze, ale go spo dar kę
trans por to wą moż na zmo dy fi ko wać.

Jak?
– Po li cja ma łącz nie 20 ty się cy po jaz dów, moż na by ło by wszyst -

kich po li cjan tów wy słać ni mi na wy ciecz kę. Pod da łem wni kli wej ana -
li zie wszyst kie kosz ty, z uwzględ nie niem licz by za trud nio nych,
prze je cha nych ki lo me trów itp. I oka za ło się, że po dob ny po ziom
usług jest za pew nia ny przy bar dzo du żym zróż ni co wa niu kosz tów. 

Kie dy po ja wia ją się pro ble my z pie niędz mi, wte dy zły prze ło żo ny,
pod kre ślam: zły prze ło żo ny, za czy na wpro wa dzać li mi ty. Ogra ni cza:
masz prze je chać 10 czy 15 ki lo me trów. To jest naj gor sza rzecz z moż -
li wych. Bo ze struk tu ry kosz tów trans por tu wy ni ka, że na 320 mi lio -
nów zło tych, któ re w ubie głym ro ku wy da no na ca łą go spo dar kę
trans por to wą Po li cji, pa li wo sta no wi tyl ko 148 mln. Na tym nie moż -
na oszczę dzać. Ty le pa li wa po trze ba, że by prze je chać 355 mln km.
Ra cjo na li za cja kosz tów po win na na stą pić gdzie in dziej. Oka zu je się,
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Z insp. Andrzejem Trelą 
zastępcą komendanta głównego Policji ds. logistyki
rozmawia Irena Fedorowicz

Na co dzi siaj nas nie stać
�
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że jest za du żo sa mo cho dów, za du żo sta rych sa mo cho -
dów, śred ni rocz ny prze bieg po li cyj ne go au ta to nie ca -
łe 15 ty się cy ki lo me trów. A mi ni mum po win no być 25
tys. km rocz nie. Śred nio sa mo chód w Po li cji prze jeż dża
dzien nie nie wie le po nad 40 km, a po wi nien po nad 70.
Dla cze go tak się dzie je? Bo jest ana chro nicz ne, złe za -
rzą dza nie.

To co zro bić, sprze dać sa mo cho dy?
– Mu si ich być mniej, mu szą wię cej jeź dzić. Część sa -

mo cho dów w ogó le nie jeź dzi. A kosz ty sta łe: ob słu ga,
prze glą dy, ubez pie cze nie, przez to ro sną. W nie któ rych

wo je wódz twach w do dat ku jest tak, że KWP ma je den
sa mo chód na czte rech po li cjan tów, a ko men dy po wia -
to we je den na ośmiu czy wię cej. Tym cza sem w KWP nie
ma ty lu in ter wen cji i czyn no ści. „Pro duk cja” jest w ko -
men dzie miej skiej, po wia to wej czy w ko mi sa ria -
cie. I tam po win ny być sa mo cho dy. Bo tam bę dą jeź dzić. 

Sta cji ob słu gi jest oko ło 50. W nie któ rych wo je wódz -
twach trze ba do sta cji je chać 100 czy 150 km od jed nost -
ki. I po li cjant tam je dzie, zo sta wia sa mo chód, sam mu si
wró cić, Po li cja pła ci mu de le ga cję, nie ma go w służ bie.
Sa me stra ty. Po wsta je py ta nie, czy tak roz bu do wa na baza
za ple cza tech nicz ne go jest po trzeb na. Je śli ra chu nek
eko no micz ny wska zu je, że to ma sens, trze ba za cho wać
sta cje. Je śli nie, trze ba zmie nić roz wią za nia. 

Ko men dan ci wo je wódz cy ma ją o tym de cy do wać?
– A kto jest go spo da rzem? Oczy wi ście, że oni. Koszt

jed ne go ki lo me tra jest wskaź ni kiem obiek tyw nym, sto -
so wa nym wszę dzie, gdzie jest trans port. I nie ma prze -
ciw wska zań, by sto so wać go w Po li cji. Są wo je wódz twa,
gdzie flo ta jest za rzą dza na mo de lo wo. Z mniej szych wo -
je wództw to świę to krzy skie, lu bu skie, a z du żych dol no -
ślą skie, po mor skie czy ma zo wiec kie. Tam koszt jed ne go
ki lo me tra nie prze kra cza 70 gro szy. Ale są i ta kie, jak
woj. pod la skie, gdzie je den ki lo metr kosz tu je 1,25 zł,
ko men da głów na, gdzie jest 1,44 zł, oraz szko ły Po li cji,
w któ rych koszt ki lo me tra prze kra cza 8 zło tych. 

To już ta niej jeź dzić tak sów ką.
– Tak, to ana li za ma kro ska li. Te raz ko men dan ci wo je -

wódz cy mu szą do ko nać ana li zy struk tu ry kosz tów. I za -
sta no wić się, kto jest dla ko go. Ba zy trans por tu,
wy dzia ły i in ne struk tu ry dla po li cjan ta, czy po li cjant
dla nich. Są warsz ta ty, w któ rych je den me cha nik na pra -
wia rocz nie 29 sa mo cho dów i ta kie, gdzie jest 1,9 na rok!

A no we au ta kia cee’d – do kąd po win ny jeź dzić?
Do warsz ta tów czy do au to ry zo wa nych sta cji? 

– Po wi nien de cy do wać ko men dant wo je wódz ki, ra -
chu nek eko no micz ny i zdro wy roz są dek. Po wi nien je -
chać tam, gdzie jest le piej, szyb ciej i ta niej.

Jed nym z kon struk tyw nych po my słów mar co wej na ra dy
ko men dan tów wo je wódz kich był ten do ty czą cy
nie nor mo wa nia zu ży cia pa li wa.

– Od 1 kwiet nia w 3-mie sięcz nym pi lo ta żu uczest ni -
czy sześć wo je wództw: pod la skie, po mor skie, lu bel skie,
łódz kie, świę to krzy skie, opol skie. Je że li pro du cent mówi,
że au to pa li 7,5 li tra na 100 km, a ko men dan ci wo je -
wódz cy usta la ją, że ma pa lić 8, 8,5, a na wet 9,5 li tra na
100 km, to wy ja śnia, dla cze go po li cjan ci pra cu ją na to,
że by au to nie spa li ło mniej, bo obe tną nor mę. A jak obe -
tną nor mę, to… I tak da lej, i tak da lej. 

Cze go w tym ro ku nie bę dzie?
– Ra cjo na li za cja w czę ści po le ga na re zy gna cji. Mu -

si my się sa mo ogra ni czać, na przy kład w de le ga cjach
służ bo wych. Wy dat ki na szko le nia ogra ni cza my do mi -
ni mum. Mu si my zre ali zo wać prio ry te ty: pa li wo, utrzy -
ma nie sys te mów, wy na gro dze nia i pod wyż ki dla
po li cjan tów i pra cow ni ków cy wil nych.

Po li cjan tom coś skap nę ło, ale o pod wyż kach 
dla cy wi lów ja koś nie sły chać…

– Jak to? 2 proc. dla ksc, śred nio 36 zł ra zy mnoż nik.
Dla pra cow ni ków nie mnoż ni ko wych też 2 proc. plus
śred nio 200 zło tych na etat, cze ka my na roz po rzą dze -

nie. No i jest re zer wa ce lo wa na do dat ki ksc. Są czy nio -
ne za bie gi, m.in. w ko mi sji trój stron nej, że by ją
uru cho mić. Po li cjan ci do sta li w kwiet niu mun du rów kę,
to prze cież łącz ny wy da tek rzę du 200 mln zło tych. Od -
po wie dzial ność na ka zu je, by po zo sta łe świad cze nia pie -
nięż ne wy pła cać wte dy, kie dy płyn ność fi nan so wa na to
po zwo li. Nie mo że my do pro wa dzić do te go, by za bra -
kło na pen sje. 

In ne du że wy dat ki Po li cji, któ re zo sta ły 
prze ana li zo wa ne?

– Ko re spon den cja: po nad 26 mln zło tych w ze szłym
ro ku. Z te go po nad 6 mi lio nów zło tych wy da li śmy na li -
sty po le co ne, a 20 mi lio nów na zpo, czy li li sty ze zwrot -
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TRANSPORT Policji w 2008 r.

356 788,55 km – przejechały wszystkie pojazdy;
319 966 847 zł – koszty transportu ogółem, w tym:

148 mln zł – paliwo
43 mln zł – części zamienne
76,5 mln zł – zaplecze (w tym warsztaty)
52,3 mln zł – eksploatacja (w tym kierowcy);

0,90 zł – średni koszt 1 km (min. 0,58 zł KWP w Kielcach, 
maks. SP Katowice 8,19 zł)
15 tys. km – średni roczny przebieg

MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, SPRZĘT:

299 674 232,85 zł – koszty w 2008 r., w tym: 
149 539 324,91 zł – materiały pędne i smary
11 012 090,31 zł – środki żywności

USŁUGI:

385 746 288,38 zł – w 2008 r., w tym:
26 193 077,91 zł – usł. pocztowe 
11 387 729,37 – tel. komórkowa

�
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nym po twier dze niem od bio ru. Czy zpo za wsze jest ko -
niecz ne?

Oszczę dza my też pa pier…
– Je śli są gar ni zo ny, w któ rych rocz ne wy dat ki na ma -

te ria ły biu ro we prze kra cza ją śred nio 300 zło tych na oso -
bę, a w ko men dach miej skich i po wia to wych są na
po zio mie 50 zło tych, to jest to po sta wio ne na gło wie.
To w KMP, KPP, KP pro wa dzi się po stę po wa nia, tam
jest po trzeb ny pa pier. To są od wró co ne pro por cje. Prze -
ana li zo wa li śmy też kosz ty roz mów te le fo nicz nych i inne
wy dat ki. Nie po to, by się li cy to wać, kto jest naj lep szy,
ale by wie dzieć, gdzie je ste śmy. By mieć bi lans otwar cia. 

Ja ko in sty tu cja, Po li cja jest do sko na ła. Je śli po łą czy -
my po my sły Gdań ska, Wro cła wia czy Kielc na trans port,
po mysł KSP na naj niż sze kosz ty po stę po wań przy go to -
waw czych, po mysł Po zna nia na kosz ty prze sy łek i Byd -

gosz czy na te le fo nię itd. i za sto su je my te stan dar dy, nie
bę dzie my mie li pro ble mów z za rzą dza niem kosz ta mi.

Ana li zo wał Pan też kosz ty szkol nic twa po li cyj ne go.
– Mie sięcz ny koszt, nie li cząc wy na gro dze nia, tyl ko

wy dat ki oso bo we i rze czo we, to 3 tys. zło tych mie sięcz -
nie na oso bę. Stąd przy go to wa ne prze ze mnie dwa pro -
jek ty roz po rzą dzeń, we dług któ rych słu cha cze bę dą
po no sić kosz ty wy ży wie nia. Bo to nie tyl ko 13,5 zł, tzw.
wsad do ko tła, co da je 6,5 mln zł w ska li ro ku. Do te go
do cho dzi 8,6 mln zł na 268 pra cow ni ków, w tym ośmiu
po li cjan tów, któ rzy zaj mu ją się kuch nia mi (!). Je śli do -
li czyć do te go 2,5 mln zł rocz nie na re mon ty kuch ni
i sto łó wek oraz kosz ty sta łe – po da tek od nie ru cho mo -
ści, ener gia itp., to ma my po nad 20 mi lio nów zło tych
rocz nie. Ma my w szko łach 5600 miejsc noc le go wych.
Na trzech słu cha czy przy pa da je den lo gi styk, a na czte -
rech – wy kła dow ca. To nie są wła ści we re la cje. W ta kim
sta nie nie moż na trwać. 

O ile kwe stie trans por tu moż na zre or ga ni zo wać 
szyb ko, to zmia na do ty czą ca ży wie nia w szko łach 
zaj mie tro chę cza su. 

– Zmie nia my roz po rzą dze nia. Nie ma in nej dro gi. Ko -
men dan ci szkół też za sta na wia ją się, jak to roz wią zać.
Dzi siaj publiczne szko ły i przed szko la rów nież po bie ra -
ją opła ty za wy ży wie nie. Być mo że przyj dzie jesz cze taki
czas, że bę dzie nas na to stać. Ale dzi siaj nie. 

To co zro bić? Wy rzu cić tych 268 pra cow ni ków, 
a ga ry sprze dać? Co by Pan zro bił?

– Po pierw sze, do ko nał bym ba da nia ryn ku. A ten nie
zno si pust ki. Jest wie le moż li wo ści świad cze nia ta kich

usług, ale nie bę dę pod po wia dał. W aka de mii po li cyj nej
w Ma dry cie, któ ra ma rocz nie 7 ty się cy ab sol wen tów,
jest za trud nio nych 37 pra cow ni ków. Wy kła dow cy i prak -
ty cy pra cu ją na pod sta wie umo wy zle ce nia. Py tam więc,
dla cze go CSP w Le gio no wie, któ re ma tro chę po nad
1200 miejsc, za trud nia pra wie 800 pra cow ni ków. Czy
po li cjan ci, któ rzy pra cu ją w szko łach, ma ją ta kie same
wa run ki służ by, jak po li cjan ci w ko mi sa ria cie czy ko -
men dzie po wia to wej? Prze pra co wa łem tam kil ka na ście
lat. I kie dy ana li zu ję to wszyst ko, mam przed ocza mi
wła śnie te go po li cjan ta. A upraw nie nia eme ry tal ne
wszy scy ma ją ta kie sa me.

Su ge ru je Pan, że by dar mo zja dów prze czoł gać 
po uli cach?

– Su ge ru ję, aby po li cjant, któ ry pro wa dzi in ter wen cje,
któ ry ści ga ban dy tów, miał ob słu gę ta ką, ja ka po win na
być. Że by nie li czył li trów i ki lo me trów. Po wiedz my ja -
sno: wy ko rzy stu je my po li cjan tów do za dań, któ ry mi oni
w ogó le nie po win ni się zaj mo wać. W KGP ochro ną
obiek tów zaj mu ją się mię dzy in ny mi po li cjan ci. Czy na -
praw dę funk cjo na riusz ma otwie rać szla ban? Opra co wa -
li śmy kon cep cję prze or ga ni zo wa nia flo ty sa mo cho do wej
w KGP. 23 obec nych kie row ców do sta nie pro po zy cje pra -
cy w wy dzia le za bez pie cze nia obiek tów. A 26 po li cjan -
tów, któ rzy pra cu ją w ochro nie, z chę cią przyj mie
ko men da sto łecz na, któ ra ma ponad 700 wa ka tów.
Do KSP wró ci też 52 po li cjan tów z Od dzia łów Pre wen -
cji Po li cji, któ rzy te raz ochra nia ją obiek ty KGP.

Po in ta?
Wy obra żam so bie funk cjo no wa nie Po li cji bez lo gi -

sty ki: ma jąc pie nią dze, wszyst kie te usłu gi moż na ku -
pić na ze wnątrz. Ale nie wy obra żam so bie pań stwa
pol skie go bez po li cjan tów. Stąd mo ja de ter mi na cja.
Al bo waż niej sze jest dla nas utrzy ma nie w obec nym
kształ cie baz trans por to wych, al bo umoż li wie nie po li -
cjan to wi te go, co ma ro bić. Dla mnie od po wiedź jest
oczy wi sta. �

Dzię ku ję za roz mo wę.

zdj. Paweł Ostaszewski
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PODRÓŻE SŁUŻBOWE w 2008 r.:

77 861 210,52 zł – krajowe
7 158 539,28 zł – zagraniczne (w tym 4,5 mln zł to koszty
konwojów)

SZKOLENIA w 2008 r.:

2 987 743,41 zł – koszty
ogółem
484 576,47 zł –
pracownicy korpusu
służby cywilnej 
143 599,52 zł – pracownicy bezmnożnikowi

KOSZTY POSTĘPOWAŃ w 2008 r.:

17 342 947,78 zł – ekspertyzy, analizy, opinie biegłych
8 772 531,45 zł – badania osób zatrzymanych
6 032 322,63 zł – holowanie pojazdów zatrzymanych
4 842 739,41 zł – parkowanie pojazdów przetrzymywanych w celach
dochodzeniowo-śledczych
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1144 dni, 7 go dzin i 55 mi nut dzie li ło nas od otwar cia Eu ro 2012 w chwi li, gdy gen. insp.
An drzej Ma te juk otwie rał IV Mię dzy na ro do wą Kon fe ren cję Po li cyj ną „Sys te my bez pie -
czeń stwa im prez ma so wych”. Kie dy Grze gorz Sche ty na, wi ce pre mier, mi ni ster spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, prze ci nał wstę gę pod czas otwar cia to wa rzy szą cych kon -
fe ren cji Mię dzy na ro do wych Tar gów „Tech ni ka i Wy po sa że nie Służb Po li cyj nych oraz
For ma cji Bez pie czeń stwa Pań stwa – EU RO POL TECH 2009”, do mi strzostw zo sta ło
już 60 mi nut mniej. Dzia ło się to 22 kwiet nia. Kon fe ren cja, na któ rą przy by li po li cjan ci
z licz nych państw eu ro pej skich, przed sta wi ciel UEFA, mi ni ster spor tu Mi ro sław Drze -
wiec ki, wła dze miast, w któ rych ma ją być roz gry wa ne me cze, trwa ła dwa dni. Tar gi,
na któ rych za pre zen to wa ło się kil ku set wy staw ców, otwar te by ły dzień dłu żej. W tym
cza sie, gdy by tyl ko by ły pie nią dze, moż na by ło Po li cję do zbro ić, zmo der ni zo wać i przy -
go to wać na za bez pie cze nie mi strzostw Eu ro py, a na wet świa ta. �

IF, TN
zdj. Andrzej Mitura 
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Dzięki takim zdalnie sterowanym lub odpowiednio
zaprogramowanym sterowcom można śledzić np. ruch
uliczny, obserwować demonstrantów lub kibiców piłkarskich, 
np. na EURO 2012

Przyszłość policyjnych patroli pieszych?
Urządzenie testuje kom. Mirosław Górnicki 
z Otwocka. Jest dziecinnie łatwe w obsłudze.
Robi dziennie 40 km, nawet „biegiem”
(maksymalna prędkość – 20 km/h). 
Koszt obsługi – 30 groszy na dobę. Niestety,
koszt urządzenia, na którym patrole piesze
zaczynają powoli pełnić służbę na całym
świecie, wynosi 6 tys. euro

Całkowicie niepalny, ochronny mundur dla
oddziałów AT działających w warunkach
miejskich i ekstremalnych

Rodzaj nosidła na broń. Z daleka wygląda
jak plecak. Tymczasem w środku…

Cuda na t
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12 godzin lotu, maksymalnie 4 tys. metrów nad ziemią, z prędkością przelotową 100 km/h,
(maksymalna prędkość – 150 km/h), 30 kg wagi. W pełni automatyczny start, lot i lądowanie.
Nawigacja pokładowa, obserwacja, wykrywanie, lokalizacja obiektów. Ponadto patrolowanie,
kontrola ruchu drogowego, pomoc przy wypadkach i katastrofach

To jedno z najnowszych osiągnięć techniki
potrafi zdalnie zatrzymać jadący samochód.
Nie stosuje się go jednak w stosunku do
kierowców łamiących przepisy prawa 
o ruchu drogowym, a jedynie do
najgroźniejszych przestępców. „Car stop
system” wysyła specjalną wiązkę promieni

zakłócających prace urządzeń
elektronicznych 
w samochodzie i powoduje
odcięcie dopływu paliwa.
Może też na trwałe uszkodzić
niektóre elementy 
w pojeździe. Hamulce jednak 
w każdym wypadku pozostają
sprawne

„Motocykl terenowy” służy do patrolowania
tych terenów, gdzie żaden samochód nie
wjedzie. Ma napęd na 4 koła, 350 cm3

pojemności, wyciąga 70 km/h i posiada
homologację. Gdyby się gdzieś zakopał, 
ma wyciągarkę (ekologiczną – drzewa 
nie zniszczy)

„Zrobotyzowane urządzenie SR 12”. Dla pirotechników. Zdalnie
sterowane. Dzięki systemowi kamer można precyzyjnie naprowadzić
na bombę…

a następnie tutaj ją zneutralizować. Ładunek do 5 kg nie sprawi
żadnego zagrożenia ani dla „neutralizującej beczki”, 

ani tym bardziej dla jej otoczeniaa targach

Wszelkiego rodzaju lampy
ledowe, które powoli
eliminują ich poprzedniczki –
lampy obrotowe ze względu
na dużo mniejszy pobór
mocy przy większym efekcie
świetlnym. Do zamontowania
na każdym typie pojazdu
i nie tylko

Tytanowa kamera miotana.
Można nią rzucać do 9 m
w pionie i do 30 m w poziomie.
Sama „chodzi” po schodach.
Zdalnie sterowana
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Cy ber prze stęp czość świet nie pro spe -
ru je. Od wzo ro wu je me cha ni zmy
glo bal ne go ryn ku, wy ko rzy stu je mo -

de le or ga ni za cji i dzia ła nia le gal ne go biz -
ne su. Za kra dzio ne kar ty kre dy to we pła ci
się od 10 cen tów do 25 do la rów. Ha sła i lo -
gi ny do kont są droż sze – na wet ty siąc do -
la rów. Moż na ku pić na rzę dzia słu żą ce
kra dzie żom i oszu stwom, a tak że sprze dać
ha ker skie usłu gi al bo da ne. 

Bez wąt pie nia prze stęp czość kom pu te -
ro wa jest dzia łal no ścią do cho do wą, z do -
brze roz wi nię ty mi struk tu ra mi. Nie

ma my tu do czynie nia z mło dym czło wie -
kiem, ha ke rem ama to rem, któ ry sie dzi
przed ekra nem kom pu te ra w swoim po -
ko ju. To są świet nie zor ga ni zo wa ne gru -
py, któ re po tra fią wy kraść i sprze dać 
da ne. 

W skład ta kiej gru py wcho dzą za rów no
drob ni zło dzie je, któ rzy krad ną czę sto
i po tro chu, jak i po tęż ni cy ber prze stęp cy
dzia ła ją cy na ogrom ną ska lę. Cel ma ją ten
sam: szyb ko i ła two za ro bić. 

Pod czas Świa to we go Fo rum Eko no micz -
ne go w Da vos na po cząt ku te go ro ku 

je den z uczest ni ków opi sał przy pa dek
praw ni ka, któ ry, li cząc na szyb kie ko rzy -
ści fi nan so we, wszedł w struk tu ry 300-
-oso bo we go gan gu cy ber prze stęp ców. Je -
go człon ka mi by li lu dzie wy kształ ce ni:
eks per ci kom pu te ro wi, praw ni cy, in for ma -
ty cy. Prze stęp cy ta cy jak oni wy ko rzy stu -
ją wi ru sy, że by prze jąć kon tro lę
nad kom pu te ra mi i łą cząc ty sią ce z nich
w tzw. sieć bot ne tów, two rzą ide al ne na -
rzędzie do cy be ra ta ków. 

We dług eks per tów w ubie głym ro ku
wszyst kich prze stępstw in ter ne to wych

Coraz więcej wirusów, robaków i koni trojańskich. Więcej luk w zabezpieczeniach komputerów, więcej botnetów.
Ale zgodnie z prognozami firm, które zajmują się oprogramowaniem antywirusowym i bezpieczeństwem w sieci,

ten rok mają zdominować ataki na użytkowników portali społecznościowych. Kradzież tożsamości i kradzież
danych będą głównym celem działania cyberprzestępców w 2009 roku.
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CY BER PRZE STĘP CZOŚĆ – nie le gal ne dzia ła -
nie, po peł nio ne za po mo cą lub do ty czą ce sys te mów
lub sie ci kom pu te ro wych, czy li m.in. pi rac two kom pu -
te ro we, oszu stwa, prze stęp czość zwią za na z ban ko -
wy mi kar ta mi ma gne tycz ny mi, fał szer stwa, kra dzież
da nych, por no gra fia dzie cię ca, ter ro ryzm. 

PRZE STĘP CZOŚĆ KOM PU TE RO WA – nie -
le gal ne dzia ła nie, wy ko ny wa ne w po sta ci ope ra cji
elek tro nicz nych, wy mie rzo ne prze ciw bez pie czeń stwu
sys te mów kom pu te ro wych:

Ha king – wła ma nia do sie ci i sys te mów kom pu te ro wych –
art. 267 par. 1 k.k.

Nie le gal ny pod słuch – po słu gi wa nie się spe cja li stycz -
nym opro gra mo wa niem in sta lo wa nym w sys te mach in for ma -
tycz nych bez wie dzy ich dys po nen tów: snif fing – pod słuch
trans mi sji w sie ci, spo ofing – pod szy wa nie się pod sys tem
uzna ny przez ata ko wa ny sys tem za god ny za ufa nia, mal wa -
re – opro gra mo wa nie cha rak te ry zu ją ce się szko dli wym 
dzia ła niem na kom pu ter użyt kow ni ka, spy wa re – opro gra mo -
wa nie śle dzą ce i re je stru ją ce dzia ła nia użyt kow ni ka,

keylogger – pro gra my do prze chwy ty wa nia zna ków
z kla wia tu ry, wy róż nia my dwa ro dza je key log ge rów,
tj. so ftwa re, czy li opro gra mo wa nie in sta lo wa ne
na kom pu te rze, oraz sprzę to we, któ re umiesz cza się
po mię dzy kom pu te rem a pod łą cze niem kla wia tu ry
– art. 267 par. 2 k.k.

Sa bo taż kom pu te ro wy – ochro na praw na do ty -
czy wy łącz nie da nych in for ma tycz nych o szcze gól nym
zna cze niu dla obron no ści kra ju, bez pie czeń stwa w ko -
mu ni ka cji, funk cjo no wa nia ad mi ni stra cji rzą do wej, 
in ne go or ga nu pań stwo we go lub in sty tu cji pań stwo -

wej al bo sa mo rzą du te ry to rial ne go w za kre sie in for ma cji gro -
ma dzo nych na kom pu te ro wych no śni kach in for ma cji lub
prze ka zy wa nych, prze sy ła nych i prze twa rza nych za po mo cą
urzą dzeń au to ma tycz nych – art. 269 par. 1 i 2 k.k. 

Za kłó ce nie pra cy sys te mu kom pu te ro we go lub sie -
ci te le in for ma tycz nej w istot nym stop niu przez nie upraw nio ną
trans mi sję, znisz cze nie, usu nię cie, uszko dze nie lub zmia nę 
da nych in for ma tycz nych nie za leż nie od te go, prze ciw ko ko mu
bę dą skie ro wa ne (np. wi ru sy, ro ba ki, tro ja ny, e -ma il bom bing) –
art. 269a k.k.
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i zło śli we go opro gra mo wa nia w sie ci by ło
wię cej niż w po przed nich pię ciu la tach.
A stra ty z sa mej tyl ko kra dzie ży toż sa mo -
ści, nu me rów kart i kont ban ko wych osią -
gnę ły kwo tę bi lio na do la rów rocz nie.

Cy ber prze stęp com za da nie uła twia ją sa -
mi użyt kow ni cy in ter ne tu, a zwłasz cza
por ta li spo łecz no ścio wych, fo rów, blo gów,
ser wi sów Fa ce bo ok, My Spa ce, Na sza -
-Kla sa. Ich da ne, po dob nie jak da ne użyt -
kowni ków biz ne so wych ser wi sów spo łecz -
no ścio wych, są ła twe do zdo by cia. 

We dług pro gnoz prze stęp cy, któ rym za -
le ży na kra dzie ży toż sa mo ści i da nych
wraż li wych sto su ją kil ka tech nik oszustw.
Mo gą wy sy łać fał szy we e-ma ile, ata ko wać
wi try ny in ter ne to we, in sta lo wać zło śli wy
kod na stro nach cie szą cych się do brą re -
pu ta cją, ob cho dzić za bez pie cze nia. Cy -
ber prze stęp com za le żeć bę dzie bar dziej
na ta kim za tru ciu na szych kom pu te rów,
któ re po zwo li je kon tro lo wać, przej mo wać
nasze da ne, a nie – jak do tąd – blo ko wać
je i nisz czyć.

– Już w ze szłym ro ku za czął się ten
trend. W tym ro ku bę dzie się roz wi jał, bę -
dzie na ra stał – mó wi po li cjant ope ra cyj ny,
któ ry zaj mu je się te go ro dza ju prze stęp -
czo ścią. –Trze ba pa mię tać, że cy ber prze -
stęp cy roz wi ja ją się i ca ły czas wy my śla ją
no we tech ni ki. Po co? Bo to się opła ca, 
bo to jest pie niądz, to są mi lio no we trans -
ak cje.

Po li cja też się roz wi ja i szko li. Po ziom
wie dzy jest bar dzo róż ny.

– Nie któ rzy nie ma ją w ogó le o ni czym
po ję cia, nie wie dzą, co to in te r net, co to
IP kom pu te ra, in ni wie dzą du żo – mó wi
po li cjant ope ra cyj ny, któ ry pro wa dzi szko -
le nia. – Na szko le niach mó wi my o rze -
czach pod sta wo wych, ale mó wi my też, co
ro bić, gdy do dy żur ne go przyj dzie czło -
wiek i zgło si, że dziw ne sms-y z bram ki
in ter ne to wej mu przy cho dzą, że do sta je

dziw ne e-ma ile al bo zo stał oszu ka ny. Mó -
wi my, co zro bić, co za bez pie czyć, na co
zwró cić uwa gę. 

W Po li cji cy ber prze stęp czo ścią zaj mu ją
się po li cjan ci z wy dzia łów kry mi nal nych
i z wy dzia łów do wal ki z prze stęp czo ścią
go spo dar czą. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA 
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Nisz cze nie za pi su kom pu te ro we go – art. 269 k.k.

Nisz cze nie, utrud nia nie za po zna nia się z in for -
ma cją – art. 268 k.k.

Za kłó ca nie do stę pu do da nych in for ma tycz nych
– art. 268a k.k. 

Na ru sze nie in te gral no ści kom pu te ro we go za pi -
su in for ma cji – in for ma cji za pi sa nej na kom pu te ro wym no -
śni ku in for ma cji – art. 268 par. 2 k.k., da nych in for ma tycz nych
– art. 268a k.k. 

Fał szer stwo kom pu te ro we – in ge ren cja w treść do ku -
men tu elek tro nicz ne go po le ga ją ca na je go pod ro bie niu lub
prze ro bie niu przez oso bę do te go nie upraw nio ną i dzia ła ją cą
w za mia rze bez po śred nim do po słu że nia się tym do ku men tem
ja ko au ten tycz nym – art. 270 par. 1 k.k. nisz cze nie do ku men -
tów, uszka dza nie, czy nie nie bez u ży tecz nym, ukry wa nie lub usu -
wa nie do ku men tu elek tro nicz ne go, któ rym spraw ca nie ma
pra wa wy łącz nie roz po rzą dzać – art. 276 k.k. 
Oszu stwo kom pu te ro we po peł nia ne w ce lu osią gnię cia ko rzy -
ści ma jąt ko wych lub wy rzą dze nia in nej oso bie szko dy, bez

upo waż nie nia wpły wa nie na au to ma tycz ne prze twa rza nie, gro -
ma dze nie lub prze ka zy wa nie da nych in for ma tycz nych lub
zmia na, usu wa nie al bo wpro wa dza nie no we go za pi su da nych
in for ma tycz nych (ma ni pu lo wa nie da ny mi wpro wa dza ny mi
do sys te mu, pro gra mem i re zul ta ta mi prze twa rza nych da nych
– w tym au kcyj ne oszu stwa in ter ne to we, dia le ry – art. 287 k.k. 

Spam – nie za mó wio ne wia do mo ści elek tro nicz ne, wy sy ła ne
jed no cze śnie do wie lu od bior ców (spit – spam roz sy ła ny za po -
mo cą te le fo nii in ter ne to wej, M -spam – spam roz sy ła ny do urzą -
dzeń mo bil nych, te le fo nów ko mór ko wych, blu eja king
– roz sy ła nie spa mu za po śred nic twem tech no lo gii Blu eto oth) –
art. 24 usta wy o świad cze niu usług dro gą elek tro nicz ną (wy kro -
cze nie wnio sko we).

KA RAL NE jest prze sy ła nie lub roz po wszech nia -
nie tre ści:
– ob ra ża ją cych uczu cia re li gĳ ne – art. 196 k.k.
– pu blicz ne pro pa go wa nie fa szy zmu – art. 256 k.k.
– sze rze nie nie na wi ści na tle ra so wym i et nicz nym – art. 262 k.k.
– roz po wszech nia nie w in ter ne cie tre ści por no gra ficz nych z uży -
ciem prze mo cy, z udzia łem ma ło let nich lub zwie rząt, a tak że
po sia da nie ta kich tre ści – art. 202 k.k.

Średni wiek: 32 lata
Przychód: Stabilny; w „branży” działa
tylko dla pieniędzy (1 dolar za każde
1000 kliknięć)
Aktualna rola:
Przekierowuje witryny
– przekierowuje użytkowników na

fałszywe strony, używając luk na
stronach lub hakując je poprzez
skradzione konta FTP 

– współpracuje z opiekunami sieci bot
lub robi to sam 

Kluczowe umiejętności:
– Zorganizowany 
– Proaktywny
– Przedsiębiorczy
– Dobre umiejętności interpersonalne
Edukacja:
– Biznes/Marketing 
– Informatyka 
Osobowość:
– Zorientowany na biznes 
– Pewny siebie, arogancki 

OSOBA ZARZĄDZAJĄCA RUCHEM W SIECI

źródło: Symantec

�
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źródło: Symantec

TWÓRCA TROJANÓW

Średni wiek: Około 26 lat

Przychód: Trojany można sprzedać na
czarnorynkowych serwerach nawet za
3000 dolarów. W zależności od miejsca

zamieszkania to zajęcie może stać się
pełnoetatową „pracą” 

Aktualna rola:
Programista
– rozwĳa tylko wirusy, 
– profesjonalnie tworzy złośliwy kod,

spełniający potrzeby klientów 
– sprzedaje także rozwiązania typu

„wszystko w jednym”, które zawierają
instrukcję, narzędzia konfiguracyjne,
strony serwerów, wsparcie i aktualizacje

– dostarcza klientom najnowsze trojany 

Kluczowe umiejętności:
– Bardzo wykwalifikowany programista
– Jest na bieżąco z programami

antywirusowymi i technologiami 
– Dobre umiejętności językowe

Edukacja:
– Doświadczenie w programowaniu 
– Informatyka
– Czerpał także wiedzę z forów

internetowych – zaczął używać
darmowego złośliwego

oprogramowania, które pomogło mu
nauczyć się i rozwinąć własne złośliwe
aplikacje

Osobowość:
– Cierpliwy – spędza dużo czasu,

tworząc trojany, które muszą być
wysokiej jakości ze względu na dużą
konkurencję 

– Maniak – siedzi przy komputerze
całymi dniami

– Introwertyk – nie lubi przechwalać się
swoją pracą  (tylko początkujący
popełniają ten błąd)  

OSZUST

Średni wiek: Od 18 do 45 lat

Przychód:
– W zależności od poziomu

podejmowanego ryzyka
– Zainteresowani  wspinaniem się po

szczeblach kariery –  
większe ryzyko = większe pieniądze =
większy sukces

Aktualna rola
(jedna z nich lub obydwie naraz):
Opiekun sieci bot
– zbiera wszystkie skradzione dane

z zainfekowanych komputerów
i sprzedaje je na czarnorynkowych

serwerach (w zależności od ich
jakości) 

Przestępca
– odwiedza czarnorynkowe fora, aby

kupić skradzione dane, a następnie
użyć ich do kradzieży pieniędzy lub
kupowania produktów przy użyciu
skradzionej tożsamości  

Kluczowe umiejętności:
– Wiedza na temat aktualnych wydarzeń
– Ma dostęp do wszystkich ważnych

rozmów na czarnorynkowych forach  
– Wie, jak szybko zarobić i dobrze

prosperować

Edukacja:
– Informatyka
– Środowisko przestępcze
– Trenuje w czasie pracy
– Prawdopodobnie miał dobrego

nauczyciela 

Osobowość:
– Kłamca
– Brak zasad etycznych
– Bez wyrzutów sumienia
– Ambitny – zrobi wszystko, aby się

dostać na szczyt 
– Typ zdrajcy

�
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Handel dziećmi jest jednym
z najbardziej dochodowych
przestępczych procederów. I jednym
z najsłabiej zdiagnozowanych przez
organy ścigania. Sprawcy rzadko
trafiają za kraty. Dotyczy to nie tylko
Polski, ale wielu innych krajów,
także zachodnich. 

