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.PROWOKACJE.

Sezon na quady
Rozjadą wszystko? – wielu jeżdżących quadami niszczy
przyrodę, sprawiając niemałe problemy służbom porządkowym 
Quady według przepisów – z powodu nieprecyzyjnego prawa
znaczna część tych pojazdów jest niezarejestrowana
Oskarżeni od siedmiu lat
Prawomocnie niewinni – dwaj uniewinnieni policjanci czują się
tak, jakby dostali drugą szansę od życia... po siedmiu latach

.PAMIĘĆ.

Katyń... ocalić od zapomnienia
Dąb aspiranta Adamczyka – jedna ofiara, jeden dąb: do kwietnia
2010 r. ma być posadzonych tyle dębów, ile jest nazwisk 
na liście katyńskiej – 21 473

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.

Podwładni – przełożeni
Kto, kogo? – psychologowie uważają, że u podłoża takich
sytuacji jest zazwyczaj głęboka uraza osobista

.POLICYJNY PITAWAL.

Zabójca milicjantów
Bez skrupułów – listopad 1963 r., Sylweriusz Zdanowicz zastrzelił
dwóch funkcjonariuszy MO

.SPORT.

IX Międzynarodowy Turniej Policji Konnej – Częstochowa 2009
Na koń! – po raz kolejny zwyciężyła KMP w Częstochowie
Kulturystyka kobiet
Alicja w krainie ciężarów – Alicja Matwij, pracownik KWP w
Katowicach, dwukrotna wicemistrzyni Polski w kulturystyce

.ROZRYWKA.

Kryminał sezonowy
Pewnej zimy w Zakopanem – fragmenty powieści sensacyjnej
Jacka Rębacza
Zdarzyło się, więc piszę – rozmowa z autorem 
Okiem satyryka
Artur Andrus pisze wypracowanie o dzielnicowym
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.ŚWIĘTO POLICJI.

24 lipca – 90 lat polskiej policji
Dzieje się jubileuszowo – Radom, Kielce i reszta kraju
Mając mniej, zróbmy więcej – rozmowa 
z gen. insp. Andrzejem Matejukiem

.TYLKO SŁUŻBA.

Logistyka
Nowe mundury – w lipcu co trzeci polski policjant założy
granatowy mundur

.KRAJ.

Rozmaitości
Emerytury – wciąż czekamy; Mistrzostwa Policji w Strzelaniu;
Nasza najlepsza okładka; Kraków ratował najlepiej; Szczeklik
żąda zadośćuczynienia; Wielki rewanż; Opinie o zmianach

.TYLKO SŁUŻBA.

Policjant pierwszego kontaktu
Dzielnicowy potrafi – dla mł. asp. Rafała Stępnia z Pionek nie ma
rzeczy niemożliwych 
Dzielnicowi według badań – większość dzielnicowych jest
zadowolona ze swojej służby, ale brak możliwości awansu
powoduje, że przechodzą do innych pionów
Zewnętrzne źródła finansowania
Unia dla Policji – programów, z których może skorzystać Policja,
jest kilka
Policjant Ruchu Drogowego 2009
Najlepsi na drodze – indywidualnie i drużynowo najlepsi okazali
się reprezentanci KWP w Radomiu
Stres w Policji
Pomóż sobie sam – trening Jacobsona, jedna z technik
relaksacyjnych
Przygotowania do EURO 2012
Spottersi – dzielnicowi od kibiców – mają na stałe pojawić się
w policyjnych strukturach
Nieetatowe, czyli nic na 100 proc. – rozmowa z pierwszym
polskim spotterem podinsp. Krzysztofem Kwiatkowskim
Czerwona taktyka
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – bezprzyrządowe
utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz
podtrzymywanie oddychania i krążenia

.U NAS.

Turniej klas policyjnych
Gromnik rozgromił wszystkich – klasą policyjną roku została
reprezentacja szkoły, o której pisaliśmy w „Policji 997” zdjęcie na okładce Andrzej Mitura
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Z okazji Âwi´ta Policji –

niezwykłego, bo jubileuszowego

i kryzysowego – wszystkim

funkcjonariuszom, pracownikom i ich

rodzinom ˝yczymy wytrwałoÊci i wiary w to, ˝e b´dzie lepiej 
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Tak brzmia ły sło wa hi sto rycz nej już dziś przy się gi, któ re przed
dzie więć dzie się ciu la ty wy po wia da li pierw si pol scy stró że pra -
wa, wstę pu jąc w sze re gi Po li cji Pań stwo wej. No wą for ma cję po -

wo ła no na mo cy usta wy uchwa lo nej przez Sejm Usta wo daw czy RP
24 lip ca 1919 r., ale spra wy bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go
sta ły się prio ry te tem rzą du Ję drze ja Mo ra czew skie go już z chwi lą
uzy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści, w li sto pa dzie 1918 r.

Kwe stią szcze gól nie istot ną by ła ko niecz ność po wo ła nia jed no li -
tej or ga ni za cji po li cyj nej, o za się gu ogól no kra jo wym, w miej sce two -
rzo nych od 1914 r. przez lo kal ne sa mo rzą dy, ad mi ni stra cję
pań stwo wą, a na wet par tie po li tycz ne licz nych ugru po wań pa ra mi -
li tar nych, nie kie dy na wet o cha rak te rze bo jów kar skim i epi zo dycz -
nym. Za mie rzo ny cel uda ło się osią gnąć do pie ro po za koń cze niu
dzia łań wo jen nych.

MI LI CJA LU DO WA PPS
Pierw szej pró by ze spo le nia wszyst kich służb bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go pod jed nym sztan da rem i do wódz twem usi ło wał do ko nać
Jó zef Pił sud ski, tym cza so wy na czel nik pań stwa, któ ry de kre tem 
z 5 grud nia 1918 r. upań stwo wił Mi li cję Lu do wą PPS, two rząc z niej
or gan po rząd ko wo -wy ko naw czy rzą du. W myśl ar ty ku łu 1 te go do -
ku men tu Mi li cja Lu do wa mia ła być or ga ni za cją o cha rak te rze woj -
sko wym, za leż ną bez po śred nio od mi ni stra spraw we wnętrz nych,
po wo ła ną dla ochro ny i za pew nie nia spo ko ju i bez pie czeń stwa lud no ści
miast i wsi oraz wal ki z wszel ki mi prze ja wa mi bez wła du spo łecz ne go.

Jed no cze śnie roz wią za no wszyst kie ochot ni cze i oby wa tel skie
służ by po rząd ko we. Utwo rzo nej Ko men dzie Głów nej Mi li cji Lu do -
wej pod po rząd ko wa no w te re nie ko men dy okrę go we, a tym – po wia -
to we (ob wo do we). Naj niż szy szcze bel sta no wi ły po ste run ki Mi li cji
Lu do wej. 15 grud nia 1918 ro ku po wo ła no ko men dan ta głów ne go 
mi li cji. Zo stał nim ofi cer Le gio nów kpt. Igna cy Bo er ner. 

PO LI CJA KO MU NAL NA
9 stycz nia 1919 ro ku na czel nik pań stwa pod pi sał de kret o or ga ni za -
cji Po li cji Ko mu nal nej, opar tej na jed nost kach Mi li cji Miej skiej. Był
to or gan sa mo rzą du, ma ją cy za za da nie za pew nie nie bez pie czeń stwa
pu blicz ne go oraz wy ko ny wa nie po le ceń władz pań stwo wych i sa mo -
rzą do wych. Wła dzę zwierzch nią nad tą for ma cją prze jął Wy dział Po -
li cyj ny MSW, prze kształ co ny 20 stycz nia 1919 r. w Na czel ną
In spek cję Po li cji Ko mu nal nej pod kie row nic twem Ma ria na Bo rzęc -
kie go. Mi li cję Lu do wą i Po li cję Ko mu nal ną pod po rząd ko wa no wkrót -
ce wspól nej ko men dzie głów nej. Prze trwa ła jed nak tyl ko do
17 czerw ca. W tym cza sie Sejm de ba to wał już nad pro jek tem jed no -
li tej i ogól no pań stwo wej służ by po li cyj nej. W pierw szej wer sji mia ła
to być Straż Bez pie czeń stwa, jed nak więk szość po słów opto wa ła
za Po li cją Pań stwo wą.

PO LI CJA PAŃ STWO WA
24 lip ca 1919 r., za le d wie osiem mie się cy od od zy ska nia nie pod le -
gło ści i sześć od wy ło nie nia pol skie go par la men tu, po sło wie uchwa -
li li usta wę o Po li cji Pań stwo wej. Z tą chwi lą wszel kie jed nost ki
mi li cji, po li cji ko mu nal nej oraz stra że prze sta ły ist nieć. No wa for -
ma cja, zgod nie z za pi sem usta wo wym, by ła or ga nem wy ko naw czym
władz pań stwo wych oraz sa mo rzą do wych od po wie dzial nych za ochro nę
bez pie czeń stwa, spo ko ju i po rząd ku pu blicz ne go. Zor ga ni zo wa na i wy -
szko lo na na wzór woj sko wy pod le ga ła mi ni stro wi spraw we wnętrz -
nych. Jej struk tu rę or ga ni za cyj ną przy sto so wa no do po dzia łu
ad mi ni stra cyj ne go kra ju. Jed nost ka mi nad rzęd ny mi by ły ko men dy
okrę go we, któ rym pod le ga ły ko men dy po wia to we, ko mi sa ria ty oraz
po ste run ki gmin ne. Na cze le po li cji stał jej ko men dant głów ny.

Na mo cy no wej usta wy utwo rzo no po cząt ko wo 6 okrę gów po li cyj -
nych: war szaw ski, łódz ki, kie lec ki, lu bel ski, bia ło stoc ki i m.st. War -
sza wy. Pierw szym ko men dan tem głów nym PP zo stał Wła dy sław
Hen szel (po przed nio ko men dant Po li cji Ko mu nal nej i Mi li cji Lu do -
wej). Stan li czeb ny ów cze snej for ma cji wy no sił 723 funk cjo na riu szy
wyż szych i 27 447 niż szych. 

� � �

Dzie je pol skiej Po li cji to, nie ste ty, nie ro man tycz ne sto ry o pa nu
po ste run ko wym i psie Cy wi lu. W bo ga tej bio gra fii po li cyj nej for ma cji
wię cej jest prze la nej krwi, cier pień i tra ge dii niż dni ra do snych. Naj -
lep szy te go do wód to sta ty sty ka po le głych funk cjo na riu szy. Po le głych
za rów no pod czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych, w imię po -
sza no wa nia pra wa i wal ki z prze stęp czo ścią, jak i tych be stial sko uni -
ce stwio nych w la tach czter dzie stych ubie głe go wie ku za sa mą tyl ko
przy na leż ność do gra na to wej ar mii. 

Dziś, świę tu jąc dzie więć dzie się cio le cie pol skiej Po li cji, ma my
szcze gól ną oka zję do przy po mnie nia syl we tek i po staw na szych po -
przed ni ków, któ rym przy szło two rzyć zrę by pol skiej pań stwo wo ści
w nie po rów na nie bar dziej nie bez piecz nych cza sach. Już kil ka dzie siąt
lat te mu chy lo no przed ni mi gło wy, pi sząc o „pięk nej po li cyj nej kar -
cie”. Nie szczę dzo no przy tym pa te tycz nych sfor mu ło wań. Świę to
dzi siej sze – pi sa ła w la tach 30. „Ga ze ta Po ran na” – nie jest li tyl ko świę -
tem po li cyj nem. Jest to uro czy stość, w któ rej spo łe czeń stwo ca łe win no
zło żyć na le ży ty hołd tym, któ rzy w tru dzie i zno ju, czę sto kroć z na ra że -
niem ży cia, pra cu ją nad utrwa le niem i za bez pie cze niem pod staw ła du,
po rząd ku i spo ko ju pu blicz ne go. W hoł dzie tym jed no czą się wszyst kie
odła my spo łe czeń stwa pol skie go, któ re na uczy ło się już wi dzieć w po li -
cjan cie pol skim god ne go za ufa nia i sza cun ku współ o by wa te la, peł nią ce -
go trud ną i od po wie dzial ną służ bę, nie zbęd ną dla do bra, bez pie czeń stwa
i ca ło ści Rze czy po spo li tej.

Czy dziś Świę to Po li cji jest od czy ty wa ne ina czej? �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
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Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa
Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa
Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu,

przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy
przełożonych wykonać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż.

90 LAT POLSKIEJ POLICJI
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Ra dom...
Ob cho dy 90. ju bi le uszu po -

wsta nia Po li cji roz po czę ły się 
2 ma ja br. w Ra do miu.

Pod czas uro czy sto ści KMP do -
sta ła sztan dar, a na ra dom skim
ryn ku od by ła się re kon struk cja 
hi sto rycz na. W za trzy ma niu
„przed wo jen ne go” kie szon kow ca
uczest ni czył gen. insp. An drzej

Ma te juk, od by ła się również ob ła wa na prze stęp ców. 
Wy da no też książ kę, któ ra opi su je 90 lat ra dom skiej po li cji.

W Mu zeum im. Jac ka Mal czew skie go otwar to dwie hi sto rycz -
ne wy sta wy, któ re moż na oglą dać do koń ca sierp nia. �

Ra fał Je żak 
zdj. au tor

BIA ŁY STOK
3 lip ca
V za wo dy strze lec kie o pu char ko men dan -
ta wo je wódz kie go Po li cji.

BYD GOSZCZ
29 czerw ca–30 wrze śnia
Wy sta wa po świę co na hi sto rii pol skiej 
Po li cji.
To ruń
18 lip ca
Nada nie sztan da ru KMP. Za koń cze nie ple -
bi scy tu „Ga ze ty Po mor skiej” na naj po pu -
lar niej sze go po li cjan ta woj. po mor skie go. 

GDAŃSK
24 lip ca
Fe styn dla miesz kań ców Trój mia sta;
w pro gra mie: pre zen ta cja sprzę tu i wy po -
sa że nia po li cyj ne go, po ka zy tech nik in ter -
wen cji, kon kur sy. 
By tów
Fe styn dla miesz kań ców mia sta na dzie -
dziń cu Zam ku By tow skie go; w pro gra mie
po ka zy sprzę tu i umie jęt no ści funk cjo na -
riu szy KPP, kon kur sy spraw no ścio we i wie -
dzy po li cyj nej dla dzie ci i mło dzie ży. 

GO RZÓW WLKP.
28 lip ca 
Wo je wódz kie ob cho dy Świę ta Po li cji,
nada nie sztan da ru KMP w Go rzo wie Wlkp.

KA TO WI CE
24–25 lip ca
Dwu dnio wy ma ra ton fil mo wy „Świa to wid
w mun du rze”, wy sta wa umun du ro wa nia

Po li cji Pań stwo wej, wy sta wa fo to gra ficz na
„Po li cja na prze strze ni lat”. 
25 lip ca
Ro dzin ny fe styn; w pro gra mie: ple ne ro wa
kam pa nia edu ka cyj na „Sie cia ki na wa ka -
cjach”, po kaz sprzę tu po li cyj ne go oraz
spraw no ści, przed wo jen ne pa tro le na uli -
cach, pre zen ta cja po ste run ku PP. 

LU BLIN
16 lip ca
Mecz pił ki noż nej Po li cja – Pań stwo wa
Straż Po żar na o pu char KWP.

ŁÓDŹ
19 lip ca
Im pre za ple ne ro wa „Stuk nę ła nam
90-tka”; w pro gra mie m.in. wy bo ry miss
i mi ste ra Po li cji 2009, pre zen ta cja no we go
umun du ro wa nia, kon kur sy strze lec kie, po -
kaz tre su ry psów służ bo wych, po li cyj ni
hob by ści, kon cer ty ze spo łów.
21 lip ca
Otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej „Po li cja
wczo raj i dziś”;
Po kaz musz try pa rad nej.

OLSZ TYN
3 lip ca
VII Za wo dy Strze lec kie o Pu char KWP
w Olsz ty nie z udzia łem re pre zen ta cji sa -
mo rzą dów lo kal nych.
12 lip ca
Rajd ro we ro wy „Ja dę, nie tan ku ję”, 
po ka zy sprzę tu po li cyj ne go oraz spraw-
no ści dzia ła nia SPAT, gry i za ba wy dla
dzie ci.

PO ZNAŃ
Wą gro wiec
4 lip ca
„Fe styn Cy ster ski”; w pro gra mie m.in. po -
kaz sprzę tu po li cyj ne go, tre su ry psów
służ bo wych i dzia łań an ty ter ro ry stycz -
nych.
Ka lisz
23 lip ca
Otwar cie wy sta wy „90 lat Po li cji”. 

SZCZE CIN
Bia ło gard
17 lip ca
„Mia stecz ko po li cyj ne” dla miesz kań ców
pow. bia ło gardz kie go; w pro gra mie m.in.
po kaz sprzę tu po li cyj ne go i służb po krew -
nych, tre su ra psów służ bo wych.

SZKO ŁA PO LI CJI W SŁUP SKU
Ust ka
1 sierp nia
Mię dzy na ro do wy Pół ma ra ton Po li cyj ny
na tra sie Słupsk – Ustka.

WAR SZA WA
15 lip ca
Otwar cie wy sta wy w KSP.
26 lip ca
Cen tral ne ob cho dy na pl. Pił sud skie go.

WRO CŁAW
3 lip ca
Fe sti wal or kiestr po li cyj nych.

wię cej na www.ga ze ta.po li cja.pl
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Bę dzie się dzia ło!
(wy bór im prez to wa rzy szą cych ob cho dom 90. rocz ni cy pol skiej Po li cji)

90 LAT POLSKIEJ POLICJI

Kiel ce
19 i 20 czerw ca świę to wa no w Kiel -

cach. Od by ła się tam ogól no pol ska kon -
fe ren cja na uko wa „Po li cja Pań stwo wa
w la tach 1919–1945”, a na pla cu Ar ty -
stów za gra ła re pre zen ta cyj na or kie stra
KSP. Musz tra pa rad na w stru gach desz -
czu wzbu dzi ła aplauz miesz kań ców. 

Pa mięć po li cjan tów po mor do wa nych
w 1940 ro ku uczczo no pod czas mszy
w kie lec kiej ka te drze i na wie czor nym Ape lu Pa mię ci, a na le śnej po la nie
Wy kus, w par ty zanc kim obo zie – pa mięć mjr. Ja na Piw ni ka „Po nu re go”,
pa tro na świę to krzy skiej po li cji. 

Miesz kań cy Kielc bę dą wspo mi nać ob cho dy ju bi le uszu ja ko dzień,
w któ rym na osie dlu „Na Sto ku” otwar to no wy ko mi sa riat. �

KWP w Kiel cach
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Święto Policji mamy w tym roku szczególne: jubileuszowe
i kryzysowe. Czego szef Policji życzy podwładnym z tej okazji?

– To Świę to Po li cji jest na pew no szcze gól ne. Nie z po wo du
świa to we go kry zy su eko no micz ne go, ale z po wo du 90. rocz ni cy
po wsta nia po li cji pol skiej. To do bry mo ment, by przy po mnieć 
so bie hi sto rię for ma cji, któ ra od chwili po wsta nia sta ra ła się słu -
żyć spo łe czeń stwu. I do bry czas, by od dać ho nor wszyst kim po li -
cjan tom, któ rzy stra ci li ży cie w wal ce z prze stęp ca mi, oraz tym,
któ rzy zgi nę li tyl ko dla te go, że by li pol ski mi po li cjan ta mi. Mam tu
na my śli ofia ry Ka ty nia i Mied no je. To rów nież do bry mo ment, by
po dzię ko wać wszyst kim po li cjan tom za ich trud ną pra cę, za za an -
ga żo wa nie i wy trwa łość w re ali za cji ocze ki wań spo łecz nych w za -
kre sie bez pie czeń stwa.

Ży czę wszyst kim po li cjan tom i pra cow ni kom Po li cji du żo zdro wia,
jak naj mniej oso bi stych kło po tów i sa tys fak cji z peł nio nej służ by i wy -
ko ny wa nej pra cy. 

Przy tej oka zji chciał bym po dzię ko wać wszyst kim miesz kań com
Pol ski za to, że wy so ko oce nia ją pra cę swo jej po li cji. Że ma ją do niej
tak wy so kie za ufa nie. Oce na spo łecz na jest dla nas, po li cjan tów, naj -
waż niej sza i na dal bę dzie my ro bić wszyst ko, by nie za wieść ocze ki -
wań. 

Nie uciekniemy jednak od kryzysu. 