–Wzja wi sku han dlu dzieć mi Pol -
ska jest przede wszyst kim kra -
jem tran zy to wym, ze Wscho du

na Za chód, a tak że kra jem po cho dze nia i co -
raz czę ściej do ce lo wym – mówi Ane ta Su da
z Ze spo łu ds. Han dlu Ludź mi De par ta men -
tu Po li ty ki Mi gra cyj nej MSWiA. – Po krzyw -
dze ni to w więk szo ści dzie ci prze by wa ją ce
na pol skim te ry to rium, naj czę ściej bez opie -
ki ro dzi ców lub opie ku nów praw nych. Nie
ma ją za pew nio ne go sta łe go miej sca za miesz -
ka nia ani sta łych środ ków utrzy ma nia. Ich
przy jazd i po byt w Pol sce jest z re gu ły or ga -
ni zo wa ny przez oso by – czę sto po da ją ce się
za krew nych – któ re zmu sza ją je do że brac -
twa, pra cy przy mu so wej, pro sty tu cji, po peł -
nia nia prze stępstw.

TRUD NA IDEN TY FI KA CJA
W 2007 r. na zle ce nie Fun da cji Dzie ci Ni czy -
je prze pro wa dzo no wśród funk cjo na riu szy
Po li cji i Stra ży Gra nicz nej ba da nia do ty czą -
ce zja wi ska han dlu dzieć mi.

Oko ło 90 proc. re spon den tów za de kla ro -
wa ło, że nie mia ło kon tak tu z dziec kiem bę -
dą cym ofia rą han dlu. Te sa me ba da nia
wy ka za ły, że od 69 do 90 proc. an kie to wa -
nych mia ło kon takt z cu dzo ziem skim dziec -
kiem, któ re sa mo dziel nie, bez opie ki
do ro słych, prze kra cza ło gra ni cę na sze go pań -
stwa. 

– To ofia ry, bądź po ten cjal ne ofia ry, han dlu
ludź mi – mó wi Ga brie la Rosz kow ska z Fun -
da cji Dzie ci Ni czy je. – Nie ste ty, są kło po ty
z ich iden ty fi ka cją.

O tym, że zja wi sko han dlu dzieć mi trud no
zdia gno zo wać, mó wią też sa mi po li cjan ci. 
– Sta ty sty ki nie od da ją ska li zja wi ska. Przy -

pusz cza my, że ist nie je ol brzy mia ciem na licz -
ba – do da ją.

Śro do wi sko han dla rzy ludź mi jest bar dzo
her me tycz ne, a dziec ko sa mo nie jest w sta -
nie zi den ty fi ko wać się ja ko ofia ra. Ono nie
ma świa do mo ści, że zo sta ły zła ma ne je go
pra wa. A swo je uczu cia lo ku je naj czę ściej
w spraw cy, jest z nim sil nie zwią za ne emo -
cjo nal nie – zwy kle jest je dy ną oso bą, któ ra je
na kar mi, ubie rze.

Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści opra co wa -
ło Pro po zy cje za sad dzia łań wo bec dziec ka

uczest ni czą ce go w po stę po wa niu kar nym oraz
Wska zów ki me to dycz ne dla pro ku ra to rów
pro wa dzą cych lub nad zo ru ją cych po stę po wa -
nia kar ne w spra wach do ty czą cych han dlu
ludź mi. Mó wią one m.in. o ko niecz no ści
prze słu cha nia – naj le piej tyl ko raz – nie let -
nie go w obec no ści psy cho lo ga oraz że nie -
do pusz czal ne jest, by ofia ra skła da ła
ze zna nia w obec no ści spraw cy. Za le ca ją
rów nież, by prze słu chu ją cy tak for mu ło wa -
li py ta nia, by nie wy wo ły wa ły w dziec ku po -
czu cia wi ny.

Bez skru pu łów

Dzieci –
ofiary handlu,  
są zmuszane 
do żebractwa, 
pracy przymusowej,
prostytucji,
popełniania
przestępstw
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W MSWiA trwa ją pra ce nad Al go ryt mem po stę po wa nia funk cjo na -
riu szy or ga nów ści ga nia w przy pad ku ujaw nie nia prze stęp stwa han dlu
ludź mi. 

BY ŁO DZIEC KO, NIE MA DZIEC KA
W Pol sce nie ma da nych sta ty stycz nych do ty czą cych nie let nich cu -
dzo ziem ców po zo sta wio nych bez opie ki. Nie wy pra co wa no też me -
cha ni zmu zbie ra nia da nych o tej gru pie dzie ci.

W 2006 r. Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej prze pro wa dzi -
ło ba da nia nie let nich cu dzo ziem ców prze by wa ją cych w pla ców kach
opie kuń czo -wy cho waw czych i ro dzi nach za stęp czych. Wy ni ka z nich,
że od stycz nia 2005 r. do ma ja 2006 r. w pla ców kach tych by ło
318 nie let nich, głów nie 15–17-lat ków. Naj licz niej szą gru pą by li
Ukra iń cy (84), Wiet nam czy cy (67), Ru mu ni (36) oraz Buł ga rzy, Cze -
cze ni i Ro sja nie (od po wied nio 18, 16, 17). Ba da nia po ka za ły, że iden -
ty fi ka cja dzie ci cu dzo ziem skich w ośrod kach pozostawia wie le
do ży cze nia. Dzie ci ucie ka ją z pla có wek. Zda rza się, że nie któ re
z nich od bie ra ne są przez do ro słych ro da ków.

– Na le ży przy pusz czać, że prze stęp cy wy ko rzy stu ją nie do sko na -
łość pol skich prze pi sów – mó wi Rosz kow ska. – Aby sprze dać dziec -
ko np. w Niem czech, mu szą prze je chać przez Pol skę, a więc po nieść
też kosz ty je go utrzy ma nia. Po dej rze wa my, że nie któ rzy prze stęp cy
wo lą, gdy dziec ko zo sta nie za trzy ma ne przez or ga ny ści ga nia,
a w efek cie tra fi do pla ców ki, gdzie ma za pew nio ny wikt i opie ru -
nek. Gdy przy cho dzi mo ment wy jaz du, zgła sza ją się po nie z od po -
wied ni mi do ku men ta mi. 

Z ini cja ty wy Kra jo we go Pro gra mu Zwal cza nia i Za po bie ga nia Han -
dlo wi Ludź mi w War sza wie ma zo stać wy zna czo na pla ców ka, do któ -
rej kie ro wa ni bę dą ma ło let ni cu dzo ziem cy bez opie ki, a więc tak że
ofia ry han dlu.

– Tym dzie ciom trze ba za pew nić mak si mum bez pie czeń stwa –
mó wi Ane ta Su da. – Opie ko wać się ni mi bę dą oso by spe cjal nie prze -
szko lo ne, z du żym do świad cze niem za wo do wym.

ROZ WIĄ ZA NIA USTA WO WE 
O zo bo wią za niach Pol ski do ochro ny osób bę dą cych ofia ra mi han dlu
mó wią usta wa o cu dzo ziem cach i usta wa o udzie la niu cu dzo ziem -
com ochro ny na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej. Cu dzo ziem -
co wi, któ ry jest ofia rą han dlu ludź mi, moż na wy dać wi zę po by to wą
na dwa mie sią ce – cho dzi o to, aby za sta no wił się nad de cy zją o pod -
ję ciu współ pra cy z or ga na mi ści ga nia – oraz ze zwo le nie na za miesz -
ka nie na czas okre ślo ny. Za pi sy te zna la zły się w usta wach dzię ki
re ali zo wa ne mu od 2004 r. Kra jo we mu Pro gra mo wi Zwal cza nia i Za -
po bie ga nia Han dlo wi Ludź mi.

Ma ło let ni cu dzo zie miec prze by wa ją cy bez opie ki na te re nie 
Pol ski mo że wy stą pić o nada nie sta tu su uchodź cy. Or gan, któ ry
wnio sek przyj mu je, wy stę pu je do są du o usta no wie nie dla dziec -
ka ku ra to ra, któ ry ma re pre zen to wać je w po stę po wa niu. Mło dy
czło wiek umiesz czo ny zo sta je w pla ców ce opie kuń czo -wy cho waw -
czej lub ośrod ku dla cu dzo ziem ców ubie ga ją cych się o sta tus
uchodź cy. 

Ofia ry han dlu ludź mi, któ re uzy ska ły wi zę po by to wą bądź ze zwo -
le nie na za miesz ka nie, ma ją też pra wo do po mo cy so cjal nej – sta no -
wi o tym usta wa o po mo cy spo łecz nej. W ostat niej no we li za cji, któ ra
obo wią zu je od 1 stycz nia 2009 r., wo je wo dom po wie rzo no ko or dy no -
wa nie dzia łań w za kre sie za po bie ga nia han dlo wi ludź mi oraz zo bo -
wią za no ich do wspie ra nia jed no stek po mo cy spo łecz nej
po szcze gól nych szcze bli ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej nio są cym po -
moc ofia rom han dlu.

– MSWiA na wią za ło współ pra cę z Fun da cja mi Dzie ci Ni czy je i La
Stra da, Mi ni ster stwem Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej oraz or ga na mi ści -
ga nia – mó wi Ane ta Su da. – Jej efek tem ma być nie tyl ko opra co wa -
nie mo de lu wspar cia ma ło let nich ofiar, ale tak że uru cho mie nie
w po szcze gól nych KWP i od dzia łach SG, a tak że w urzę dach wo je -
wódz kich (któ re nad zo ru ją pla ców ki opie kuń czo -wy cho waw cze
na da nym te re nie) ko or dy na to rów ds. zwal cza nia han dlu dzieć mi.

NIE BEZ PIECZ NA SIEĆ
10 mar ca br. po li cjan ci w trak cie ogól no pol skiej ak cji o kryp to ni mie
Si mo ne 3 za trzy ma li 56 po dej rza nych o po sia da nie i roz po wszech -
nia nie por no gra fii dzie cię cej w in ter ne cie. Za bez pie czo no kom pu -
te ry, dys ki twar de, pły ty CD i DVD. Za rzu ty z ar ty ku łu 202 ko dek su
kar ne go po sta wio no sied miu oso bom. To już trze cie ude rze nie
Simone. 

W paź dzier ni ku ub.r. w wy ni ku ak cji Si mo ne 2 za trzy ma no
61 osób, a za bez pie czo no m.in. oko ło 60 kom pu te rów, dys ki twar de,
ty sią ce płyt CD i DVD. Za rzu ty – art. 202 k.k. – po sta wio no 10 po -
dej rza nym.

We wrze śniu ub.r. w ak cji Si mo ne 1 po li cjan ci za trzy ma li aż 158
po dej rza nych o po sia da nie i roz po wszech nia nie pe do fi lii, 33 z nich
usły sza ło za rzu ty z art. 202 k.k.

W prze pro wa dzo nej przez wszyst kie ko men dy wo je wódz kie i KGP
w lu tym br. ak cji o kryp to ni mie Ty phon za rzu ty z art. 202 k.k. usły -
sza ło 16 osób.

Wszy scy, któ rym w wy ni ku tych ak cji po sta wio no za rzu ty o po sia -
da nie i roz po wszech nia nie por no gra fii, są na wol no ści. 

Polska w CETS
Child Explo ita tion Trac king Sys tem (Sys tem Na mie rza nia

Wy ko rzy sty wa nia Dziec ka) stwo rzo ny przez Mi cro soft Cor po -
ra tion we współ pra cy z po li cją ka na dyj ską tra fił do rąk polskich
funk cjo na riu szy. To na rzę dzie do zwal cza nia por no gra fii dzie -
cię cej w in ter necie.

Ka na dyj czy cy oce nia ją, że CETS na wet w 80 pro cen tach przy -
spie sza pro wa dze nie śledztw; rów nie po chleb ne opi nie wy sta wi -
li mu funk cjo na riu sze, któ rzy mie li oka zję za po znać się z nim.

Mo ni to ru je on sieć w po szu ki wa niu dzie cię cej por no gra fii,
zbie ra da ne o pu bli ko wa nych ma te ria łach, prze stęp cach, któ rzy
umiesz cza ją zdję cia i fil my, a tak że oso bach ku pu ją cych ta kie
tre ści, łą cząc w ca łość róż ne wąt ki.

Pol ska jest dzie sią tym kra jem ko rzy sta ją cym z CETS. Umo -
wę w tej spra wie pod pi sa li 23 kwiet nia br. gen. insp. An drzej
Ma te juk, ko men dant głów ny Po li cji i Ste ve Bal l mer, pre zes Mi -
cro so ftu. Opro gra mo wa nie o war to ści oko ło 10 mln zł pol ska
Policja otrzy ma bez płat nie, po dob nie jak li cen cje na ko rzy sta nie
z na rzę dzia (war tość 180 tys. zł). Po nie sie na to miast koszt 
ada pta cji i in sta la cji w wy so ko ści 1 mln zł. �

Przek.

Han del dzieć mi ozna cza ja kie kol wiek dzia ła nie lub trans -
ak cję, w dro dze któ rej dziec ko prze ka zy wa ne jest przez
ja ką kol wiek oso bę lub gru pę osób in nej oso bie lub gru -
pie osób za wy na gro dze niem lub ja ką kol wiek in ną re kom -
pen sa tą.
(Pro to kół fa kul ta tyw ny do Kon wen cji o Pra wach Dziec ka w spra wie han dlu dzieć mi, dzie cię -
cej pro sty tu cji i dzie cię cej por no gra fii, przy ję ty w No wym Jor ku 25 ma ja 2000 r.).

�
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Pol skie re gu la cje praw ne

Ko deks kar ny
Art. 253
Par. 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.
Par. 2 Kto w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej zaj mu je się
or ga ni zo wa niem ad op cji dzie ci wbrew prze pi som usta wy,
pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od 3 mie się cy do lat 5.
Art. 204
Par. 1 Kto w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej na kła nia
inną 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.
Par. 2 Ka rze okre ślo nej w par. 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.
Par. 3 Je śli oso ba okre ślo na w par. 1 lub par. 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.
Par. 4 Ka rze okre ślo nej w par. 3 (tj. ka rze po zba wie nia wol no -
ści od ro ku do lat 10) pod le ga, kto zwa bia lub upro wa dza inną
oso bę w ce lu upra wia nia pro sty tu cji za gra ni cą.
Art. 200
Par. 1 Kto ob cu je płcio wo z ma ło let nim po ni żej lat 15 lub do -
pusz cza się wo bec ta kiej oso by in nej czyn no ści sek su al nej
lub do pro wa dza ją do pod da nia się ta kim czyn no ściom al bo
do ich wy ko na nia, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści
od lat 2 do 12.
Par. 2 Tej sa mej ka rze pod le ga, kto w ce lu za spo ko je nia sek -
su al ne go pre zen tu je ma ło let nie mu po ni żej lat 15 wy ko na nie
czyn no ści sek su al nej.
Art. 202
Par. 1 Kto pu blicz nie pre zen tu je tre ści por no gra ficz ne w ta ki
spo sób, że mo że to na rzu cić ich od biór oso bie, któ ra te go
sobie nie ży czy, pod le ga ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo
po zba wie nia wol no ści do ro ku.
Par. 2 Kto ma ło let nie mu po ni żej lat 15 pre zen tu je tre ści por no -
gra ficz ne lub udo stęp nia mu przed mio ty ma ją ce ta ki cha rak -
ter al bo roz po wszech nia tre ści por no gra ficz ne w spo sób
umoż li wia ją cy ta kie mu ma ło let nie mu za po zna nie się z ni mi,
pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba -
wie nia wol no ści do lat 2.
Par. 3 Kto w ce lu roz po wszech nia nia pro du ku je, utrwa la lub
spro wa dza, al bo prze cho wu je lub po sia da al bo roz po wszech -
nia lub pu blicz nie pre zen tu je tre ści por no gra ficz ne z udzia łem
ma ło let nie go al bo tre ści por no gra ficz ne zwią za ne z pre zen to -
wa niem prze mo cy lub po słu gi wa niem się zwie rzę ciem, pod -
le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od 6 mie się cy do 8 lat.
Par. 4 Kto utrwa la, spro wa dza, prze cho wu je lub po sia da tre -
ści por no gra ficz ne z udzia łem ma ło let nie go po ni żej lat 15,
pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od 3 mie się cy do lat 5.

Usta wa o cu dzo ziem cach z 13 czerw ca 2003 r. (Dz.U. nr 128,
poz. 1175) z póź niej szy mi zmia na mi 

Usta wa o udzie la niu cu dzo ziem com ochro ny na te ry to rium
Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz.U. nr 128, poz. 1176) z póź -
niej szy mi zmia na mi

Usta wa o po mo cy spo łecz nej z 12 marca 2004 r. (Dz.U.
nr 64, poz. 593) z póź niej szy mi zmia na mi

Mię dzy na ro do we re gu la cje praw ne 
(naj waż niej sze do ku men ty):

Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych
Pro to kół 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, uzu peł nia ją cy Kon wen cję Na ro dów
Zjed no czo nych prze ciw ko mię dzy na ro do wej prze stęp czo -
ści (przy ję ty przez Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ 15 li sto pa -
da 2000 r.).
Pro to kół fa kul ta tyw ny do Kon wen cji o pra wach dziec ka
w spra wie han dlu dzieć mi, dzie cię cej pro sty tu cji i dzie cię -
cej por no gra fii (przy ję ty w No wym Jor ku 25 ma ja 2000 r.).

Unia Eu ro pej ska
Plan Unii Eu ro pej skiej (przy ję ty przez Ra dę
1 grud nia 2005 r.)
Trak tat o Unii Eu ro pej skiej
De cy zja ra mo wa Ra dy Unii Eu ro pej skiej z 19 lip ca 2002 r.
De cy zja ra mo wa Ra dy Unii Eu ro pej skiej z 22 grud nia 2003 r.
Dy rek ty wa Ra dy Unii Eu ro pej skiej z 29 kwiet nia 2004 r.
Kon wen cja Ra dy Eu ro py w spra wie dzia ła nia prze ciw ko
han dlo wi ludź mi (spo rzą dzo na 16 ma ja 2005 r. w War sza wie,
w Pol sce we szła w ży cie 1 mar ca 2009 r.)

– W Pol sce nie ma świa do mo ści, że oso ba, któ ra wpro wa dzi ła ma -
te ria ły por no gra ficz ne do in ter ne tu, skrzyw dzi ła dziec ko – mó wi nad -
kom. Ma rek Wy szkow ski, kie row nik Cen tral ne go Ze spo łu do wal ki
z Han dlem Ludź mi KGP. – Z ba dań prze pro wa dzo nych w Ame ry ce
wy ni ka, że 85 proc. prze stęp ców wpro wa dza ją cych i roz po wszech -
nia ją cych w in ter ne cie ma te ria ły por no gra ficz ne z udzia łem dzie ci
mia ło też kon tak ty sek su al ne z nie let ni mi. W USA za ta kie prze -
stęp stwo moż na tra fić na wet na 50 lat do wię zie nia. W Pol sce ka ry,
któ re orze ka ją są dy, są ni skie. Po za tym na sza po li cja – w od róż nie -
niu od ame ry kań skiej, wło skiej czy nie miec kiej – nie mo że sto so wać
w sie ci pro wo ka cji wo bec prze stęp ców.

Ist nie je jed nak szan sa, że pol scy po li cjan ci też uzy ska ją ta kie pra -
wo. W no we li za cji usta wy o Po li cji i ko dek su po stę po wa nia kar ne go
oraz wy ko naw cze go przygotowywane są od po wied nie za pi sy. 

IDZIE NO WE?
W Pol sce, od mo men tu wej ścia do Unii Eu ro pej skiej, po ja wi ło się
no we zja wi sko, tzw. eu ro sie roc two. Do ty czy ono dzie ci, któ rych ro -
dzi ce wy je cha li na Za chód do pra cy. W kra ju dzie ci zo sta ją pod opie -
ką krew nych czy zna jo mych. Co raz czę ściej do cho dzi jed nak
do sy tu acji, gdy dzie ci zo sta ją sa me i star sze mu szą opie ko wać się
młod szym ro dzeń stwem. Czę sto jest to po nad ich si ły.

– Znam przy pa dek dziew czyn ki, któ ra za sła bła w szko le – mó wi
Ga brie la Rosz kow ska. – By ła fi zycz nie, ale też psy chicz nie wy czer -
pa na. Zaj mo wa ła się młod szym ro dzeń stwem, go to wa ła, pra ła, sprzą -
ta ła. Na uczy cie le nie wie dzie li o jej sy tu acji. Nic nie wska zy wa ło
na to, że ca ły dom jest na jej gło wie. Za wsze by ła za dba na, zdy scy -
pli no wa na, uczy ła się do brze.

Ofia ry eu ro sie roc twa – twier dzą po li cjan ci i pra cow ni cy or ga ni -
za cji po za rzą do wych – to w du żej mie rze przy szłe ofia ry han dlu
ludź mi. I dla te go nie moż na obo jęt nie pod cho dzić do te go 
zja wi ska. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Andrzej Mitura
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Portret pamięciowy nigdy nie jest identycznym wizerunkiem
twarzy, ale dobrze narysowany znacznie ułatwia
poszukiwanie sprawcy. Po to zresztą powstał. 
Jego pomysłodawcą pod koniec XIX wieku był francuski
urzędnik Alfonse Bertillon.

Dziś po li cyj ne la bo ra to ria ko rzy sta ją z me tod ge ne tycz nych.
Do usta le nia spraw cy wy star czy nie wiel ka ilość krwi, wło -
sów, frag men ty tka nek, śli na. Kie dyś me to dy iden ty fi ka cji

by ły zu peł nie in ne. Waż ny był wy gląd, twarz, po sta wa, ce chy cha -
rak te ry stycz ne. To na ich pod sta wie iden ty fi ko wa no prze stęp ców.
A po nie waż nie by ło tech nik utrwa la ją cych wy gląd spraw ców, po -
li cjan ci tro pią cy prze stęp ców mu sie li po le gać na wła snej spo strze -
gaw czo ści i zdol no ści za pa mię ty wa nia. Dla te go Eu ge niusz
Fran ci szek Vi do cq, szef pa ry skiej gru py śled czej do zwal cza nia

prze stęp czo ści, utwo rzo nej na po cząt ku XIX wie ku, po sta no wił
szko lić pa mięć. W ra mach tre nin gu or ga ni zo wał dla sie bie i swo ich
lu dzi w wię zie niach tzw. pa ra dy więź niów, pod czas któ rych stu -
dio wa li wy gląd, po sta wę, mi mi kę i ge sty ska za nych. Vi do cq był też
twór cą po tęż nych roz mia rów kar to te ki, w któ rej fi gu ro wa ło 5 mi -
lio nów prze stęp ców. Każ dy miał swo ją kar tę ze spi sa nym imie -

niem, na zwi skiem, prze wi nie niem i opi sa nym wy glą dem.
O wy ko rzy sta niu fo to gra fii nie by ło jesz cze wte dy mo wy. Nikt też
nie two rzył por tre tów pa mię cio wych. Pro blem z kar to te ką był 
je den: trud no by ło na jej pod sta wie iden ty fi ko wać re cy dy wi stów.
Je śli za trzy ma ny nie po dał praw dzi we go na zwi ska, nie moż na go
by ło w kar to te ce zna leźć.

Znacz nie da lej w me to dach iden ty fi ka cji osób po szedł Al fon se
Ber til lon, urzęd nik za fa scy no wa ny bio lo gią i roz wo jem czło wie ka,
je den z oj ców kry mi na li sty ki. Uwa żał on, że nie spo sób zna leźć

dwóch lu dzi o ta kich sa mych wy mia -
rach kil ku na stu czę ści cia ła, po -
za tym we dług nie go szkie let ludz ki
po 20. ro ku ży cia prze sta wał ro snąć.
Zgod nie z ty mi za ło że nia mi mie rzył:
wzrost, wy so kość oso by sie dzą cej,
roz war tość ra mion, dłu gość i sze ro -
kość gło wy, sze ro kość twa rzy, dłu gość
i sze ro kość pra we go uda, dłu gość le -
we go przed ra mie nia, le wej sto py,
śred nie go i ma łe go pal ca le wej rę ki,
a wy nik wpi sy wał do re je stru. W ten
spo sób w la tach 80. XIX wie ku stwo -
rzył an tro po me trycz ną kar to te kę,
któ ra z po wo dze niem funk cjo no wa ła
przez 20 lat.

Ber til lon jest też twór cą współ -
cze sne go por tre tu pa mię cio we go.
Oczy wi ście już wcze śniej funk cjo -
no wa ły li sty goń cze opa trzo ne wi ze -
run kiem po szu ki wa ne go, ty le że
by ły w du żym stop niu efek tem
kom pro mi su mię dzy fan ta zją ry sow -
ni ka a nie pre cy zyj ny mi ze zna nia mi
świad ków. Ber til lon wpro wa dził
ujed no li co ną ter mi no lo gię opi su
wy glą du czło wie ka. Naj pierw był to
tzw. por tret mó wio ny, czy li szcze gó -
ło wy ry so pis cech ze wnętrz nych
czło wie ka. Z cza sem por tret opi so -
wy za czę to utrwa lać na pa pie rze.
Tak po wstał por tret ob ra zo wy, rów -
nież spo rzą dza ny na pod sta wie re la -
cji na ocz ne go świad ka. Ryso wał go
por tre ci sta z przy go to wa niem psy -
cho lo gicz nym i kry mi na li stycz nym.
Tak sa mo jak dziś por tret czę sto nie
był iden tycz nym wi ze run kiem 
twa rzy. 
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Odtworzyć wygląd
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Por tret pa mię cio wy – wi ze ru nek (głów nie prze stęp -
cy) wy ko na ny na pod sta wie cech za pa mię ta nych przez
świad ków, we dług okre ślo ne go sche ma tu przy ję te go
w prak ty ce or ga nów śled czych; wi ze ru nek twa rzy spo rzą -
dzo ny do wol ną tech ni ką na pod sta wie da nych do star-
czo nych przez świad ka. Mo że mieć for mę ry sun ku od ręcz -
ne go, skła da nej for my gra ficz nej, fo to gra ficz nej lub też
gra fi ki uzy ska nej za po mo cą kom pu te ra.

Świad ko wie bar dzo czę sto my lą się przy oce nie wie -
ku i wzro stu opi sy wa nej oso by. Pra wi dło wość jest ta ka:
je że li świa dek jest niż szy od oso by, któ rą za pa mię tał, bę -
dzie za wy żał wzrost opi sy wa nej oso by, je śli jest wyż szy
od wrot nie.
Tak sa mo jest z wie kiem. Star si za ni ża ją wiek opi sy wa nych
osób, młod si za wy ża ją. 

Pa mięć
Za pa mię tu je my głów nie to, na co zwró ci my uwa gę. Ba da -
nia do wo dzą, że w cza sie wy pad ku czy prze stęp stwa uwa -
ga sku pio na jest przede wszyst kim na ele men tach
naj bar dziej za gra ża ją cych. Stres ob ni ża kon cen tra cję uwa -
gi. Wi dzi my więc ra czej broń w rę kach na past ni ka (zja wi -
sko „zo gni sko wa nia na bro ni”), a nie je go twarz (chy ba że
w je go wy glą dzie jest coś nie zwy kłe go, nie pa su ją ce go,
wy róż nia ją ce go go, np. zła ma ny nos, bli zna).

Cie ka wost ki
Naj le piej za pa mię tu ją i naj ła twiej od twa rza ją z pa mię ci,
zwłasz cza róż ne dro bia zgi, dzie ci. Pro ble mem mo że być,
że po tra fią fe no me nal nie za pa mię tać kil ka szcze gó łów, ale
po zo sta łe ele men ty czę sto so bie „do po wia da ją”.
Naj trud niej przy cho dzi od twa rzać z pa mię ci lu dziom star -
szym.
Więk szość ko biet mó wi naj czę ściej o ko lo rze oczu, cze go
pra wie nie za uwa ża ją męż czyź ni.
W za pa mię ty wa niu re we la cyj ni są kon duk to rzy. Ma ją nie -
sa mo wi cie wy ćwi czo ną pa mięć wzro ko wą, po tra fią bar dzo
do kład nie opi sy wać twa rze.
Ofia ry zgwał ceń czy po bić go rzej za pa mię tu ją szcze gó ły
niż ofia ry kra dzie ży. 
Oso by, któ re zo sta ły zra nio ne, pa mię ta ją mniej szcze gó -
łów niż oso by, któ re nie od nio sły ran.

maj 2009 r.       POLICJA 997

Z cza sem me to dę udo sko na lo no i po wstał tzw. por tret skła -
da ny. Pierw szy opra co wa no w Lyonie w 1952 ro ku. Zdję cia
o wy mia rach 13 x 18 cm cię to w po przek tak, by uzy skać ob raz
wło sów, czo ła, brwi, oczu, no sa, ust i bro dy. Z ta kich frag men -
tów świa dek skła dał por tret spraw cy. Po dob ną me to dę w 1969
ro ku opra co wał de tek tyw Hugh McDo nald z Los An ge les, 
ty le że za miast zdjęć użył ar ku szy fo lii z ele men ta mi twa rzy.
W skład je go ze sta wu wcho dzi ło 515 pod sta wo wych fo lii, któ -
re na kła da ne na sie bie two rzy ły por tret. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
ilustracja Krzysztof Zaczkiewicz
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Pięć dzie sią ty nu mer mie sięcz ni ka „Po li cja 997”… 
Ża den to wiel ki ju bi le usz, ale oka zja do prze glą du, 
co uda ło nam się zro bić, cał kiem do bra.

P ierw szy nu mer mie sięcz ni ka „Po li cja 997” uka zał się w kwiet -
niu 2005 ro ku. Od tąd, w 50 ko lej nych edy cjach, na 2600 stro -
nach opu bli ko wa li śmy łącz nie oko ło 1300 ar ty ku łów

i oko ło 3500 zdjęć. Do star czał je Pań stwu nasz nie wiel ki ze spół re -
dak cyj ny: 8 dzien ni ka rzy i 2 fo to re por te rów, kie ro wa nych przez na -
sze dwu oso bo we kie row nic two i wspie ra nych przez se kre ta rza
re dak cji, ko rek tę i ad iu sta cję, dział tech nicz ny i dział re kla my.

ZMIA NY W PO LI CJI...
W trak cie two rze nia tych 50 nu me rów trzy ma li śmy się za wsze tyl ko
jed nej „li nii po li tycz nej” – być pi smem za wo do wym i śro do wi sko -
wym dla po li cjan tów i o po li cjan tach. W cza sie ist nie nia mie sięcz ni -
ka zmie ni ło się pię ciu sze fów na sze go re sor tu i pię ciu ko men dan tów
głów nych, a zmia ny na niż szych szcze blach kie row ni czych li czyć
moż na w dzie siąt kach, a mo że na wet set kach. 

I W „PO LI CJI”
Po my sło daw cą i twór cą „Po li cji 997” był Pa weł Bie dziak. Od da nie
do dru ku pierw sze go nu me ru po prze dzo ne by ło go rą cy mi dys ku sja -

mi, dłu gi mi go dzi na mi do piesz cza nia tek stów i cy ze lo wa nia sza ty
gra ficz nej. Re dak tor gra ficz ny Krzysz tof Za czkie wicz do dziś wspo -

mi na, jak sie dząc wraz z Paw łem
Bie dzia kiem do póź nej no cy przy ła -
ma niu ko lumn, mu siał od po wia dać
ze sto ra zy na to sa mo py ta nie na -
czel ne go: „Czy na pew no wszyst ko
jest do brze?”

By ło. Czy tel ni cy oce ni li nas po zy -
tyw nie. Sta ra li śmy się więc nie za -
wieść. 

Pa weł Bie dziak po ro ku kie ro wa -
nia re dak cją awan so wał na dy rek to ra
w KGP, a po ko lej nym od szedł z Po -
li cji do pra cy w me diach. W 2006
roku na czel nym zo stał Pa weł Cho -
jec ki, któ ry na po cząt ku te go ro ku

prze niósł się do pra cy w MSWiA, a je go na stęp -
cą zo sta ła do tych cza so wa za stęp ca – Ire na Fe -
do ro wicz. 

Zmia ny ka dro we w re dak cji „Po li cji”
za cho dzi ły więc, jak wi dać, o po ło -
wę wol niej niż w Po li cji. A już je śli
idzie o ze spół dzien ni kar ski, to
przez 50 nu me rów jest on (pra -
wie) w tym sa mym skła dzie. 

O NAS
Nie by ło ta kie go te ma tu waż -
ne go dla po li cjan tów, któ ry nie
zna la zł by się na na szych ła mach. Naj -
czę ściej pi sa li śmy o tym, co naj bar dziej in te re su je Was, na szych czy -
tel ni ków: o bu dże cie Po li cji, podwyż kach, eme ry tu rach, mo der ni za cji,
o sys te mach oce nia nia
i awan so wa nia, o szko -
le niu, o zmia nach
w prze pi sach pra wa.
I o tym, co Was bo li. 

Re dak to rzy na czel ni
od py ty wa li ko lej nych
sze fów re sor tu i ko -
men dan tów głów nych
z ich pla nów wo bec
Po li cji, wy ja śnia li krą -
żą ce po gło ski o eme ry -
tu rach, py ta li o wzrost
wy na gro dzeń.

Ta de usz Nosz czyń -
ski nie stru dze nie śle -
dził, co ro bią służ-
by lo gi stycz ne i do s-
łow nie dep tał im 
po pię tach, do no sząc
o wszyst kich dzia ła -
niach od no śnie do no -
we go umun du ro wa nia, za ku pu sa mo cho dów, kom pu te ry za cji. Cykl
po świę co ny po li cyj ne mu ce re mo nia ło wi to rów nież je go dzie ło.

Elż bie ta Si tek wal czy ła z pa to lo gia mi w Po li cji, z mob bin giem,
indolencją i złą wo lą prze ło żo nych, pi jań stwem i ła pów kar stwem.
Bro ni ła po krzyw dzo nych po li cjan tów, po ma ga jąc im przy wró cić do bre
imię, a cza sem też wró cić do służ by.

Je rzy Pa cior kow ski – „nasz czło wiek w II RP” – przy po mi nał naj -
gło śniej sze przed wo jen ne spra wy kry mi nal ne i naj now sze pro ble my
ru chu dro go we go.
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(Jurek Paciorkowski) Rzetelna opinia musi być poprzedzona praktyką

(Irena Fedorowicz) I nie ma, że się nie da...