– O świa to wym kry zy sie go spo dar czym mu si my pa mię tać co dzien -
nie, aby bar dzo – pod kre ślił bym to sło wo: bar dzo – ra cjo nal nie go -
spo da ro wać po sia da ny mi środ ka mi fi nan so wy mi. Jest to okres, któ ry
zmu sza nas do szu ka nia no wych roz wią zań i do mo dy fi ka cji do tych -
cza so wych dzia łań. Koń czą ce się pierw sze pół ro cze po twier dza, że
dzię ki de ter mi na cji po li cjan tów i ich prze ło żo nych utrzy mu je my wy -
so ki po ziom bez pie czeń stwa, sku tecz nie zwal cza my prze stęp czość
zor ga ni zo wa ną, ogra ni cza my prze stęp czość po spo li tą, tę naj bar dziej

do kucz li wą. Ro śnie sku tecz ność w usta la niu i za trzy my wa niu spraw -
ców prze stępstw. 

W ra mach po sia da nych środ ków re ali zu je my za ło żo ne prio ry te ty
fi nan so we. Zo sta ły wy pła co ne naj waż niej sze zo bo wią za nia, któ re do -
ty czy ły wszyst kich po li cjan tów: pod wyż ka pen sji, trzy nast ka i mun -
du rów ka. 

Policjanci narzekają, że nie są realizowane należne im świadczenia,
takie jak dopłata do wypoczynku, za dojazd do miejsca pełnienia
służby czy równoważniki za remont albo brak mieszkania.

– Są opóź nie nia w re ali za cji tych świad czeń. Przy ję li śmy za sa dę,
że do dat ki te w pierw szej ko lej no ści wy pła ca my tym, któ rzy są w naj -
trud niej szej sy tu acji fi nan so wej. Po zo sta łym po li cjan tom ure gu lu je -
my wy pła ty w mia rę po sia da nia środ ków fi nan so wych. Zda ję so bie
spra wę, że ta sy tu acja nie po koi po li cjan tów, ale dzię ku ję im za to, że
pod cho dzą do tych pro ble mów spo koj nie. Ja ka bę dzie dru ga po ło wa
te go trud ne go ro ku? Zo ba czy my. Gdy ba nie jest nie po waż ne. Za pew -
niam, że ana li zu je my i mo ni to ru je my sy tu ację, by w od po wied nim
mo men cie pod jąć opty mal ne de cy zje. Nie za po mi naj my, że mi mo
spo wol nie nia re ali za cji usta wy mo der ni za cyj nej na dal re mon tu je my
obiek ty, od da je my no we ko mi sa ria ty, przy by wa no wych sa mo cho dów,
ku pu je my wy po sa że nie, la da dzień na uli ce wyj dą po li cjan ci w no -
wych mun du rach. 

Okres kry zy su wy ma ga jed nak od nas więk szej ak tyw no ści, a nie
tyl ko przy glą da nia się te mu, co się dzie je do oko ła. Niech na szą mo -
ty wa cją do dzia ła nia bę dą sło wa, któ re usły sza łem od sze fa fir my Mi -
cro soft, Ste ve'a Ballme ra: Ma jąc mniej, zrób my wię cej. Ta idea
to wa rzy szy ła mu, od kąd za czął kie ro wać fir mą. Wspo mniał o niej, kie -
dy pol ska Po li cja pod pi sy wa ła, ja ko czwar ta na świe cie, umo wę
na opro gra mo wa nie do zwal cza nia pe do fi lii w in ter ne cie. 

Będą jakieś prezenty na Święto Policji? Czy należy zapomnieć
o nagrodach?

– Je stem zwo len ni kiem za sa dy, że na gro dy na le żą się tym, któ rzy
na nie za słu ży li. Ko men dan ci wo je wódz cy ko rzy sta ją z fun du szu pre -
mio we go w róż nym stop niu. Wie lu pod cho dzi do nich w spo sób bar -
dzo ry go ry stycz ny. Z oka zji Świę ta Po li cji wy ra zi łem zgo dę, by
na gro dy do sta ła więk sza licz ba po li cjan tów i pra cow ni ków. Oczy wi -
ście po do głęb nej oce nie ich pra cy. Je że li tyl ko do 24 lip ca nic się
w na szym skrom nym bu dże cie nie zmie ni, na kon ta ko mend wo je -
wódz kich wpły ną sto sow ne za si le nia. 

Ży czę wszyst kim wię cej opty mi zmu, życz li wo ści, uśmie chu, i to
nie tyl ko dla naj bliż szych. �

Dzię ku ję za roz mo wę.

zdj. An drzej Mi tu ra

ŚWIĘTO POLICJI POLICJA 997       lipiec 2009 r.6

Mając mniej, 
zróbmy więcej

Z gen. insp. An drze jem Ma te ju kiem, 
ko men dan tem głów nym Po li cji, 
roz ma wia Ire na Fe do ro wicz.
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W lipcu co trzeci polski policjant
założy granatowy mundur. Ten,
o którego powstawaniu
„Policja 997” informowała
od grudnia 2006 r. Jak się
sprawdzi? Będziemy śledzić. 

Gra na to we let nie mun du ry od wio sny le -
ża ły w ma ga zy nach szkół Po li cji i w ma -
ga zy nach KGP. W czerw cu za czął się

pi lo taż dys try bu cji, a peł ną pa rą ru szy ła ona
w po ło wie ma ja, kie dy opu bli ko wa no mi ni -
ste rial ne roz po rzą dze nie. 

Pra wie 30 ty się cy kom ple tów let nie go
umun du ro wa nia mu sia ło tra fić do użyt kow -
ni ków w cią gu kilku ty go dni. Dys try bu cja
od by wa ła się w za sa dzie ko re spon den cyj nie.
Po li cjan ci po da wa li swo je wy mia ry, w ma ga -
zy nach kom ple to wa no ze sta wy, stam tąd
w fo lio wych wor kach trans por to wa no je
do ko mend wo je wódz kich. 

– Wzo ro wa li śmy się na dys try bu cji re ali zo -
wa nej przez po li cję nie miec ką – mó wi pod -
insp. To masz Ko wal czyk, dy rek tor Biu ra
Lo gi sty ki Po li cji KGP. – Tam funk cjo na riu -
sze za ma wia ją ele men ty umun du ro wa nia
elek tro nicz nie. U nas dys try bu cja nie jest
jesz cze zin for ma ty zo wa na, ale chce my przy -
zwy cza ić po li cjan tów do pre cy zyj ne go po da -
wa nia roz mia rów. Roz da jąc mun du ry

tra dy cyj nie, dzien nie wy dział za opa trze nia
mógł ob słu żyć 10–20 osób. Te raz – 20 na go -
dzi nę.

Na po czą tek no we mun du ry do sta ła dro -
gów ka, dziel ni co wi i po li cjan ci pa tro lo wo -in -
ter wen cyj ni. 

W czerw cu nasz re por ter ob ser wo wał,
jak no we mun du ry wy da wa no. W ma ga zy -
nach pa ko wa no pa kie ty, czy li wor ki.
W każ dym po win no zna leźć się 13 ele -

lipiec 2009 r.       POLICJA 997 Logistyka  TYLKO SŁUŻBA 7

No we mun du ry

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 20 ma ja 2009 r. w spra wie umun du ro wa nia po li cjan tów, Dz.U. 2009 nr 90, poz. 738

http://isip.sejm.gov.pl/se rvlet/Se arch?to do=fi le&id=WDU 20090900738&ty pe=2&na me=D20090738.pdf

men tów: czap ka, 2 ko szu le z krót kim i 2
z dłu gim rę ka wem, spodnie, pas i pas
głów ny, swe ter, kurt ka, ko szul ka i bok ser -
ki, bu ty ca ło rocz ne. Je śli coś się w pa kie cie
nie zga dza, w cią gu sied miu dni trze ba to
zgło sić w wy dzia le za opa trze nia.

W jed nost kach pa kie ty od bie ra no i wte dy
moż na by ło no we mun du ry przy mie rzyć
(na zdję ciu sto łecz ny Wy dział Ru chu Dro go -
we go). Zdzi wie nie po li cjan tów dro gów ki bu -
dzi ły bu ty ty pu sko czek. Do tąd no si li
pół bu ty. Zdu mie nie wy wo ły wa ły bok ser ki –
że ta kie wiel kie i dłu gie. Ktoś do stał za duże
spodnie, a ktoś in ny czte ry ko szu le z dłu gim
rę ka wem, za to żad nej z krót kim. 

No we mun du ry by ły wpraw dzie te sto wa -
ne, ale te raz do pie ro przej dą chrzest
bo jo wy. 

W ko lej nych nu me rach „Po li cji 997”
bę dzie my o nich pi sa li. Cze ka my
na opi nie użyt kow ni ków na: ga ze -
ta@po li cja.gov.pl. �

IRE NA FE DO RO WICZ
zdj. An drzej Mi tu ra

Pakowanie

Rozdawanie

Przymierzanie

Ale pięknie!
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Mi strzo stwa Po li cji w Strze la niu
30 ma ja w ka to wic kiej SP od by ły się Mi strzo stwa Po li cji w Strze -

la niu, zor ga ni zo wa ne przez Za kład Wy szko le nia Spe cjal ne go Szko ły
Po li cji w Ka to wi cach. Tur niej od by wał się pod pa tro na tem ho no ro -
wym ko men dan ta głów ne go Po li cji, fun da to ra pu cha rów dla zwy cięz -
ców. W za wo dach wzię ło udział 38 po li cjan tów i 9 dru żyn.

Pierw sze miej sce in dy wi du al nie za jął Ja nusz Sko so las z KWP
w Gdań sku, dru gie Adam Mo raw ski z CSP w Le gio no wie, a trze cie
Ro bert Ha nas rów nież z gdań skiej KWP.

W kla sy fi ka cji dru ży no wej pierw sze miej sce zdo by li strzel cy z KWP
w Gdań sku. Tuż za ni mi upla so wa ły się dru ży na KWP w Ka to wi cach
i re pre zen ta cja ka to wic kiej SP. Wśród ko biet zwy cię ży ła Mo ni ka Sze -
re me ta ze ślą skiej KWP. 

Dzię ki wspar ciu fi nan so we mu Za rzą du Głów ne go i Za rzą du Szkol -
ne go NSZZP naj lep si strzel cy w kra ju, oprócz pu cha rów, otrzy ma li
też atrak cyj ne na gro dy rze czo we. �

zdj. Je rzy Ster czew ski

Na sza naj lep sza okład ka
In ter nau ci wy bra li naj lep szą spo śród 50

okła dek „Po li cji 997”. Czy tel ni cy od da -
li 354 gło sy, z cze go więk szość (58)
na okład kę nr 41 z sierp nia 2008 r. O dru -
gą lo ka tę wal ka trwa ła do sa me go koń ca –
osta tecz nie na dru gim miej scu, z 41 gło sa -
mi, zna la zła się okład ka nr 2 (maj 2005 r.),
a na trze cim okład ka nr 8 (li sto pad 2005 r.,
40 gło sów).

Zwy cięz ca okład ko wy to, jak że by ina czej, re for ma eme ry tal na, dru -
gie miej sce to ka dry, a trze cie – bu dżet Po li cji. Wy bór tych wła śnie
okła dek uka zu je, ja kie pro ble my po ru sza ne na ła mach „Po li cji 997”
czy tel ni cy uwa ża ją za naj waż niej sze. Bar dzo dzię ku je my za wszyst kie
od da ne gło sy i obie cu je my wię cej po dob nych sond na na szej stro nie:
ga ze ta.po li cja.pl �.

AW

Kra ków ra to wał naj le piej
Re pre zen ta cja ma ło pol skiej po li cji zwy cię ży ła w V Mi strzo stwach

Pol ski w Ra tow nic twie Me dycz nym i Dro go wym – by ła naj lep sza
w ka te go rii BLS (ze spół bez ra tow ni ka me dycz ne go), a w kla sy fi ka -
cji ge ne ral nej za ję ła II miej sce. Pierw sze zdo by li ra tow ni cy z biesz -
czadz kie go GOPR, a trze cie – ka de ci Szko ły Aspi ran tów Po żar nic twa
w Kra ko wie.

Mi strzo stwa zor ga ni zo wa ły kra kow ski In sty tut Ra tow nic twa Me -
dycz ne go, ma ło pol ska Ko men da Wo je wódz ka PSP i Zwią zek Ochot -
ni czych Stra ży Po żar nych. Udział w nich wzię ło bli sko 250
za wod ni ków; w skład 56 ze spo łów wcho dzi li pra cow ni cy po go to wia,
stra ży po żar nej, po li cji i or ga ni za cji spo łecz nych zaj mu ją cych się ra -
tow nic twem z Pol ski, Li twy, Ser bii, Wę gier, Czech i Tur cji. 

Czte ro dnio we za wo dy od by wa ły się w Ku ro wie (Be skid Ma ły i Ży -
wiec ki), na po gra ni czu Ma ło pol ski i Ślą ska. Ma ło pol ską po li cję re -
pre zen to wa li: mł. asp. To masz Mar gie lew ski, st. sierż. Grze gorz
Wło dar czyk, sierż. Mar cin Ba naś i st. post. Je rzy Mrów ka. �

KP

Nowe władze stowarzyszenia
26 ma ja 2009 r. wy bra no no we wła dze War szaw skie go Sto wa rzy -

sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939. Pre ze sem za rzą du zo stał Ste fan Na -
rew ski, wi ce pre ze sem Be ata Przy by szew ska -Ku ja wa, se kre ta rzem
Ma rek Ko wa lik, a skarb ni kiem Eu ge nia Flo rek. Do za rzą du ja ko
człon ko wie we szli tak że: Kry sty na Bry dow ska, An drzej Mo nar ski
i Mi chał Wy kow ski. Do tych cza so wy pre zes Ta de usz Ko non zo stał
pre ze sem ho no ro wym WSRP 1939. �

P. O.

KRAJ Rozmaitości POLICJA 997       lipiec 2009 r.8

Eme ry tu ry – wciąż cze ka my
Nie ma jesz cze osta tecz nych usta leń do ty czą cych no wych za -

sad na li cza nia eme ry tur mun du ro wych. Na po cząt ku czerw ca wi -
ce mi ni ster Adam Ra pac ki spro sto wał in for ma cję, ja ko by
mi ni mal ny staż upraw nia ją cy do odej ścia na eme ry tu rę wy no sił
25 lat. Ze spół przy go to wu ją cy re for mę usta lił, że okres ten wy no -
sić bę dzie 20 lat. Usta wa ma wejść w ży cie w 2011 r., a funk cjo -
na riu sze bę dą cy w służ bie w mo men cie jej wpro wa dze nia
za cho wa ją do tych cza so we upraw nie nia eme ry tal ne. Bę dą jed nak
mie li moż li wość wy bo ru mię dzy no wym a sta rym sys te mem.

Na li ście roz bież no ści po zo sta je wciąż spo sób na li cza nia pod -
sta wy wy mia ru eme ry tu ry – stro na rzą do wa ocze ku je, że bę dzie
to śred nia z ostat nich trzech lat pra cy, związ ki chcą za cho wać
obec ne roz wią za nie (z ostat nie go mie sią ca). W kwe stii moż li wo -
ści łą cze nia świad czeń eme ry tal nych z ren tą in wa lidz ką przy zna -
ną w związ ku ze służ bą obie stro ny zga dza ją się, że zwięk sze nie
eme ry tu ry z ty tu łu in wa lidz twa dla funk cjo na riu szy przy ję tych
po wej ściu w ży cie no wej usta wy po win no wy ni kać z prze pi sów,
któ re szcze gó ło wo okre ślą ka te go rię in wa lidz twa i za sa dy orzecz -
nic twa. �

PK 

Zmia ny w Po li cji – opi nie
Li sty, któ re na pły wa ją pod elek tro nicz ny ad res re dak cji, prze ka -

zu je my insp. An drze jo wi Tre li, za stęp cy ko men dan ta głów ne go
Po li cji ds. lo gi sty ki. Wszyst kie są ana li zo wa ne, a ich frag men ty
opu bli ku je my w ko lej nych nu me rach „Po li cji 997”. Na opi nie
na te mat zmian w funk cjo no wa niu Po li cji w kry zy sie cze ka my
pod ad re sem: ga ze ta@po li cja.gov.pl. �
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Wła dy sław Szcze klik, by ły ko men dant po -
wia to wy w Biel sku -Bia łej, bo ha ter kil ku na -
szych ar ty ku łów (6/2005, 1/2008 i 8/2008),
zło żył do Są du Okrę go we go w Lu bli nie
wnio sek o od szko do wa nie za nie słusz ne
aresz to wa nie, krzyw dy mo ral ne i zła ma nie
ka rie ry w Po li cji. 

W ro ku 2001 po mó wio ne mu przez prze -
stęp cę Szcze kli ko wi lu bel ska pro ku ra tu ra
przed sta wi ła za rzut przy ję cia ko rzy ści ma jąt -

ko wej i kon tak tów ze świa tem prze stęp czym.
Insp. Wła dy sław Szcze klik był wów czas 
jed nym z kan dy da tów na sta no wi sko ko men -
dan ta wo je wódz kie go. Zo stał za wie szo ny
w służ bie, a w ro ku 2002 aresz to wa ny. Po pię -
ciu mie sią cach zo stał zwol nio ny z aresz tu
za wy so ką kau cją. Pro ces trwał 6 lat. Oskar żo -
ny sam zbie rał do wo dy swo jej nie win no ści. 

Spra wa by ła przed mio tem wie lu pu bli ka cji
pra so wych i re por ta ży te le wi zyj nych, zaj mo -
wa ła się nią Hel siń ska Fun da cja Praw Czło -
wie ka. Obroń cy Szcze kli ka, m.in. nie daw no
zmar ły prof. Zbi gniew Hoł da i prof. Jan Wi -
dac ki, wie lo krot nie wska zy wa li na błę dy ak -
tu oskar że nia i złą wo lę pro ku ra tu ry.

W 2007 r. Wła dy sław Szcze klik zo stał
unie win nio ny, pro ku ra tu ra jed nak za skar ży -
ła wy rok. W 2008 ro ku sąd okrę go wy osta -
tecz nie oczy ścił Szcze kli ka z za rzu tów,
a pro ku ra tu rom pro wa dzą cym spra wę za rzu -
cił nie dbal stwo i błę dy w po stę po wa niu, 
po mi ja nie do wo dów ko rzyst nych dla oskar -
żo ne go, a na wet to, że w za mian za ze zna nia
ob cią ża ją ce Szcze kli ka obie ca no jed ne mu ze
świad ków umo rze nie pro wa dzo nych prze -
ciw ko nie mu po stę po wań. 

„Ta spra wa po ka zu je sła bość pol skie go
wy mia ru spra wie dli wo ści, po chop ne za rzu -
ty, nie udol ność w pro wa dze niu śledz twa,
prze wle kłość po stę po wań, a zwłasz cza nie -
do sta tecz ną kon tro lę nad pra cą pro ku ra tu -
ry. To mu si ulec sys te mo wej zmia nie –
mó wił na ła mach „Po li cji 997” prof. Zbi -
gniew Hoł da.

Po upra wo moc nie niu się wy ro ku Szcze -
klik zo stał przy wró co ny do służ by na etat
rów no rzęd ny z zaj mo wa nym przed po sta -
wie niem mu za rzu tów i wy rów na no mu ob -
ni żo ne przez okres za wie sze nia upo sa że nie.
Obec ni prze ło że ni nie zna leź li jed nak dla
nie go sa tys fak cjo nu ją ce go miej sca w służ bie
i w ma ju te go ro ku Wła dy sław Szcze klik
pod jął de cy zję o odej ściu na eme ry tu rę. �

ELŻ BIE TA SI TEK

Wiel ki 
re wanż

Mecz pił kar ski gwiaz dy
kon tra Po li cja otwo rzy te go -
rocz ne ob cho dy Świę ta 
Po li cji w sto li cy. 22 lip ca 
re pre zen ta cje spo tka ją się
na sta dio nie Gwar dii
o 17.00. Do chód z im pre zy
bę dzie prze zna czo ny na
rzecz Fun da cji Po mo cy
Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan -
tach. 

Dru ży nę po li cjan tów po pro wa dzą tre ne rzy
An drzej Strej lau i An drzej „Puł kow nik” 
Ku czyń ski. Pod wo dzą ka pi ta na dru ży ny 
An drze ja Ma te ju ka za gra ją za wod ni cy z ko -
men dy głów nej, ko men dy sto łecz nej i gar ni -
zo nu ślą skie go oraz Ja cek Za lew ski, dy rek tor
w MSWiA.

Tre ne rzy gwiazd to Ma ciej Ko złow ski
i Wła dy sław Sta chur ski. Ka pi tan – Da riusz
Dzie ka now ski. W bram ce Ma ciej Szczę sny
i Ja ro sław Ba ko, a w po lu m.in.: To masz

Iwan, Piotr Zelt, Ma rek Wło dar czyk, Ma ciej
Za ko ściel ny, Mi chał Mi lo wicz, Do ro ta Sta -
liń ska, Olaf Lu ba szen ko, Ra fał Pa ty ra, Ma -
riusz Czer kaw ski, To masz Lis, Ra do sław
Pa zu ra, Ce za ry Ku char ski, To masz Ka ro lak,
Prze my sław Sa le ta i Ra fał Bryn dal. 