(Ela Sitek) Kontakt z czytelnikami
ważny nawet podczas urlopu

(Krzysiek Zaczkiewicz) W każdym
grafiku musi być odrobina szaleństwa
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Prze mek Ka cak in for mo -
wał o naj now szych prze pi -

sach waż nych dla po li cjan tów,
szu kał roz wią zań róż nych pro -

ble mów za wo do wych. Je go ostat -
nia „spe cja li za cja” to kry mi nal ne

spra wy po wo jen nej Pol ski.
Pa weł Osta szew ski od kry wał za po -

mnia ne kar ty hi sto rii, do cie rał do lu -
dzi, któ rzy są ży wą hi sto rią po li cji,

przed sta wiał wy da rze nia, wznio słe, wzru -
sza ją ce, a nie kie dy i wstrzą sa ją ce. Od nie -

go czy tel ni cy do wia dy wa li się o ży ciu
i służ bie po li cyj nych „mi sjo na rzy” i o spor tow -

cach, któ rych w Po li cji na praw dę wie lu.
An na Kraw czyń ska pra cę w „Po li cji 997” za czę ła od re por ta żu o tra -

ge dii pod Sie dl ca mi, gdzie w ba gnie uto nę ło dwo je po li cjan tów. Po -
tem opi sy wa ła ko lej ne dra ma ty, ale też po ka zy wa ła po li cjan tów,

któ rym chce się ro bić coś dla
in nych. 

Alek san dra Wi cik za pre zen -
to wa ła na ła mach 21 for ma cji
po li cyj nych z róż nych stron
świa ta, a tak że pol skich po li -
cjan tów w da le kiej Li be rii.
Przed sta wia ła też „po li cję 
fil mo wą”, czy li ak to rów wcie la -
ją cych się w po li cjan tów w te le -
wi zyj nych se ria lach. 

Gra ży na Bar tu szek uczy ła
ety kie ty i do bre go wy cho wa nia,
ra dzi ła, jak udzie lać pierw szej
po mo cy w róż nych sy tu acjach,
bro ni ła in te re sów pra cow ni ków
Po li cji. Ostat nio pro pa gu je
tech ni ki re lak sa cyj ne.

Fo to re por te rzy Ania Mi chej da i An drzej Mi tu ra to wa rzy szy li dzien -
ni ka rzom, ilu stru jąc fo to gra ficz nie przed sta wia ne pro ble my. 

STRZAŁ OSTRZE GAW CZY
Na si dzien ni ka rze re la cjo no wa li wszyst kie naj waż niej sze zda rze nia
ostat nich lat zwią za ne z Po li cją: pro ces ofi ce rów oskar żo nych o tra ge -
dię w Mag da len ce, ko lej ne eta py spra wy Olew ni ka, spra wę sa mo są du
i bez czyn no ści po li cji we Wło do wie, tra gicz ną po mył kę po li cjantów
pod czas po ści gu za prze stęp cą w Po zna niu, ca sus dok to ra G. ze szpi -

ta la MSWiA, dra mat w Cho dlu, gdzie po li cjant śmier tel nie po strze lił
ucie ka ją ce go mo to cy kli stę, afe rę w Pra bu tach, gdzie lek ko myśl ność
po li cjan tów skut ko wa ła nie szczę śli wym wy pad kiem, i eks mi sję be ta -
nek w Ka zi mie rzu. By li -
śmy na miej scu ka ta stro fy
w Cho rzo wie, gdzie kil ka -
na ście osób zgi nę ło w za -
wa lo nej ha li, pod
Sie dl ca mi, gdy wy cią ga no
z ba gna ra dio wóz, w któ -
rym zgi nę ło dwo je mło -
dych funk cjo na riu szy,
i w sie radz kim wię zie niu,
gdzie straż nik za strze lił
trzech po li cjan tów. 

TYL KO ŻY CIE
Na na szych ła mach go ści -
li wszy scy ko lej ni mi ni -
stro wie SWiA i wszy scy
ko men dan ci głów ni. Roz -
ma wia li śmy z par la men ta -
rzy sta mi róż nych opcji, praw ni ka mi, psy cho lo ga mi i so cjo lo ga mi. 

Ostat nie go w ży ciu wy wia du udzie lił nam ks. Zdzi sław Pesz kow -
ski, ka pe lan Ro dzin Ka tyń skich. „Po li cja 997” jest je dy nym ty tu łem,
któ ry re gu lar nie wra ca do ko rze ni pol skiej po li cji i jej ci chych bo ha -
te rów, któ rzy służ bę dla pań stwa przy pła ci li ży ciem. 
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Takich dwoje jak nas troje to nie ma ani jednego

(Ola Wicik) Jak pisał mistrz Ildefons – wystarczy, że człek siądzie,
a już się rozmarza i do gwiazd chce potęsknić, i nie mówić słowa

(Andrzej Mitura) Zawsze jest kłopot, gdy trzeba znaleźć jakieś zdjęcie
fotoreportera... To zrobiłem sam

(Grażka Bartuszek) Zbieranie
materiałów w terenie

Paweł
Ostaszewski

Ania
Krawczyńska

�

(Tadeo Noszczyński)
Obalony na piach przez
ukochanego BRYTANA

Przemek Kacak
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Przy po mi na my o dzia łal no ści i po trze bach Fun da cji Po mo cy
Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach.

Pre zen tu je my po li cjan tów, któ rzy osią ga ją suk ce sy w spo rcie
i pa sjach po za służ bo wych. 

Od py ta li śmy wszyst kich chy ba „po li cjan tów” z ma łe go ekra -
nu, czy li ak to rów gra ją cych w po li cyj nych se ria lach te le wi zyj -
nych. Cze ka my, aż po ja wią się na stęp ni. 

TYL KO SŁUŻ BA
Naj wię cej miej sca po świę ca my po li cyj nej służ bie – jej do brym
i złym stro nom. Dla te go wśród na szych roz mów ców naj wię cej
było sa mych za in te re so wa nych – funk cjo na riu szy i pra cow ni ków
Po li cji. 

Otrzy my wa li śmy dzie siąt ki te le fo nów i li stów od po li cjan tów
skrzyw dzo nych przez prze ło żo nych, przez nie wła ści wie sto so -
wa ne pra wo lub te go pra wa ła ma nie. Wie le ra zy bro ni li śmy funk -
cjo na riu szy po mó wio nych przez ban dy tów.

To my pierw si po ka za li śmy ra dio wo zy w no wych bar wach
i pro jek ty no wych mun du rów. 

To my zwró ci li śmy uwa gę na dys kry mi no wa nie po li cjan tów,
któ rzy mie li nie szczę ście za ra zić się wi ru sem HIV, po ka zy wa li -
śmy bra ki w po li cyj nych prze pi sach, np. do ty czą cych prze cho -
wy wa nia bro ni i amu ni cji, i nad uży wa nie przez prze ło żo nych
środ ków dys cy pli nar nych.

DZIĘ KO WA LI NAM 
Dzię ki pro wa dzo nej na na szych ła mach dys ku sji o no wych mun -
du rach pro jek tan ci uwzględ ni li uwa gi po li cjan tów. Na sze in ter -
wen cje skut ko wa ły zwol nie niem z aresz tu, „od wie sze niem”,
a na wet przy wró ce niem moż li wo ści po now ne go przy ję cia
do służ by. Ko muś pra wi dło wo na li czo no eme ry tu rę, ko muś po -
zwo lo no wy ku pić miesz ka nie, ktoś in ny prze stał być ofia rą mob -
bin gu. Zda rza ło się też, że ar ty kuł z na sze go mie sięcz ni ka
do łą cza no do są do wych akt. 

Do sta wa li śmy wie le li stów z po dzię ko wa nia mi od lu dzi, któ -
rych na sze pu bli ka cje wspie ra ły, po ma ga ły od zy skać do bre imię,
roz wią zać pro blem. 

OB RA ŻA LI SIĘ NA NAS
Ale by wa ło i od wrot nie. Nie któ rzy ko men dan ci ob ra ża li się
na nas, gdy po dej mo wa li śmy nie wy god ne dla nich te ma ty, uni -
ka li kon tak tu lub wręcz od ma wia li in for ma cji. Zda rza li się ta cy,
któ rzy za ka zy wa li swo im pod wład nym roz mów z na szym dzien -
ni ka rzem, a na wet ta cy, któ rzy usi ło wa li za blo ko wać opu bli ko -
wa nie ar ty ku łu o nie pra wi dło wo ściach w ich jed no st ce, co
na szczę ście ni gdy się nie uda ło. 

Mie li śmy roz mów ców, któ rzy ży czy li so bie, aby zło żyć im py -
ta nia na pi śmie z od po wied nim wy prze dze niem, i ta kich, któ rzy
po kil ka na ście ra zy zmie nia li swo je wy po wie dzi przed za miesz -
cze niem ich na ła mach. A na wet ta kich, któ rzy w chwi li od da -
nia nu me ru do dru kar ni oznaj mia li, że chcą wy co fać wszyst ko, co
po wie dzie li.

Mie li śmy też wpad ki. Zda rzy ło się, że z nad inspektora zro bi -
li śmy nad ko mi sa rza i za in te re so wa ny nie za uwa żył (zła pa ła ko -
rek ta). Nie wszyst ko nam się uda ło, nie wszę dzie do tar li śmy,
nie każ dy pro blem zgłę bi li śmy. Ale ni gdy nie by li śmy „ga ze tą
dwor ską”, jak zda rza nam się sły szeć, zwłasz cza od tych, któ rzy
nas nie czy ta ją. Za wsze by li śmy ga ze tą po li cjan tów. I ta ką po -
zo sta nie my. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdjęcia z archiwów własnych

Skoro opublikowaliśmy ponad 1300 artykułów, 
to znaczy, że powstało tyleż tytułów. Oj, bolała nieraz
głowa, żeby wymyślić coś oryginalnego! 
Dziś, przeglądając 50 numerów, można czasami 
nieźle się ubawić. A zatem lećmy po tytułach….

TA JEM NI CZE, MA KA BRYCZ NE, NIE LO GICZ NE
By wa ły ty tu ły ta jem ni cze: Sa mo bój ca, pro fe sor i Po li cja, Wu jek,
czyli bank w bań kach i ty tu ły ma ka brycz ne: Czu łem się jak zwie rzy -
na,  Mi ło śnik krwi,  Krwa wy zbój, ty tu ły pro wo ka cyj ne: Po lo ne za
czas skoń czyć,  Ho nor tyl ko dla fra je rów albo nie lo gicz ne: Spa da,
ale rośnie.

Cza sa mi ty tu łem chcie li śmy chy trze wpro wa dzić czy tel ni ka
w błąd. 

15 ty się cy na jed ne go to ty tuł ar ty ku łu nie o su per pre mii, 
lecz o za bez pie cze niu wi zy ty pa pie ża Be ne dyk ta XVI. Pa trzę, 
bio rę igłę i he ja! za po wia da ar ty kuł nie o sza lo nej pie lę gniar ce 
ga nia ją cej pa cjen tów ze strzy kaw ką po ko ry ta rzu, lecz o po li cyj nym
ju do ce z Po zna nia, któ re go hob by to… ha fto wa nie.

Tra fio ny po pier siem to ar ty kuł nie o bój ce, pod czas któ rej 
de li kwent do stał w gło wę po pier siem Le ni na, lecz o wpły wie 
po li ty ki na ob sa dę sta no wisk w Po li cji. W tym przy pad ku we 
Włosz czo wie. Czy je to by ło po pier sie? Kto nie pa mię ta – od po wiedź
w nu me rze 46. 

BON -MO TY

Pa weł Cho jec ki nie chcą cy stał się pre kur so rem, a mo że na wet kla sy -
kiem, to on bo wiem na rok przed sław ną wy po wie dzią mar szał ka 
Ko mo row skie go „Ja ka wi zy ta,
ta ki za mach” za ty tu ło wał swój
wy wiad z prof. Sie masz ką: Ja ka
prze stęp czość, ta ki strach.
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Lećmy po tyt
czy li prze gląd z pr

�

ROZRYWKA W prezencie na Âwi´to Policji
POLICJA 997        lipiec 2007 r.

46

K ompania 9. Oddzia∏u Prewencji KSPszkoli∏a si´ w pacyfikacji kibiców.„Wszyscy pa∏eczki majà mieç schowa-ne!” – krzyknà∏ wzbudzajàcy respekt sier-˝ant i Êliczna Joasia pos∏usznie chowa∏atonf´ za tarczà. 
„Tyraliera naprzód!” – i aktorka ze wszyst-kich si∏  stara∏a si´ dotrzymaç kroku postaw-nym policjantom.

„Zdecydowanie prosz´ si´ poruszaç! Czyto jasne?!” – sier˝ant nie mia∏ litoÊci. „Takjest!” – aktorka wo∏a∏a resztkami si∏. Tem-peratura przekracza∏a tego dnia 30 stopni,a policjant Koroniewska, jak nale˝y, çwiczy-∏a w moro. „To jest fajne SPA, ale na pi´çminut” – mówi∏a potem do kamery. Aktorka dzielnie znios∏a tyralier´ z u˝y-ciem armatki wodnej. Niez∏a by∏a w obs∏u-

B´dàc m∏odà polic
dze kajdanek. Broƒ udêwign´∏a, ale sprz´tsi´, niestety, zacià∏. 

Po przeszkoleniu, ju˝ jako „pani komi-sarz”, Joanna Koroniewska „pracowa∏a”z drogówkà. A nawet uczestniczy∏a w zatrzy-maniu bandyty. Z nieukrywanà przyjemno-Êcià pad∏ na ziemi´ i da∏ si´ skuç d∏ugo-w∏osej „policjantce”. 
„S∏u˝ba” zakoƒczy∏a si´ rozdawaniemautografów. Joanna Koroniewska tylko mie-si´cznikowi „Policja 997” pozwoli∏a opubli-kowaç zdj´cia z policyjnych çwiczeƒ.W prezencie na Âwi´to Policji. Telewidzowie mogli jà zobaczyç w pro-gramie „Dzieƒ Dobry TVN” 3 czerwca. „To bana∏, co powiem, ale to jest bardzo

Joanna Koroniewska kiedyÊ marzy∏a o tym, by zostaç policjantkà. 
Jej marzenie spe∏ni∏o si´ 29 maja. Na ten jeden dzieƒ aktorka 
ubra∏a policyjny mundur i przesz∏a prawdziwe szkolenie 
w Komendzie Sto∏ecznej Policji.

jantkà
ci´˝ki zawód” – przyzna∏a aktorka. „To fan-tastyczna praca, która mo˝e przynieÊçjeszcze wi´cej satysfakcji ni˝ moja” – pod-sumowa∏a, dzi´kujàc Komendzie Sto∏ecz-nej Policji za spe∏nienie marzenia. �

IRENA FEDOROWICZzdj. Karol JakubowskiJoanna Koroniewska ma 29 lat, jest toru-niankà, absolwentkà Paƒstwowej Wy˝szejSzko∏y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnejw ¸odzi. PublicznoÊci telewizyjnej znanajako Ma∏gosia Mostowiak z serialu „M jakmi∏oÊç”. Laureatka 3. miejsca w 3. edycji„Taƒca z gwiazdami”, razem z RobertemKochankiem. 
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¸ukasz: gej, dziennikarz. BezpoÊred-

ni, otwarty. W kawiarni, gdzie si´ spotyka-

my, od razu zwraca na siebie uwag´. Jest

g∏oÊny i nie potrafi usiedzieç na miejscu.

Mam ADHD, mówi do mnie, a do kelner-

ki, ˝e go chyba nie staç na kaw´. 

– Lubi´ prowokowaç i zawstydzaç ludzi,

to rodzaj zabawy intelektualnej – szepcze

konspiracyjnie, a po chwili znów pe∏nym

g∏osem opowiada histori´, która zdarzy∏a

si´ w nocy 20 grudnia 2006 r. w Warszawie.

S∏ucham ja. S∏ucha ca∏a sala. Pierwsze pyta-

nie: dlaczego Tomek przedawkowa∏ leki? 

– Mia∏ depresj´. Niedawno zmar∏a mu

mama – t∏umaczy ¸ukasz i dalej: – Jeste-

Êmy razem od dwóch lat.

Nie by∏o go w domu, gdy Tomek ∏yka∏ ta-

bletki. ¸ukasz by∏ na spotkaniu z kolegà.

Kiedy wróci∏, Tomek poprosi∏ o pomoc. èle

si´ czu∏. ¸ukasz zadzwoni∏ pod numer 999.

Po dziesi´ciu minutach lekarz, ratownik

i sanitariusz byli na miejscu. Nieprzytom-

nemu ch∏opakowi dali zastrzyk – mia∏ go

szybko postawiç na nogi – i postanowili za-

braç do szpitala. Z czwartego pi´tra na par-

ter znieÊli go na specjalnym fotelu. Tam

Tomek si´ ocknà∏ i uciek∏ z powrotem

do mieszkania. ¸ukasza poprosi∏, ˝eby nie

otwiera∏ drzwi. 

– Obudzi∏ im si´, bo zastrzyk zaczà∏ dzia-

∏aç. By∏ w szoku, przera˝ony. Dlatego im si´

wyrwa∏ – t∏umaczy ¸ukasz. 

Konrad Boƒda: lekarz pogotowia

ratunkowego. Energiczny, te˝ bezpoÊredni

i otwarty. Lubi swojà prac´. Spotykamy si´

w stacji pogotowia w niedziel´ wieczorem.

Choç od zatrucia Tomka min´∏o wiele ty-

godni, lekarz dobrze pami´ta tamtà noc. 

– ˚adnego zastrzyku ch∏opak nie dosta∏

– mówi.

Ani leku. Za∏o˝yli mu tylko wenflon, 

który umo˝liwia podanie leku czy kroplówki,

w razie gdyby coÊ si´ dzia∏o w drodze

do szpitala. Bo, ˝e wieêç trzeba na p∏ukanie

˝o∏àdka, wàtpliwoÊci nikt nie mia∏. Ch∏o-

pak nie by∏ w bezpoÊrednim stanie zagro-

˝enia ˝ycia, ale zdrowia – owszem. Po∏knà∏

przecie˝ tabletki i popi∏ alkoholem. Ale

nieprzytomny nie by∏. Lekarz twierdzi, ˝e

bardziej udawa∏.

– Bo to jest tak: jak pani przy g∏owie nie-

przytomnego trzaÊnie na przyk∏ad ksià˝ka-

mi, to on nie drgnie. Nic a nic. A jak ktoÊ

symuluje, to na taki huk mimo woli

drgnie. I powiekà, dajmy na to, mrugnie

– mówi Boƒda.

Tomek by∏ z tych, co mrugajà powiekà.

A na parterze zaczà∏ si´ szarpaç, wyrywaç

i bluzgaç. Boƒda kaza∏ go rozpiàç, ˝eby

sobie krzywdy nie zrobi∏. Wtedy ch∏opak

zwyzywa∏ ca∏à trójk´ i na w∏asnych nogach

wbieg∏ na czwarte pi´tro. Akurat popsu∏a

si´ winda.

– A jak wyzywa∏? – pytam.

– Jak zwykle. Poczàwszy od pawulonu,

morderców, skoƒczywszy na prowadzeniu

si´ mamy.

O tym, ˝e interwencj´ medycznà trzeba

kontynuowaç przy pomocy policjantów,

zdecydowa∏ Boƒda. 

– Widzia∏em, co si´ Êwi´ci, nie chcia∏em

si´ szarpaç, a temu ch∏opakowi trzeba by∏o

przecie˝ pomóc – mówi. 

Ja was zniszcz´
Grudniowa noc ubieg∏ego roku. Tomek przedawkowa∏ leki

psychotropowe i ¸ukasz zadzwoni∏ na pogotowie. Potem Tomek uciek∏

za∏odze karetki i lekarz musia∏ wezwaç Policj´. Chwil´ póêniej medycy

w asyÊcie mundurowych pukali do ich mieszkania. Nie mieli poj´cia, 

˝e ch∏opcy sà parà. Chcieli ratowaç Tomka. Otworzy∏ im ¸ukasz... 

DziÊ geje zarzucajà policjantom przekroczenie uprawnieƒ, brutalne

traktowanie, postawy dyskryminacyjne i homofobi´. 

Jacek i Marcin: policjanci z KRP

przy ul. ˚ytniej. Jacek – 36 lat, sier˝ant

sztabowy, po 15 latach s∏u˝by z koƒcem lu-

tego przeszed∏ na emerytur´. Z kolei Mar-

cinowi – 23 lata, sier˝ant – mija czwarty rok

w Policji. Obaj przyjaêni. Ale te˝ zm´czeni,

a mo˝e nawet znu˝eni. O interwencji

u Tomka i ¸ukasza dawno by zapomnieli,

gdyby nie artyku∏ w prasie, audycja w radiu,

zawiadomienie o podejrzeniu pope∏nienia

przest´pstwa z∏o˝one w prokuraturze

przez ¸ukasza i post´powanie wyjaÊniajà-

ce, które prowadzi ich komenda i KSP.

– Ka˝dy policjanta mo˝e kopnàç. Nas

naj∏atwiej. My si´ nawet nie mamy jak bro-

niç – mówià zgodnie. 

To mia∏a byç prosta interwencja. O 3.15

dostali wezwanie. Pojechali na miejsce 

i razem z za∏ogà pogotowia zapukali do drzwi

mieszkania ch∏opaków. Raz, drugi, trzeci. 

Lekarz: – Otworzy∏ ch∏opak z kot-

kiem na r´ku. Ten zdrowy.

Policjanci: – Kotek by∏ czarny. 

Ch∏opak wpuÊci∏ nas do Êrodka. 

¸ukasz: – Spyta∏em, czy mam prawo

ich nie wpuszczaç. 

Lekarz: – Mówi∏, ˝e nie majà prawa

wejÊç, bo nie majà nakazu.

¸ukasz: – Chcia∏em byç Êwiadom swoich

praw. Ratownik powiedzia∏ mi, ˝e musz´ ich

wpuÊciç, bo jest realne zagro˝enie zdrowia. 

Weszli. Lekarz poszed∏ do ma∏ego poko-

ju, gdzie w ∏ó˝ku, przykryty ko∏drà, le˝a∏

Tomek. Dalej wszystko rozegra∏o si´ bardzo

szybko.

Wersja ¸ukasza: – Ratownicy zaj´-

li si´ Tomkiem, policjanci zaj´li si´ mnà.

Nie wiem czemu. Spytali, czyje jest to

„JesteÊmy gejami, 

a ja pracuj´ w radiu.

Macie wszyscy przej…

Ja was zniszcz´”.

�
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AHOJ, PRZY GO DO!

Cza sem by li śmy ni czym ka nał Di sco ve ry i Na tio nal Geo gra phic
razem wzię te. Ta ki na przy kład nu mer 35 krzy czał ty tu ła mi: Po li cja
na Czar nym Lą dzie,  Nasz czło wiek w Bel fa ście,  Cel Afga ni stan,
W samo po łu dnie,  Szla ba ny w gó rę,  Wiel ka uciecz ka i na ko niec
Rana brzu cha z czę ścio wym wy pad nię ciem je lit.

A wszyst ko to Z mun du ra mi w tle…

WE ZWA NIA, A NA WET GROŹ BY

W nu me rze 23 do Prze ła my wa nia ba rier za chę ca ła Gra ży na Bar tu -
szek, Mo du łem w pa pie ry wzy wał bo jo wo Pa weł Cho jec ki, ale Nic

na si łę mi ty go wa ła Ania Kraw -
czyń ska.

Wio sen ne, i nie tyl ko, za -
uro cze nie roz ma rzy ła się
w nu me rze 24 Gra ży na Bar tu -
szek. To trud ny czas od po -
wia dał ty tuł ar ty ku łu Ire ny
Fe do ro wicz i Paw ła Cho jec -
kie go i Uwol nić dziel ni co -
wych! – tych sa mych au to rów
– czyż by le kar stwo na owo za -
uro cze nie?

Cia ło wszyst ko ci 
po wie ma mił ty tuł ar ty -
ku łu w nu me rze 26.
Cóż z tego, sko ro w tym
sa mym nu me rze był
Pa ra liż na doł ku. 

Ja was znisz czę! –
gro zi ła ty tu łem Ania
Kraw czyń ska, by trzy
mie sią ce póź niej Irena
Fedorowicz łagodziła:
Bę dąc mło dą po li cjant -
ką. 

Po za prze tar giem?
Ni gdy! – ty tu ło wał wy -

wiad Ta dek Nosz czyń ski w nu me rze 40, a już w 41 do no sił 
Prze targ padł?. No i się po robi ło… 

RY MO WA NE, SKOM PLI KO WA NE I PRO STE

By wa ło, że ry mo wa li śmy: Cał kiem no we la se ro we Oli Wi cik i Ta nie
ucy wil nia nie przez Kraw czyń ską Anię. 

Cza sem moż na by ło na nas po ła mać ję zyk. Na przy kład: Re su scy -
ta cja nie mow ląt i dzie ci. Po ta kim ty tu le to już tyl ko kon ster na cja 
al bo fa scy na cja, oby nie ha lu cy na cja lub de wia cja. A naj le piej –
re stau ra cja…

Mi strzem pro stych ty tu łów był Ta dek Nosz czyń ski. Je go kil ku na -
sto od cin ko wy se rial o no wych mun du rach dla po li cjan tów ty tu ło wa ny
był w krót kich żoł nier skich sło wach. Błę kit ne czy sza re, Uni form ma -
rzeń,  Mun du ro wy za stój!,  Mun du ro wy za stój trwa!, Drgnę ło w mun -
du rach!, Mun du ry ru szy ły!, Mun du ry na uli ce!, Wiel kie te sto wa nie!
i Wiel kie te sto wa nie trwa!. Ty tu ły do nie sień re dak to ra Nosz czyń skie -
go o tym, co dzia ło się z mun du ra mi, by ły ni czym wie ści z fron tu. 

KO LO RO WE, CZY LI NIE BIE SKIE 

Je śli w ty tu łach na szych tek stów po ja wiał się ko lor, był to oczy wi -
ście, a jak że by ina czej, ko lor nie bie ski lub gra na to wy. Mie li śmy więc
Róż ne od cie nie gra na tu,  Gra na to wą re wo lu cję,  Ma rze nia gra na -
to we go mun dur ka,  Błę kit ne czy sza re?,  Nie bie skiej re wo lu cji ciąg
dal szy…,  Nie bie skie kar ty,  Cien ką nie bie ską li nię,  Nie bie skie mu -
zy ko wa nie,  Skrzy dła w ko lo rze blue, a na wet Tort w ko lo rze blue.
Był też Nie bie ski opie kun, któ ry jest „męż ny, od waż ny, spra wie dli -
wy, przy cho dzi z po mo cą słab szym” i ten ty tuł nie od no sił się by naj -
mniej do do bre go pa na po li cjan ta, któ ry prze pro wa dza sta rusz ki
przez jezd nię, tyl ko do… Mi cha ła Ar cha nio ła, pa tro na Po li cji. 

PRZE PO WIED NIE?

Uczci wi nie mu szą się bać – ty tuł wy wia du z dy rek to rem BSW. Nie -
ste ty, nie za wsze się to spraw dza w po li cyj nej rze czy wi sto ści. Mo że
dla te go, że ar ty kuł był w nu me rze 13.

Stres mi nie strasz ny – ty tuł wy wia du z ko men dan tem Kor na tow -
skim był jak prze po wied nia. Oj, przy da ła mu się póź niej ta ka de wi -
za, przy da ła…

Nie ustą pię! – ty tuł wy wia du z mi ni strem Lu dwi kiem Do rnem
brzmi dziś jak ostrze że nie. Nie ustą pisz, to cię zwolnią…

Cu dów nie obie cu ję! – ty tuł wy wia du z wi ce mi ni strem Ada mem
Ra pac kim. Oj, nie po li tycz nie, bo jak by pod prąd w sto sun ku do pana
pre mie ra… I kto to wy my ślił te „cuda” w ty tu le? Obec na re dak tor
na czel na? Oj, to chy ba ja po pły nę łam pod prąd…

Kĳ ma dwa koń ce – wy wiad z ko men dan tem gen. insp. Ma te ju -
kiem. Wie lo znacz ne. Czas po ka że, czy to ty tuł wi zjo ner ski. I w jakim
za kre sie.

I wresz cie Mo że być tyl ko le piej – wy wiad z mi ni strem Grze go -
rzem Sche ty ną. Oby kie dyś dał się za kwa li fi ko wać do sa mo speł nia -
ją cych się prze po wied ni. Amen.

Al bo le piej: ko niec, krop ka. �
ELŻ BIE TA SI TEK
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Dla na szych Czy tel ni ków ma my dwie wia do mo ści
Pierw sza: z po wo du kry zy su by li śmy zmu sze ni zmniej szyć na kład
„Policji 997”. Do jed no stek Po li cji tra fi ło więc mniej eg zem pla rzy. Pro -
si my: dziel cie się z ko le ga mi, nie cho waj cie mie sięcz ni ka w szu fla dach.
Dru ga: już od mie sią ca na www.ga ze ta.po li cja.pl dzia ła za -
kład ka Ak tu al no ści. Za pra sza my do niej wszystkich, któ rzy chcą wie -
dzieć wię cej o tym, co dzie je się w Po li cji al bo co do ty czy po li cjan tów.
W ten spo sób wir tu al nie sta ra my się wy peł nić lu ki w in for ma cjach, któ -
re przy two rze niu mie sięcz ni ka są nie unik nio ne.

IF

ytułach
przy mru że niem oka

Rozmowa z Jackiem Sadowym,
prezesem Urzędu Zamówień
Publicznych

Do tej pory Policja kupowała niektóre
samochody (głównie furgony przeznaczone
np. na więźniarki) poza przetargiem.
Dlaczego nagle okazało się, że jest to
niezgodne z ustawą o zamówieniach
publicznych?

– Nic mi nie wia do mo na ten te mat. Z in -

for ma cji, ja ki mi dys po nu ję, wy ni ka, że Po li -

cja za wsze ku po wa ła po jaz dy, sto su jąc

pro ce du ry zgod ne z pra wem za mó wień pu -

blicz nych. W oce nie Urzę du Za mó wień

Publicznych te go rocz ne dzia ła nie jest nie -

wła ści we, dla te go za le ci łem prze pro wa dze -

nie kon tro li wo bec spo so bu za ku pu 1700

sa mo cho dów ty pu „fur gon ozna ko wa ny

w spe cja li stycz nej wer sji za bu do wy dla Po li -

cji” i nie ozna ko wa ny w wer sji „ma ła więź -

niar ka”. Za ma wia ją cy (KGP) wy bór try bu

po za usta wo we go uza sad nił tym, że Po li cja

stoi na stra ży bez pie czeń stwa oby wa te li

i pań stwa, więc mu si być za opa trzo -

na w sprzęt i urzą dze nia po zwa la ją ce jej

na wy peł nia nie te go za da nia. Jed nak że fakt,

że funk cjo na riu sze Po li cji ma ją za pew niać

bez pie czeń stwo oby wa te lom, nie de ter mi -

woj sko ku po wa ło fur go ny czy in ne po jaz dy

oso bo we, któ re nie słu żą bez po śred nio

do ce lów bo jo wych, w try bie po za usta -

wo wym.

Czy Pana zdaniem samochody dla Policji,
np. oznakowane radiowozy, nie służą
zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli?

– Oczy wi ście, że słu żą. Tak sa mo jak kom -

pu te ry, mun du ry, apa ra ty fo to gra ficz ne i wie -

le in nych rze czy, któ re ku pu je Po li cja. Ale

zgod nie z tre ścią art. 3 ust. 1 pkt 1 usta wy

Pra wo za mó wień pu blicz nych, usta wie pod -

le ga ją jed nost ki sek to ra fi nan sów pu blicz -

nych, a sek tor ten two rzą (art. 4 usta wy

o fi nan sach pu blicz nych) m.in. or ga ny wła -

dzy, w tym ad mi ni stra cji rzą do wej. Za tem

nie za leż nie od za dań, ja kie wy peł nia Po li cja,

ko men dant głów ny Po li cji jest zo bo wią za ny

do sto so wa nia re gu la cji pra wa za mó wień pu -

blicz nych. Jak do tąd, we dług opi nii UZP, za -

ma wia ją cy nie wy ka zał, że ku po wa nie przez

nie go po jaz dów w try bie usta wy na ra zi ło by

na szwank bez pie czeń stwo pań stwa. A to on

wła śnie po wi nien bez spor nie udo wod nić ten

fakt, je śli chce od stą pić od usta lo nych pra -

wem pro ce dur prze tar go wych.

Nie odnosi Pan wrażenia, że procedury
przetargowe są tak skonstruowane, 
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nu je au to ma tycz nej moż li wo ści ku po wa nia

po jaz dów po za usta wą. Bo sko ro sa mo cho dy,

to dla cze go nie kom pu te ry, mun du ry czy

dłu go pi sy? 

Ale zamawiający stwierdził też, że
przedmiotem zamówienia nie są typowe
samochody dostawcze, przeznaczone
do powszechnego użytkowania, lecz pojazdy
specjalnie przygotowane już na linii
produkcyjnej, wyposażone w elementy
przeznaczone tylko dla Policji i niedostępne
w cywilnych, ogólnodostępnych wersjach. 

– Na wet ten fakt nie świad czy o tym, że

za sto so wa nie prze pi sów usta wy Pra wo za -

mó wień pu blicz nych (pzp) wią za ło by się

z za gro że niem pod sta wo wych in te re sów

bez pie czeń stwa pań stwa, a tyl ko to zwal nia

od za sto so wa nia usta wy.

Dlaczego więc wojsko może kupować
pojazdy poza przetargiem, a Policja nie?

– Nie znam ta kich przy pad ków. Nie

wiem, o ja kie po jaz dy cho dzi, ale za kup np.

wo zów bo jo wych na po trze by udzia łu pol -

skie go woj ska w ope ra cjach w Ira ku czy 

Afga ni sta nie zde cy do wa nie wią że się 

z bez pie czeń stwem pań stwa, za tem moż li -

we jest wte dy od stą pie nie od ry go rów usta -

wo wych. Nie sły sza łem na to miast, aby

Po za prze tar giem?Po za prze tar giem? Ni gdy!

Cen tral ny prze targ, po licz nych pro te stach ofe ren -

tów, bę dzie kon ty nu owa ny, ale w okro jo nej for mie

– na 2100 sa mo cho dów oso bo wych nie ozna ko wa -

nych, za miast 4200 ozna ko wa nych i nie ozna ko wa nych.

W ku po wa nych przez po szcze gól ne KWP po jaz dach

nie bę dzie więc mon to wa nych już na ta śmie pro duk cyj -

nej (jak w in nych kra jach Eu ro py) kom pu te rów, za si la -

ją cych je aku mu la to rów, ra dio sta cji, uchwy tów na broń,

ka mer dla dro gów ki i wie lu in nych ele men tów wy po sa -

że nia ko niecz nych w po li cyj nych ra dio wo zach. 

I, co jesz cze gor sze, na dal bę dzie w Po li cji ty le róż -

nych ma rek ra dio wo zów, ilu di le rów dzia ła na na szym

ryn ku. Nie za osz czę dzi my więc ani przy kup nie sa mo -

cho dów, ani na ser wi sie, bo in na jest ce na po jaz du, kie -

dy ku pu je się kil ka ty się cy sztuk i za ma wia

u pro du cen ta, a in na, gdy ku pu je się po kil ka dzie siąt

u di le ra.

DLA CZE GO? 
Co się sta ło?