Or ga ni za to rzy: Za rząd Wo je wódz ki
NSZZP KGP, Za rząd w War sza wie CBŚ KGP,
KGP, pa tro nat me dial ny: „Po li cja 997”.

Przy po mi na my, że przed ro kiem mecz za -
koń czył się wy ni kiem 1:0 dla po li cjan tów. �

IF
zdj. archiwum

lipiec 2009 r.       POLICJA 997 Rozmaitości  KRAJ 9

Szcze klik 
żą da za dość uczy nie nia
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– Jeszcze chwilkę, tylko zaniosę
chleb strażakom – rzuca w przelocie
mł. asp. Rafał Stępień i pędzi
z bochenkami do wozu
strażackiego. Do chleba jest
rewelacyjna wojskowa grochówka,
którą pan Rafał, dzielnicowy
z Pionek, łyka w pośpiechu. 
Zaraz wchodzi na scenę, by
zapowiedzieć kolejne atrakcje.

Aby w Dniu Dziec ka do go nić dziel ni co -
we go Stęp nia, trze ba się nie źle na bie -
gać. Ja ko or ga ni za tor fe sty nu dla

po nad 750 dzie cia ków z pod sta wó wek i gim -
na zjów w Je dl ni, Ja rosz kach, Au gu sto wie, La -
skach, Su sko wo li i Su chej, te re nów
dziel nic IV i V KP w Pion kach, nie ma na wet
mi nu ty, że by spo koj nie po roz ma wiać. W koń -
cu uda je się go przy trzy mać w je go sa mo cho -
dzie za sce ną – ma my dzie sięć mi nut, bo

jesz cze trze ba zro bić pa miąt ko we zdję cie,
za nim lu nie deszcz.

NIE PRZE WI DY WAL NE
– Gdy bym wie dział, że to ty le ro bo ty i przy -
go to wań, za czął bym już w stycz niu – wzdy -
cha dziel ni co wy. 

Pierw sze pi sma z proś bą o po moc przy or -
ga ni za cji fe sty nu wy słał pod ko niec kwiet nia
– do stra ży po żar nej, woj ska, nad le śnic twa,
spon so rów. Ca łą im pre zę wy my śli li we
dwóch z asp. Pio trem Ma li szew skim, rów -
nież dziel ni co wym z Pio nek. Tyl ko że ko le -
dze wy zna czo no wy jazd do sa na to rium
na ko niec ma ja i mł. asp. Stę pień na ostat -
niej pro stej zo stał sam. 

– Nie wszyst ko da się prze wi dzieć, ta kie
ży cie – mó wi. – Naj bar dziej ba łem się, że
nie do pi sze po go da, ale ksiądz pro boszcz
chy ba za ła twił spra wę u sa mej gó ry – śmie -
je się. 

Miej sce, gdzie od by wa się fe styn, to plac
sta rej ple ba nii w Je dl ni, ko ściół stoi tuż
za pło tem, a pro boszcz, po po ran nej mszy,
do łą czył do swo ich pa ra fian.

Na sce nie gra ze spół Gol den Be at,
przed chwi lą za koń czył się po kaz stra ża ków
i wrak spa lo ne go sa mo cho du (nie bie ski po lo -
nez z za ma lo wa nym na pi sem Po li cja) wzbu -
dza ogrom ne za in te re so wa nie, zwłasz cza
chłop ców. Ze sce ny co chwi la pa da ją proś by
o po zo sta wie nie resz tek au ta w spo ko ju.

PSZCZE LARZ PE DA GOG
Dziel ni co wy Stę pień jest w Po li cji po nad
10 lat, więk szość prze pra co wał w oko licz -
nych po ste run kach i ko mi sa ria tach. W Je dl -
ni -Let ni sko czę sto by ło ich tyl ko dwóch
na zmia nie i ob słu gi wa li wszyst kie zda rze nia,
nie mie li po dzia łu za dań. Dla te go, kie dy zo -
stał dziel ni co wym w Pion kach, bar dzo się
dzi wił, że mu si ode słać zgła sza ją ce go kra -
dzież do ko le gi, bo to nie je go dział ka. Pra cę
na po ste run ku wspo mi na ja ko naj cięż szy ro -
dzaj służ by, bo ro bi się kil ka na ście rze czy na -
raz. Jed nak plu sem jest kon takt z ludź mi
i oto cze niem, zna się do brze swój re jon i je -
go miesz kań ców. I pew nie dla te go, kie dy za -
czął zbie rać pro duk ty na gro chów kę i fan ty
na fe styn, nikt nie od mó wił mu wspar cia. 

TYLKO SŁUŻBA Policjant pierwszego kontaktu POLICJA 997       lipiec 2009 r.10

Dzielnicowy potrafi 
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Dziel ni co wy w no wo cze snej for ma cji po li -
cyj nej – ta ki ty tuł mia ła kon fe ren cja na -
uko wa, któ ra od by ła się 12 ma ja 2009 r.

na Uni wer sy te cie War szaw skim. Ka te dra Kry -
mi no lo gii i Po li ty ki Kry mi nal nej Uni wer sy te -
tu War szaw skie go zor ga ni zowa ła spo tka nie,
któ re go ce lem by ło za pre zen to wa nie wy ni -
ków ba dań prze pro wa dzo nych w ra mach pro -
jek tu ba daw cze go pt. Sys te mo we i struk tu ral ne
uwa run ko wa nia funk cjo no wa nia pio nu dziel -
ni co wych w Pol sce – wnio ski dla prak ty ki, fi -
nan so wa ne go przez Mi ni ster stwo Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go. Pro jekt jest wspól -
nym przed się wzię ciem Ka te dry Kry mi no lo gii
i Po li ty ki Kry mi nal nej UW, Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz
Ko men dy Głów nej Po li cji. W kon fe ren cji
wzię li udział pra cow ni cy na uko wi UW, ko -
men dan ci i funk cjo na riu sze róż nych szcze bli
Po li cji, przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą -
do wych, ale przede wszyst kim ci, o któ rych
roz ma wia li śmy, czy li dziel ni co wi.

Pro jekt wy peł nia po waż ną lu kę, ja ka ist nie je
w na szej wie dzy na te mat dzia ła nia jed ne go
z naj waż niej szych pio nów w pol skiej Po li cji –
pio nu dziel ni co wych. Prze pro wa dzo ne ba da nia
to w isto cie wszech stron ne stu dium, któ re po -
zwo li ło zgro ma dzić wie dzę na te mat hi sto rii
i ak tu al nych pro ble mów służ by dziel ni co wych.
Umożliwiły one stwo rzenie teo re tycz nych
i em pi rycz nych pod sta w kom plek so wej re for my
pio nu dziel ni co wych w Pol sce. Pro jekt ten jest
kon ty nu acją ini cja ty wy ba daw czej pod ję tej kil ka
lat te mu przez Ka te drę Kry mi no lo gii i Po li ty ki
i Ko men dę Głów ną Po li cji. W ra mach tej ini cja -
ty wy, przy wspar ciu Szko ły Po li cji w Słup sku,
prze pro wa dzo ne zo sta ły ba da nia na pró bie 1500
dziel ni co wych. Póź niej ba da nia te zo sta ły wzbo -
ga co ne o po głę bio ne wy wia dy z dziel ni co wy mi,
ba da nia te re no we, w któ rych to dziel ni co wi 

ob ser wo wa li sa mi sie bie, ob ser wa cje stu den tów
pra cu ją cych z dziel ni co wy mi, ba da nia ar chi wal -
ne w KGP i ana li zy po rów naw cze roz wią zań
w in nych kra jach. Ostat nim ele men tem ba dań
był son daż opi nii pu blicz nej prze pro wa dzo ny
na pró bie ogól no pol skiej. 

WSZY SCY WIE DZĄ, ALE…
O tym, że pion dziel ni co wych jest jed nym
z klu czo wych ele men tów w Po li cji, wie dzą
wszy scy, któ rzy zaj mu ją się pro ble ma ty ką
pre wen cji kry mi nal nej. Po dob ne prze ko na nie
to wa rzy szy tak że oby wa te lom na sze go kra ju.
Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka bo wiem,
że nie mal wszy scy wie dzą o ist nie niu dziel ni -
co wych, a ogrom na więk szość, bo po nad 80
proc., uwa ża, że są oni po trzeb ni (wy kres 1).
Nie po ko ją ce mo że być tyl ko to, że bli sko po -
ło wa ba da nych nie wie, jak skon tak to wać się
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Dzielnicowi 
według badań
Prawie co dziesiąty polski policjant to dzielnicowy. Naukowcy
z Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. n. dr. hab. Zbigniewa
Lasocika, przeprowadzili wśród nich badania. Pokazały one, że większość
dzielnicowych jest zadowolona ze swojej służby, ale uważa, że ten pion
Policji wymaga zasadniczych zmian. Że dzielnicowi mają za dużo zadań,
a za mało szkoleń i samodzielności. Brak możliwości awansu powoduje, 
że wcześniej czy później przechodzą do innych pionów.

Czy Pana(i) zdaniem dzielnicowi 
są w Policji potrzebni 

czy też nie są potrzebni?

85% są potrzebni               9% nie są potrzebni

6% trudno mi powiedzieć

Źró dło: Ba da nia TNS OBOP na zle ce nie Ka te dry
Kry mi no lo gii i Po li ty ki Kry mi nal nej IP SiR UW, 
ma rzec 2009

wykres 1

Z wy kształ ce nia jest elek tro ni kiem, a już
ja ko po li cjant ukoń czył Wyż szą Szko łę Pe -
da go gicz ną i za ocz ne tech ni kum pszcze -
lar stwa. Wie dzę po li cyj ną po głę biał w Eu ro -
pej skim Stu dium Pro ble ma ty ki Prze stęp -
czo ści. Bar dzo lu bi pra co wać z dzieć mi
i mło dzie żą, sam ma czwo ro, od 3 do 16 lat,
i z żo ną na uczy ciel ką sta ra ją się prze ka zać
im jak naj wię cej. 

– Sa ma świa do mość za gro żeń, ja kie czy ha -
ją na mło dych lu dzi, wie le mi da je, ale pró bu -
ję w do mu nie za cho wy wać się jak su ro wy
po li cjant – zwie rza się dziel ni co wy. Wte dy
za no gaw kę chwy ta go młod szy sy nek i py ta,
czy mo że do stać lo dy. – Mo żesz, w koń cu to
Dzień Dziec ka – śmie je się ta ta. A z dru giej
stro ny, też o por cję lo dów, do po mi na się 
cór ka. Dwo je star szych jest aku rat w sto li cy
na za koń cze niu pro jek tu Cen trum Edu ka cji
Oby wa tel skiej Opo wiem ci o wol nej Pol sce.

WŁA ŚCI WE PO DEJ ŚCIE
Przy go to wu jąc pro jekt na Dzień Dziec ka,
mł. asp. Stę pień i asp. Ma li szew ski za ło ży -
li so bie bar dzo am bit ne ce le, m.in. za po zna -
nie dzie ci z za sa da mi bez pie czeń stwa
na miej scu wy pad ku (po ka zy stra żac kie),
za pre zen to wa nie pra cy Po li cji (sta no wi sko
AT z róż ny mi ro dza ja mi bro ni), kształ to wa -
nie po zy tyw nych po staw w kon tak cie
z przy ro dą (kon kur sy nad le śnic twa) i prze -
ka za nie wie dzy o roz sąd nych spo so bach
spę dza nia wol ne go cza su (za wo dy spor to -
we, kon kurs pla stycz ny). Od by ły się też:
po kaz psów ra so wych, spo śród któ rych naj -
więk sze za in te re so wa nie bu dzi ły ma lut ki
chi hu ahua i ogrom ny, ku dła ty owcza rek
fran cu ski, wy sta wa prac 16-let niej Agniesz -
ki Kli mo wicz i lo te ria fan to wa przy go to wa -
na przez har ce rzy. 

Czy cel nad rzęd ny fe sty nu, czy li, jak za pi -
sa no w pro gra mie, kształ to wa nie wła ści we -
go sto sun ku do służb mun du ro wych oraz
pro fi lak ty ka nie po żą da nych za cho wań, zo -
stał osią gnię ty, oka że się do pie ro za ja kiś
czas. Po wa ka cjach pan Ra fał pla nu je zor ga -
ni zo wać, wraz z nad le śnic twem, wy ciecz kę
ro we ro wą do Źró deł Kró lew skich, a na przy -
szły rok ma rzy mu się dla uczniów zie lo -
na szko ła. 

– Że by tyl ko po go da do pi sa ła, jak w tym
ro ku – mó wi.

I już mu si pę dzić, bo trze ba usta wić się
wresz cie do pa miąt ko we go zdję cia, a po tem
do pil no wać, że by dzie cia ki nie wsia da ły
na mo tor An drze ja Chmie lew skie go, mi strza
Pol ski i za wod ni ka Mi strzostw Eu ro py kla sy
Su per stock 600, któ ry wła śnie do tarł z War sza -
wy – spe cjal nie na Dzień Dziec ka w Je dl ni. �

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Andrzej Mitura

�
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z dziel ni co wym, gdy by za ist nia ła ta ka po trze -
ba (wy kres 2). Po ło wa ba da nych nie zna swo -
je go dziel ni co we go (wy kres 3). Wy da je się, że
to waż ny sy gnał dla Po li cji i dla władz sa mo -
rzą do wych. 

W trak cie kon fe ren cji po sta wi li śmy uczest -
ni kom, ale przede wszyst kim Po li cji, kil ka za -
sad ni czych py tań, w tym o to, ja ka jest
za wo do wa ro la dziel ni co we go? Czy od po wia -
da jąc na to py ta nie, na le ży kon cen tro wać się
na in sty tu cjo nal nych aspek tach je go dzia ła -
nia, czy ra czej na funk cjach? Czy da je się po -
go dzić pro spo łecz ne dzia ła nia pre wen cyj ne
dziel ni co we go z je go czy sto po li cyj ny mi za -
da nia mi? Roz strzy gnię cie tych dy le ma tów
jest nie zbęd ne i bę dzie mia ło klu czo we zna -
cze nie dla przy szło ści pio nu dziel ni co wych
w Pol sce. 

SA MI O SO BIE
Ob raz dziel ni co wych w ich wła snych oczach
jest dość nie jed no rod ny, a na wet na sy co ny
sprzecz no ścia mi. Oto bo wiem po nad 80 proc.
ba da nych twier dzi, że są za do wo le ni z wy ko -

ny wa nej służ by (wy kres 4), a po nad po ło wa
od czu wa na wet sa tys fak cję z te go, co ro bi,
a jed no cze śnie znacz ną więk szość, bo pra wie
trzy czwar te, sta no wią ci, któ rzy twier dzą, że
w pio nie dziel ni co wych ko niecz ne są za sad ni -
cze zmia ny (wy kres 5). Z jed nej stro ny ba da -
ni de kla ru ją po zy tyw ne mo ty wa cje do pra cy
i prze ko na nie o po trze bie ist nie nia pio nu
dziel ni co wych, z dru giej zaś przy zna ją, że wa -
run ki or ga ni za cyj ne, ja kie stwa rza im Po li cja,
nie gwa ran tu ją wła ści we go wy ko ny wa nia za -
dań. Dziel ni co wi de kla ru ją do bre, a cza sem
na wet bar dzo do bre przy go to wa nie do pra cy
(wy kres 6), ale przy zna ją, że bra ku je im szko -
leń, nie tyl ko tych spe cja li stycz nych (55
proc.). Do brym przy kła dem mo że być tu taj
kon takt ze spo łe czeń stwem. Dziel ni co wi
w swo jej pra cy lu bią kon takt z ludź mi, choć
się go tro chę oba wia ją, po nie waż nie są wła -
ści wie przy go to wy wa ni do tej pra cy. Kur sy dla
dziel ni co wych do ty czą za gad nień ogól nych,

na to miast mniej uwa gi po świę ca się umie jęt -
no ściom psy cho lo gicz nym, sztu ce ko mu ni ka -
cji czy pra cy z ro dzi na mi, zwłasz cza ty mi,
w któ rych wy stę pu je prze moc. Dla te go trze -
ba do ło żyć wszel kich sta rań, aby tę lu kę
w szko le niach czym prę dzej zni we lo wać.

Pra cę dziel ni co wych re gu lu je Za rzą dze nie
Ko men dan ta Głów ne go Po li cji nr 528 z 6 czerw -
ca 2007 w spra wie form i me tod wy ko ny wa nia
za dań przez dziel ni co we go i kie row ni ka re wi ru
dziel ni co wych. Za in te re so wa ni oce nia ją je 
ra czej do brze, ale twier dzą, że za rzą dze nie to
bar dzo czę sto nie jest prze strze ga ne. Ich zda -
niem szcze gól nym utrud nie niem dla dziel ni -
co wych jest brak sa mo dziel no ści. Dziel ni co wi,
jak sa mi przy zna ją, czę sto nie wy ko nu ją za pla -
no wa nych przez sie bie czyn no ści, po nie waż
prze ło że ni na kła da ją na nich in ne za da nia. Sy -
tu acja ta po wo du je, że dziel ni co wi nie są kre -
atyw ni, nie po świę ca ją swo jej pra cy ty le cza su,
ile po win ni. Sa mi zresz tą są świa do mi tej sy tu -

acji, bo jak przy zna ją, aby ze wszyst kim zdą -
żyć, czę sto wy ko nu ją swo ją pra cę szyb ko i ru -
ty no wo.

Mó wiąc o oce nie pra cy dziel ni co wych
przez nich sa mych, zwró cić na le ży uwa gę
na jesz cze jed ną kwe stię, a mia no wi cie, że
dziel ni co wi trak tu ją swo ją obec ną pra cę ja ko
je den z eta pów pra cy w Po li cji. Mi mo że są
za do wo le ni z peł nie nia tej służ by, to jed nak
na sku tek bra ku moż li wo ści awan su wo lą
prze cho dzić do in nych pio nów. To bar dzo
waż ny pro blem, z któ rym kie row nic two Po li -
cji bę dzie mu sia ło się zmie rzyć. Jed nym
z roz wią zań tej sy tu acji mo że być wpro -
wa dze nie moż li wo ści awan su po zio me go,
a na wet od dzie le nie pio nu dziel ni co wych
od po zo sta łych służb. �

ZBI GNIEW LA SO CIK,
ŁU KASZ WIE CZO REK
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Czy w razie potrzeby wiedział(a)by
Pana(i), jak skontaktować się ze swoim

dzielnicowym?

55% tak 45% nie

Źródło: Badania TNS OBOP na zlecenie Katedry
Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW,
marzec 2009

wykres 2

Czy ma Pan(i) zaufanie do swojego
dzielnicowego?

50% nie znam mojego dzielnicowego 

32% tak 11% trudno powiedzieć
7% nie

Źródło: Badania TNS OBOP na zlecenie Katedry
Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW,
marzec 2009

wykres 3

Stan służby dzielnicowych jest
zadowalający i nie wymaga zmian

73% nie 23% tak
4% nie mam zdania

Źródło: Badania własne w ramach projektu
„Systemowe i strukturalne uwarunkowania
funkcjonowania dzielnicowych w Polsce –
wnioski dla praktyki”

wykres 5

Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że jest
dzielnicowym(ą)?

83% tak 17% nie

Źródło: Badania własne w ramach projektu
„Systemowe i strukturalne uwarunkowania
funkcjonowania dzielnicowych w Polsce –
wnioski dla praktyki”

wykres 4

Uważam, że nadaję się do pełnienia
służby dzielnicowego

92% tak 4% nie
4% nie mam zdania

Źródło: Badania własne w ramach projektu
„Systemowe i strukturalne uwarunkowania
funkcjonowania dzielnicowych w Polsce –
wnioski dla praktyki”

wykres 6
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W numerze listopadowym
„Policji 997” na okładce znalazła się
klasa policyjna z Gromnika.
Mieliśmy nosa, bo w czerwcowym
Ogólnopolskim Turnieju Klas
o Profilu Policyjnym – Klasa
Policyjna Roku 2009 reprezentacja
tej szkoły zajęła pierwsze miejsce.

Or ga ni za to ra mi i po my sło daw ca mi tur -
nie ju by ły Szko ła Po li cji w Pi le i Ze spół
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2 w tym

mie ście. Dru ży na z tej szko ły za ję ła trze cie
miej sce, a na dru gim zna lazł się ze spół z li -
ceum w Dę bem. W za wo dach wzię ło
udział 16 pię cio oso bo wych dru żyn z ca łej
Pol ski. Kon ku ren cje by ły trzy: ogól no po li cyj -
ny test wie dzy, spek takl edu ka cyj no -pro fi -
lak tycz ny i test spraw no ści fi zycz nej. 

Ho no ro wy pa tro nat nad tur nie jem ob ję li
i pu cha ry dla zwy cięz ców ufun do wa li ko -
men dant głów ny Po li cji gen. insp. An drzej
Ma te juk, sta ro sta pil ski To masz Bu gaj ski
i pre zy dent Pi ły Zbi gniew Ko smat ka. 