– Kie dy urzęd ni cy blo ku ją każ dą na szą ini cja ty wę, je -

ste śmy bez sil ni – stwier dza ze smut kiem nad insp. Hen -

ryk Tu siń ski, za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji ds.

lo gi sty ki. – Nie mo gli śmy do pu ścić do utra ty pie nię dzy

prze zna czo nych na za kup sa mo cho dów z fun du szu mo -

der ni za cji Po li cji, zwłasz cza w sy tu acji, kie dy po li cjan ci

nie ma ją czym pa tro lo wać ulic na szych miast. Oka zu je

się, że to pre zes Urzę du Za mó wień Pu blicz nych okre -

śla, co jest, a co nie jest istot nym za gro że niem bez pie -

czeń stwa pań stwa. Mnie się wy da wa ło, że to

kom pe ten cje ko men dan ta głów ne go Po li cji. Ale de cy -

zję pre ze sa UZP mu si my usza no wać. W tej sy tu acji,

zna jąc prze cią ga ją ce się pro ce du ry prze tar go we przy tak

du żym za mó wie niu, nie mo gli śmy kon ty nu ować te go

try bu po stę po wa nia, bo to nie uchron nie do pro wa dzi ło -

by do za prze pasz cze nia prze zna czo nych na ten cel środ -

ków.

NIE MA MY CZA SU
Czy li tyl ko złe wia do mo ści dla po li cjan tów?

– Są też po zy tyw ne wy da rze nia – kon ty nu uje nad inp.

Hen ryk Tu siń ski. – Pod ko mi sja sej mo wa przed sta wi ła

dwie pro po zy cje, któ re ma ją znacz nie uła twić nam przy -

szłe za ku py oraz prze su wa nie środ ków fi nan so wych

mię dzy po szcze gól ny mi za da nia mi. Do tej po ry, kie dy

np. za osz czę dzi li śmy na za ku pach bro ni i chcie li śmy te

środ ki prze su nąć na in we sty cje al bo na zwięk sze nie

fun du szu płac, mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
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Przetarg padł?
Nie będzie ujednolicenia floty pojazdów w Policji. Logistycy zostali zmuszeni do zmiany koncepcji. 
Komendy wojewódzkie będą osobno kupowały samochody oznakowane.

Sławomir Wilczewski, zastępca komendanta
wojewódzkiego Policji ds. logistyki KWP 
w Białymstoku:
– Otrzymaliśmy polecenie i je wykonujemy. Mamy
tylko nadzieję, że zdążymy do końca roku. Na
pewno byłoby lepiej, gdyby przetarg na
samochody oznakowane był centralnie
zorganizowany na jedną markę. Teraz znowu
najprawdopodobniej w każdym z pięciu
województw, które organizują przetargi na
samochody osobowe oznakowane, wygra kto
inny i znów nie będziemy mieli jednej sieci
serwisowej i jednej marki dla radiowozów, a to nie
jest dobrym rozwiązaniem.

Co dru gi do wy co fa nia
Śred ni wiek sa mo cho du oso bo we go w Po li cji wy no si oko ło 8 lat,
a śred ni prze bieg 160 tys. km. Śred ni wiek fur go nu – pra wie 11 lat,
a prze bieg 220 tys. km.

Do wy co fa nia w 2008 r. jest:

48 proc. sa mo cho dów oso bo wych (6133) 

i 58 proc. fur go nów(1966).

Obec nie Po li cja użyt ku je 12 520 sa mo cho dów oso bo wych
(6481 ozna ko wa nych i 6039 nie ozna ko wa nych) oraz 3373 fur -
go nów (2506 ozna ko wa nych i 867 nie ozna ko wanch). 

Wśród sa mo cho dów oso bo wych są obec nie 862 po jaz dy użyt ko -
wa ne po wy żej 15 lat i 2265 ku pio nych w la tach 1994–1998. W su -
mie więc 3127 sa mo cho dów oso bo wych w Po li cji ma po nad 10 lat.
Po dob nie z fur go na mi – 864 ma po nad 15 lat i 959 po nad 10 lat.

Dane: BLP KGP

�
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Porady w pigułce
Nie znam kie row ców, któ rzy prze pa da li by za gru ba śny -

mi pod ręcz ni ka mi, wy peł nio ny mi po brze gi tek sta mi obo -
wią zu ją cych ustaw, set ka mi pa ra gra fów, przy pi sów
i ko men ta rzy. Na do da tek wszyst kie na ogół pi sa ne są tak
trud nym, praw ni czym slan giem, że zwy kły śmier tel nik
nie jest w sta nie tego prze łknąć. No i że by zna leźć tam
od po wiedź na jed no choć by pro ste py ta nie, trze ba prze -
brnąć naj pierw przez dzie siąt ki ar ty ku łów, ustę pów, punk -
tów, aka pi tów i mieć przy naj mniej li cen cjat z pra wa.

Dla te go, kie dy przeczytałem Po rad nik bez piecz ne go kie -
row cy An to nie go Ha be ra, by łem mi le za sko czo ny. Ład na
szata gra ficz na, przej rzy sty układ tre ści, żad nych pa ra gra -
fów, ar ty ku łów i od sy ła czy, za to du żo ilu stra cji, ry sun ków,
ko lo ro wych tint i ra mek, pod kre śla ją cych to, co naj istot -
niej sze dla kie row cy i kan dy da ta na nie go. Sło wem, wie -
dza w pi guł ce o sa mo cho dach i wszyst kim, co z ni mi
zwią za ne.

Au tor – dłu go let ni kie row ca, in struk tor jaz dy, eks pert
w dzie dzi nie ru chu dro go we go i mi ło śnik mo to ry za cji –
w spo sób cie ka wy, a przede wszyst kim przy stęp ny wpro -
wa dza po cząt ku ją cych kie row ców w świat czte rech kó -
łek. Tym bar dziej do świad czo nym zaś pod su wa
roz wią za nia, dzię ki któ rym bę dą mo gli jeź dzić ła twiej,
pew niej i przy jem niej. 

W ośmiu roz dzia łach swo jej książ ki An to ni Ha ber oma -
wia krok po kro ku naj waż niej sze za gad nie nia zwią za ne
z pro wa dze niem i eks plo ata cją sa mo cho du. Wy ja śnia, ra -
dzi, pod po wia da, roz wie wa wąt pli wo ści, po ma ga prze ła -
my wać stre sy zwią za ne z eg za mi na mi, pierw szy mi
sa mo dziel ny mi go dzi na mi za kie row ni cą i trud ny mi sy tu -
acja mi na dro dze. Naj pierw więc garść nie zbęd nych in for -
ma cji dla kan dy da tów na kie row cę: jak zdo być pra wo
jaz dy, gdzie się szko lić, jak przy go to wać do eg za mi nu. Po -
tem wy bór sa mo cho du: na co zwra cać uwa gę przy wy bo -
rze au ta, jak je za re je stro wać, ubez pie czyć, wy po sa żyć itp. 

Je śli już sta li śmy się szczę śli wy mi po sia da cza mi czte -
rech kó łek, mu si my za dbać o wła ści wą ich eks plo ata cję,
za bez pie czyć przed kra dzie żą, przy go to wać do se zo nu,
po zbyć się obaw przed drob ny mi uster ka mi. To ko lej ne
waż ne in for ma cje, szcze gól nie istot ne dla po cząt ku ją cych
kie row ców. Po dob nie jak wszyst ko, co zwią za ne jest z bez -
pie czeń stwem w ru chu dro go wym: wy pad ka mi i ko li zja -
mi, al ko ho lem na dro dze, źró dła mi naj więk sze go ry zy ka,
sank cja mi kar ny mi itp.

Na ko niec kil ka prak tycz nych wska zó wek do ty czą cych
pierw szej po mo cy ofia rom wy pad ków. Rów nież po da nych

w skon den so wa nej for mie, bez zbęd -
nych słów. Za to z bar dzo czy tel ny mi
ry sun ka mi. �

J. Pac.

Antoni Haber: 
Poradnik bezpiecznego kierowcy.

Poznań 2009, Wydawnictwo Publicat
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Za trzy maj się
i żyj!

Co ro ku do cho dzi w Pol sce do
około 250 wy pad ków na prze jaz -
dach ko le jo wych. W ubie głym roku
w 226 ta kich wy pad kach zgi nę ło
40 osób, a 86 do zna ło ob ra żeń.
Przy czy ny by ły te sa me: nie ostroż -
ność, bra wu ra, lek ce wa że nie prze -
pi sów.

Już po raz pią ty PKP Pol skie Li -
nie Ko le jo we S.A. zor ga ni zo wa ły
kam pa nię spo łecz ną pod na zwą
„Bez piecz ny prze jazd – Za trzy maj
się i żyj!”. Jej ce lem by ło uświa do -

mie nie wszyst kim uczest ni kom ru chu dro go we go za gro żeń wy ni ka ją cych
z nie za cho wa nia ostroż no ści na prze jaz dach oraz przy po mnie nie o pod sta wo -
wych za sa dach bez pie czeń stwa.

Ini cja to rzy kam pa nii przy go to wa li tym ra zem in sce ni za cję wy pad ku na to -
rach ko le jo wych z udzia łem wra ku sa mo cho du oso bo we go i dwóch ma ne ki -
nów. Jej miej scem był prze jazd ko le jo wy przy ul. Za bra niec kiej w War sza wie.
Zda rze nie trwa ło za le d wie kil ka na ście se kund, ale z pew no ścią speł ni ło
ocze ki wa nia twór ców spek ta klu – w peł ni od da ło gro zę sy tu acji, gdy kil ku -
dzie się cio to no wy elek tro wóz, ja dą cy z nie wiel ką pręd ko ścią około 20 km/h,
ta ra no wał unie ru cho mio ne go na to rach opla. �

J. Pac.
zdj. A. Mi tu ra

„Mi łość na dro dze”
To sta łe ha sło Dusz pa ster stwa Kie row ców, któ re już po raz trze ci –

pod egi dą Epi sko pa tu i we współ dzia ła niu z Biu rem Ru chu Dro go we go KGP
i Kra jo wą Ra dą Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go – zor ga ni zo wa ło Ogól no -
pol ski Dzień Mo dlitw za Kie row ców, któ ry przy padł na 26 kwiet nia, spe -
cjal nie przed dłu gim week en dem ma jo wym, pod czas któ re go do cho dzi
do wie lu wy pad ków.

Ich głów ną przy czy ną jest zbyt du ża pręd kość i te mu pro ble mo wi po świę -
co na by ła te ma ty ka kon fe ren cji zor ga ni zo wa na przez po my sło daw ców
22 kwiet nia br.

W ostat nich 15 la tach na pol skich dro gach zda rzy ło się po nad 820 ty się cy
wy pad ków, w któ rych zgi nę ło bli sko 100 ty się cy osób, a po nad mi lion zo sta -
ło ran nych. Ba da nia eu ro pej skie wy ka zu ją, że pra wie 25 proc. wy pad ków jest
skut kiem błęd nej oce ny pręd ko ści przez kie row cę.

W Ogól no pol skim Dniu Mo dlitw za Kie row ców księ ża przy po mi na li „De -
ka log Kie row cy”: 
Nie bę dziesz ego istą na dro dze! 
Nie bę dziesz ostry w sło wach, czy nach i ge stach wo bec in nych lu dzi! 
Pa mię taj o mo dli twie i uczcze niu św. Krzysz to fa, kie dy wy ru szasz w dro gę –
umiej też po dzię ko wać! 
Sza nuj pie szych! 
Nie za bi jaj – bądź trzeź wy! 
Za pnij pa sy – bę dziesz bez piecz ny! 
Nie bądź bra wu ro wy w pręd ko ści! 
Nie na ra żaj sie bie i in nych na nie bez pie czeń stwo! 
Po ma gaj po trze bu ją cym na dro dze! 
Prze strze gaj prze pi sy dro go we, sza nuj pra cę na szej Po li cji! �

PK
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Co prawda król August III Sas (1696–1763) niezbyt chlubnie zapisał się
w dziejach Polski, ale jedno trzeba mu oddać: wprowadził jednolite
umundurowanie dla ówczesnych stróżów porządku, zwanych wtedy
milicjantami (łac. miles – żołnierz).

Jak się pre zen to wa li na si pro to pla ści? Żół to -błę kit nie. Tak przy naj mniej wy ni ka
z opi su Zyg mun ta Glo ge ra, za miesz czo ne go w je go En cy klo pe dii Sta ro pol skiej:
Milicja mia sta War sza wy skła da ła się z 24 pa choł ków i jed ne go wach mi strza, ubra nych

w żół te żu pa ny, w błę kit ne ka tan ki do ko lan dłu gie, z wy ło ga mi żół ty mi, gu zi ka mi bia ły mi cy -
no wy mi, czap ki na gło wach z czar nym ba ra nem wy so kim, z żół tym wierz chem, bu ty na no -
gach czar ne pol skie, z pod ków ka mi, spodnie błę kit ne, pas ra so wy, błę kit ny; mo de ru nek:
ła dow ni ca czar na skó rza na z pa sem ta kim że. Broń: sza bla przy bo ku w czar nych po -
chwach skó rza nych, w że la zo opraw na, z pa ska mi wą ski mi z rze mie nia krę co ne go,
ka ra bin bez ba gne ta.

Póź niej już nie by ło tak ko lo ro wo. Po od zy ska niu nie pod le gło ści w by łej
Kon gre sów ce za ro iło się od róż nych for ma cji po rząd ko wych, two rzo nych za -
rów no przez lo kal ne sa mo rzą dy (stra że oby wa tel skie, mi li cje miej skie), 
ad mi ni stra cję pań stwo wą (Straż Ko le jo wa, Straż Rzecz na, Żan dar me ria
Kra jo wa), a na wet par tie po li tycz ne (Mi li cja Lu do wa PPS). Ich człon ko -
wie ni czym się spe cjal nie mię dzy so bą nie wy róż nia li. Z re gu ły je dy ny -
mi ozna ka mi przy na leż no ści or ga ni za cyj nej by ły opa ski na rę ka wach
(np. w War sza wie bia ło -czer wo ne, we Lwo wie – ama ran to wo -nie bie -
skie, w bar wach mia sta). Na jed no li te umun du ro wa nie nie by ło na
razie środ ków.

MUN DU RO WA PAR TY ZANT KA
Do pie ro w grud niu 1918 r., po utwo rze niu w War sza wie Po li cji Ko mu nal -
nej (jej pre zy den tem zo stał Hen ryk War dę ski, by ły funk cjo na riusz Mi li cji
Miej skiej, w la tach 1922–1929 za stęp ca ko men dan ta głów ne go PP) pod ję to
za da nie ze spo le nia wszyst kich służb bez pie czeń stwa pod jed nym sztan da rem
i do wódz twem. Nad uni for mem dłu go nie de ba to wa no. Już w kwiet niu 1919 r.
na uli cach po ja wi ły się po li cyj ne pa tro le w sza rych blu zach ty pu woj sko we go,
z ciem no ama ran to wy mi ozna ka mi szarż. Obo wią zy wa ły jed nak krót ko, gdyż
w trzy mie sią ce póź niej, 24 lip ca, Sejm roz wią zał wszyst kie ist nie ją ce do tych -
czas mi li cje i stra że oby wa tel skie, usta na wia jąc Po li cję Pań stwo wą, je dy ną for -
ma cję od po wie dzial ną za po rzą dek i bez pie czeń stwo w kra ju. 

No wa usta wa, choć re gu lo wa ła wszyst kie naj waż niej sze kwe stie do ty czą ce
bez pie czeń stwa we wnętrz ne go, po -
mi ja ła zu peł nie spra wę umun du ro wa -
nia i uzbro je nia no wej for ma cji. Stąd
też na uli cach spo tkać moż na by ło za -
rów no pa tro le w sza rych mun du rach byłej
Po li cji Ko mu nal nej, jak i w gra na to wych
kurt kach za bor czych (po nie miec kich) sił
po rząd ko wych. Do dat ko wo żan dar mi woj -
sko wi, od de le go wa ni do służ by w po li cji, za -
cho wa li do tych cza so we uni for my, a no wo
przy ję ci po li cjan ci – je śli sa mi nie za ła twi li

Ogłoszenie o przetargu z 1923 r. na elementy
policyjnego umundurowania

Młody policjant 
z lat 20. ubiegłego wieku �
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so bie ja kiejś mun du ro wej kurt ki czy spodni – pa ra do wa li z ka ra bi -
nem na ra mie niu w cy wil nym przyodziewku.

Mun du ro wa par ty zant ka trwa ła bli sko rok. Do pie ro 2 mar -
ca 1920 r. uka za ło się wspól ne roz po rzą dze nie mi ni strów spraw we -
wnętrz nych i spraw woj sko wych w przed mio cie umun du ro wa nia
i uzbro je nia Po li cji Pań stwo wej. Od te go mo men tu – na bli -
sko ćwierć wie ku – ko lo rem wy róż nia ją cym pol ską po -
li cję stał się ciem ny gra nat, wzbo ga co ny błę kit ny mi
i srebr ny mi do dat ka mi (dys tynk cja mi, wy pust ka mi,
pa ro la mi itp.). 

Dla cze go aku rat gra nat? Bo – jak pi sał ty go dnik
„Na Po ste run ku” – gra na to wy mun dur okry ty jest dziś
chwa łą (…), pod no si efek tow ny wy gląd ze wnętrz ny funk -
cjo na riu sza, któ ry prze cież jest naj po pu lar niej szym
re pre zen tan tem wła dzy, do cie ra ją cym do naj szer -
szych warstw lud no ści (…). Po za tem, prak ty ka
kil ku let nia wy ka za ła, że pod wzglę dem trwa ło -
ści i kon ser wa cji w ni czem nie ustę pu je ko lo ro -
wi sza re mu.

Nie wszyst kim jed nak da ne by ło od ra zu
przy wdziać no wy służ bo wy uni form. Spo ro
cza su mu sia ło upły nąć, nim 30-ty sięcz ny
po li cyj ny kor pus ujed no li cił swo je bar wy,
a je go przed sta wi cie le mo gli wresz cie sta -
nąć do „ape lu”.

Jesz cze w 1922 r. zda rza ły się przy pad -
ki peł nie nia służ by w cy wil nych kurt kach
czy mun du rach woj sko wych. Kon se -
kwen cji jed nak żad nych za to nie wy cią -
ga no. Obo wią zy wa ła je dy nie za sa da, aby
kurt ka i spodnie by ły te go sa me go ko lo -
ru. Nie do pusz czal ne też by ło łą cze nie
ele men tów umun du ro wa nia ze stro jem
cy wil nym. Za bro nio no rów nież no sze nia
su kien nych ma cie jó wek (z okrą głym den -
kiem), ze zwa la jąc je dy nie na uży wa nie cza -
pek sztyw nych, wzo ru an giel skie go.

OD PA RA DY
Jak się pre zen to wa ła ów cze sna służ ba mun du ro -
wa w ko lo rze na vy blue mo del 1920? Pod ofi ce ro -
wie no si li kurt ki kro ju woj sko we go z czte re ma
we wnętrz ny mi kie sze nia mi, za pi na ny mi na gu zi -
ki. Koł nierz mun du ru miał błę kit ną wy pust kę,
a na je go ro gach na szy te były z dwóch stron su -
kien ne błę kit ne pa ro le z nu me rem służ bo wym
po li cjan ta. Na na ra mien ni kach wid nia ły ozna -
cze nia przy na leż no ści do okrę gu po li cyj ne go
(licz ba rzym ska).

Ca łość umun du ro wa nia uzu peł nia ły spodnie
ty pu bry cze sy, czarne bu ty z cho le wa mi (do pusz cza -
no też trze wi ki z owi ja cza mi w ko lo rze mun du ru), dwu -
rzę do wy płaszcz z dwie ma po zio mo prze cię ty mi
we wnętrz ny mi kie sze nia mi (po li cja kon na mia ła płasz cze
roz ci na ne z ty łu) oraz gra na to wa czap ka z czar nym skó -
rza nym dasz kiem. Na czap ce lśnił sre brzy sty orzeł w ko -
ro nie, a pod nim znaj do wał się nu mer służ bo wy po li cjan ta
(licz ba arab ska).

Ka dra ofi cer ska by ła bar dziej ele ganc ka: gra na to wa kurt ka
ty pu frencz z kla pa mi i czte re ma na szy ty mi kie sze nia mi; bu fia ste
bry cze sy lub zwy kłe dłu gie spodnie z błę kit ną wy pust ką; płaszcz
dwu rzę do wy; czap ka z orzeł kiem i czte ro ra mien ną srebr ną gwiaz -

dą oraz skó rza ny czar ny pas. W se zo nie let nim do pusz cza no moż -
li wość no sze nia spodni w ko lo rze ja sno ka wo wym rów nież z błę kit -
ną wy pust ką.

Zda niem lu bel skie go hi sto ry ka Ro ber ta Li twiń skie go au to ra mo -
no gra fii „Kor pus po li cji w II RP”, no we umun du ro wa nie nie wy wo -

ła ło za chwy tu wśród po li cjan tów. Nie by ło ani gu stow ne,
ani prak tycz ne. Nie bie ski ko lor wy pu stek i pa ro li szyb -
ko pło wiał na słoń cu, a na gra na to wej kurt ce i spodniach
znać by ło każ dy py łek.
Jesz cze bar dziej ob ra zo wą opi nię o po li cyj nym mun du -

rze wy ra ził w swo ich wspo mnie niach nad insp. Hen ryk
War dę ski: (…) od zna ki szarż wyż szych funk cjo na riu szy zo -

sta ły nad zwy czaj nie skom pli ko wa ne i zna la zły swój
wy raz i na koł nier zach i na rę ka wach. (...)

Ubranie głowy niepraktyczne i da le kie od tra dy -
cji na ro do wych. Ma ło gu stu i efek tu w ca łym
uni for mie. Ude rza tyl ko nie zwy kła ob fi tość nu -
me rów na po li cjan cie: i na czap ce, i na koł -
nie rzu, i na płasz czu, to już sta now czo
za du żo! Po li cjant sta je się ra czej po dob ny
do tram wa ja lub do roż ki. 

Je go zda niem do służ by bar dziej przy -
dat ny był mun dur po przed niej for ma cji
– Po li cji Ko mu nal nej. Ten na to miast
mógł być tyl ko „od pa ra dy”.

NA NIE PO GO DY ZŁE
Po li cyj ny uni form nie ule gał, co
praw da, tren dom mo dy, znaj do wał
się jed nak w sta łym za in te re so wa -
niu służb lo gi stycz nych KG PP. To
tam ana li zo wa no wszyst kie kry -
tycz ne uwa gi je go bez po śred nich

użyt kow ni ków, pra co wa no nad in no -
wa cja mi, sta ra jąc się po go dzić funk cjo -

nal ność z es te ty ką i wy go dą. Od sa me go
po cząt ku pro ble mem nu mer je den by ło
do sto so wa nie po li cyj ne go umun du ro wa -
nia do wa run ków po go do wych w Pol sce.
Wie lo krot nie pi sa ła o tym re sor to wa –
i nie tyl ko – pra sa, bio rąc w obro nę po li -
cjan tów pierw sze go kon tak tu – po ste -
run ko wych, na ra żo nych każ de go dnia
na skut ki na szej ka pry śnej au ry. Licz ne
gło sy roz sąd ku, na szczę ście, nie po zo -
sta ły bez echa.

Naj pierw po sta no wio no po li cjan tów
do grzać, zwięk sza jąc tzw. sor ty zi mo -

we. Za ku pio no więc krót kie ko żusz ki
(pod płasz cze), na szy ję fu trza ne koł nie -

rze, a do „za dań spe cjal nych” dłu gie ko żu chy
war tow ni cze (1923 r.). Na stęp nie, w ochro nie przed czę -
sty mi opa da mi, wy po sa żo no funk cjo na riu szy – po cząt ko -

wo ty tu łem pró by, tyl ko w mia stach – w pe le ry ny
prze ciw desz czo we. Przy ję te zo sta ły en tu zja stycz nie.

W ma ju 1925 r. do szło do jesz cze więk szej mun du ro wej „re -
wo lu cji”. Ko men dant głów ny PP, nad insp. Ma rian Bo rzęc ki,

pod pi sał roz po rzą dze nie o wpro wa dze niu let nich mun du rów
dre li cho wych (ale tyl ko od 1 ma ja do 30 wrze śnia). Zgo dził się też
na czę ścio we odej ście od gra na tu, ab sor bu ją ce go pro mie nie sło -
necz ne, na rzecz ma te ria łu dre li cho we go ko lo ru sza re go. Ta kie
mun du ry mo gły być uży wa ne tyl ko na te re nie wiej skim. 

Funkcjonariuszka policji kobiecej
w umundurowaniu zimowym

(1935 r.)

�
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W ślad za tym po ja wi ły się wkrót ce bia łe po krow ce na czap ki.
Z tych sa mych prze ciw sło necz nych po wo dów. Po li cyj ny kor pus
ode tchnął z ulgą. 

W 1931 r. szcze gól ny po wód do ra do ści mie li po li cjan ci z po ste -
run ków wod nych. Otrzy ma li let nie umun du ro wa nie dre li cho we
w ko lo rze kha ki, skła da ją ce się z wy god nej blu zy kro ju ko szu lo we -
go, dłu gich spodni z te go sa me go ma te ria łu oraz czar nych skó rza -
nych trze wi ków. 

Pol skie po li cjant ki mu sia ły cze kać na swój mun dur jesz cze dłu -
żej. Wpro wa dzi ło go do pie ro roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we -
wnętrz nych z 20 lip ca 1935 r., pod pi sa ne w po ro zu mie niu
z mi ni strem spraw woj sko wych. W je go skład wcho dzi ła gra na to wa
kurt ka kro ju fren cza z wy kła da nym koł nie rzem ma ry nar ko wym,
o roz cię tych kla pach oraz spód ni ca za ko la na. Rów nież gra na to wa.
Ca łość uzu peł niał płaszcz, nie bie sko sza ra lub bia ła ko szu la z gra -
na to wym kra wa tem, czar ne trze wi ki z wy so ką do po ło wy łyd ki cho -
lew ką, czar ne poń czo chy oraz czap ka „po ste run ko we go”. Tyl ko bez
oku cia na dasz ku.

La ta trzy dzie ste ubie głe go wie ku wnio sły nie co swo bo dy
do prze pi sów mun du ro wych. Ze zwo lo no m.in. na uży wa nie dłu -
gich spodni i trze wi ków (a nie tyl ko bry cze sów i bu tów z cho le wa -
mi), la tem moż na by ło roz piąć ha ft ki koł nie rza i trzy gór ne gu zi ki
dre li cho wej blu zy, a na wet pod wi nąć rę ka wy. Znie sio no też do -
tych cza so wy obo wią zek zwra ca nia przez sze re go wych sta rych, zno -
szo nych sor tów mun du ro wych. W uza sad nie niu tej de cy zji
na pi sa no: bo nie raz w do mu i dla ro dzi ny przy dać się mo gą. 

„SZA RO BŁĘ KIT NI” I „MO RO-wi”
Z pew no ścią tych pro ble mów nie mie li funk cjo na riu sze po wo ła nej
w 1944 r. Mi li cji Oby wa tel skiej. Z pro stej przy czy ny – no wa for ma -
cja nie dys po no wa ła jesz cze wła sny mi uni for ma mi. Mi li cjan ci ubie -
ra li się sa mi w to, co mie li. Naj czę ściej by ło to cy wil ne ubra nie lub
mun dur woj sko wy jesz cze z fron tu. Nie któ rzy ko rzy sta li też z od -
po wied nio prze ro bio ne go umun du ro wa nia po nie miec kie go. Obo -
wiąz ko wa by ła tyl ko bia ło -czer wo na opa ska z ini cja ła mi „MO”
no szo na na le wym rę ka wie. Do pie ro po ro ku mi li cjan ci otrzy ma li
jed no li te mun du ry woj sko we, uzu peł nio ne wy pust ka mi, na szyw ka -
mi na koł nie rzu oraz błę kit ną tar czą z li te ra mi „MO” na le wym rę -
ka wie blu zy i płasz cza.

Pierw sze jed no li te umun du ro wa nie w ko lo rze sta lo wym mi li cja
otrzy ma ła w 1948 r., w czwar tą rocz ni cę po wo ła nia. Wpro wa dził je
roz kaz ów cze sne go ko men dan ta głów ne go MO ge ne ra ła Fran cisz -
ka Jóź wia ka – „Wi tol da”. For ma cja li czy ła wów czas 40,5 tys. funk -
cjo na riu szy.

W sty li sty ce no wy mun dur na wią zy wał do przed wo jen ne go woj -
sko we go: kurt ki i płasz cze za pi na ne pod szy ję, na stój kę; czap ka
z oku tym dasz kiem; sze ro kie spodnie ty pu pum py lub ciem no -
gra na to we bry cze sy; bu ty z opi na cza mi lub ofi cer ki z cho le wa mi. 

Póź niej by ło już tyl ko le piej. Par tia po tra fi ła za dbać o wi ze ru nek
swych „żoł nie rzy”. Choć nie by ły to stro je od Ar ma nie go, to jed nak
każ dy funk cjo na riusz otrzy mał „kar tę za opa trze nia mun du ro we -
go”, za pew nia ją cą mu nie tyl ko bez płat ne służ bo we uni for my (wyj -
ścio we z ga bar dy ny, ćwi czeb ne – ty pu mo ro), ale rów nież do dat ki
do nich. W tym m.in. cie płe ka le so ny, pod ko szul ki i skar pet ki.

Li kwi da cja MO i na ro dzi ny Po li cji nie przy nio sły – po za zmia ną
szyl du i na szy wek – ja kiejś re wo lu cji w umun du ro wa niu i wy po sa -
że niu funk cjo na riu szy. Je dy nie służ by in ter wen cyj ne i spe cjal ne
zmie ni ły ko lo ry sty kę. Za miast nie śmier tel nych mo ro przy wdzia ły
bar dziej funk cjo nal ne i wy god ne mun du ry czar ne. 

Pol ska Po li cja na dal cze ka na zmia nę wi ze run ku i no wy uni form.
Twa rzo wy, wy god ny, prak tycz ny. Wzo ry zo sta ły już wy bra ne. Pierw -
sze eg zem pla rze prze te sto wa no w róż nych wa run kach. Spraw dzi -
ły się. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. zbio ry historyczne KGP, archiwum redakcyjne, 

R. Litwiński „Korpus Policji II RP”
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Milicjant stołecznej drogówki
w służbowym rynsztunku
(połowa lat 50. XX w.)

Delegacja kierownictwa polskiej policji z komendantem głównym,
gen. insp. Kordianem Zamorskim, podczas wizyty we Włoszech
(październik 1938 r.)
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Dyskusję nad wprowadzeniem
nowych mundurów podjęto
pod koniec lat 90. Pierwsze projekty
granatowych uniformów powstały już
w 1991 r. Publikowano je w prasie.
Kupiono już nawet materiały,
z których miały być uszyte…

Na gle wy co fa no się z te go po my słu, ale po -
zwo lo no po li cjan tom (ku wiel kiej ich ra -
do ści) z grup pa tro lo wo -in ter wen cyj nych

i z pre wen cji (po za dziel ni co wy mi) no sić czar -
ne tzw. mo ro. 

W stycz niu 2006 r. w KGP po wstał ko lej ny
pro jekt zmia ny umun du ro wa nia po li cjan tów,
ale zmia ny mia ły być nie wiel kie. Mię dzy in ny -
mi no we, ca ło rocz ne, za pi na ne na su wak, ale
nie bie skie mo ro dla po li cjan tów z pre wen cji,
czar ne ko szul ki polo dla po li cjan tów sko sza ro -
wa nych mo gą cych peł nić służ bę w sta rym czar -
nym mo ro i bia łe dla funk cjo na riu szy z ru chu
dro go we go. 

Gru dzień 2006 r. – za pa dła de cy zja – Ja -
cek So bo lew ski, ów cze sny za stęp ca ko men -
dan ta głów ne go ds. lo gi sty ki za pew nił, że bę dą

no we mun du ry! Tyl ko ja kie?
Do ich za pro jek to wa nia zo stał
za pro szo ny zna ny pro jek tant
mo dy Ber nard Ha na oka.
W mie sięcz ni ku „Po li cja 997”
po raz pierw szy uka za ły się 
je go pro jek ty (patrz obok).

Sty czeń 2007 r. – pro jek -
ty Ber nar da Ha na oki spo tka ły
się z to tal ną kry ty ką po li cjan -
tów. Do za pro jek to wa nia no -
wych za pro szo no stu den tów
z łódz kiej Aka de mii Sztuk
Pięk nych.

Lu ty 2007 r. – stu den ci ASP za po zna li się
z opi nia mi po li cjan tów pu bli ko wa nymi w mie -
sięcz ni ku „Po li cja 997” i na in ter ne to wym fo -
rum po li cjan tów (www.ifp.pl) i opra co wa li
no we pro po zy cje.

20 lu te go 2007 r. –
roz strzy gnię to kon kurs.
Pierw szą na gro dę przy z-
na no Pio tro wi Su choc kie -
mu, stu den to wi V ro ku
Wy -dzia łu Tka ni ny i Ubio -
ru ASP w Ło dzi. Gra na to -
we spodnie bo jów ki, golf,
uni wer sal na pod pin ka po -
la ro wa, czap ka zi mo wa
z gru bej dzia ni ny, kurt ki
do pa sa (let nia i zi mo wa)

za pi na ne na zam ki bły ska wicz ne, no wa ka mi -
zel ka, bia łe ko szul ki, t -shir ty i krót kie spodnie
na la to, stop nie na pa go nach, wszyst kie ele -
men ty od bla sko we na rze pach – zgod nie z po -
stu la ta mi po li cjan tów (rys. wyżej).

28 lu te go 2007 r. – wy ga sła umo wa pod -
pi sa na z Ber nar dem Ha na oką. To masz Kar -
czew ski, no wy za stęp ca ko men dan ta głów ne go
Po li cji ds. lo gi sty ki, nie prze dłu żył jej. Po ja wi -
ły się za po wie dzi, że no we mun du ry po wsta ną
w 2008 r.

25 kwiet nia – 8 ma ja 2007 r. – KGP
prze pro wa dzi ła son daż wśród po li cjan tów
w spra wie no wych mun du rów. An kie tę za po -
śred nic twem in ter ne tu wy peł ni ło 756 po li cjan -
tów z ca łe go kra ju. Po now nie zwy cię żył pro jekt
Pio tra Su choc kie go (55 proc. re spon den tów),
dru gie miej sce za jął pro jekt Mi cha ła Szul ca
(tak że z łódz kiej ASP).

Wrze sień 2007 r. – roz po czę ło się te sto -
wa nie 80 kom ple tów no wych let nich mun du -
rów przez po li cjan tów w: Bia łym sto ku,
Kra ko wie, Lu bli nie, Wro cła wiu, Szcze ci nie
i KSP, a tak że w CSP w Le gio no wie, w WSPol.
w Szczyt nie oraz szko łach Po li cji w Ka to wi cach
i Pi le.

Li sto pad 2007 r. – roz po czę ło się te sto wa -
nie w tych sa mych jed nost kach mun du rów zi -
mo wych.

Sty czeń 2008 r. – nad insp. Hen ryk Tu siń -
ski, trze ci z ko lei za stęp ca ko men dan ta 
głów ne go Po li cji ds. lo gi sty ki,  zapo wie dział 

roz pi sa nie pierw szych prze tar gów na za kup
ele men tów no we go umun du ro wa nia. Jed no -
cze śnie pod kre ślił, że bę dą te sto wa ne aż
do skut ku, a ewen tu al ne wa dli we ele men ty
suk ce syw nie wy mie nia ne.