40 PY TAŃ
I PO JE DY NEK NA SCE NIE
Pierw szy dzień za wo dów, 5 czerw ca, roz po -
czął się od spraw dze nia wie dzy uczest ni ków
na te mat m.in. hi sto rii Po li cji, kry mi na li -
stycz no -kry mi no lo gicz nych aspek tów pra cy
po li cjan ta pre wen cji, prze stępstw i wy kro -
czeń w ru chu dro go wym oraz ety ki za wo do -
wej. 40 py tań przy go to wa ło Biu ro Kadr
i Szko le nia KGP, a naj lep szym z uczniów

oka zał się Ma te usz Si ko ra z Beł cha to wa –
zdo był 32 punk ty. 

Po po łu dniu re pre zen ta cje ry wa li zo wa ły
na sce nie; każ da z nich mia ła dzie sięć mi nut
na przed sta wie nie spek ta klu o te ma ty ce po -
li cyj nej. Ko mi sja oce nia ła sce na riusz, sce no -
gra fię, mu zy kę i oczy wi ście grę ak tor ską.
W tej kon ku ren cji zwy cię żył ze spół z Grom -
ni ka. Je go sztu ka „Dwo rzec” otrzy ma ła
Grand Prix pro gra mu „Pro fi lak ty ka a Te atr”,
a ak to rzy zo sta li za pro sze ni na IV Przy sta nek
PaT ja ko re pre zen tan ci klas po li cyj nych.

SLA LO MEM NA PO DIUM
W so bo tę, 6 czerw ca, trwa ła za cię ta ry wa li za -
cja na to rze prze szkód. Po do gryw kach naj -
szyb szym za wod ni kiem oka zał się Mar cin
Stro jek z pil skiej kla sy po li cyj nej. Uro czy ste
za koń cze nie tur nie ju i wrę cze nie na gród od -
by ło się w sa li wi do wi sko wej Pil skie go 
Do mu Kul tu ry.

Dla uczest ni ków za wo dów SP w Pi le przy -
go to wa ła też po ka zy spraw no ści fi zycz nej
słu cha czy i ka dry szko ły, tre su rę psów i wy -
sta wę sprzę tu po li cyj ne go. Kie dy ucznio wie
klas po li cyj nych zwie dza li szkol ne bu dyn ki,

ich dy rek to rzy za sta na wia li się nad stwo rze -
niem jed no li tej pod sta wy pro gra mo wej dla
klas o tym pro fi lu. Po wstał po mysł po wo ła -
nia sto wa rzy sze nia szkół, w któ rych wpro wa -

dzo no tę in no wa cję pe da go gicz ną – za wią za ła
się gru pa ini cja tyw na, któ ra ma opra co wać
sta tut sto wa rzy sze nia.

Jak pod su mo wa li or ga ni za to rzy tur nie ju:
ko lej ne ta kie za wo dy praw do po dob nie za rok
– ale na pew no w Pi le. Być mo że wte dy już
bę dzie do kład nie wia do mo, ile jest klas
o pro fi lu po li cyj nym w Pol sce, bo na ra zie je -
dy nym źró dłem wie dzy na ten te mat po zo -
sta je... in ter ne to wa wy szu ki war ka. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski, SP w Pi le

Gromnik rozgromił wszystkich

Zwycięzcy (od lewej): Grzegorz Hyziak, Kornelia Świerczek (także na zdjęciu z lewej, poniżej),
Elżbieta Pytel, Jakub Karwacki, Tomasz Markowicz

Dla zawodniczek
slalom 
z manekinem 
był 
nie lada
wyzwaniem

„Dworzec”, spektakl uczniów z Gromnika,
otrzymał Grand Prix programu PaT
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P ierw sze qu ady po ja wi ły się w Pol sce kil ka na ście
lat te mu. Po cząt ko wo bu dzi ły cie ka wość, by ły
dro gie i ra czej dla fa nów cie ka wo stek mo to ry za -

cyj nych. Z cza sem tych spe cy ficz nych po jaz dów przy -
by wa ło, a praw dzi wy bo om za czął się trzy la ta te mu,
kie dy dzię ki ni skie mu kur so wi do la ra qu ady sta ły się ta -
nie. Dziś moż na je ku pić za ce nę od 800 zł do 40 000 zł. 

DAW KA AD RE NA LI NY
Wy po ży czal nie qu adów wy ra sta ją jak grzy by po desz czu.
Klien tów nie bra ku je, cho ciaż ceny wy naj mu nie są 
ma łe. Go dzi na jaz dy kosz tu je od 100, do ba od 500 zł
wzwyż.

W Pol sce jest kil ka spe cjal nych to rów do jaz dy qu ada -
mi, ale słu żą głów nie do te go, że by się ści gać. Tym cza -
sem dla więk szo ści użyt kow ni ków tych po jaz dów
naj więk szą fraj dą nie są wy ści gi, lecz jaz da w trud nym
te re nie, w na tu ral nych wa run kach, po ko ny wa nie prze -
szkód. Nic więc dziw ne go, że naj wię cej wy po ży czal ni
tych po jaz dów umiej sco wio nych jest wo kół te re nów
atrak cyj nych przy rod ni czo, ta kich jak pusz cze Kam pi -
no ska, Kny szyń ska, Bia ło wie ska, Ju ra Kra kow sko -Czę -
sto chow ska, Be skid Ślą ski, Mie rze ja Wi śla na i mnó stwo
in nych. 

„Na sze oko li ce są wprost stwo rzo ne do jaz dy
quadem”, „Je śli pa sjo nu je cię wal ka z trud nym te re nem,
qu ad za pew ni ci wy so ką ad re na li nę”, „Dla qu ada nie są
prze szko dą wy dmy, ba gna ani wer te py. Prze ko naj się”,
„Po znaj smak przy go dy i dzi kiej przy ro dy”, „Jeż dżąc
quadem, masz szan se pe ne tra cji nie do stęp nych za kąt -
ków dzi kiej przy ro dy” – za chę ca ją re kla my.

– Wie le wy po ży czal ni tych po jaz dów re kla mu je się
rów nie bez myśl nie, jak za cho wu ją się ich użyt kow ni cy
– de ner wu je się Ar tur Ke nig, ko men dant Stra ży Kam -
pi no skie go Par ku Na ro do we go. – Bo co to zna czy 
„pe ne tra cja dzi kiej przy ro dy” na qu adzie? Pło sze nie
zwie rząt i pta ków, roz jeż dża nie ro ślin no ści, nisz cze nie
wydm i ba gien, o duk tach le śnych nie mó wiąc – prze -
ko nu je.

CIER PI PRZY RO DA
Le śni cy i eko lo dzy za ła mu ją rę ce. Qu ady to dla nich
praw dzi wa pla ga. Nie do opa no wa nia. Przy ro da nie umie
się przed ni mi bro nić, a strat, ja kie po wo du ją, nie da się
osza co wać. 

Re gu lar nie roz jeż dża ne wy dmy, łą ki, ba gna dłu go
będą się re ge ne ro wać.

– W na szych la sach są chro nio ne ob sza ry ba gien ne,
ma my tu ści śle chro nio ną ża bę rze kot kę, uda ło się nam
od two rzyć tak rzad ką ro śli nę, ja ką jest ro sicz ka – mó wi
nad le śni czy Wal de mar Wal czak z Nad le śnic twa w Drew -
ni cy, nad zo ru ją ce go la sy oko lic pra wo brzeż nej War sza -
wy. – Nie ste ty, ba gna upodo ba li so bie qu adow cy
i cał ko wi cie tę roślinę znisz czy li. By łem tak zdru zgo ta -
ny, że po sta wi łem ta bli cę z na pi sem „Tu ro sła ro sicz ka.
Zo sta ła znisz czo na”. Ta bli cę też roz je cha li… 

Wy pła sza ne ry kiem po jaz dów zwie rzę ta, wy stra szo ne
i zdez o rien to wa ne ucie ka ją na dro gi i gi ną pod ko ła mi
po jaz dów. W woj. świę to krzy skim, w re jo nie ulu bio nym
przez qu adow ców, w cią gu jed ne go tyl ko week en du zgi -
nę ły trzy ło sie. 

W re jo nie Ło mia nek i No we go Dwo ru pod War sza wą
roz jeż dża ne są nie tyl ko po lde ry za le wo we nad Wi słą,
ale tak że wał prze ciw po wo dzio wy. Se zon na qu ady za -
czy na się wła śnie wte dy, gdy trwa okres lę go wy pta ków.
Na ob sza rach chro nio nych „Na tu ra 2000”, do któ rych
na le ży te ren nad wi ślań ski, po wi nien być wte dy szcze -
gól ny spo kój, a jest wprost prze ciw nie. Qu adow cy wjeż -
dża ją na wet na ła chę wi śla ną, pło sząc lę gną ce się tam
ptac two wod ne: cza ple, kor mo ra ny, brodź ce i dzie siąt ki
in nych, nie raz bar dzo rzad kich ga tun ków jak bo cian
czar ny.

Nie tyl ko pło szą zwie rzy nę, ale nie rzad ko za gra ża ją
też lu dziom, wjeż dża jąc na szla ki, któ ry mi spa ce ru ją tu -
ry ści. 

– Zda rza ło się, że roz pę dzo ne qu ady wjeż dża ły w gru -
pę lu dzi. Na szczę ście nie do szło do wy pad ku. Kie row -
cy za wsze ucie ka li, a qu ady by ły oczy wi ście bez ta blic
re je stra cyj nych, więc mo gli śmy szu kać wia tru w po lu –
mó wi ko men dant Ke nig. – W ta kim przy pad ku trze ba
zła pać na go rą cym uczyn ku.

DZIEC KO NA QU ADZIE 
Teo re tycz nie qu adem mo że kie ro wać każ dy. Ni skie za -
wie sze nie, czte ry so lid ne ko ła stwa rza ją wra że nie peł -
ne go bez pie czeń stwa. Pro du ko wa ne są ma łe qu ady
z elek trycz ny mi sil ni ka mi, dla dzie ci, roz wi ja ją ce 
pręd kość do 30 km na godz. Moż na je ku pić już za
800 zło tych, a uży wa ne na wet ta niej. Ostat nio to naj -
mod niej sze pre zen ty ko mu nĳ ne. 

Bez tro skie po czu cie ro dzi ców, że to po jazd sta bil ny
i bez piecz ny, jest jednak złu dze niem. Dzie ciom brak
od po wied niej ko or dy na cji ru cho wej, wy obraź ni prze -
strzen nej, a przede wszyst kim po czu cia za gro że nia. 