Kwie cień 2008 r. – za koń czo no te sto wa -
nie zi mo wej wer sji mun du rów. W BLP KGP 
or ga ni zo wa no spo tka nia te stu ją cych je po li -
cjan tów z pro du cen ta mi. Spo rzą dzo no też
spe cjal ne an kie ty do wy peł nie nia dla te stu ją -
cych.

28 ma ja 2008 r. – pierw sze otwar cie ofert
na za kup 30 tys. kom ple tów cza pek, kur tek,

TYLKO SŁUŻBA Od Hanaoki do ...? POLICJA 997       maj 2009 r.26

Mundurów
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Mundur zimowy
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spodni służ bo wych do trze wi ków. Ogło szo no
tak że prze targ na za kup 30 tys. par trze wi ków
służ bo wych, pa sów głów nych i pa sków
do spodni.

17 czerw ca 2008 r. – otwar cie ofert
na za kup 60 tys. kom ple tów ko szul z dłu gim
i krót kim rę ka wem, ko szu lek po lo z krót kim
rę ka wem, t -shir tów, bie li zny let niej i skar pet.

Wrze sień 2008 r. – ko men dant Hen ryk
Tu siń ski za po wie dział, że do Eu ro 2012 wszy -
scy po li cjan ci bę dą mie li no we mun du ry.
W okre sie przej ścio wym bę dą no szo ne oba
(sta re i no we) ro dza je umun du ro wa nia.

O mun du rach wyj ścio wych trze ba bę dzie
na ra zie za po mnieć.

Li sto pad 2008 r. – pierw sze ele men ty no -
we go umun du ro wa nia w wer sji wio sen no -je -
sien nej i zi mo wej (kurt ki, spodnie i czap ki)
tra fi ły do CSP w Le gio no wie. Zde cy do wa no,
że ich dys try bu cją zaj mą się te raz po li cyj ne
szko ły, a nie KWP, jak to by ło do tych czas. BLP
za po wie dzia ło, że po zo sta łe ele men ty umun -
du ro wa nia tra fią do szkół w dru gim kwar ta -
le 2009 r.

Gru dzień 2008 r. – otwar to ofer ty
na wszyst kie po zo sta łe ele men ty umun du ro -
wa nia.

Kwiecień 2009 r. – 30 tys. kom ple tów no -
wych mun du rów w wer sji wio sen no -let nio -
-je sien nej (bez t -shir tów) cze ka we wszyst -
kich po li cyj nych szko łach na za koń cze nie prac
le gi sla cyj nych. Gdy to na stą pi, zo sta ną wy da -
ne po li cjan tom: 5 tys. kom ple tów tra fi do
ruchu dro go we go, 22 tys. do pre wen cji, 3 tys.
po zo sta nie w re zer wie. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. Andrzej Mitura
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Sa wic ki mó wi, że do my śle nia nad zmia na mi
w struk tu rze jed nost ki za in spi ro wał ich nad insp.
Ka zi mierz Szwaj cow ski, za stęp ca ko men dan ta

głów ne go Po li cji. Bo zwró cił uwa gę na rze czy, któ rych
oni nie bra li pod uwa gę, al bo zwy czaj nie się nie za sta -
na wia li. Cho dzi ło o wy ni ki dwóch wy dzia łów (jesz cze
nie daw no sek cji): do wal ki z prze stęp czo ścią go spo -
dar czą i do spraw nie let nich i pa to lo gii. Pierw szy ist -
nie je od dwóch lat, dru gi od ro ku. Oba utwo rzył
Sa wic ki. Oka za ło się, że te ko mór ki ma ją naj lep sze
wy ni ki w ca łym gar ni zo nie sto łecz nym. W 2008 wy -
dział pg był na pierw szym miej scu pod wzglę dem licz -
by wy kry tych spraw, wy dział ds. nie let nich i pa to lo gii
na dru gim. 

SPE CE OD NIE LA TÓW
– Za nim po wstał wy dział, by li śmy na sza rym koń cu,
ostat nie miej sce – przy zna je asp. sztab. Sła wo mir Ma -
zur, za stęp ca na czel ni ka wy dzia łu ds. nie let nich i pa to -
lo gii. Spra wa mi nie let nich zaj mo wa ły się wów czas dwa
ze spo ły i re fe rat, każ dy w in nej dziel ni cy. Ro bi li swo je,
ale nie dzie li li się wie dzą. Spek ta ku lar nych wy ni ków nie
by ło. Był za to, jak mó wi Ma zur, głu chy te le fon. In for -
ma cje o kon kret nych spra wach na czel nik do sta wał
od kie row ni ka re fe ra tu al bo eks per ta z ze spo łu, a ci od
po li cjan tów. 

Te raz kie row ni ków nie ma. Nad po li cjan tem są tyl ko
na czel nik i za stęp ca. Jest co praw da trzech spe cja li stów,
któ rzy mo gą wspo ma gać sze fo stwo, ale na co dzień pra -
cu ją tak jak in ni po li cjan ci. Na czel ni cy zna ją wszyst kie
spra wy, nad zo ru ją je bez po śred nio. Dy rek to rzy szkół,
pe da go dzy, ro dzi ce wie dzą, że jest ta ki wy dział i że tu
moż na przy cho dzić i dzwo nić z każ dym pro ble mem.
I naj waż niej sze: wszy scy są ra zem. W jed nym miej scu
ro bi się wszyst ko: po stę po wa nia opie kuń cze, po stę po -
wa nia wy ja śnia ją ce o czy ny ka ral ne, po szu ki wa nia nie -
let nich ucie ki nie rów, wy kro cze nia.

– Ja za wsze mó wię, że to jest ta ki ko mi sa riat do spraw
nie let nich. Po li cjan ci tu taj mu szą się znać na wszyst -
kim. Na pra cy ope ra cyj nej, do cho dze nio wo -śled czej, po -
szu ki wa niach, ro bią po ga dan ki w szko łach, roz po zna nia,
cho dzą w pa tro lach szkol nych – mó wi Sła wo mir Ma zur.
– Za ła twia my spra wy kom plek so wo i na bie żą co wie my,
co się dzie je.

MO LO CHY
Moż na po wie dzieć: ogar nia ją. Po dob nie jest w wy dzia -
le do wal ki z prze stęp czo ścią go spo dar czą. Go rzej
w wy dzia le do cho dze nio wo -śled czym czy kry mi nal -
nym.

– Są nie wy dol ne. Struk tu ra spra wia, że ku le je obieg
in for ma cji, ter mi no wość, wy kry wal ność. Nie do koń ca
je ste śmy z te go za do wo le ni – mó wi Sa wic ki.

Dziś Wy dział Do cho dze nio wo -Śled czy w KRP War -
sza wa -Mo ko tów li czy 99 eta tów. Sze fu je mu na czel nik,
któ ry ma dwóch za stęp ców, a każ dy z sied miu re fe ra tów
ma swo je go kie row ni ka. Po dob nie w wy dzia le kry mi nal -
nym: 53 eta ty, na czel nik, za stęp ca, pięć re fe ra tów i pię -
ciu kie row ni ków. Zaj mu ją się wszyst kim: 

– Re fe rat I – za bój stwa mi, zwal cza niem prze stęp -
czo ści prze ciw ko ży ciu i zdro wiu oraz mie niu w wy ni ku
na pa dów ra bun ko wych, kra dzie ża mi i wy mu sze nia mi
roz bój ni czy mi.

– Re fe rat II – zwal cza niem kra dzie ży z wła ma niem
do miesz kań, obiek tów han dlo wych i usłu go wych, kra -
dzie ża mi i oszu stwa mi.

– Re fe rat III – po szu ki wa nia mi osób ukry wa ją cych
się przed or ga na mi ści ga nia i wy mia rem spra wie dli wo -
ści, a tak że po szu ki wa nia mi osób za gi nio nych oraz iden -
ty fi ka cją NN zwłok.

– Re fe rat IV – kra dzie ża mi po jaz dów, kra dzie ża mi
z wła ma niem do po jaz dów, le ga li za cją skra dzio nych po -
jaz dów, fał szer stwa mi z tym zwią za ny mi oraz za gad nie -
nia mi do ty czą cy mi prze stęp czo ści sa mo cho do wej. 

– Re fe rat V – zwal cza niem prze stępstw zwią za nych
z nie le gal nym po sia da niem, ob ro tem i wy twa rza niem
środ ków odu rza ją cych oraz prze stęp stwa mi zwią za ny mi
ze zja wi skiem nar ko ma nii, prze ciw dzia ła niem nar ko ma -
nii i pa to lo gii spo łecz nych; roz po zna niem w śro do wi sku
pseu do ki bi ców oraz ści ga niem osób i zwal cza niem prze -
stępstw, do któ rych mo że do cho dzić pod czas or ga ni zo -
wa nych im prez ma so wych. 

PO DZIAŁ
Spo ro te go. Dla te go ko men dant Sa wic ki ma po mysł, żeby
dwa wiel kie wy dzia ły, kry mi nal ny i do cho dze nio wo -
-śled czy, po dzie lić. Na mniej sze, wy spe cja li zo wa ne.

– Pro jekt za kła da stwo rze nie wy dzia łów, któ re łą czą
za da nia ope ra cyj ne i do cho dze nio wo-śled cze w za kre -
sie zwal cza nia po szcze gól nych prze stępstw – mó wi
Sawicki. – W pio nie kry mi nal nym za miast trzech wy -
dzia łów by ło by pięć: kry mi nal ny, do cho dze nio wo -śled -
czy, do wal ki z prze stęp czo ścią prze ciw ko ży ciu
i zdro wiu, do wal ki z prze stęp czo ścią prze ciw ko mie niu
i ist nie ją cy już do wal ki z prze stęp czo ścią go spo dar czą. 

Wy dział kry mi nal ny zaj mo wał by się po szu ki wa niem
i iden ty fi ka cją osób, zwal cza niem prze stęp czo ści nar ko -
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Nowa struktura, nowe wydziały, likwidacja średniego szczebla
kierowniczego. Taki pomysł na zmiany ma szefostwo komendy
rejonowej na warszawskim Mokotowie. – Nigdy nie byliśmy
w czołówce, patrząc na garnizon stołeczny – mówi mł. insp.
Sylwester Sawicki, komendant KRP Warszawa-Mokotów. 
– Zawsze w dolnych stanach średnich. Stąd pomysł na zmiany.

Żeby było skuteczniej

28-29.05:Layout 6  4/28/09  12:27 PM  Page 28



ty ko wej, sta dio no wej i sa mo cho do wej. Li czył by 31 eta -
tów z na czel ni kiem, za stęp cą i eks per tem. Z ko lei wy -
dział do wal ki z prze stęp czo ścią prze ciw ko ży ciu
i zdro wiu li czył by 30 eta tów i dzie lił by się na dwa ze spo -
ły: ope ra cyj no -roz po znaw czy i do cho dze nio wo -śled czy.

– Dzię ki ta kie mu po dzia ło wi po li cjan ci kry mi nal ni
i do cho dze nio wi by li by ra zem na tym sa mym zda rze niu,
a ca ła wie dza od no śnie do kon kret nej spra wy zo sta ła by
w jed nym wy dzia le – mó wi Sa wic ki. – Po za tym po li -
cjan ci spe cja li zo wa li by się w wy kry wa niu kon kret nych
prze stępstw.

KOSZT
W pro po no wa nym pro jek cie zmian struk tu ral nych, po -
za jed nym wy jąt kiem, ma nie być kie row ni ków. Te raz
to oni są łącz ni ka mi mię dzy po li cjan ta mi, pro wa dzo ny -
mi przez po li cjan tów spra wa mi a na czel ni ka mi.

– Zli kwi do wał bym śred ni szcze bel kie row ni czy, bo
prze dłu ża obieg do ku men tów i in for ma cji. W no wej
struk tu rze jest nie po trzeb ny – mó wi Sa wic ki. – Zo stał -
by tyl ko je den kie row nik w je dy nym re fe ra cie tech ni ki
kry mi na li stycz nej.

A co z po zo sta ły mi? Ci, któ rzy są naj lep si, zo sta li by
na czel ni ka mi lub za stęp ca mi no wo po wsta łych wy dzia -
łów. Resz ta pra co wa ła by na rów ni z in ny mi po li cjan ta mi,
re ali zu jąc te trud niej sze spra wy. 

– Spo tka łem się z kie row ni ka mi, przed sta wi łem im
pro jekt i wspól nie dys ku to wa li śmy, na czym to mia ło by
po le gać. Wi dzia łem, że im się spodo bał po mysł. Bo to
jest szan sa, że by by ło sku tecz niej – mó wi Sa wic ki.

Ko men dant Sa wic ki przed sta wił pro jekt swo im prze -
ło żo nym. Po mysł zmian spodo bał się ko men dan to wi
sto łecz ne mu Po li cji i la da mo ment ko men da re jo no wa
do cze ka się re or ga ni za cji struk tur. Wią że się to jed nak
z wy dat ka mi, oko ło 3 tys. zło tych mie sięcz nie.

– Zy ski bę dą nie po rów ny wal nie więk sze niż kosz ty –
mó wi szef mo ko tow skiej po li cji i za po wia da: – Bę dzie
re or ga ni za cja. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
infografika Krzysztof Zaczkiewicz
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Po li cjan ci o zmia nach:
Po li cjant z wy dzia łu do cho dze nio wo -śled cze go:
– Je że li ko men dant wpro wa dzi je w ta ki spo sób, o któ rym nam opo wia dał,
mo im zda niem bę dzie ko rzyst niej. Nie bie ga li by śmy wte dy ze spra wa mi
do kry mi nal nych, a od po cząt ku re ali zo wa li by śmy je ra zem. Nie tyl ko za -
osz czę dzi ło by to cza s, ale i uspraw ni ło by prze ka zy wa nie usta leń i in for ma -
cji. My ślę, że ta ka współ pra ca mo gła by mieć istot ny wpływ na jesz cze
lep sze efek ty na szej pra cy. 

Po li cjant z wy dzia łu kry mi nal ne go: 
– Spra wa tra fia ła by do jed ne go se kre ta ria tu, to oszczęd ność cza su. 

Po li cjant ope ra cyj ny:
– Wszyst ko w jed nym miej scu, to bar dzo do bry po mysł.
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sta no wi sko

na czel nik wy dzia łu

z -ca na czel ni ka wy dzia łu

eks pert
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sta no wisk
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sta no wisk

Róż ni ce w liczbie sta no wisk
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W poprzednim numerze pisaliśmy
o powrotach do ojczyzny
w kajdankach, czyli o konwojowaniu
drogą lotniczą rodaków
zatrzymanych za granicą
na podstawie europejskiego nakazu
aresztowania (ENA). Z różnych
krańców Europy trafiają oni
na Okęcie, jednak to oczywiście nie
koniec ich drogi.

Po la ków wra ca ją cych w ten spo sób nie
bra ku je; je ste śmy jed nym z kra jów wy -
da ją cych naj więk szą licz bę ENA, co

zwró ci ło na wet uwa gę UE.
– Je śli ma być nie uchron ność ka ry, po win -

na ona do ty czyć rów nież osób prze by wa ją -
cych po za te ry to rium RP – mó wi nad kom.
Krzysz tof Ksią żek z Wy dzia łu Kon wo jo we go
Biu ra Pre wen cji KGP. – De cy zja ra mo wa UE
okre śla szcze gó ło wo, kto mo że być wy da ny.
Je śli wy sta wio no by eu ro pej ski na kaz aresz -
to wa nia za oso bą, któ ra po peł ni ła czyn w niej
nie prze wi dzia ny, oso ba ta nie zo sta nie wy da -
na. Na sze są dy po stę pu ją zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi w za kre sie wy da wa nia
ENA. Trze ba jed nak wziąć pod uwa gę, że na -
le ży my do UE do pie ro od 2004 ro ku i do ko -
na no prze glą du sta rych spraw, sprzed
wstą pie nia, co, w mo jej oce nie, spo wo do wa -
ło na gmin ność wy sta wia nia ENA.

10 DNI
Ty le cza su od za pad nię cia wy ro ku o wy da niu
po szu ki wa nej oso by ma stro na wy sta wia ją ca
ENA na jej prze ję cie (w szcze gól nych wy -
pad kach moż na ten okres prze dłu żyć o ko -
lej ne 10 dni). Istot ny jest więc spraw ny
prze pływ in for ma cji przez Mię dzy na ro do we
Biu ro Współ pra cy Po li cji KGP i do gra nie ter -
mi nów mię dzy po szcze gól ny mi pod mio ta mi

oraz... spraw ność sa mo lo tów (kon wo je mię dzy-
na ro do we ob słu gu ją ma szy ny woj sko we, na
pod sta wie po ro zu mie nia mię dzy MSWiA
i MON).

– By wa ło już tak, i to nie tyl ko w przy pad -
ku wy co fa nych już „ant ków”, ale też CAS, że
w ostat niej chwi li oka zy wa ło się, iż coś
szwan ku je, a na czę ści za mien ne trze ba by
cze kać, więc me cha ni cy mu sie li sa mi do ko -
ny wać szyb kich na praw – mó wi nad kom.
Ksią żek. – Na po cząt ku 2008 ro ku, gdy jesz -
cze la ta ły AN -26, w Lon dy nie, już po prze ję -
ciu osób, awa rii uległ sil nik w „ant ku”
i wia do mo by ło, że nie da ra dy wró cić do Pol -
ski. Bry tyj czy cy zde cy do wa li, że wła snym
sa mo lo tem prze wio zą wy da wa nych.

VIA OKĘ CIE
Każ do ra zo wo do wód cą lot ni czej eskor ty jest
ofi cer z Wy dzia łu Kon wo jo we go Biu ra Pre -
wen cji KGP, ja ko że ta ko mór ka or ga ni zu je
i ko or dy nu je kon wo je mię dzy na ro do we. Ko -
rzy sta z po mo cy funk cjo na riu szy Wy dzia łów
Kon wo jo we go i Re ali za cyj ne go KSP oraz
BOA KGP. Po wy lą do wa niu od po wie dzial -
ność przej mu je sto łecz na kon wo jów ka. Ta
roz wo zi oso by wy da ne do aresz tów śled czych
lub wię zień w ca łym kra ju. Raz tyl ko, ze
wzglę du na oso bę za trzy ma ne go i pod wyż -
szo ny sto pień ry zy ka kon wo ju sa mo cho do -
we go, pro sto z Okę cia de li kwent po le ciał
do za kła du kar ne go śmi głow cem.

– Prze pi sy mó wią, że kon wój oso by/osób
wy ko nu je przy naj mniej je den lub wię cej 
po li cjan tów – mówi nad kom. Ksią żek. – W za -
leż no ści od za gro żeń ist nie ją cych przy kon -
wo jo wa niu osób szcze gól nie nie bez piecz nych
są sto so wa ne róż ne środ ki bez pie czeń stwa:
zwięk szo na licz ba funk cjo na riu szy, uzbro je -
nie, psy. W sa mych obiek tach są do wych z
ko lei spe cjal nie przy sto so wa ne sa le roz praw.

Je śli po do star cze niu na miej sce prze zna -
cze nia oso by wy da nej ko niecz ne by ło by
prze wie zie nie jej na przy kład na roz pra wę są -
do wą w in nym mie ście, eskor tę za pew nia ją
wła ści we wy dzia ły kon wo jo we ko mend wo -
je wódz kich – iden tycz nie, jak w przy pad ku
osób za trzy ma nych na te re nie Pol ski.

NIE TYL KO LU DZIE
Ogó łem w kra ju dla służ by kon wo jo wej prze -
wi dzia no 2655 eta tów (998 z nich to po li cja
są do wa), jed nak we dług sta nu na 1 mar ca
2009 roku za trud nio nych jest 2515 funk cjo -
na riu szy . Zaj mu ją się do pro wa dze nia mi osób
do są dów, pro ku ra tur, na przy mu so we le cze -
nie itp. oraz kon wo ja mi za trzy ma nych:

– miej sco wy mi (udział bio rą funk cjo na riu -
sze jed nej lub dwóch ko mend wo je wódz kich),

– za miej sco wy mi (gdy par ty cy pu ją wię cej
niż dwie KWP),

– cu dzo ziem ców pod le ga ją cych wy da le niu. 
Po nad to do ich obo wiąz ków na le ży też –

na pod sta wie umów za war tych mię dzy Po li -
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Po dró że
za
krat ka mi
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cją a in ny mi pod mio ta mi – eskor ta przed -
mio tów:

– war to ścio wych (mi ni mum trzech funk -
cjo na riu szy; im wyż sza war tość ła dun ku, tym
wię cej kon wo jen tów),

– nie bez piecz nych (ma te ria ła mi wy bu cho -
wy mi zaj mu ją się pi ro tech ni cy AT lub woj -
sko wi sa pe rzy; tu cho dzi o kon wo jo wa nie
prze wo zów ma te ria łów tok sycz nych, ra dio -
ak tyw nych itp.).

NO WE PRZE PI SY
Ta ki po dział obo wią zy wał do nie daw na.
Od 25 kwiet nia br. obo wią zu je Za rzą dze nie
nr 360 KGP z 26 mar ca 2009 r. w spra wie me -
tod i form wy ko ny wa nia przez po li cjan tów
kon wo jów i do pro wa dzeń. Zmie nia ono obo -
wią zu ją cy do tych czas sta ry roz kaz nr 2 KGP
jesz cze z 1995 ro ku, któ re go nie któ re prze pi -
sy nie od po wia da ją już rze czy wi sto ści (np.
brzmie nie punk tu o kon wo jach cu dzo ziem -
ców stra ci ło ra cję by tu ze wzglę du na zmia -
nę usta wy o cu dzo ziem cach).

Za rzą dze nie nie roz róż nia ro dza jów kon -
wo jów – jest tyl ko po ję cie „kon wój”, czy li
„ze spół czyn no ści zwią za nych z prze miesz -

cza niem oso by kon wo jo wa nej al bo przed mio -
tów war to ścio wych lub nie bez piecz nych”.

Roz róż nio ne zo sta ło tyl ko po ję cie „kon wo -
ju eta po we go”, czy li „sys te mu zbio ro we go
prze miesz cza nia osób kon wo jo wa nych”,
wcze śniej nie spre cy zo wa ne. W prak ty ce wy -
glą da to tak, że – po uprzed niej wy mia nie in -
for ma cji – z sied miu sek to rów, na ja kie zo stał
po dzie lo ny kraj, tym cza so wo aresz to wa ni lub
więź nio wie nie zbęd ni np. na roz pra wach są -
do wych na dru gim koń cu Pol ski prze wo że ni
są do Cen tral ne go Punk tu Osób Kon wo jo wa -
nych w KMP w Piotr ko wie Try bu nal skim. Tu
np. po li cjan ci z Gdań ska zo sta wia ją „swo ich”

po trzeb nych w Kro śnie, a bio rą więź niów
z ZK w Kra ko wie dla pro ku ra tu ry w El blą gu.
Oszczęd niej.

KOSZ TY
Oszczęd no ści są nie zbęd ne, bo nie za leż nie
od ro dza ju kon wo ju, je go kosz ty po kry wa
Policja. Co praw da wy sta wia ne są in nym in -
sty tu cjom ra chun ki, ale w prak ty ce wszyst -
kie na leż no ści tra fia ją do Skar bu Pań stwa
i Po li cja nie wi dzi z nich zła ma ne go gro sza. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor
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Liczba konwojów w ramach procedury ENA w 2008 r. – 746 (1159 osób), 
w tym:
– przekazań na drogowych przejściach granicznych – 391 (411 osób;

w porównaniu z 2007 r. wzrost o 16,2 proc.)
– konwojów lotniczych – 354 (748 osób; w porównaniu z 2007 r. wzrost

o 49,6 proc.

Szacowana liczba konwojów do końca 2009 r. – 900 (1600 osób)

Źródło: Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP
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–Po przez roz gryw ki chcie li śmy za chę cić mło -
dzież, zwłasz cza tę trud ną, do spę dza nia wol -
ne go cza su na spor to wej ry wa li za cji, tym

sa mym za po bie ga jąc wcho dze niu jej w ko lej ne kon flik ty
z pra wem – tłu ma czy asp. Ze non Fol mer z KPP w Mi li -
czu, głów ny or ga ni za tor roz gry wek. – Dzię ki li dze ma my
z mło dy mi ludź mi sta ły kon takt, roz ma wia my, edu ku je my,
prze strze ga my przed kon se kwen cja mi złe go za cho wa nia,
po ma ga my w wy bo rze wła ści wej dro gi ży cio wej, bez prze -
mo cy i prze stępstw. Jed nym sło wem, spro wa dza my na do -
brą dro gę. 

Za in te re so wa nie li gą prze ro sło naj śmiel sze ocze ki wa nia
mi lic kich stró żów pra wa. Co rocz nie do li gi, roz gry wa nej
w dwóch ka te go riach wie ko wych – open i gim na zjum,
przy stę pu je od 200 do na wet 400 mło dych lu dzi sku pio -
nych w kil ku dzie się ciu dru ży nach. Jesz cze wię cej jest 
ki bi ców. 

– Tu nie ma mowy o łamaniu przepisów czy ordynarnym
zachowaniu – mówi asp. Folmer. – Emocji dostarczają
spotkania z ekipą policjantów. Każdy chce z nami wygrać. 

Dla po li cjan tów wy nik me czu nie jest naj waż niej szy. 
– Cho dzi nam o kon takt z mło dzie żą – mó wią. – Roz -

gryw ki spor to we two rzą kli mat otwar to ści. Mło dzi lu dzie
za czę li nam ufać, nie bo ją się roz ma wiać. Zda rza się, że
nam się zwie rza ją. 

ZA CZĘ ŁO SIĘ OD SZA LI KOW CÓW
Za czę ło się na po cząt ku 2000 ro ku, kie dy mi lic cy po li cjan -
ci za gra li w ko sza z dru ży ną o na zwie Sza li kow cy, sku pia -
ją cą tzw. trud ną mło dzież. Roz gryw ki od by ły się
w nie wiel kiej, szkol nej sal ce gim na stycz nej i już wte dy wy -
wo ła ły du żą sen sa cję. Ki bi ce zaj mo wa li każ dy wol ny skra -
wek sa li. Po tem był re wanż. Oba me cze okrzyk nię to
spo tka nia mi ro ku. I tak to się potoczyło. Do ko men dy
zgła szały się na stęp ne chęt ne dru ży ny, aż po wsta ła Po li -
cyj na Li ga Ko szy ków ki. 

Spo tka nia roz gry wa ne są je sie nią i zi mą w naj więk szej
ha li w Mi li czu. Dziś w roz gryw kach li gi gra ją ca łe po ko le -
nia – od uczniów szkół pod sta wo wych, po przez gim na zja -
li stów i uczniów szkół śred nich, po ab sol wen tów i oso by
star sze, z mia sta i z po bli skich wsi. Li ga otwar ta jest dla
wszyst kich dru żyn po dwór ko wych, gra ją cy w niej za wod ni -
cy wy wo dzą się z róż nych śro do wisk. 

– Przez sport za wod ni cy uczą się i wy cho wu ją – mówi
kom. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP w Mi li czu. –
Ma ją do bre wzor ce. Po tra fią przez ca łe wa ka cje tre no wać
na mi lic kich po dwór kach. 

Wy cho wan ko wie li gi przy cho dzą na me cze z ca ły mi ro -
dzi na mi, ki bi cu ją im żo ny i dzie ci. 

Pa tro nat me dial ny nad li gą spra wu je Nie za leż ny Ty go -
dnik Po wia to wy „Głos Mi li cza”. Pi sa ły o niej „Ga ze ta Poli -
cyj na”, „Ga ze ta Wro cław ska”, a na wet „Gość Nie dziel ny”. 

W or ga ni za cję roz gry wek włą czy ły się wła dze sa mo rzą do -
we i spon so rzy. To dzię ki nim mło dzież zdo by wa na gro dy. 

Uro czy sty fi nał 10. edy cji Po li cyj nej Li gi Ko szy ków ki od -
był się 25 kwiet nia w no wej ha li spor to wej w Mi li czu. Gra -

ła or kie stra Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji we Wro cła wiu.
Jak co ro ku nie za bra kło Ko mi sa rza Lwa z KWP we Wro c-
ła wiu. 

– Dzię ki Po li cyj nej Li dze Ko szy ków ki w po wie cie mi -
lic kim spo łecz nie współ pra cu ją wszy scy: przed sta wi cie le
Po li cji, sa mo rzą du te ry to rial ne go, Ko ścio ła, pa ra fii, gmin -
nych ośrod ków opie ki spo łecz nej, sto wa rzy szeń, szkół czy
środ ków ma so we go prze ka zu – mó wi mł. insp. An drzej Łu -
czy szyn, ko men dant po wia to wy Po li cji w Mi li czu. – Dzię -
ku ję po li cjan tom i wszyst kim uczest ni kom te go wiel kie go
spo łecz ne go przed się wzię cia. �

ALI CJA SZCZE PAŃ SKA -SI KOR SKA
zdj. Ireneusz Radny

Jedyna taka liga w Polsce
Policyjna Liga Koszykówki w Miliczu ma już 10 lat i corocznie
cieszy się dużym powodzeniem wśród zawodników i kibiców.
Pomysł policjantów na zagospodarowanie wolnego czasu dzieci
i młodzieży okazał się strzałem w dziesiątkę.

X jubileuszowy finał Policyjnej Ligi Koszykówki odbył się
w nowej hali sportowej
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Mię dzy na ro do wy 
Dzień Dziec ka Za gi nio ne go

Od kil ku lat 25 ma ja ob cho dzo ny jest w Pol sce ja ko Mię dzy na ro do wy
Dzień Dziec ka Za gi nio ne go. 

W ca łej Eu ro pie or ga ni za cje po za rzą do we, sku pio ne w fe de ra cji Mis -
sing Chil dren Eu ro pe, przy po mi na ją swym rzą dom i opi nii pu blicz nej
o tym waż nym pro ble mie spo łecz nym. To tak że czas so li dar no ści z cier -
pią cy mi ro dzi ca mi, któ rzy do dziś nie od na leź li swo ich za gi nio nych dzie -
ci. W Pol sce ko or dy na to rem ob cho dów jest Fun da cja „Ita ka” – Cen trum
Po szu ki wań Lu dzi Za gi nio nych.

Od te go ro ku w or ga ni za cję Mię dzy na ro do we go Dnia Dziec ka Za gi -
nio ne go włą czy ła się i Po li cja. Uru cho mio na zo sta nie m.in. kam pa nia
infor ma cyj no -edu ka cyj na: „Opie kuj się dziec kiem”– skie ro wa na do ro -
dzi ców, opie ku nów praw nych, pe da go gów. W jej ra mach udo stęp nio ne
zo sta ną ma te ria ły edu ka cyj ne, w tym sce na riu sze za jęć do ty czą cych sze -
ro ko ro zu mia nej pro fi lak ty ki za gi nięć. W ten spo sób or ga ni za to rzy kam -
pa nii za mie rza ją do trzeć z wie dzą do ty czą cą przy czyn za gi nięć do jak
naj więk szej licz by osób.

W Pol sce co trzy dni gi nie bez wie ści dziec ko, któ re nie skoń czy ło
sied miu lat (145 w 2008 r.). Nie mal co dzien nie gi nie dwo je dzie ci
w wie ku 7–13 lat (528 w 2008 r.). Każ de go dnia Po li cja przyj mu je zgło -
sze nia o 10 za gi nio nych na sto lat kach w wie ku 14–17 (3487 w 2008 r.).

Więk szość tych za gi nięć wy ja śnia się, ale nie wszyst kim to wa rzy szy
szczę śli we za koń cze nie. Po za tym, każ de go ro ku kil ka dzie siąt spraw po -
zo sta je nie wy ja śnio nych (981 w 2008 r.). �

kom. DO RO TA DZIU BIŃ SKA, 
Biu ro Pre wen cji KGP

Dla przed szko la ków
1 czerw ca 2009 ro ku w sa mo po łu dnie w Te atrze „Lal ka” ma roz po -

cząć się uro czy sta ga la wrę cze nia na gród lau re atom kon kur su pla stycz -
ne go pt. „Kie dy we zwać po li cjan ta”. Udział w nim wzię ły przed szko la
ob ję te pro gra mem: „Ma mo, Ta to już wiem, jak być bez piecz nym”. 
Pa tro nat ho no ro wy nad przed się wzię ciem ob ję li: ko men dant głów ny
Policji oraz To wa rzy stwo Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji War ta S.A., a od
stro ny me ry to rycz nej Biu ro Pre wen cji KGP.

Naj lep sze pra ce za pre zen to wa ne zo sta ną w Dniu Dziec ka w Pa ła cu
Zi mo wym Pa ła cu Mło dzie ży w War sza wie. Na dzie ci, któ re do tar ły
do Te atru „Lal ka”, bę dzie cze ka ło wie le nie spo dzia nek, w tym m.in.
przed sta wie nie o te ma ty ce pro fi lak tycz nej pt. Lek cja: „Cze go Jaś się
na uczył...” w wy ko na niu gru py te atral nej ze Szko ły Pod sta wo wej nr 6
w Płoc ku. �

nad kom. AN NA KUŹ NIA
Biu ro Pre wen cji KGP
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Napo zio mie kra jo wym za za po bie ga -
nie prze stęp czo ści od po wia da
pań stwo, na to miast na po zio mie

lo kal nym istot ną ro lę w tej dzie dzi nie od gry -
wa ją: sa mo rząd te ry to rial ny, or ga ni za cje 
po za rzą do we i in ne in sty tu cje spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. Or ga ny ści ga nia i wy mia ru
spra wie dli wo ści są dla nich part ne rem, któ ry
od po wia da na za po trze bo wa nie lo kal nych
spo łecz no ści.

W wy mia rze ogól no kra jo wym za po bie ga nie
prze stęp czo ści obej mu je dzia ła nia zwią za ne
przede wszyst kim z:
� prze ciw dzia ła niem eko no micz nym i spo -
łecz nym źró dłom prze stęp czo ści,
� two rze niem pra wa eli mi nu ją ce go ele men -
ty kry mi no gen ne z ży cia eko no micz ne go
i spo łecz ne go,
� two rze niem sta bil nych me cha ni zmów
wspie ra nia in sty tu cji spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go w ich ak tyw no ści na rzecz bez pie -
czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go.

W wy mia rze lo kal nym za po bie ga nie prze -
stęp czo ści to okre śle nie źró deł za gro że nia
po czu cia bez pie czeń stwa oby wa te li, wy pra -
co wy wa nie przez lo kal ną ad mi ni stra cję
wspól nie ze służ ba mi pań stwo wy mi me tod
prze ciw dzia ła nia tym za gro że niom oraz po -
dej mo wa nie wspól nych dzia łań pro fi lak tycz -
no -re so cja li za cyj nych.

Ro la jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
w re ali za cji za dań zwią za nych z za pew nie -
niem bez pie czeń stwa spo łecz no ści lo kal nych
po win na po le gać głów nie na:
� ak tyw nym kre owa niu po li ty ki bez pie czeń -
stwa na da nym te re nie i w da nym cza sie,
� in we sto wa niu w in fra struk tu rę na rzecz
bez pie czeń stwa – szcze gól nie w za kre sie
mo ni to rin gu miejsc za gro żo nych czy też no -
wych roz wią zań ar chi tek to nicz no -urba ni -
stycz nych,
� ko or dy no wa niu i or ga ni za cji dzia łań w za -
kre sie wy peł nie nia cza su wol ne go mło dzie ży. 

To wła śnie sa mo rząd te ry to rial ny po przez
swo je dzia ła nia mo że być naj bar dziej sku -
tecz ny w za po bie ga niu prze stęp czo ści i po -
wro to wi do prze stęp stwa. 

PIERW SZY TA KI PRO GRAM
W Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych i Ad -
mi ni stra cji zo stał opra co wa ny, a na stęp nie
przy ję ty przez Ra dę Mi ni strów uchwa łą
nr 218/2006 z 18 grud nia 2006 r., pro gram
ogra ni cza nia prze stęp czo ści i aspo łecz nych
za cho wań „Ra zem bez piecz niej”. 

Jest to pierw szy rzą do wy pro gram, któ re go
głów nym ce lem jest ak ty wi za cja i wspie ra nie
ini cja tyw lo kal nych na rzecz po pra wy bez pie -
czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go. Re zer wa
ce lo wa w wy so ko ści 3 mln zło tych, za bez pie -
czo na co rocz nie w bu dże cie pań stwa na 
re ali za cję pro gra mu, prze zna czo na jest na do -
fi nan so wy wa nie pro jek tów re ali zo wa nych
przez jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go
oraz przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go.
Środ ki te prze ka zy wa ne są do bu dże tów wo -
je wo dów, któ rzy za wie ra ją umo wy z pod mio -
ta mi re ali zu ją cy mi po szcze gól ne pro jek ty.

Re ali za cję pro gra mu ko or dy nu je De par ta -
ment Ana liz i Nad zo ru MSWiA, wspie ra ny
przez ze spół, w skład któ re go wcho dzą
przed sta wi cie le róż nych re sor tów oraz służb
nad zo ro wa nych przez MSWiA. 

Dzia ła nia, któ re mo gą być do fi nan so -
wy wa ne w ra mach pro gra mu „Ra zem bez -
piecz niej”, to m.in. ana li za za gro żeń bez pie -
czeń stwa i dia gno za po trzeb spo łecz no ści
lo kal nych w za kre sie bez pie czeń stwa, re ali -
za cja przed się wzięć z za kre su sze ro ko ro zu -
mia nej edu ka cji dla bez pie czeń stwa,
ini cjo wa nie przed się wzięć z za kre su prze -
ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie, prze ciw -
dzia ła nia i ogra ni cze nia prze stęp czo ści dzie ci
i mło dzie ży, w szcze gól no ści w szko łach,
w tym prze ciw dzia ła nie prze mo cy ró wie śni -
czej, pro mo wa nie roz wią zań zwięk sza ją cych

bez pie czeń stwo w za kre sie pla no wa nia 
prze strze ni pu blicz nej, pro mo wa nie wy ko -
rzy sta nia moż li wo ści tech nicz nych (m.in.
mo ni to rin gu), przed się wzię cia ma ją ce na
ce lu pro mo wa nie bez pie czeń stwa pod czas
im prez ma so wych.

PRO JEK TY
W 2007 ro ku do MSWiA wpły nę ły 94 pro jek -
ty na łącz ną su mę 5 386 725 zł – do fi nan so -
wa no 47. W 2008 ro ku do MSWiA wpły nę ło
77 pro jek tów na łącz ną su mę 6 473 802,79 zł
– do fi nan so wa no 41. W 2009 do MSWiA
wpły nę ło 85 pro jek tów na łącz ną su mę
6 665 058,65 zł. Ze spół wnio sko wał do mi ni -
stra SWiA o do fi nan so wa nie 33 pro jek tów. 

To, że licz ba do fi nan so wa nych pro jek tów
zma la ła w bie żą cym ro ku, nie ozna cza mniej -
sze go za in te re so wa nia pro gra mem. Z pro -
gra mu rzą do we go pro jek ty są bo wiem
do fi nan so wy wa ne, a nie fi nan so wa ne w ca ło -
ści. Jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go czy
or ga ni za cje po za rzą do we prze zna czy ły więc
na ich re ali za cję znacz nie wyż sze środ ki 
wła sne. 

Po bli sko 2,5-let niej re ali za cji pro gra mu
moż na stwier dzić, że po my sły na po zio mie
lo kal nym są, chę ci do re ali za cji też! Do brym
przy kła dem jest pro jekt Po pra wa bez pie czeń -
stwa dzie ci i mło dzie ży szkol nej w Le gio no wie.
Dla do bra pra wie 4 tys. uczniów z sied miu
le gio now skich szkół za an ga żo wa ły się: Urząd
Mia sta, Straż Miej ska, Ko men da Po wia to wa
Po li cji, Wod ne Ochot ni cze Po go to wie Ra tun -
ko we, Sa mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Lecz -
nic twa Otwar te go, Po go to wie Ra tun ko we
i me dia lo kal ne. Re zul ta ty pro gra mu to 
m.in. znacz ny spa dek zda rzeń i za cho wań
nie bez piecz nych na te re nie szkół ob ję tych
pro jek tem, wy eli mi no wa nie zda rzeń nie bez -
piecz nych na przy szkol nych przej ściach dla
pie szych w go dzi nach „szczy tu szkol ne go”,
po pra wa wie dzy teo re tycz nej i prak tycz nej
uczniów w za kre sie bez pie czeń stwa, ogra ni -
cze nie za cho wań nie bez piecz nych oraz po -
pra wa umie jęt no ści re ago wa nia uczniów
na zja wi ska i za cho wa nia nie bez piecz ne, po -
pra wa za ufa nia do służb mun du ro wych pro -
wa dzą ca do wzrostu po wia do mień o czy nach
ka ral nych.

W wo je wódz twie świę to krzy skim re ali zo -
wa ny jest pro jekt Szczę śli wa ro dzi na – wol -
na od prze mo cy. Roz po czął się w 2008 r.
w po wie cie ko nec kim. Je go part ne ra mi są:
sta ro sta ko nec ki wraz ze służ ba mi jed no stek

TYLKO ŻYCIE Zapobieganie przestępczości POLICJA 997       maj 2009 r.34

Jeśli bezpieczniej, to razem
Skuteczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli wymaga
skoordynowanych działań administracji publicznej, służb i instytucji, 
a także organizacji społecznych. Efektem takiej współpracy muszą być
działania podejmowane na poziomie rządowym i lokalnym (wojewódzkim,
powiatowym, gminnym). Tylko wtedy osiąga się wymierne efekty
w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, dające szansę
na poprawę bezpieczeństwa.
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or ga ni za cyj nych, miej sko -gmin ny Dom Kul -
tu ry w Koń skich, Po rad nia Psy cho lo gicz no -
-Pe da go gicz na w Koń skich, Wy dział Edu ka cji
Sta ro stwa Po wia to we go, Sto wa rzy sze nie
„Bez piecz ny po wiat”, wła dze ko ściel ne. Pro -
jekt ten to kil ku eta po we dzia ła nia, w tym
edu ka cyj ne dla ca łych ro dzin, ma ją ce na celu
za po bie ga nie prze mo cy do mo wej (wię cej
pro jek tów na: http://ra zem bez piecz niej.
mswia.gov.pl/por tal/rb/form/2/Pro gra -
my.html).

W ubie głym ro ku w kon kur sie EC PA (Eu -
ro pe an Cri me Pre ven tion Award – EC PA)
pro jekt do fi nan so wy wa ny w ra mach pro gra -
mu „Ra zem bez piecz niej” pn. „Ra zem bez -
piecz niej w Cze la dzi” zo stał do ce nio ny
i wy róż nio ny przez mię dzy na ro do we gre -
mium. Te ma tem wio dą cym te go kon kur su
by ła „Pre wen cja w miej scach pu blicz nych”. 

AK CJE I KAM PA NIE
Re ali za cja pro gra mu „Ra zem bez piecz niej”
to nie tyl ko lo kal ne pro jek ty, tak że ak cje
i kam pa nie. Do ta kich ak cji na le ży „Pro fi lak -
ty ka a Te atr” (PaT), któ rą pi lo tu je Ga bi net
Ko men dan ta Głów ne go Po li cji. Pro gram ten,
wraz z ak cją „Przy sta nek PaT” jest ukie run -
ko wa ny mię dzy in ny mi na za po bie ga nie
i ogra ni cza nie zja wi ska nar ko ma nii. Dzię ki
ogrom nej ak tyw no ści po li cjan tów, władz lo -
kal nych, mło dzie ży – wo lon ta riu szy, pro gram
zy sku je en tu zja stów dzia ła nia wła śnie przez
tę for mę pro fi lak ty ki na rzecz dzie ci i mło -
dzie ży.

W czerw cu ubie głe go ro ku MSWiA we
współ pra cy z Mi ni ster stwem In fra struk tu ry
oraz Ko men dą Głów ną Po li cji ogło si ło w ra -
mach pro gra mu „Ra zem bez piecz niej” kon -

kurs na pro jekt „Mia stecz ka Ru chu Dro go -
we go”. Do ko na no m.in. „in wen ta ry za cji”
mia ste czek ru chu dro go we go w kra ju, a tak -
że prze pro wa dzo no ak cję pro mo cyj no -in for -
ma cyj ną, któ rej ce lem by ło włą cze nie
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go we
wspól ne dzia ła nia. Na kon kurs wpły nę ły 52
pro jek ty! Naj lep szym jed nost kom sa mo rzą -
do wym MSWiA do po sa ży ło mia stecz ka 
ru chu dro go we go na łącz ną kwo tę 50 000 zł,
na gro da mi do dat ko wy mi by ły ro we ry gór skie. 

Trwa II edy cja kon kur su pn. „Bu du je my
mia stecz ka ru chu dro go we go” dla jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go. Bę dą dwa eta py:
wo je wódz ki i cen tral ny, a pu la na gród wyż -
sza niż rok te mu.

MSWiA wspól nie z Biu rem Ru chu Dro go -
we go KGP zre ali zo wa ło w ubie głym ro ku
ogól no pol ską kam pa nię edu ka cyj ną pn. „Ro -
we rem bez piecz nie do ce lu”. Ce lem by ło
pod nie sie nie świa do mo ści ro we rzy stów
na te mat za gro żeń, z któ ry mi spo tka ją się
na dro gach, oraz na ucze nie po sza no wa nia
prze pi sów Pra wa o ru chu dro go wym. W tym
ro ku dzia ła nia te zo sta ną po wtó rzo ne.

W ra mach pro gra mu „Ra zem bez piecz -
niej” re ali zo wa ne są tak że kam pa nie lo kal ne,
ta kie jak np. „Kie ruj bez pro cen tów”. Pro jekt
z woj. po mor skie go ad re so wa ny był do przy -
szłych i czyn nych kie row ców oraz do pa sa -
że rów, któ rzy rów nież ma ją wpływ na
bez pie czeń stwo. Ak cja edu ka cyj no -in for ma -
cyj na skie ro wa na by ła do miesz kań ców
Gdań ska i pro wa dzi ło ją mia sto Gdańsk we
współ pra cy z Miej ską Ko mi sją Roz wią zy wa -
nia Pro ble mów Al ko ho lo wych, KWP oraz
stra żą miej ską pod pa tro na tem pre zy den-
ta mia sta Gdań ska. Pa tro nat me dial ny

nad kam pa nią przy ję ły Ra dio Gdańsk
i „Dzien nik Bał tyc ki”. 

� � �

Mi mo do tych cza so wych suk ce sów ko -
niecz ne jest dal sze do sko na le nie me cha ni -
zmów współ pra cy mię dzy po szcze gól ny mi
szcze bla mi ad mi ni stra cji pu blicz nej w za kre -
sie za rów no szyb kie go re ago wa nia na wszel -
kie prze ja wy na ru sze nia pra wa, jak i po pra wy
po czu cia bez pie czeń stwa. To z ko lei wy ma -
ga współ dzia ła nia w za kre sie wy mia ny in for -

ma cji, opra co wy wa nia form dzia łal no ści
pro fi lak tycz nej. �

ELŻ BIE TA RU SI NIAK
na czel nik Wy dzia łu Pro fi lak ty ki i Współ pra cy 

ze Spo łe czeń stwem
De par ta men tu Ana liz i Nad zo ru MSWiA

Informacje o programie 
„Razem bezpieczniej” 
można znaleźć na stronie
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/
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Wpierw szym, naj gło śniej szym pro ce sie do ty czą -
cym nie le gal ne go han dlu mię sem, na ła wie
oskar żo nych w Są dzie Wo je wódz kim dla m.st.

War sza wy 20 li sto pa da 1964 ro ku za sie dli:
– Sta ni sław Waw rzec ki, dy rek tor Miej skie go Han dlu

Mię sem Praga-Południe,
– Hen ryk Gra dow ski, dy rek tor MHM War sza wa -Pół -

noc,
– Ka zi mierz Wi tow ski, dy rek tor MHM War sza wa -Po -

łu dnie,

– Ta de usz Skow roń ski, dy rek tor Sto łecz ne go Zjed no -
cze nia Prze my słu i Han dlu Ar ty ku ła mi Spo żyw czy mi,

– Mie czy sław Fa bi siak, na czel nik Wy dzia łu In spek cji
Han dlu Ar ty ku ła mi Mię sny mi,

– Adam Sto kło siń ski, kie row nik skle pu MHM,
– Alek san der Woź ni ca, kie row nik skle pu MHM,
– Wła dy sław Wa len dziuk, kie row nik skle pu MHM,
– Lu dwik Bal cza rek, kie row nik skle pu MHM,
– An to ni Za wadz ki, wła ści ciel ma sar ni.

PRO CES
Pro ku ra tu ra oskar ża ła Waw rzec kie go o za gar nię cie
3,5 mln zł na szko dę przed się bior stwa, Gra dow skie go –
o 2,3 mln, Wi tow skie go – o 1,5 mln, Skow roń skie go –
o 340 tys., Fa bi sia ka – o 227 tys. Po zo sta łym za rzu co no
współ udział w za gar nię ciu mie nia spo łecz ne go o łącz -
nej war to ści 1,6 mln złotych.

TŁU MA CZY LI SIĘ RÓŻ NIE
„Od mo je go pierw sze go zwierzch ni ka w MHM, Grze -
go rzew skie go, przy ją łem za raz na wstę pie mo je go urzę -
do wa nia pięć ty się cy zło tych. Po wie dział on, że
po wi nie nem so bie spra wić gar ni tur. Rze czy wi ście, ten,
w któ rym cho dzi łem, był sła by” – wy ja śniał Waw rzec ki.
Uspra wie dli wiał się: „Kie row ni cy skle pów by li przy zwy -
cza je ni do da wa nia ła pó wek, nie mo głem się wy ła my -
wać”.

„Przy ją łem pie nią dze, bo po wie dzie li mi, że w MHM
wszy scy biorą” – wy znał z ko lei Gra dow ski.

„Za czę ło się od imie nin. Mam na imię Ta de usz. Był
to pre zent. Zło ty ze ga rek. Dy rek to rzy po wie dzie li, że
to ze skła dek” – mó wił Skow roń ski (we dług pro ku ra tu -
ry, ze ga rek Schaf fhau sen wart 10 tys. zł po da ro wał mu
Waw rzec ki; póź niej tak że pier ścio nek z bry lan tem
o war to ści 15 tys. zł). O swo ich pod wład nych mó wił:
„Wie le spraw za ła twia li po nad mo ją gło wą. By li na ty
z mo imi zwierzch ni ka mi, sa mi za ła twia li so bie ta kie rze -
czy, jak do dat ko we przy dzia ły pu li mię snej, prze nie sie -
nia służ bo we itd.”. 

„Da jąc mi pie nią dze, kie row ni cy skle pów mó wi li, że
po cho dzą one z oszczęd no ści na ubyt kach. Nie są dzi -
łem, że za gar nię cie tych pie nię dzy jest za gar nię ciem
mie nia spo łecz ne go. Ogól nie pa no wa ło prze ko na nie, że
jak sklep ma okre ślo ny li mit ubyt ków, to zna czy nie 

mo że prze kro czyć gra ni cy, ale jak coś za osz czę dzi to je -
go” – wy ja śniał Wi tow ski.

Fa bi siak na py ta nie pro ku ra to ra, czy ci, któ rzy wrę -
cza li pie nią dze, o coś pro si li, od po wie dział: „Tak, by ich
zbyt nio nie gnę bić czę sty mi kon tro la mi. Ja jed nak nic
nie obie cy wa łem”.

Ar gu men to wa li, że „na mię so ich rzu co no” bez pa -
trze nia na kwa li fi ka cje. „Nie zna li śmy się na mię sie. To
skom pli ko wa na dzie dzi na. Ogrom ne moż li wo ści do po -
wsta nia nad użyć. Trze ba się orien to wać w roz bio rach,

ga tun kach, trze ba wie dzieć” – bro nił się Gra dow ski
(wy kształ ce nie pod sta wo we, po zo sta li dy rek to rzy –
śred nie).

MORD SĄ DO WY
Pro ces, choć za pla no wa ny na kil ka mie się cy, skoń czył
się dość szyb ko – w 34. dniu (ro bo czym) roz pra wy prze -
mó wił pierw szy z oskar ży cie li Al fred Po li cha. Dzień póź -
niej pro ku ra tor Eu ge niusz Woj nar. Za żą dał kar śmier ci
dla Waw rzec kie go, Wi tow skie go i Fa bi sia ka; do ży wo cia
dla Gra dow skie go i Skow roń skie go; dla Woź ni cy, Bal -
czar ka i Za wadz kie go – 15 lat po zba wie nia wol no ści, dla
Wa len dziu ka – 14 lat, dla Sto kło siń skie go – 13 lat.

To był szok. Po tem sta ra łam się nie wi dzieć i nie sły szeć
nic – na pi sa ła w re por ta żu „Mię so i in ne spra wy” Bar -
ba ra Se idler.

Obroń cy przy ję li róż ne li nie ra to wa nia swo ich klien -
tów. Me ce na si An to ni Szczy gieł i Krzysz tof Bień kow ski
bro nią cy Waw rzec kie go zbi ja li war tość za gar nię te go
mie nia i pod wa ża li kwa li fi ka cję praw ną czy nu, przy ta -
cza jąc nie jed no li te usta le nia Są du Naj wyż sze go w tej
ma te rii. „Skarb Pań stwa na tym nie ucier piał. Przed się -

„Mięsiarze” –
tak warszawska
ulica ochrzciła
dziesięciu
oskarżonych
w aferze mięsnej
w 1964 roku.

Proces mięsiarzy

W trakcie procesu większość prasy zamieszczała tylko
informacje PAP, czasami komentarze z „tła”; 
o konieczności wzmocnienia partyjnego nadzoru.
Dopiero po wyroku zamieszczano informacje własne
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bior stwa by ły ren tow ne” – ar gu men to wał po nad to mec.
Bień kow ski, iście w pa na Za gło by sty lu. Sta ra jąc się
uchro nić Waw rzec kie go przed strycz kiem, przy wo ły wał
po glą dy Al ber ta Ca mu sa, prze ciw ni ka ka ry śmier ci.

Se idler przy ta cza je go fi li pi kę: Pa no wie sę dzio wie, je -
śli by po wszyst kim, co zo sta ło tu po wie dzia ne, z ust wa -
szych pa dło sło wo „śmierć” – tu wy cią gnął przed sie bie
rę kę, roz ca pie rzył pal ce i trwa jąc w ge ście obro ny
i sprze ci wu, schryp nię tym gło sem wy krzy czał: – to pa -
mię taj cie, że ja by łem prze ciw! prze ciw! prze ciw!

Mec. Cze sław Ła piń ski, bro nią cy Fa bi sia ka, sta rał się
pod wa żyć za sad ność są dze nia w try bie do raź nym. By
wy ka zać, że ma ra cję, przy wo łał na wet po glą dy... An drie -
ja Wy szyń skie go.

Do brych mie li obroń ców. Ale to by ło za ma ło, a sę dzia
Kry że (któ ry po dob no przed roz po czę ciem pro ce su zo -
stał po pro szo ny do KC PZPR, gdzie wy łusz czo no mu
po gląd Biu ra Po li tycz ne go na afe rę mię sną) nie był sę -
dzią Kul czyc kim, któ ry w afe rze skó rza nej ska zał oskar -
żo ne go „za le d wie” na do ży wo cie. Sę dzio wie Fau styn
Wo łek i Ka zi mierz Ger czak rów nież pod pi sa li się
pod wy ro kiem.

Za padł on 2 lu te go 1965 ro ku. Waw rzec ki – ka ra
śmier ci, po zo sta li trzej dy rek to rzy i na czel nik Fa bi siak –
do ży wo cie, resz ta – od 9 do 12 lat po zba wie nia wol no -
ści. Po nad to prze pa dek mie nia w czę ści lub ca ło ści
i ka ry grzyw ny.

Do brze zna no już wte dy zna cze nie sło wa „po ka zów -
ka” i wszy scy czu li, że wy ro ki bę dą su ro we. Chy ba jed -
nak ma ło kto spo dzie wał się, że tak su ro we.

We dług prof. Ja ro sza W chwi li, kie dy spra wa nad użyć
sta ła się te ma tem pu bli cy sty ki, au to rzy tych ko re spon den cji
(do pra sy – przyp. aut.) wy ra ża li swe obu rze nie po stę po -
wa niem spraw ców nad użyć. Część z nich żą da ła na wet 
ka ry śmier ci. Na to miast po ogło sze niu wy ro ku te opi nie
zaczęły wy raź nie ewa lu ować. Au to rzy li stów by li zszo ko -
wa ni je go su ro wo ścią.

Jed no in stan cyj ność pro ce su ozna cza ła, że wy rok jest
osta tecz ny. Na dzie ją by ła Ra da Pań stwa. Ta jed nak nie
sko rzy sta ła z pra wa łaski.

Se idler przy ta cza opo wia da nie współ więź nia o Waw -
rzec kim, któ ry w mo men cie wy pro wa dza nia na stra ce -
nie po pro sił o pa pie ro sa, choć ni gdy wcze śniej nie pa lił.
Są siad z ce li się gnął po ty toń. Gdy od wró cił się po now -
nie w stro nę Waw rzec kie go, ten był już cał kiem si wy.
Rę ka wy cią gnię ta po pa pie ro sa jak by mu za mar ła, nie
mógł nią po ru szyć – z ta ką wy cią gnę li go do izby stra ceń.

Sta ni sła wa Waw rzec kie go po wie szo no 18 mar ca 1965
roku. Był to je dy ny po 1956 r. „ka es” za prze stęp stwa
go spo dar cze.

„PRZY PAD KO WA” OFIA RA
Dwa la ta po ogło sze niu wy ro ku w wię zie niu zmarł też
Fa bi siak. Po od by ciu 15 lat ka ry po zba wie nia wol no ści
ska za nych na do ży wo cie wa run ko wo wy pusz czo no. Ale
afe ra mię sna po cią gnę ła za so bą jesz cze jed ną śmierć,
po la tach.

Pan Sta ni sław (imię zmie nio ne), nie gdyś wła ści ciel
pod war szaw skiej ma sar ni, któ ry za krat ki tra fił w 1969 r.
(bo afe ry mię sne cią gnę ły się nie prze rwa nie do po cząt -
ku lat 70.) prze sie dział w jed nej ce li z Wi tow skim pra -
wie pięć lat. Wy szli w od stę pie pa ru mie się cy.

– Mnie też ży cie się po sy pa ło, na wet te raz nie mo gę
się po ukła dać – mó wi znad ku fla – ale on to już zu peł -
nie był prze gra ny. Miał dwo je dzie ci, jak go za mknę li.
Mó wił, że pi sa ły do nie go. Ale chy ba na po cząt ku, bo jak
ze mną sie dział, to nie miał od nich żad nej pacz ki, żad -
ne go li stu. Jak wy szedł, syn i cór ka by li już do ro śli, z ro -
dzi na mi. Ale miesz ka nie po ro dzi cach by ło, ty le że
wy sprzą ta li je ze wszyst kich me bli. Na wet kie dyś 
by łem u nie go, bo przy cho dził do mnie czę sto, ża lił się.
Do ko go on nie cho dził? Na wet do pa ni pro ku ra tor, bo
bał się, że ona da wia rę je go ro dzi nie. A oni chcie li się go
po zbyć, bo to miesz ka nie chcie li sprze dać. Zmie ni li

zam ki, ale mi li cja ka za ła im za ło żyć sta re. No to go na -
cho dzi li, po sztur chi wa li i skar ży li, że ni by to on agre -
syw ny, ob so ba cza li. Da pan wia rę, że na wet po szli
do ad wo ka ta, któ ry Ka zi ka bro nił wte dy. Jak ten nie
chciał wnieść spra wy do są du prze ciw nie mu, to po szli
do dru gie go i do pro ku ra tu ry. Może to i źle, że im się
wte dy nie uda ło, bo by jesz cze żył. A tak, w 1981 ro ku,
przy ja kiejś ko lej nej awan tu rze zła pał za nóż i dźgnął
zię cia. Po tem wbił so bie w ser ce. Obaj po szli do pia chu.

PO LA TACH
27 lip ca 2004 ro ku Sąd Naj wyż szy po zy tyw nie roz pa -
trzył wnio sek rzecz ni ka praw oby wa tel skich prof. An -
drze ja Zol la o ka sa cję wy ro ku sprzed lat. 

– Mój oj ciec nie ska zi tel ny nie był, ale nie o to nam
cho dzi ło – po wie dział ak tor Pa weł Waw rzec ki po tym,
jak Sąd Naj wyż szy uchy lił wy rok. Sę dzia Sta ni sław Za -
błoc ki stwier dził, że orze cze nie SN: „(...) nie mo że słu -
żyć peł nej re ha bi li ta cji oskar żo nych, bo ka sa cja nie
pod wa ża ich wi ny. To bar dziej re ha bi li ta cja wy mia ru
spra wie dli wo ści, któ ry przed 40 la ty nie za pew nił im
rze tel ne go i spra wie dli we go pro ce su”.

Od 2006 ro ku IPN pro wa dzi śledz two w spra wie
„bez pod staw ne go orze cze nia, w try bie do raź nym, ka ry
śmier ci wo bec Sta ni sła wa W.”. 17 kwiet nia 2008 r. po -
sta wił by łe mu wi ce prze wod ni czą ce mu Pro ku ra tu ry Wo -
je wódz kiej dla m.st. War sza wy Eu ge niu szo wi Woj na ro wi
za rzut prze kro cze nia upraw nień i nie do peł nie nia obo -
wiąz ków.

Śledz two ma cha rak ter sym bo licz ny – nie ży ją już
wszy scy sę dzio wie i pro ku ra to rzy bio rą cy udział w pro -
ce sie „mię sia rzy”. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. autor 

„Orzeczenie Sądu Najwyższego 
(...) nie może służyć pełnej rehabilitacji

oskarżonych, bo kasacja nie podważa ich winy. 
To bardziej rehabilitacja wymiaru sprawiedliwości,

który przed 40 laty nie zapewnił im rzetelnego
i sprawiedliwego procesu” – sędzia 

Stanisław Zabłocki w 2004 r.
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Po ga ni ca to ma ła wieś w Pod la skiem.
Przed woj ną mó wi ło się bli skie kre sy,
po gra ni cze Bia ło stoc czy zny i Gro -

dzieńsz czy zny. 
– Ko ściół pa ra fial ny był w So ko la nach – do -

da je pa ni Ma ria. – Po wiat w So kół ce. Do
Grod na w pro stej li nii by ło dwa dzie ścia kil ka
ki lo me trów. 

ZWY CZAJ NA, 
KO CHA JĄ CA SIĘ RO DZI NA 
W Po ga ni cy pań stwo Ga bi nie wi czo wie mie li
ład ny dom. To tu taj przy szła na świat pa ni
Ma ria, je dy na cór ka spo śród pię cior ga dzie ci. 

Prze ży cia pod oku pa cją so wiec ką i re flek -
sje z dłu giej tu łacz ki do Pol ski pa ni Ga bi nie -
wicz za war ła w książ ce „W stro nę do mu
oj czy ste go – przez Sy be rię, Ka zach stan, Uz -
be ki stan, Turk me nię, Per sję, In die, Afry kę”.
Tak pi sa ła o la tach dzie cię cych: Two rzy li śmy
bar dzo zwy czaj ną, ko cha ją cą się wie lo po ko le -
nio wą ro dzi nę (…) Jak się gnę pa mię cią, ro dzi -
ców za wsze wi dzia łam ra zem: w do mu,
przy pra cy. Wspól nie na ra dza li się, po dej mo wa -
li waż ne de cy zje. (…) Oj ciec trosz czył się o na -
sze wy kształ ce nie. Naj star sze go bra ta – Józ ka
wy słał do gim na zjum w So kół ce. Za mie rzał
kształ cić wszyst kie dzie ci. Uwa żał, że wia ra,

wy cho wa nie, przy go to wa nie do ży cia oraz wie -
dza to naj waż niej sze war to ści, w ja kie ro dzi ce
mo gą wy po sa żyć swo je dzie ci.

Oj ciec, An to ni Ga bi nie wicz, w 1920 r.
uczest ni czył w obro nie Grod na przed na wa -
łą so wiec ką. Po woj nie z bol sze wi ka mi prze -
szedł z woj ska do po li cji. Tra gicz ne lo sy
ro dzi ny nie po zwo li ły na prze cho wa nie pa -
mią tek, do ku men tów, zbyt wie lu zdjęć. Wia -
do mo je dy nie, że ja ko funk cjo na riusz Po li cji
Pań stwo wej słu żył w Ja cow la nach al bo w bli -
skich oko li cach. Tu po znał Emi lię Ku nic ką,
z któ rą oże nił się w 1921 r. Wkrót ce uro dził
się pierw szy syn Jó zef. 

– Oj ciec zo stał przy dzie lo ny na in ny po -
ste ru nek – mó wi Ma ria Ga bi nie wicz. – Wy -
na jął lu dzi, któ rzy upra wia li zie mię
i pro wa dzi li go spo dar stwo, odzie dzi czo ne
przez ma mę, ale to nie wy star cza ło. W koń -
cu uznał, że po więk sza ją ca się ro dzi na nie
po zwo li na prze no sze nie się z miej sca
na miej sce i zre zy gno wał ze służ by. Za jął się
go spo dar stwem. 

Udział w woj nie z bol sze wi ka mi i kil ku -
let nia służ ba w Po li cji Pań stwo wej sta ły się
jed nak wy star cza ją cym po wo dem aresz to -
wa nia gło wy ro dzi ny przez oku pan tów so -
wiec kich. 

WIE RZĘ, ŻE ONA NAM GO WRÓ CI 
Ło mo ta nie do drzwi wy rwa ło ze snu wszyst -
kich do mow ni ków. By ła noc z 22 na 23 maja
1940 r. NKWD przy szło po Jó ze fa Ga bi nie -
wi cza, 17-let nie go sy na Emi lii i An to nie go. 

– Jó zek za an ga żo wał się w dzia łal ność 
nie pod le gło ścio wą – wy ja śnia pa ni Ma ria. –
Ra zem z ko le ga mi two rzył or ga ni za cję 
„Bły ska wi ca”, pod le ga ją cą ZWZ. Ro dzi ce
oczy wi ście o tym nie wie dzie li. Gdy przy szli
po nie go en ka wu dzi ści, pró bo wał ucie kać.
Nie uda ło się. Wy wle kli go ze stry chu w bie -
liź nie. Ma ma ze bra ła nas wszyst kich
przed ob raz kiem Mat ki Bo żej Nie po ka la nej,
któ ry był dy plo mem so da li cyj nym Józ ka.
Roz po czę ła mo dli twę św. Ber nar da: Po mnij
o Naj do bro tliw sza Pan no Ma ry jo, że od wie -
ków nie sły sza no, aby kto kol wiek ucie ka jąc się
do Cie bie, Twej po mo cy wzy wa jąc, Cie bie
o przy czy nę pro sząc, był przez Cie bie opusz czo -
ny. Soł dat nie wy trzy mał, za czął szar pać Józ -
ka i wy krzy ki wać, że nic tu nie po mo że
„Ma tier Boż ja”, a ten ban dy ta już ni gdy nie
wró ci. Do koń czy li śmy mo dli twę, ro dzi ce po -
bło go sła wi li bra ta, a ma ma spo koj nie po wie -
dzia ła „Ja wie rzę, że Ona nam go wró ci”. 

Jó zef tra fił do wię zie nia w Grod nie. Zo stał
ska za ny na osiem lat ła grów. Wy wóz kę unie -

PAMIĘĆ Tułaczy szlak POLICJA 997       maj 2009 r.38

Wróć nas na ojczyzny łono
Trzeci raz otoczono nasz dom na dwa dni przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. Wcześniej zabrali
najstarszego brata, a potem ojca. Teraz przyszła kolej na nas – Maria Gabiniewicz waży każde słowo, stara się
powstrzymać emocje. – Ocaleliśmy dzięki Bogu, który nigdy na wygnaniu nas nie opuścił. 

Emilia Gabiniewicz z synem Tadeuszem i córką Marysią w Afryce w Bwana M’Kubwa, 
30 listopada 1944 r.

Antoni Gabiniewicz zaginął w Sowietach 
bez śladu
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moż li wił wy buch woj ny mię dzy dwo ma oku -
pan ta mi. Prze żył ca łą oku pa cję. Wró cił. Dziś
ma 87 lat i od ukończenia studiów miesz ka
w Łomży. 

PA MIĘĆ O OJ CU
– Dru gi raz przy szli pod ko niec la ta – wspo -
mi na cór ka przed wo jen ne go po li cjan ta. –
Tym ra zem po ta tu sia. Pa mię tam, by ło jesz -
cze na ty le cie pło, że je den z bra ci, Bro nek,
spał na sia nie w sto do le. Oj ciec że gnał się
z na mi, brał nas w ra mio na. Mia łam wte dy
sie dem lat. Uwiel bia łam tu lić się do niego,
gdy czy tał ga ze tę. Uczył mnie le gio no wych
pio se nek. Za no si łam mu je dze nie, gdy pra -
co wał, a czę sto ra zem wra ca li śmy do do mu.
Mo ja ma ła rącz ka gi nę ła w je go wiel kiej dło -
ni. Na gle wszyst ko to mi za bra no. 

An to ni Ga bi nie wicz tra fił do te go sa me go
wię zie nia, w któ rym od kil ku mie się cy sie -
dział je go syn. Jó zef nie wie dział jed nak
o tym. Ko le dzy oszczę dzi li mu tej wia do mo -
ści, aby się nie za ła mał, że ko lej ne nie szczę -
ście do się gło je go ro dzi nę. Te raz Emi lia
pa ko wa ła do wię zie nia już dwie pacz ki. 

– Któ re goś dnia brat przy wiózł z po wro tem
pacz kę dla oj ca – opo wia da pa ni Ma ria. – To
był zły znak. Oj ca prze wieź li da lej. Pa mię -
tam, do sta li śmy jesz cze kart kę z wię zie nia
w Miń sku. Oj ciec pro sił, aby ma ma za ję ła się
na szą edu ka cją, aby śmy zdo by li do bre wy -
kształ ce nie. Oj ciec był dziw nie spo koj ny,
ponieważ w wię zie niu spo tkał księ dza i od -
był spo wiedź z ca łe go swo je go 41-let nie go
ży cia. Pi sał, że po tym po czuł się wy zwo lo ny
i szczę śli wy. Je dy nym je go zmar twie niem 

by ła tro ska o nas. Je stem wdzięcz na mamie,
że przez ty le lat prze cho wa ła w mo jej świa -
do mo ści pięk ny ob raz oj ca. Po tem bar dzo po -
ma ga ło mi to w ży ciu. 

An to ni Ga bi nie wicz ni gdy z „nie ludz kiej
zie mi” nie wró cił. Do tej po ry nie wia do mo,
co się z nim sta ło i gdzie jest je go grób. Moż -
na po dej rze wać, że jest na bia ło ru skiej li ście
ka tyń skiej, któ ra dotychczas nie zo sta ła
ujaw nio na. 

WY WÓZ KA W NIE ZNA NE
– Po nas przy szli z 19 na 20 czerw ca 1941 r.
– mó wi pa ni Ma ria. – Oto czy li dom. Bro nek
pil no wał ko ni na pa stwi sku. Ostrze gli go są -
sie dzi. Żoł nie rze go nie zna leź li. Po la tach
opo wia dał, jak wiel ką wal kę mu siał sto czyć
ze so bą – wyjść i do łą czyć do nas, czy zo stać
w ukry ciu. Ma ma by ła prze ko na na, że je dzie -
my na pew ną śmierć. Mnie też po wie dzia ła,
że bym, gdy pój dę do dru giej czę ści do mu
po bu ty, ucie kła przez ga nek. Wy szłam, ale
wró ci łam. Ma ma po dzię ko wa ła mi za to kil -
ka lat póź niej, gdy by liśmy już w Afry ce.
W czerw cu no ce są krót kie. Szu ka nie Bron ka
prze dłu ża ło się. Za czę li scho dzić się lu dzie.
To by ła noc z czwart ku na pią tek. W do mu
koń czył się chleb. Ma ma mia ła w dzie ży roz -
czy nio ne cia sto, ale nie mogła go już upiec.
Są sie dzi przy no si li bo chen ki, cie płe ubra nia
i na ma wia li, aby ma ma do brze się przy go to -
wa ła do po dró ży. 

Emi lia Ga bi nie wicz wraz z trój ką dzie ci:
Stasz kiem, Ta dziem i Ma ry sią, tra fi ła do
trans por tu w Sokółce. Na sta cji w Bia łym sto -
ku ze słań cy do wie dzie li się, że wy bu chła
woj na mię dzy oku pan ta mi. Wstą pi ła w nich
na dzie ja. Po ciąg jed nak ru szył na wschód. 

W tym cza sie – so wie ci w po pło chu opu -
ści li Grod no – więź nio wie z pomocą miesz -
kań ców mia sta roz bi li wię zie nie. Jó zek
wró cił do do mu, z któ re go przed dwo ma
dnia mi wy wie zio no ro dzi nę. Spo tkał ukry wa -
ją ce go się bra ta Bron ka. Obaj oca le li z po żo -
gi wo jen nej. 

NA TU ŁA CZYCH SZLA KACH 
Pa ni Emi lia z dzieć mi tra fi ła do Kra sno jar skie -
go Kra ju, do koł cho zu Jel nicz na. – Ma ma
i Stach pra co wa li od świ tu do zmro ku za ki lo -
gram chle ba – wspo mi na pa ni Ma ria. – Ja i Ta -
dek mu sie li śmy cho dzić do szko ły, dzię ki
cze mu otrzy my wa li śmy po 250 g chle ba
na dzień. Ma ma, pa mię ta jąc o proś bie oj ca,
uczy ła mnie czy tać i pi sać po pol sku. Mo im
ele men ta rzem by ła ksią żecz ka do na bo żeń -
stwa. Ra tu nek przy szedł od two rzą cej się ar -
mii ge ne ra ła An der sa. Stach w Ka zach sta nie
zgło sił się na ochot ni ka. Nam uda ło się dzię ki
cu dow ne mu splo to wi wie lu wy da rzeń opu ścić
ten „raj na zie mi” ostat nim trans por tem, któ -
ry od cho dził do Per sji. Że gna ją cy nas bi skup

po lo wy Józef Gaw li na pro sił, że by nie mó wić
źle o So wie tach, aby nie za szko dzić tym, któ -
rzy zo sta ją i mu szą wró cić do koł cho zów. 

Z ar mią uda ło się ura to wać 115 tys. osób
(żoł nie rzy i cy wi lów). Na „nie ludz kiej zie -
mi” zo sta ło po nad 400 tys. za re je stro wa nych
gro bów pol skich, pra wie 450 tys. za gi nio nych
i nie mal 500 tys. ży wych, któ rzy do Pol ski
mo gli wró cić do pie ro za kil ka lat, zu peł nie
in ną dro gą. 

Pa ni Emi lia z dwój ką dzie ci tra fi ła do afry -
kań skie go osie dla Bwa na M’Ku bwa w mar -
cu 1943 r. Stach wal czył w 2. Kor pu sie
Pol skim. Wszy scy szu ka li oj ca i po zo sta łych
w kra ju bra ci. 

Po woj nie Sta ni sław osie dlił się w Ka na -
dzie. Chciał wszyst kich ścią gnąć do sie bie.
Z Afry ki po je chał do nie go Ta de usz. Mat ka
z cór ką Ma ry sią po li kwi da cji osie dli w Afry -
ce wró ci ły w 1949 r. do Pol ski, gdzie spo tka -
ły się z Józ kiem i Bron kiem. 

Pa ni Emi lia zmar ła w 1980 r., cią gle cze ka -
jąc na wia do mość o swo im mę żu. Jej cór ka
skoń czy ła stu dia. Przez la ta pra co wa ła w In -
sty tu cie Pry ma sow skim. Gdy za czę ło in wi gi -
lo wać ją UB, ks. pry mas Ste fan Wy szyń ski
prze niósł ją do swo je go se kre ta ria tu. Ra zem

z ks. Pesz kow skim słu ży ła spra wom Gol go ty
Wscho du. Za an ga żo wa ła się w dzia łal ność na
rzecz upa mięt nie nia ofiar pol skich na Wscho -
dzie. Od wie lu lat jest se kre ta rzem Fun da cji
Ar chi wum Fo to gra ficz ne Tu ła czy, któ re wy -
da ło dwa przej mu ją ce al bu my o pol skich wy -
gnań cach wiel kiej woj ny, któ rym nie za wsze
by ło da ne wró cić „na oj czy zny ło no”. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i z ar chi wum Ma rii Ga bi nie wicz
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Dorobkiem fundacji, której sekretarzem jest
pani Maria, są dwa albumy fotograficzne:
„Tułacze dzieci” i „Polska szkoła na
tułaczych szlakach”

Pani Maria zawsze podkreśla, że Polakom
udało się przetrwać tułaczkę dzięki wierze
w Boga, patriotyzmowi i wzajemnej pomocy.
Zdjęcie ze spotkania z młodzieżą
w Sokołowie Podlaskim 16 kwietnia 2008 r.
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Napo lu wal ki ura zy, któ rych mo że my się
spo dzie wać, to ra ny po strza ło we,

krwa wie nia, opa rze nia, am pu ta cje ura zo we
oraz na stęp stwa za sto so wa nia bo jo wych
środ ków tru ją cych (BST).

ZA DBAJ TYL KO O SIE BIE
W wy ni ku tych za gro żeń mo że dojść do na -
głe go za trzy ma nia krą że nia. W przy pad ku
am pu ta cji ura zo wej sto su je my opa ski 
sa mo za ci sko we, a pod czas sa mo dziel nej
po mo cy mo że my je wy ko rzy stać do ta mo -
wa nia du żych krwa wień za miast opa t-

run ku uci sko we go. Opa skę po win ni śmy 
lu zo wać co dwie go dzi ny. Ze wzglę du
na spo sób za kła da nia wy róż nić trze ba 
opa skę MAT – ma ona moż li wość sa mo -
dziel ne go za sto so wa nia. To waż ne w przy -
pad ku jed no cze snej wal ki lub zdro wo
funk cjo nu ją cej tyl ko jed nej koń czy ny.

Ra ny po strza ło we klat ki pier sio wej,
w przy pad ku ści śle za sło nię te go tu ło wia, są
rzad ko spo ty ka ne. Naj lep szym opa trun kiem
za po bie ga ją cym po wi kła niom jest opa tru nek
Ascher ma na (ACS) – mo że my też za sto so -
wać opa ko wa nie opa trun ku oso bi ste go przy -
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Środki
do tamowania
krwotoków:
QuikClot,
QuikClot
ACS+,
QuikClot
Combat 
Gauze

Budowa opaski MAT umożliwia założenie,
zaciśnięcie i dokręcenie jej na dowolnej
kończynie tylko jedną ręką. MAT to
najbardziej efektywny sposób tamowania
silnych krwawień

ACS, czyli
opatrunek
Aschermana.
Wentylowany
na rany otwarte
(kłute,
postrzałowe)
klatki piersiowej

kle jo ne trój stron nie, ale w ze sta wie tym nie
ma my pla stra i mu si my użyć obu rąk. Ła -
twiej sze jest za sto so wa nie ACS.

NIE BEZ PIECZ NE BST
W razie użycia bo jo wych środ ków tru ją cych
sto su je my in dy wi du al ne środ ki ochro ny
prze ciw che micz nej. Pod sta wo wym czyn ni -
kiem ra żą cym jest zwią zek che micz ny o tok -
sycz nych wła ści wo ściach, utoż sa mia ny
z ga zem bo jo wym. Nie bez piecz ne są rów nież
urzą dze nia i tech ni ki do je go prze no sze nia
i apli ko wa nia. Na sze bez pie czeń stwo uza leż -
nio ne jest od szyb ko ści dzia ła nia, czy li
od roz po zna nia. Sto su je się wte dy in dy wi -
du al ny pa kiet prze ciw che micz ny (IPP) 
i in dy wi du al ny ze staw strzy ka wek au to-
ma tycz nych (IZAS). IPP słu ży do po sy pa nia
mun du ru i bro ni oraz do po sma ro wa nia 

Zostawiając rannego w strefie śmierci, skazujemy go na chwilowy brak
pomocy. Zanim dotrą do niego ratownicy, poszkodowany musi radzić sobie
sam. Wiele zależy od jego stanu oraz od sytuacji, w jakiej się znalazł.

Sam w
Indywidualny pakiet
przeciwchemiczny (IPP)

Indywidualny zestaw
strzykawek automatycznych
(IZAS). Pralidoksym i atropina
przeciwdziałają objawom
zatrucia BST, a sama atropina
powoduje złagodzenie
objawów zatrucia nimi.
Diazepam natomiast znosi
drgawki wywołane BST

Morfinę podajemy
w osobistej, automatycznej
strzykawce w celu
uśmierzenia bólu
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od sło nię tych czę ści cia ła. IZAS, w po sta ci au -
to ma tycz nych strzy ka wek, prze ciw dzia ła 
ob ja wom za tru cia i ła go dzi je oraz zno si
drgaw ki.

W przy pad ku sil ne go bó lu po ura zo we go
sto su je my mor fi nę do uśmie rze nia go lub
do chwi lo we go uspo ko je nia ran ne go w mo -
men cie udzie la nia mu po mo cy me dycz nej.
Lek jest po da wa ny po przez oso bi stą strzy -
kaw kę au to ma tycz ną. 

TA MO WA NIE 
KRWO TO KÓW
Przy du żym krwa wie niu sto su je my śro dek
do ta mo wa nia krwo to ków Qu ikC lot ACS+.
To chłon ny pre pa rat po cho dze nia mi ne ral -
ne go. Po przy ło że niu bez po śred nio w miej -
scu krwa wie nia i za sto so wa niu sil ne go
uci sku na ra nę Qu ikC lot dzia ła jak gąb ka,
za sy sa jąc czą stecz ki wo dy z krwi i po zo sta -
wia jąc je dy nie czyn ni ki, z któ rych po wsta je

skrzep. Ist nie je kil ka środ ków wy ko rzy sty -
wa nych na ba zie Qu ikC lot: pro szek, sub -
stan cja gra nu lo wa na i Com bat Gau ze
w po sta ci ban da ża. �

ALEKSANDRA WICIK
konsultacje taktyczno-medyczne 

Bogdan Serniak 
Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk

zdj. Dariusz Rogoziński

1. Założenie wkłucia dożylnego w warunkach
pozaszpitalnych zajmuje zwykle od 90
sekund do 10 minut. Stosując system infuzji
doszpikowej FAST 1 można uzyskać dostęp
dożylny w około 60 sekund, wykonując
prosty zabieg. Założenie wkłucia
doszpikowego pozwala ominąć problem
zlokalizowania żył u chorego w stanie
ciężkim i spełnia wymogi wszelkich
interwencji ratowniczych. Płytkę
lokalizacyjną umieszczamy w miejscu
wkłucia w linii pośrodkowej rękojeści mostka
poniżej wcięcia jarzmowego

5. Rurkę infuzyjną wyciągamy z kości, gdy
dostęp doszpikowy nie jest już potrzebny,

przy wykorzystaniu bagnetu
(po wcześniejszym usunięciu przezroczystej

kopułki ochronnej)

2. Po dokładnym przytwierdzeniu płytki
lokalizacyjnej do skóry pacjenta
umieszczamy prowadnicę na otworze
w plastrze, prostopadle do płaszczyzny skóry

3. Wprowadzenie rurki infuzyjnej
w odpowiednim miejscu i na odpowiednią
głębokość odbywa się poprzez silne
pchnięcie na prowadnicę

4. Prawidłowe założenie wkłucia potwierdza
wnikanie szpiku do rurki infuzyjnej, która jest

następnie podłączona do przewodu
na płytce lokalizacyjnej. Ten z kolei łączy się

z zestawem kroplówkowym

1

2

3 4

5

w strefie śmierci
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Wy da rze nia me dial ne zwią za ne z ujaw nie niem
przez Po li cję wy kro czeń po peł nia nych przez
oso by ko rzy sta ją ce z im mu ni te tu, po trze ba wy -

pra co wa nia czy tel nych za sad po stę po wa nia po li cjan tów
i or ga nów Po li cji w ta kich przy pad kach, ko niecz ność
okre śle nia ja snych za sad wy stę po wa nia or ga nu Po li cji
do mi ni stra spra wie dli wo ści – pro ku ra to ra ge ne ral ne go
z wnio skiem o zło że nie ka sa cji, a tak że zmia na,
z dniem 1 stycz nia 2009 r., prze pi sów pro ce so we go pra -
wa wy kro czeń i pra wa kar ne go, od no szą ca się do 
obo wiąz ków Po li cji w ści ga niu m.in. wy kro czeń po peł -
nio nych przez żoł nie rzy w czyn nej służ bie woj sko wej,
da ły pod sta wę do zmian Za rzą dze nia nr 323 z 26 mar -
ca 2008 r. w spra wie me to dy ki wy ko ny wa nia przez Po li cję
czyn no ści ad mi ni stra cyjno -po rząd ko wych w za kre sie wy -
kry wa nia wy kro czeń i ści ga nia ich spraw ców.

17 kwiet nia 2009 r. ko men dant głów ny Po li cji pod pi -
sał Za rzą dze nie nr 429 zmie nia ją ce za rzą dze nie w spra -
wie me to dy ki wy ko ny wa nia przez Po li cję czyn no ści
ad mi ni stra cyj no -po rząd ko wych w za kre sie wy kry wa nia
wy kro czeń i ści ga nia ich spraw ców, obej mu ją ce swo im za -
kre sem te za gad nie nia.

Za rzą dze nie wcho dzi z ży cie po upły wie 14 dni
od dnia ogło sze nia, a wia do mo już, że ten akt praw ny
ogło szo ny zo sta nie w I po ło wie ma ja 2009 r. w Dz. Urz.
KGP nr 6, poz. 32. Po sta no wie nia za rzą dze nia obo wią zy -
wać bę dą w koń cu ma ja br. 

ZA SA DY
Istot ny mi i naj waż niej szy mi po sta no wie nia mi zmie nio -
ne go ak tu pra wa we wnętrz ne go ko men dan ta głów ne go
Po li cji są pod sta wo we za sa dy: 

1. Po li cjant ujaw nia ją cy wy kro cze nie ma moż li wość
za sto so wa nia środ ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze go
(art. 41 k.w.) wo bec oso by ko rzy sta ją cej z im mu ni te tu
po peł nia ją cej wy kro cze nie.

2. W sy tu acji, gdy po li cjant uzna, że za sto so wa nie
środ ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze go w sto sun ku
do osób ko rzy sta ją cych z im mu ni te tu jest nie wy star cza -
ją ce – spo rzą dza no tat kę urzę do wą za wie ra ją cą szcze gó -
ło wy opis zda rze nia oraz da ne iden ty fi ku ją ce spraw cę
wy kro cze nia, któ rą wraz z ma te ria ła mi prze ka zu je dy -
żur ne mu jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji wła ści wej dla
zda rze nia.

3. W sy tu acji, gdy spraw cą wy kro cze nia jest po seł lub
se na tor, wła ści wy dla miej sca zda rze nia or gan Po li cji wy -

stę pu je za po śred nic twem mi ni stra spra wie dli wo ści –
pro ku ra to ra ge ne ral ne go do mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej lub mar szał ka Se na tu Rze czy po spo -
li tej Pol skiej z wnio skiem o wy ra że nie zgo dy na
po cią gnię cie spraw cy wy kro cze nia do od po wie dzial no ści
kar nej.

4. W sy tu acji, gdy spraw cą wy kro cze nia jest sę dzia
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go lub Try bu na łu Sta nu, wła -
ści wy dla miej sca zda rze nia or gan Po li cji wy stę pu je
do pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go lub prze wod ni -
czą ce go Try bu na łu Sta nu o wy ra że nie zgo dy na po cią -
gnię cie spraw cy wy kro cze nia do od po wie dzial no ści
kar nej.

5. W przy pad ku, gdy spraw cą wy kro cze nia jest pre zes
Naj wyż szej Izby Kon tro li, rzecz nik praw oby wa tel skich,
rzecz nik praw dziec ka, ge ne ral ny in spek tor ochro ny da -
nych oso bo wych lub pre zes In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej, wła ści wy dla miej sca zda rze nia or gan Po li cji
wy stę pu je do mar szał ka Sej mu z wnio skiem o wy ra że nie
zgo dy na po cią gnię cie spraw cy wy kro cze nia do od po -
wie dzial no ści.

6. Je że li wy kro cze nie, zwią za ne z wy peł nia niem obo -
wiąz ków służ bo wych, po peł ni wi ce pre zes, dy rek tor 
ge ne ral ny i pra cow nik Naj wyż szej Izby Kon tro li nad zo -
ru ją cy lub wy ko nu ją cy czyn no ści kon tro l ne – po li cjant
ogra ni cza czyn no ści wy ja śnia ją ce do czyn no ści nie cier -
pią cych zwło ki w ce lu za bez pie cze nia śla dów i do wo -
dów, a na stęp nie ma te ria ły z tych czyn no ści prze ka zu je
dy żur ne mu jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji wła ści wej
dla miej sca zda rze nia. Na stęp nie or gan Po li cji wła ści wy
dla miej sca zda rze nia kie ru je do pre ze sa NIK wnio sek
o wy ra że nie przez Ko le gium Naj wyż szej Izby Kon tro li
zgo dy na po cią gnię cie spraw cy wy kro cze nia do od po -
wie dzial no ści kar nej.

7. W sy tu acji po peł nie nia wy kro cze nia przez funk -
cjo na riu sza al bo żoł nie rza Służ by Kontr wy wia du Woj -
sko we go, Służ by Wy wia du Woj sko we go, Agen cji
Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go lub Agen cji Wy wia du
po li cjant ogra ni cza czyn no ści wy ja śnia ją ce do czyn no -
ści nie cier pią cych zwło ki w ce lu za bez pie cze nia śla -
dów i do wo dów, a na stęp nie ma te ria ły z tych czyn no ści
prze ka zu je dy żur ne mu jed nost ki Po li cji wła ści wej dla
miej sca zda rze nia. Ma te ria ły te na stęp nie prze ka zu je
się wła ści we mu sze fo wi służ by lub agen cji al bo –
w przy pad ku żoł nie rza – pro ku ra to ro wi woj sko we mu,
z jed no cze snym po wia do mie niem Żan dar me rii Woj -
sko wej.

8. Moż li we jest na ło że nie na żoł nie rza w czyn nej służ -
bie woj sko wej grzyw ny w dro dze man da tu kar ne go. Jed -
nak że w przy pad ku, gdy żoł nierz w czyn nej służ bie
woj sko wej od mó wi przy ję cia grzyw ny w dro dze man da -
tu kar ne go lub gdy nie uiści w ter mi nie grzyw ny na ło żo -
nej w dro dze man da tu za ocz ne go, or gan Po li cji wła ści wy
dla miej sca zda rze nia za wia da mia o tym pro ku ra to ra
woj sko we go.

PRAWO Ściganie sprawców wykroczeń POLICJA 997       maj 2009 r.42

Sprawca z immunitetem
Co może policjant, który ujawnia wykroczenie, a jego sprawcą
jest osoba korzystająca z immunitetu, funkcjonariusz służb
wojskowych albo żołnierz w służbie czynnej? Zmienione
zarządzenie komendanta głównego Policji, które reguluje takie
sytuacje, zacznie obowiązywać w końcu maja.
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9. Je że li po li cjant ujaw ni wy kro cze nie scha rak te ry zo -
wa ne w art. 10 k.p.w. – pod le ga ją ce ju rys dyk cji są du woj -
sko we go, w sy tu acji nie cier pią cej zwło ki mo że
za bez pie czyć śla dy i do wo dy wy kro cze nia przed ich
utra tą, znie kształ ce niem lub znisz cze niem, po wia da -
mia jąc o pod ję ciu tych czyn no ści Żan dar me rię 
Woj sko wą. Ma te ria ły z czyn no ści wy ja śnia ją cych prze -
pro wa dzo nych w try bie nie cier pią cym zwło ki na le ży
nie zwłocz nie prze ka zać wła ści we mu miej sco wo pro ku -
ra to ro wi woj sko we mu.

10. Po li cja upraw nio na jest do pro wa dze nia czyn no -
ści wy ja śnia ją cych w spra wach o wy kro cze nia ma ją ce
na ce lu skie ro wa nie wnio sku o uka ra nie do są du (art. 54
k.p.w.) w sto sun ku do żoł nie rza, któ ry od mó wił przy ję -
cia grzyw ny w dro dze man da tu kar ne go. Or ga no wi Po -
li cji przy słu gu ją w tej sy tu acji tak że upraw nie nia
oskar ży cie la pu blicz ne go, tj. pra wo do kie ro wa nia wnio -
sku o uka ra nie do są du po wszech ne go, wy stę po wa nia
przed są dem w cha rak te rze oskar ży cie la pu blicz ne go
oraz wno sze nia środ ków od wo ław czych.

11. Za sa dy ma ją ce za sto so wa nie w sto sun ku do żoł -
nie rzy pol skich w czyn nej służ bie woj sko wej ma ją tak -
że za sto so wa nie do żoł nie rzy sił zbroj nych państw
ob cych prze by wa ją cych na te ry to rium Rze czy po spo li tej
Pol skiej oraz człon ków ich per so ne lu cy wil ne go, je że li
wy kro cze nie po zo sta je w związ ku z peł nie niem obo -
wiąz ków służ bo wych.

12. Or gan Po li cji upraw nio ny jest do spo rzą dze nia
pro jek tu wy stą pie nia do mi ni stra spra wie dli wo ści – pro -
ku ra to ra ge ne ral ne go z wnio skiem o zło że nie ka sa cji,
któ ry wraz z ze bra ny mi w spra wie do ku men ta mi, sta no -
wią cy mi pod sta wę do zło że nia wnio sku o wnie sie nie
kasacji, prze ka zu je ko men dan to wi wo je wódz kie mu/sto -
łecz ne mu Po li cji. Ko men dant wo je wódz ki/sto łecz ny
Policji, po uprzed nim uzy ska niu opi nii rad cy praw ne go
co do za sad no ści wy stą pie nia z wnio skiem o zło że nie
ka sa cji, kie ru je do mi ni stra spra wie dli wo ści – pro ku ra to -
ra ge ne ral ne go wnio sek o zło że nie ka sa cji.

CO MO ŻE OR GAN PO LI CJI
Ko men dant głów ny Po li cji uznał, że to or gan Po li cji (ko -
men dant miej ski, re jo no wy, po wia to wy Po li cji, ko men -
dant ko mi sa ria tu, ko mi sa ria tu spe cja li stycz ne go Po li cji)
wła ści wy jest do po dej mo wa nia czyn no ści ma ją cych
na ce lu usta le nie, czy nie ma prze sła nek ne ga tyw nych
do skie ro wa nia do są du wnio sku o uka ra nie oso by ko rzy -
sta ją cej z im mu ni te tu. Ozna cza to, że to or gan Po li cji,
bez po śred nic twa ko men dan ta wo je wódz kie go/sto łecz -
ne go Po li cji, upraw nio ny jest do zwra ca nia się do od po -
wied nie go or ga nu z wnio skiem o uzy ska nie zgo dy
na po cią gnię cie oso by ko rzy sta ją cej z im mu ni te tu do od -
po wie dzial no ści kar nej za wy kro cze nie.

Ko men dant głów ny Po li cji uznał też, że po stro nie or -
ga nu Po li cji, o któ rym mo wa po wy żej, le ży ini cja ty wa
roz po czę cia pro ce du ry wy stę po wa nia z wnio skiem o zło -
że nie ka sa cji. Po śred ni cze nie w pro ce sie ko men dan ta
wo je wódz kie go/sto łecz ne go Po li cji jest ce lo we z uwa gi
na po trze bę za się gnię cia opi nii wła ści we go rad cy praw -
ne go co do za sad no ści wnie sie nia ka sa cji.

Zmie nio ne za rzą dze nie wpro wa dzi ło w ży cie tak że
wzo ry wnio sku o wy ra że nie zgo dy na po cią gnię cie
spraw cy wy kro cze nia do od po wie dzial no ści kar nej oraz

wnio sku o wnie sie nie ka sa cji do mi ni stra spra wie dli wo -
ści – pro ku ra to ra ge ne ral ne go, któ re uła twić ma ją or ga -
no wi Po li cji po dej mo wa nie czyn no ści w tym kie run ku.

WĄT PLI WO ŚCI
W prak ty ce or ga nów Po li cji po ja wia ją się wąt pli wo ści od -
no szą ce się do py ta nia, czy uży ty w par. 11 ust. 2 Wy -
tycz nych Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 3 stycz nia 2006
roku w spra wie po stę po wa nia po li cjan tów wo bec uczest ni -
ków ru chu dro go we go ko rzy sta ją cych z im mu ni te tów 
i przy wi le jów dy plo ma tycz nych lub kon su lar nych oraz 
ko rzy sta ją cych z im mu ni te tów kra jo wych za pis: na le ży 
po prze stać na zwró ce niu uwa gi ozna cza, że wo bec chro -
nio nych im mu ni te tem uczest ni ków ru chu dro go we go
moż li we jest je dy nie sto so wa nie zwró ce nia uwa gi i czy
jest ono toż sa me z za sto so wa niem środ ków od dzia ły wa -
nia wy cho waw cze go okre ślo nych w art. 41 k.w.

Chy bio na jest jed nak opi nia, że zwró ce nie uwa gi ogra -
ni cza się je dy nie do ta kiej for my przy wo ła nia spraw cy
do za cho wa nia zgod ne go z pra wem. Istot ne jest, że
w myśl art. 41 k.w. moż na sto so wać do wol ne środ ki od -
dzia ły wa nia wy cho waw cze go (środ ki per swa zyj ne),
w tym po ucze nie, zwró ce nie uwa gi lub ostrze że nie.
Tym sa mym na le ży ro zu mieć, że zwró ce nie uwa gi, o któ -
rym mo wa, to je dy nie jed na z moż li wych do za sto so wa -
nia form re ak cji na wy kro cze nie po peł nio ne przez
spraw cę – uczest ni ka ru chu dro go we go po peł nia ją ce go
wy kro cze nie i ko rzy sta ją ce go z im mu ni te tu. 

WIĘ CEJ UPRAW NIEŃ
Biu ro Pre wen cji KGP pro wa dzi obec nie pra ce nad za -
pro jek to wa niem zmian w usta wie o Po li cji oraz usta wie
Ko deks po stę po wa nia kar ne go, któ rych ce lem jest
umoż li wie nie Po li cji do stę pu do in for ma cji do ty czą cych
da nych oso by wy ko nu ją cej po łą cze nia (tzw. bi llin gów)
na po trze by po stę po wań w spra wach o wy kro cze nia.
Zgo dę na pro ce do wa nie w tym kie run ku wy ra ził pod se -
kre tarz sta nu w MSWiA Adam Ra pac ki. 

Po trze bę uzy ski wa nia te go ty pu upraw nień wska zu ją
or ga ny Po li cji. Pro ble ma ty ka ta pod no szo na by ła tak że
pod czas kon fe ren cji na uko wej pt.: „Re ak cja Po li cji na po -
peł nio ne wy kro cze nia”, któ ra od by ła się w dniach 1–2
grud nia 2008 r. w Wyż szej Szko le Po li cji w Szczyt nie.
Spo tka nie to da ło pod sta wę do wie lu cen nych re flek sji
na te mat po trze by współ pra cy Po li cji z in ny mi or ga na mi
zaj mu ją cy mi się ochro ną po rząd ku pu blicz ne go, a tak że
wska za ło na ko niecz ność stwo rze nia no wych roz wią zań,
któ re upro ści ły by pro ce du rę wy kro cze nio wą. �

AGA TA KRY SIAK
Biu ro Pre wen cji KGP
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Zwrócenie uwagi to jed na z moż li wych 
do za sto so wa nia form re ak cji na wy kro cze nie 
po peł nio ne przez spraw cę – uczest ni ka ru chu 

dro go we go po peł nia ją ce go wy kro cze nie 
i ko rzy sta ją ce go z im mu ni te tu.
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mi do ty ka my pod ło ża przed pal ca mi z bo ku stóp, gło wą do ty ka my
ko lan.
Po zy cja 4. Wdech – przy siad pod par ty (pra wa no ga ugię ta pod ką -
tem pro stym, przy sia da my na niej, le wa no ga wy cią gnię ta jak naj da -
lej do ty łu). Gło wę od chy la my w tył.
Po zy cja 5. Wy dech – do sta wia my pra wą sto pę do le wej, tu łów
utrzy mu je my w li nii pro stej, pod pie ra jąc się rę ka mi.
Po zy cja 6. Wstrzy mu jąc od dech, opusz cza my cia ło w kie run ku
pod ło ża, opie ra my się na sto pach, ko la nach, klat ce pier sio wej, dło -
niach i czo le. Po ślad ki, uda i brzuch uno si my ku gó rze.
Po zy cja 7. Wdech – opusz cza my bio dra na pod ło że. Wspie ra jąc
się na rę kach, uno si my w gó rę klat kę pier sio wą i gło wę.
Po zy cja 8. Wy dech – pod no si my bio dra i po ślad ki w gó rę, pro stu -
jąc przy tym no gi i opie ra jąc się na sto pach i rę kach. Gło wę cho wa -
my mię dzy ra mio na.
Po zy cja 9. Wdech – wy ko nu je my przy siad pod par ty (le wa no ga
ugię ta pod ką tem pro stym, przy siad na niej, pra wa no ga wy cią gnię -
ta jak naj da lej do ty łu). Gło wę uno si my ku gó rze.
Po zy cja 10. Wy dech – do sta wia my le wą sto pę do pra wej. Pro stu -
jąc obie no gi, wy ko nu je my skłon w przód, gło wą do ty ka my ko lan.
Po zy cja 11. Wdech – pro stu je my się, ra mio na uno si my w gó rę,
tu łów wy gi na my w gó rę.
Po zy cja 12. Wy dech – opusz cza my ra mio na, dło nie złą czo ne
na wy so ko ści klat ki pier sio wej.

Pa mię taj!
1. Za nim za czniesz sto so wać tę me to dę, każ dą jej po zy cję prze -

ćwicz od dziel nie po kil ka ra zy.
2. Obo wią zu je za sa da, że pod czas ru chów zwią za nych ze skło nem

w przód ro bi my wy dech, na to miast od chy la nie w tył po łą czo ne jest
z wde chem. Je dy nie po zy cja 6. utrzy ma na jest na bez de chu.

3. Aby po wi ta nie słoń ca dzia ła ło uspo ka ja ją co, ćwi cze nia wy ko nuj
po wo li.

4. Po za koń cze niu ćwi czeń po łóż się wy god nie, za mknĳ oczy, od -
dy chaj spo koj nie.

Pa mię taj!
Sto so wa nie tech nik re lak sa cyj nych nie roz wią że wszyst kich two ich
pro ble mów. Nie za stą pi też wi zy ty u le ka rza czy psy cho lo ga, do któ -
rych za wsze mo żesz zwró cić się o po moc. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
Kon sul ta cja Mag da le na Sa mo rań ska, psy cho log KSP

zdj. An drzej Mi tu ra – dzię ki uprzej mo ści war szaw skiej Aka de mii 
Har mo nĳ ne go Roz wo ju „Jo ga na Fok sal”

Joga to jedna z najpopularniejszych metod
relaksacyjnych, zawierająca zestawy ćwiczeń
oddziałujących na układ nerwowy i gruczoły
wewnętrzne człowieka. Joga pomaga zwalczać 
stres, a także dolegliwości fizyczne, m.in. bóle głowy
czy stawów. 

Jed nym z naj star szych asa nów (po zy cji cia ła) w jo dze jest ze staw
ćwi czeń na zy wa ny po wi ta niem słoń ca – su ry ana ma skar (su rya –
w san skry cie ozna cza słoń ce, na ma skar w ję zy ku hin di – po wi -

ta nie, po zdro wie nie, sła wie nie). Sta no wi se kwen cję 12 ćwi czeń
po łą czo nych w je den cią gły ruch, w któ rej po szcze gól nym po zy cjom
cia ła to wa rzy szą zsyn chro ni zo wa ne z ni mi fa zy od de chu.

Po zy cja 1. Sto imy pro sto – sto py złą czo ne, dło nie zło żo ne
przed klat ką pier sio wą (jak do mo dli twy). Od dy cha my nor mal nie.
Po zy cja 2. Wdech – ra mio na uno si my w gó rę z jed no cze snym wy -
gię ciem tu ło wia do ty łu.
Po zy cja 3. Wy dech – wy ko nu je my skłon tu ło wia do przo du, dłoń -

Po móż so bie sam (3)

In fo li nia: 0800 88 98 98
Dzia ła ca łą do bę. Zo staw swój te le fon, psy cho log
po li cyj ny od dzwo ni.

Psy cho log pod ww. te le fo nem peł ni dy żu ry 
we wtor ki i czwart ki od 14.00 do 20.00.

44.05:Layout 6  4/27/09  5:05 PM  Page 44



maj 2009 r.       POLICJA 997 Trójbój siłowy i wyciskanie sztangi leżąc  SPORT 45

Na ostatnich mistrzostwach Polski
w wyciskaniu sztangi leżąc zdobyła
złoto. Ważąca niespełna 52 kg sierż.
Agnieszka Marciniak-Komorowska
z Warszawy wycisnęła
ciężar 77,5 kg! 

Pra cu je w Policji od trzech i pół ro ku. Po -
cząt ko wo strze gła bez pie czeń stwa war -
sza wia ków, słu żąc w od dzia le pre wen cji,

po tem prze szła do sek cji pg na Pra dze -Pół noc,
a od stycz nia te go ro ku zwal cza prze stęp stwa
go spo dar cze w wy dzia le pg KSP. 

Z WAR SZA WY, CZY LI Z RYK 
Do sto li cy przy je cha ła na stu dia. Tu taj był
już jej uko cha ny – Ja kub Ko mo row ski, któ -
ry… od ra biał w Po li cji woj sko. Po zna li się
jesz cze w szko le śred niej, są ra zem od dwu -
na stu lat. Dwa la ta te mu przy pie czę to wa li
mło dzień czą mi łość, sta jąc na ślub nym ko -
bier cu. Obo je swo je ży cie zwią za li z nie bie -
skim mun du rem. St. sierż. Ko mo row ski
do dziś słu ży w sto łecz nym od dzia le pre wen -
cji i tak że ćwi czy spor ty si ło we. 

Pra cu ją i miesz ka ją w War sza wie, ale gdy
tyl ko mo gą, wy jeż dża ją do ro dzin nych Ryk,
nie wiel kiej miej sco wo ści na Lu belsz czyź nie,
„bo tyl ko tam moż na na praw dę od po cząć”. 

– Od lu te go do grud nia jeź dzi my na ro we -
rach, ro bi my bliż sze i dal sze wy ciecz ki
po oko li cy, a zi mą obo wiąz ko wo wy bie ra my się
na nar ty – uśmie cha się po li cyj na me da list ka.
– Na spół kę z są sia dem pro wa dzę mi ni ho dow -
lę owczar ków nie miec kich. War sza wa mnie
przy tła cza, a tam je stem u sie bie. 

NIE BY ŁO SZKO ŁY TAŃ CA 
Fa scy na cję spor tem ma w ge nach. Oj ciec Jan
tre no wał za pa sy. Pię cio ro dzie ci pań stwa
Mar ci nia ków tak że sta ra ło się zna leźć uj ście
dla mło dzień czej ener gii w spo rcie. 

– W Ry kach nie mia łam wiel kie go wy bo ru
– mó wi po li cyj na sztan gist ka. – Nie by ło

szko ły tań ca ani sztuk wal ki. Dzia ła ła za to
si łow nia, na któ rą cho dzi li bra cia. Pio trek za -
brał mnie na tre ning i po ka zał, na czym po -
le ga wy ci ska nie sztan gi. Mia łam pięt na ście
lat, spró bo wa łam i wszy scy orze kli, że nie źle
mi po szło jak na pierw szy raz. Po dwóch la -
tach za czę łam tre no wać ca ły trój bój. 

I tak już zo sta ło. Agniesz ka od dwu na stu
lat dźwi ga cię ża ry. Jest ży wym przy kła dem
na to, że je że li się chce, moż na za cho wać
dziew czę cą syl wet kę, na wet upra wia jąc tak
– wy da wa łoby się – mę ską dys cy pli nę spor tu.
Od po cząt ku ka rie ry star tu je w tej sa mej ka -
te go rii wa go wej: 48–52 kg. 

Ćwi czy trzy ra zy w ty go dniu. Przed za wo -
da mi tre nin gi trwa ją na wet do czte rech go -
dzin. 

– Po służ bie ja dę na si łow nię i tam
do ósmej wie czo rem in ten syw nie ćwi czę,
tre nin gi są na praw dę bar dzo wy czer pu ją ce,
na nic in ne go nie mam już cza su – mó wi
mun du ro wa mi strzy ni. – Z ko lei po star tach
wię cej ener gii po świę cam na ćwi cze nia ae ro -
bo we i in ter wa ły, aby po pra wić syl wet kę. 

Agniesz ka star tu je w bar wach klu bu MKS
TUR Ry ki, a jej tre ne rem jest Pa weł Nad uk.
W sto li cy go ścin nie ko rzy sta z si łow ni AZS
Po li tech ni ki War szaw skiej, gdzie tre nu je
pod okiem Grze go rza Noc ka, któ ry przy go -
to wu je ją do wszyst kich star tów. 

Słaba płeć?

�
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MUL TI ME DA LIST KA 
Trud no zli czyć wszyst kie spor to we ty tu ły
sierż. Mar ci niak -Ko mo row skiej. Po nad 20 razy
by ła mi strzy nią Pol ski. W 2005 r. zdo by ła brą -
zo wy me dal w mi strzo stwach Eu ro py, na mi -
strzo stwach świa ta w trój bo ju si ło wym też
pla so wa ła się w czo łów ce (raz by ła pią ta i raz
szó sta). 

Ten se zon za czę ła spo koj nie. Na mi strzo -
stwach Pol ski w trój bo ju si ło wym w Kiel cach
na po cząt ku mar ca za ję ła dru gie miej sce.
Pierw sze zdo by ła Pa try cja Jur ga z Ko ścia na,
zresz tą też po li cjant ka, z któ rą Agniesz ka wy -
gry wa ła 3 la ta z rzę du, a któ rą ma my na dzie -
ję przed sta wić w je dy nym z naj bliż szych
nu me rów mie sięcz ni ka. Agniesz ka po trak to -
wa ła to jak po raż kę. 

– Dru gie miej sce mnie nie sa tys fak cjo nu -
je – mó wi ła mi po star cie. – Ćwi czy łam po to,
aby zwy cię żyć! Mo że osła bi ło mnie na głe
zbi ja nie 700 g wa gi przed star tem? Na tre -
nin gach wsta wa łam z cię ża rem 157 kg, na za -
wo dach nie mia łam ty le si ły. 

Pod ko niec mar ca w Mięt nem ko ło Gar wo -
li na od by ły się mi strzo stwa Pol ski w wy ci ska -
niu szta gi le żąc. Po li cjant ka przy wio zła
z nich zło to. 

– To praw da, za ję łam pierw sze miej sce,
ale ze sła bym wy ni kiem – krę ci ła gło wą
po po wro cie. – Na tre nin gu bra łam cię -

żar 82 kg, na za wo dach wy ci snę łam tyl -
ko 77,5 kg. 

Na dru gą lo ka tę w mi strzo stwach Pol ski
w trój bo ju wy star czył wy nik „tyl ko” 357,5 kg
(147 kg w przy sia dzie, 80 w wy ci ska niu i 130
w mar twym cią gu). I to wszyst ko si łą jed nej
pięć dzie się cio ki lo gra mo wej ko bie ty! �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i z ar chi wum sztan gist ki

Policyjna mistrzyni na zawody jeździ zawsze
z mężem i młodszym bratem Adamem, którzy
ją mocno dopingują

Największymi kibicami są jednak jej rodzice,
którzy podczas zawodów dzwonią nawet
kilkanaście razy, aby dowiedzieć się
o aktualne wyniki i wspierać córkę. 
Zdjęcie z MP w 2008 r.

Agnieszka po zajęciu I miejsca
w mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi
leżąc została zgłoszona na mistrzostwa
Europy, które odbędą się pod koniec maja
w Luksemburgu. Teraz policjantka ćwiczy
intensywnie na siłowni

�
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Roz dział 7.
Dwa ga tun ki Po la ków
Na pe ro nie Dwor ca Głów ne go w Po zna niu hu la ła śnież -
na za dym ka.

Drwęc ki nie kwa pił się, by wy siąść z po cią gu, choć
wszy scy in ni pa sa że ro wie z je go prze dzia łu już to zro bi -
li. Po ciąg z War sza wy skoń czył bieg, nie by ło więc po -
wo du się spie szyć. Przy naj mniej jesz cze przez pa rę
mi nut Je rzy mógł po sie dzieć w sa mot no ści, ci szy i cie -
ple, prze żu wa jąc go rycz po raż ki, za nim znaj dzie go kon -
duk tor i wy pro si na wiel ko pol ski mróz.

Moż na by ło opty mi stycz nie uznać, że po fał szy wym
kro ku na Ka wę czyń skiej nad ko mi sarz Je rzy Drwęc ki
spadł na czte ry ła py, ale co ze sła nie, to ze sła nie. Zo stał
znie nac ka wy rwa ny z do mu i roz dzie lo ny z brze mien ną
żo ną, któ rej prze cież nie mógł po wie dzieć wszyst kie go.
W za mian na słu chał się do sy ta wy mó wek bab ci Ire ny,
któ ra – skąd inąd słusz nie – sta nę ła na sta no wi sku, że
w war szaw skiej po li cji pra cu je dość mło dych ka wa le rów
spra gnio nych za sług i go to wych do wszel kich po świę -
ceń, aby przy szły oj ciec ro dzi ny nie mu siał ich wy rę czać.
Na stwier dze nie „służ ba nie druż ba”, bab cia wy bu chła
gnie wem, że się na nim za wio dła. Ma ry sia na rze ka ła
mniej, ale za nią już tę sk nił. Wy cho dzi ło na to, że zna -
jo mi po kpi wa ją cy we so ło z mło de go żon ko sia mie li cał -
ko wi tą ra cję. Pierw sza roz łą ka z żo ną oka za ła się
za ska ku ją co sil nym dy so nan sem emo cjo nal nym. Wy star -
czy ło za le d wie dzie sięć go dzin spę dzo nych w po cią gu
ze świa do mo ścią, że na praw dę dia bli wie dzą, kie dy po -
zwo lą mu do Ma ry si wró cić, aby opa dła Je rze go ir ra cjo -
nal na myśl, że by rzu cić w cho le rę ca łą tę ka rie rę
w po li cji pań stwo wej i na tych miast wra cać do War sza -
wy. W koń cu ka te dra lo gi ki pro fe so ra Łu ka sie wi cza
wciąż na nie go cze ka ła. Star czy ło tyl ko za de kla ro wać
chęć zro bie nia dok to ra tu, a zo stał by przy ję ty jak mar -
no traw ny syn, więc mo że jed nak... Roz sąd niej już by ło
po fi lo zo fo wać so bie w chłop skim sty lu na te mat isto ty
na głych od mian lo su. Że im wy żej i szyb ciej się wej dzie,
tym prę dzej i moc niej moż na spaść na zbi ty pysk...

Do syć te go roz kle ja nia się! Drwęc ki wstał, wziął wa -
liz kę. Na pe ro nie cze kał prze cież je go oso bi sty wy rzut
su mie nia – ko mi sarz Mi chał Wit ko wiak we wła snej oso -
bie, a on jesz cze ka zał mu tam mar z nąć. Jak by ma ło
było ka ca mo ral ne go, w któ ry wpę dzi ła Je rze go bab cia
Ire na za po rzu ca nie na pa stwę lo su mło dej żo ny w sta -
nie bło go sła wio nym, to jesz cze do dat ko wo ko mi sarz
Wit ko wiak wiel ko dusz nie pu ścił w nie pa mięć fakt, że
w War sza wie Drwęc ki wy ka zał się bar dzo wąt pli wą go -
ścin no ścią, ska zu jąc de le ga ta po znań skiej po li cji na 
noc leg w cia snym po ko iku i służ bo wą gar kuch nię
w urzę dzie śled czym, w któ rej, zda niem by wal ców, no -
to rycz nie my lo no po sił ki go to wa ne dla po li cjan tów
z tymi dla zło dziei. W za mian za te atrak cje Wit ko wiak,
do wie dziaw szy się o przy jeź dzie Drwęc kie go, za pro po -

no wał mu stan cję u sie bie i nie chciał słu chać nie po rad -
nych wy mó wek. Po zna niak oznaj mił, że w prze stron nym
pię cio po ko jo wym miesz ka niu odzie dzi czo nym po ro dzi -
cach miesz ka tyl ko z sio strą i star szą słu żą cą, któ ra
na do da tek sy pia w kuch ni, więc miej sca star czy aż nad -
to. I po czu je się oso bi ście do tknię ty, je śli sza now ny ko -
le ga z War sza wy nie sko rzy sta z za pro sze nia... Do dia bła
z tym wszyst kim! (…)

Wspo mnie nie od pły nę ło, a w śnież nej za mie ci za ma -
ja czy ła mę ska syl wet ka.

– Pan nad ko mi sarz Drwęc ki? – roz legł się stłu mio ny
przez wiatr głos Wit ko wia ka.

„Nie, osioł z War sza wy”, chciał po wie dzieć Je rzy, ale
w po rę ugryzł się w ję zyk.

– Wi tam, pa nie ko le go! – wy cią gnął rę kę do po zna -
nia ka.

– Już my śla łem, że pa na prze oczy łem. Za snął pan
w prze dzia le?

– Tro chę... – od parł wy mi ja ją co Drwęc ki.
– Pan pierw szy raz w Po zna niu?
– Tak.
– To pro szę za mną. W do mu cze ka ją już z pa rzy-

bro dą...
– Nie ma to jak ka pu śniak na tę po go dę – dy plo ma -

tycz nie zgo dził się Je rzy.
– Dia bli nada li te sa kra menc kie mro zy! – nie spo dzie -

wa nie ze źlił się Wit ko wiak. – Pra ce przy Pe wu ce le d wie
idą, wszyst kie har mo no gra my się wa lą! Trzy dni te mu
wzy wa li nas do po pę ka nych rur wo do cią go wych przy
Ha li Prze my słu Cięż kie go, bo wy glą da ło tak, jak by
w no cy ja cyś dra nie pod ło ży li dy na mit! A jak by te go
mało, wła śnie wy mar z ły nam to po le w Ale jach Mar cin -
kow skie go. Ni by ka na dyj skie by ły, na zim no od por ne,
a ogrod ni cy mó wią, że wszyst kie do jed nej szlag tra fił!
Te raz, kie dy tyl ko mro zy od pusz czą, trze ba bę dzie jesz -
cze uschłe ki ku ty wy ci nać. Wię cej szkód jak po stę pów!
(…)

Na mo ście, prócz wy cia wia tru, do le cia ły ich za cie kłe
od gło sy sie kier i młot ków, do cho dzą ce z le wej, od za -
chod nie go wy lo tu, z te re nu Tar gów Po znań skich, prze -
kształ ca nych obec nie w Po wszech ną Wy sta wę Kra jo wą.
Z tu ma nów śnie gu wy ła nia ły się chwi la mi kon tu ry wie -
ży Gór no ślą skiej, któ ra co rusz cał ko wi cie nik nę ła w za -
mie ci.

– Jed nak się nie pod da je cie – za uwa żył z uzna niem
Drwęc ki.

– Ni by nie – zgo dził się Wit ko wiak. – Ale to już bez
ma ła trze cie po wsta nie wiel ko pol skie jest! Ma gi strat
pra cu je jak w ob lę żo nej twier dzy, woj sko z mro zem wo -
ju je, a po fa rach mo dlą się o od wilż... Sam pan Bóg ra czy
wie dzieć, czy tym ra zem da my ra dę. Tyl ko tej no cy mie -
li śmy w mie ście osiem śmier tel nych za mar z nięć.

(…) Za raz za mo stem wje cha li w uli cę To wa ro wą,
po czym skrę ci li w pra wo, w Wierz bię ci ce.
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Elektryczne perły
fragmenty 
powieści
kryminalnej 
retro 
Konrada T.
Lewandowskiego
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– I już je ste śmy na mo jej Wil dzie! – oznaj -
mił z du mą Wit ko wiak.

– Cie ka we, bo mo ja Wo la też za czy na się
od uli cy To wa ro wej – za uwa żył Je rzy. (…)

– Ma cie tu mo że jesz cze ja kąś Be ma?
– Też jest na Wil dzie, tyl ko trze ba do brze

po szu kać w oko li cach skrzy żo wa nia Dro gi
Dę biń skiej z Biel ni ki, ale nie każ dy znaj -
dzie... – ko mi sarz uśmiech nął się ta jem ni czo.
– Ja miesz kam przy Szwaj car skiej.

– We Lwo wie i w War sza wie miesz ka łem
przy Be ma – Drwęc ki wyj rzał przez okno.
(…)

Kie dy sta nę li na chod ni ku, Drwęc ki ro zej -
rzał się do oko ła. Za bu do wa by ła ra czej pod -
miej ska. Do my prze waż nie par te ro we
i jed no pię tro we. Ka mie ni ce mia ły naj czę -
ściej dwa, trzy pię tra, nie wię cej niż czte ry.
Te raz wszyst ko to nę ło w le żą cym i wi ru ją -
cym śnie gu.

– Oto dziel ni ca mu zy ków i na uczy cie li –
po wie dział je go prze wod nik.

– Więc co tu ro bi po li cjant? – za gad nął żar -
tem Je rzy.

– Ma ma na uczy ciel ka, oj ciec grał na obo -
ju... – Wit ko wiak uśmiech nął się po raz
pierw szy od po cząt ku ich zna jo mo ści.

– A na czym gra pań ska sio stra?
– Na mo ich ner wach, jak na ar fie. Tę dy,

panie nad ko mi sa rzu! – Skrę ci li w uli cę
Szwaj car ską. (…)

Roz dział 20. W głąb ot chła ni
Gra ba rze wła śnie za czę li od ko py wać trum nę.

Opo dal, na cmen tar nej żwi ro wej alej ce roz -
sta wio no dwa sto ły. Na jed nym roz ło żo no gu -
mo we rę ka wi ce, sło je na pre pa ra ty ana to micz ne,
lan ce ty, pi ły oraz in ne na rzę dzia. Przy dru gim,
prze zna czo nym dla pro to ko lan ta, sie dział aku rat
pro fe sor Grzyw no -Dą brow ski i w sku pie niu ana -
li zo wał do ku men ta cję pierw szej au top sji zwłok.
Co chwi la przez ra mię zer kał mu sto ją cy za nim
sę dzia Hra byk. W chwi li gdy na de szli pro wa dze -
ni przez mun du ro we go Drwęc ki i Wit ko wiak,
trwa ła wła śnie fa cho wa kry ty ka do tych cza so -
wych usta leń po znań skiej po li cji.

– Roz po zna nie prze pro wa dzo no bar dzo su -
mien nie, z iście nie miec ką pe dan te rią –
stwier dził pro fe sor Dą brow ski – ale to wła -
śnie oka za ło się zwod ni cze, sza now ny pa nie
sę dzio.

– Chciał bym zwró cić uwa gę pa na pro fe so -
ra, że na szym głów nym za da niem by ła iden -
ty fi ka cja zwłok, moc no uszko dzo nych przez
gruz i ogień. Przy czy na śmier ci ani płeć ofia -
ry ra czej nie bu dzi ły na szych wąt pli wo ści.

– Ano wła śnie, ano wła śnie... – po ki wał
gło wą me dyk są do wy. – A uło że nie zwłok

na wznak? Sa mo bój cy z re gu ły wkła da ją gło -
wę do ku chen ki ga zo wej, sto jąc na pod ło dze
na czwo ra kach.

– Uzna li śmy, że de nat ka uło ży ła się tak,
jak w trum nie. Być mo że nie by ło to zbyt wy -
god ne, ale sa mo bój ca, speł nia jąc swój czyn,
ra czej o wy go dzie nie my śli. Waż ne, że de -
nat ka ży ła i od dy cha ła ja kiś czas po tym, jak
od krę co no gaz...

– Tak, wi dzia łem ana li zę krwi – ski nął gło -
wą pro fe sor – za war tość tlen ku wę gla po -
twier dza tę dia gno zę. Jed nak na le ża ło
zba dać, czy in ne śla dy nie sto ją w ko li zji
z tym usta le niem.

– Na sta wi li śmy się przede wszyst kim
na iden ty fi ka cję zwłok – po wtó rzył sę dzia
śled czy. – A i sa mo to by ło dość trud ne,
zwłasz cza wo bec bra ku od ci sków pal ców.

– Ta część wa szej pra cy bu dzi mo je naj wyż -
sze uzna nie, sza now ny pa nie sę dzio. Wiem,
że to tu tej sza spe cjal ność i znam pań skie oso -
bi ste osią gnię cia. Mo gę też po chwa lić szcze -
gó ło wość opi su ob ra żeń, któ ry te raz, trzy
mie sią ce po po grze bie, bę dzie wręcz bez cen -
ny. Jed nak w za kre sie do ty czą cym usta le nia
oko licz no ści śmier ci wy stą pi ły wy raź ne
uprosz cze nia. Stwier dzam to z ca łą po wa gą.

– Dzień do bry, pa nie pro fe so rze! – ode -
zwał się Drwęc ki.
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Rozmowa 
z Konradem T. Lewandowskim

Jak do tej pory ukazały się trzy Pańskie
kryminały o nadkomisarzu Jerzym
Drwęckim: Magnetyzer, Bogini z labradoru
i Elektryczne perły. Czy to koniec przygód
niezłomnego warszawskiego policjanta?

– W czerw cu uka że się czwar ta część, Per -
ka lo wy dy buk, roz gry wa ją ca się w Ło dzi,
a obec nie pra cu ję nad pią tym to mem Ślą skie
dzięk czy nie nie. Nad ko mi sarz jesz cze bę dzie
miał co ro bić w War sza wie i II RP.

Pana książki o Drwęckim są porównywane
z kryminałami Marcina Wrońskiego
o lubelskim komisarzu Maciejewskim czy
nawet z serią o Breslau Marka
Krajewskiego.

– Przy znam się, że Wroń skie go nie czy ta -
łem wca le, a co do Kra jew skie go, no cóż, mój
bo ha ter na pew no nie ma nic wspól ne go
z Eber har dem Moc kiem, zwłasz cza je śli
idzie o sto su nek do ko biet. Gdy by w War sza -
wie, gdzie miesz ka i pra cu je Drwęc ki, po ja -
wił się ktoś ta ki jak Mock, na pew no za raz
usta wi ła by się do nie go ko lej ka ofi ce rów żą -
da ją cych sa tys fak cji! 

Jeśli zna się osobiście Wieniawę, Boya,
Tuwima i samego Franca Fiszera,
i przesiaduje z nimi na pięterku
w Ziemiańskiej, trzeba coś sobą
reprezentować. W Pana kryminałach,
poza realiami Warszawy lat 20., sporo też
smaczków literackich.

– Nie chcia łem na pi sać kla sycz nych kry -
mi na łów, ja kich peł no na pół kach. Drwęc ki

nie jest ty po wym bo ha te rem chan dle row -
skim: za ko chu je się, za kła da ro dzi nę, szyb ko
awan su je. Po za tym ma bo ga tą prze szłość
wo jen ną, brał udział w obro nie Lwo wa
i w woj nie pol sko -bol sze wic kiej. Z tych cza -
sów zo sta ła mu sil na nie chęć do oglą da nia
tru pów, co w kry mi nal nej pra cy sta le przy -
spa rza mu kło po tów i przy krych nie spo dzia -
nek. Drwęc ki jest nie do szłym dok to rem
lo gi ki sław nej szko ły war szaw sko -lwow skiej
i wo li ste ryl ną ana li zę akt oraz ra por tów śled -
czych. 

Powiedziałabym, że na tle prawdziwych,
twardych gliniarzy, jak choćby Zygi
Maciejewskiego, komisarz Drwęcki to takie
trochę ciepłe kluchy…

– Ja ko by ły żoł nierz po tra fi bez wa ha nia
za strze lić ban dy tę, ale w kon tak tach z ko bie -
ta mi jest dziec kiem kon we nan sów swo jej
epo ki i szyb ko tra fia pod pan to fel mło dej
żony oraz jej ener gicz nej bab ci Ire ny. W do -
mu ro le się od wra ca ją i to Drwęc ki wciąż jest
o coś po dej rze wa ny i prze słu chi wa ny. Trój -

Dziecię swojej epoki

�
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Po zio mo: 1 – ró ża lub pa prot ka, 4 – skła do wa po życz ki, 7 – klam ra bu dow la na, 12 – w oknie,
15 – przy po mi na kształ tem spłasz czo ne ko ło, 16 – spe cjal ny spo sób od ży wia nia się, 17 – or ga ni -
zo wa ne, by zło wić gru bą zwie rzy nę, 19 – raz spa dła z nie ba, 20 – ze sto li cą w Da masz ku, 21 – me -
ta lo we na czy nie ku chen ne, ole jo wa w sa mo cho dzie, 24 – smak po raż ki, 25 – me ta lo wy łącz nik,
26 – krót ki miecz, 27 – imię mat ki Bo le sła wa Krzy wo uste go, 28 – zbro jow nia, 30 – ko le ga, kum pel,
31 – naj dziel niej szy z ob le ga ją cych Tro ję grec kich wo jow ni ków, 36 – o czło wie ku po ufa le lub lek ce -
wa żą co, 37 – po wzię ty do urze czy wist nie nia, 41 – to wa rzy sze nie, by cie obec nym, 45 – bie gły, rze -
czo znaw ca, 46 – sa mo cho do wy Pol ski np., 47 – czę sto to ozdob nik pod pi su, 48 – ka sza z ma nio ku.
Pio no wo: 1 – tu tra fia ją zbęd ne pli ki, 2 – kwiat lub cu kie rek, 3 – to, co prze ka zy wa ne z po ko le nia
na po ko le nie, 5 – go dy głusz ców, 6 – lot nic two prze sta rza le, 7 – pu bli ka cja cy klicz na, ro dzaj an to -
lo gii, 8 – naj niż szy sto pień w po li cji bry tyj skiej, 9 – pierw szy czło wiek, 10 – by wa – non gra ta, 11 –
nie zde cy do wa na część ze ga ra, 13 – dro go wa to szla ban, 14 – bar dzo ni skie dźwię ki, 18 – trans -
port pro sto z nie ba, 22 – śpie wał w du ecie z Ti ną, 23 – „sło wo” kru ka, 29 – fa cho wiec, 30 – w kor -
pu sie ofi ce rów Po li cji, 32 – jak rze ka pły nie, 33 – ptak czczo ny w sta ro żyt nym Egip cie, 34 – chód
ko nia, 35 – ob szar, na któ rym po li cjant wy ko nu je swo je obo wiąz ki, 37 – wkład w ołów ku, dłu go pi -
sie, 38 – kłę bią się w gło wie, 39 – świa dec two kon tro li tech nicz nej, 40 – ma my już 2009, 42 – otwór,
do któ re go wrzu ca się śmie ci, 43 – ka pi tan Na uti lu sa, 44 – rzu ca groź ny cień na Sy cy lię.

Po roz wią za niu krzy żów ki na le ży od czy tać ha sło, afo ryzm, któ re two rzą li te ry w krat kach ozna czo -
nych w pra wym dol nym ro gu cy fra mi od 1 do 27:

(....................)   (.......................)   (...................................)   (.............................)   (....................................)
1  2  3  4  5        6  7  8  9  10        11  12  13  14  15  16       17  18  19  20  21       22  23  24  25  26  27

BOŻENA CHMIELEWSKA

Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych pod ad re sem re dak cji do
20 maja 2009 r. Wśród Czy tel ni ków, któ rzy na de ślą pra wi dło we roz wią za nia, roz lo su je my na gro dy:
książki Wydawnictwa Dolnośląskiego. 
Na de sła nie przez Czy tel ni ka roz wią za nia ozna cza, że wy ra ża on zgo dę na pu bli ka cję swo je go
imie nia i na zwi ska oraz miej sca za miesz ka nia w razie wy gra nej. Peł ny re gu la min do wglą du 
w re dak cji.

– Wi tam, pa nie nad ko mi sa rzu – pro fe sor
Grzyw no -Dą brow ski wstał, by się przy wi tać.
– Cie szę się, wi dząc pa na w do brym zdro -
wiu. Prze ka za no mi pań skie przy pusz cze nia,
ale na ra zie nie chcę się jesz cze wy po wia dać
na ten te mat – spoj rzał na grób. Ło pa ty już
stu ka ły o trum nę. – Wiem, że nie lu bi pan
tych wi do ków – po wie dział, zni ża jąc głos. –
Zwło ki bę dą w za awan so wa nej fa zie roz kła -
du gnil ne go, tym bar dziej więc nie mu si pan
tu taj być. Prze ka żę pa nu szcze gó ło wy ra port.

– Nie wąt pię, pa nie pro fe so rze, ale cho dzi
o co in ne go. My ślę, że je stem ob ser wo wa ny
przez spraw cę. Wo bec te go chciał bym moż -
li wie sil nie od dzia łać na je go ima gi na cję...

– Jak pan uwa ża, pa nie nad ko mi sa rzu. Tyl -
ko czy pan wy trzy ma?

– Mam chust kę i ocet.
– Mam na dzie ję, że to wy star czy. Bierz my

się do pra cy. (…) �

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Kon rad T. Le wan dow -
ski: Elek trycz ne per ły.
Wy daw nic two Dol no -
ślą skie, Wro cław 2008

war to ścio wa lo gi ka prof. Łu ka sie wi cza, któ -
rą po słu gu je się nad ko mi sarz, w star ciu z ko -
bie cą in tu icją bab ci Ire ny jest zwy kle bez
szans. Wte dy męż czyź ni po tra fi li za bi jać bez
mru gnię cia okiem, ale nie umie li swo bod nie
roz ma wiać z pa nia mi, do kład nie od wrot nie
niż dziś…

Skąd Pan czerpie pomysły i wiedzę
o realiach ówczesnej Warszawy i innych
miast?

– Du żo czy tam, a przy go to wu jąc się do pi -
sa nia kry mi na łów, prze czy ta łem m.in. pod -
ręcz ni ki me dy cy ny są do wej pro fe so rów
Ol brych ta i Wa ch hol za z 1924 r. oraz prof.
Wik to ra Grzy wno -Dą brow skie go, któ ry po ja -
wia się też na kar tach mo ich ksią żek. Pro fe -
sor w la tach 20. nad zo ro wał bu do wę gma chu
Me dy cy ny Są do wej przy ul. Oczki w War sza -
wie. Oprócz no wo cze snych pra cow ni czy sal
wy kła do wych mie ści ły się tam miesz ka nia
dla per so ne lu, w tym pry wat ny apar ta ment
pań stwa Grzy wo -Dą brow skich. Ka mie ni ca
Drwęc kie go stoi na Wo li, gdzie sam miesz -
kam, a od tam tych cza sów, wbrew po zo rom,
wie le się to miej sce nie zmie ni ło. 

Dziękuję za rozmowę. �

ALEKSANDRA WICIK 
zdj. Daria Demidowicz
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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

Totyl ko kwe stia na zew nic twa. Pa -
mię tam ta kie cza sy, kie dy na pół -
kach w skle pach nie by ło ni cze go

po za jed nym ro dza jem octu, a ofi cjal nie
w te le wi zji nikt nie uży wał sło wa „kry zys”.
Mówiło się naj wy żej o „przej ścio wych
trud no ściach w za opa trze niu”. A kie dy
oprócz octu do skle pów tra fia ły znie nac ka
in ne ar ty ku ły (na przy kład ka wa zbo żo wa,
za pał ki i klej „Gu ma arab ska”), ga ze ty na -
tych miast pi sa ły o „po ko na niu przej ścio -
wych trud no ści w za opa trze niu”. A te raz?
W każ dym osie dlo wym skle pi ku: ocet bal -
sa micz ny, jabł ko wy, ry żo wy bia ły, ry żo wy
czar ny, spi ry tu so wy, win ny, a wrzask, że
„kry zys świa to wy”! Chy ba że ak tu al ny stan
go spo dar ki oce nia się na pod sta wie do stęp -
no ści „Gu my arab skiej”? Rze czy wi ście
daw no nie wi dzia łem.

W każ dym ra zie moż na to ja koś de li kat -
niej na zwać. „Chwi lo we za wi ro wa nia”,
„przej ścio we trud no ści”, „krót ko trwa łe
i le d wo od czu wal ne wa ha nia na świa to -
wych ryn kach fi nan so wych”. Zresz tą po co
to roz cią gać na ca ły świat? Wy brać lo so wo
ja kiś re gion i na zwać to, co się te raz dzie -
je, na przy kład „krót ko trwa ły mi i le d wo
od czu wal ny mi wa ha nia mi na ryn kach fi -
nan so wych w oko li cach Brze zin i Ko lu -
szek”. Praw da, że brzmi le piej niż „kry zys
świa to wy”?

To zja wi sko, któ re nie waż ne jak zo sta-
ło by na zwa ne, po dob no ist nie je, wy mu sza
na lu dziach ja kieś dzia ła nia. Przede
wszyst kim trze ba po ka zać, że się oszczę -
dza. Na każ dym po zio mie. Par la ment ogra -
ni cza fi nan so wa nie par tii po li tycz nych,
w kor po ra cjach tnie się wy dat ki na po dró -
że i ciast ka, czę ściej wy łą cza kse ro i jed -
no ra zo we kub ki do ka wy za stę pu je
tra dy cyj ny mi, któ re do umy cia na le ży po
pra cy za bie rać do do mu (bo służ bo wą
wodę się oszczę dza). A wła śnie. Sło wo
„oszczę dza nie” też nie brzmi naj przy jem -
niej. Tyl ko czym je za stą pić? „Ra cjo na li za -
cja”? Nud ne i na dę te. Wi dząc, jak u mnie
wy glą da to zja wi sko, na zwał bym je „pre cy -
zyj niej szym sza sta niem”. Ale to się nie
przyj mie. Już wi dzę pre mie ra i pre zy den -
ta wy gła sza ją cych wspól ne orę dzie (bo to
ta niej niż dwa od dziel ne), w któ rym na -
ma wia ją ro da ków do „pre cy zyj niej sze go
sza sta nia”…

Do czy ta łem, że i w Po li cji szu ka się
oszczęd no ści. Chciał bym pod rzu cić pa rę
po my słów. Za ich sen sow ność nie rę czę,
ale co szko dzi spró bo wać. Na przy kład kaj -
dan ki. Wi dzia łem gdzieś w te le wi zji (bo
na wet je śli uży wam, to się pu blicz nie nie
przy znam) ta kie ob szy te ró żo wym fu ter -
kiem. Moż na się do ga dać z pro du cen tem
tych ga dże tów i wspól nie na tym za ro bić.
Te po li cyj ne dać do ob szy cia i wy po ży czać
w go dzi nach, kie dy nie są uży wa ne w służ -
bie (a to moż na ure gu lo wać – usta lić, że
ak cje z uży ciem kaj da nek od by wa ją się
w go dzi nach 6.00–22.00, a po tem na le ży je
zde po no wać w wy po ży czal ni). Je śli trze ba
by by ło sprze dać tro chę sa mo cho dów służ -
bo wych – nie sprze da wać by le jak, wy sta -
wić na au kcję in ter ne to wą. Je śli każ dy
z ra dio wo zów bę dzie miał cer ty fi kat z in -
for ma cją, kto był nim prze wo żo ny do
aresz tu („Ma sa”, „Kieł ba sa”, „Mor ta de -
la”), na pew no znaj dą się ko lek cjo ne rzy,
któ rzy za pła cą du żo po nad ce nę wy wo ław -
czą. Zresz tą gdy by na wet sprze da wa ny ra -
dio wóz nie miał tak ro man tycz nej hi sto rii,
kto to spraw dzi? Skąd ko lek cjo ner, któ ry
pa rę lat te mu ku pił Ca dil la ca Co upe De -
Vil le DFO 301 z 1960 ro ku, mógł mieć stu -
pro cen to wą pew ność, że jeź dził nim Elvis
Pre sley? Więc co stoi na prze szko dzie, że -
by spró bo wać zli cy to wać „Ra dio wóz KIA
rocz nik 2008, któ rym wie lo krot nie by ła
wo żo na Mo na Li sa”? Nie trze ba od ra zu
ujaw niać, że to pseu do nim miesz ka ją cej
na war szaw skiej Pra dze ne stor ki pół świat -
ka, o któ rej ma wia ją, że by ła na ocz nym
świad kiem po wsta wa nia naj star sze go za -
wo du świa ta. Dla do bra re sor tu nie za wa -
hał bym się rów nież wy sta wić na aukcję
„Srebr ne go nie ozna ko wa ne go VW Pas sa ta
z oko lic No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go,
dzię ki któ re -
mu 8 punk tów
kar nych zła pał
pe wien ar ty sta
ka ba re to wy pi -
su ją cy fe lie to ny
do ma ga zy nu
„Po li cja 997”. �

ARTUR ANDRUS
zdj. 

Andrzej Mitura

Przejściowe trudności 
i chwilowe wahania
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