Wysoka adrenalina,
zmaganie się
z trudnymi
warunkami, męska
przygoda – tego
oczekują
użytkownicy
quadów. Niestety,
wielu z nich nie
liczy się
z otoczeniem,
zakłócając spokój
innym i niszcząc
przyrodę.
I sprawiając
niemałe problemy
służbom
porządkowym. 
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Na torze dla quadów można poszaleć (tu podwarszawskie Błonie).
Nie wszystkim to jednak wystarcza
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Tyl ko w tym ro ku by ło już kil ka po waż nych wy pad ków.
W kwiet niu 14-let nia dziew czyn ka, za zgo dą swo je go wu ja, pro wa -

dzi ła qu ada, któ re go roz pę dzi ła do 70 km na godz. i nie umia ła go
za trzy mać. Na za krę cie wy pa dła z dro gi i ude rzy ła w drze wo. Z cięż -
ki mi ob ra że nia mi tra fi ła do szpi ta la. Nie uda ło się jej ura to wać. 

W ma ju 8-la tek pro wa dzą cy qu ada, na któ rym wiózł star sze go bra -
ta i ko le gę, stra cił pa no wa nie nad kie row ni cą i wy lą do wał na pło cie.
Skoń czy ło się na licz nych po tłu cze niach. Ża den z chłop ców nie miał
na wet ka sku ochron ne go. 

Mniej szczę ścia miał 4-la tek, któ re go na wy ciecz kę „dzie cię cym”
qu adem za brał 11-let ni brat. Po jazd wy wró cił się na nie rów nym te -
re nie i przy gniótł ich oby dwu. Młod sze go nie uda ło się ura to wać. 

Nie daw no 30-let ni męż czy zna w cięż kim sta nie tra fił do szpi ta la
na je cha ny przez qu ada, któ rym kie ro wa ła je go 9-let nia cór ka.

BEZ PIECZ NE? 
Znaw cy te ma tu twier dzą, że qu ady nie są wie le bez piecz niej sze
od mo to cy kli, skąd więc u ro dzi ców ta ka bez tro ska, je śli idzie o pro -
wa dze nie tych po jaz dów przez dzie ci? Na wet te ma łe, o na pę dzie
elek trycz nym, mo gą być dla dziec ka nie bez piecz ne. O du żych „do -
ro słych qu adach”, któ re po zwa la się pro wa dzić ma lu chom, nie mó -
wiąc. Nie któ re z nich przy spie sza ją do 100 km w cią gu kil ku se kund,
co rów nież dla do ro słe go kie row cy, je śli nie jest wpra wio ny do pro wa -
dze nia te go po jaz du, mo że mieć ka ta stro fal ne skut ki. 

W lip cu ubie głe go ro ku tra gicz ny wy pa dek zda rzył się w Sar bi no -
wie ko ło Ko sza li na. Pro wa dzą ca qu ada ko bie ta nie po tra fi ła wy ha mo -
wać i wje cha ła do cu kier ni, ude rza jąc w sto lik, przy któ rym sie dzie li
wcza so wi cze. Sto lik ude rzył w ma szy nę do sma że nia pącz ków i go rą -
cy tłuszcz cięż ko po pa rzył ko bie tę i tro je dzie ci.

Week en do we sza leń stwo na qu adach czę sto wią że się z al ko ho lem.
Bo cóż to za pro blem pro wa dzić po pa ru pi wach ta ką „za baw kę”?
W tym ro ku już co naj mniej kil ka na ście ra zy me dia do no si ły o wy -
pad kach spo wo do wa nych przez nie trzeź wych kie row ców qu adów. 

W ubie głym ro ku na czte ro ko łow cach zgi nę ły czte ry oso by, po nad
100 zo sta ło ran nych, ale ciem na licz ba jest z pew no ścią znacz nie
więk sza. Da ne z po cząt ku se zo nu wska zu ją, że w tym ro ku bę dzie
jesz cze go rzej. To oczy wi ście licz by nie wiel kie w po rów na niu z wy -
pad ka mi sa mo cho do wy mi, ale prze cież qu ady mia ły być tyl ko za baw -
ka mi. 

ZŁA PAĆ NA GO RĄ CYM UCZYN KU
Sza cu je się, że w Pol sce jest oko ło 60 ty się cy qu adów. Są to da ne
przy bli żo ne, po nie waż wie le tych po jaz dów nie jest za re je stro wa -
nych. Wy ni ka ją z te go kło po ty dla służb po rząd ko wych, nie za re je -
stro wa ny po jazd bo wiem jest trud ny do zi den ty fi ko wa nia, co
prze waż nie da je kie row cy po czu cie bez kar no ści. 

W Pusz czy Kam pi no skiej sza la ła w ub.r. gru pa mło dych męż czyzn
na pię ciu qu adach. Roz jeż dża li wy dmy, ba gna, duk ty le śne, ry kiem
sil ni ków pło szy li ptac two i zwie rzy nę, oko licz nym rol ni kom nisz czy -
li za sie wy. Straż ni cy „na mie rza li” ich przez dłuż szy czas, qu adow cy
by li za wsze szyb si i wręcz ba wi li się ze straż ni ka mi w ciu ciu bab kę.
Wresz cie uda ło się do paść ca łą gru pę, kie dy prze pra wia ła się przez
ka na łek. Męż czyź ni chcie li uciec, straż ni cy we zwa li na po moc po li -
cjan tów i ca ła piąt ka zo sta ła za trzy ma na. 

– Przy so li li śmy im naj wyż sze moż li we man da ty – 1000 zło tych każ -
de mu, po nie waż na stą pił zbieg prze pi sów, któ re zła ma li: art. 161 ko -
dek su wy kro czeń i 127 usta wy o ochro nie przy ro dy – mó wi
ko men dant Ke nig. 

– Qu ady by ły oczy wi ście nie za re je stro wa ne i nie po sia da ły
ubez pie cze nia. Po li cjan ci po wia do mi li więc Ubez pie cze nio wy
Fun dusz Gwa ran cyj ny i za brak ubez pie cze nia kie row cy zo sta li
póź niej uka ra ni grzyw na mi po oko ło 2000 zło tych. To chy ba by ła
naj bar dziej do le gli wa ka ra – do da je kom. Jan Wa siak, ko men dant
ko mi sa ria tu w Iza be li nie, któ ry udzie lał Stra ży Par ku wspar cia
w tej ak cji.

Po skut ko wa ło, uka ra ni mło dzień cy nie jeż dżą już po pusz czy. Za -
pew ne ro ze szła się też fa ma po oko licz nych wy po ży czal niach, bo pro -
ble my z qu ada mi są dziś w Pusz czy Kam pi no skiej o wie le rzad sze.

NIE PRE CY ZYJ NE PRZE PI SY
Dla Po li cji i in nych służb istot ny pro blem sta no wi fakt, że nie ma
jed no li tej wy kład ni, ja kim po jaz dem jest qu ad. 

Nie któ re qu ady re je stro wa ne są ja ko mo to ro we ry, in ne ja ko cią gni -
ki rol ni cze. Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry z 2005 ro ku mówi
o „po jaz dach trzy ko ło wych” i „in nych po jaz dach czte ro ko ło wych”.
Nie wpro wa dza jed nak po ję cia qu ad.

– Prze pi sy nie są jed no znacz ne i w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
trwa ją wła śnie pra ce nad upo rząd ko wa niem te go te ma tu, m.in.
nad stwo rze niem jed no li tych za sad do ty czą cych re je stra cji qu adów.

Rosiczka, 
z trudem
odtworzona 
w Nadleśnictwie
Drewnica
rzadka roślina,
została
całkowicie
zniszczona
przez
quadowców

zdj. www.sxc.hu
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Qu ady we dług
prze pi sów
W Polsce jest około 60 tys. quadów. Są to dane
szacunkowe, ponieważ z powodu nieprecyzyjnych
przepisów znaczna ich część jest nierejestrowana.
Użytkownicy quadów naruszają wiele przepisów
drogowych, ubezpieczeniowych czy kodeksu
wykroczeń. Przypominamy najważniejsze z nich.

Zgod nie z roz po rzą dze niem mi ni stra in fra struk tu ry z 28 lip ca
2005 r. w spra wie ho mo lo ga cji ty pu po jaz dów sa mo cho do wych
ma ją cych dwa lub trzy ko ła, nie któ rych po jaz dów sa mo cho do -

wych ma ją cych czte ry ko ła oraz mo to ro we rów, po jaz dy te po win ny
speł niać wy ma ga nia tech nicz ne sto so wa ne do mo to cy kli trój ko ło -
wych ka te go rii L5e, chy ba że prze pi sy do ty czą ce ho mo lo ga cji sta no -
wią ina czej. Mo to cykl trój ko ło wy jest to po jazd po sia da ją cy trzy ko ła
umiesz czo ne sy me trycz nie (ka te go ria L5e), wy po sa żo ny w sil nik
o po jem no ści sko ko wej więk szej niż 50 cm, w przy pad ku sil ni ka ze
spa la niem we wnętrz nym lub o mak sy mal nej pręd ko ści kon struk cyj -
nej więk szej niż 45 km/h. Po ru sza jąc się ta kim po jaz dem na le ży speł -

To waż ne dla Po li cji, bo z te go wy ni ka ją upraw nie nia, ja kie mu -
si po sia dać kie row ca te go po jaz du – mó wi pod insp. Ar mand 
Ko niecz ny, na czel nik Wy dzia łu Pro fi lak ty ki i Ana liz Biu ra 
Ru chu Dro go we go KGP.

Ale ja kim kol wiek po jaz dem qu ad by był, je go kie row ca od po -
wia da za wy rzą dzo ne szko dy. Dla te go po jazd mu si być ubez pie -
czo ny. Je śli nie jest, to, jak po ka zu je przy pa dek z Pusz czy
Kam pi no skiej, ka ry są wy so kie. 

Jest tyl ko je den szko puł – trze ba zła pać kie row cę na go rą cym
uczyn ku. I tu kół ko się za my ka. 

– Jest nas czte rech, a do dys po zy cji ma my je den sa mo chód –
mó wi Wło dzi mierz Wrzo sek, ko men dant Stra ży Le śnej Nad le -
śnic twa Drew ni ca. 

Straż kam pi no ska ma 12 straż ni ków i dwa sa mo cho dy, ale
za to więk szy ob szar do ochro ny. 

Pro blem z qu ada mi po le ga też na tym, że kie row cy naj czę -
ściej po ru sza ją się ni mi po dro gach nie pu blicz nych. A tam nie
obo wią zu ją prze pi sy o ru chu dro go wym. Za tem jeżdżą cy 
qu adem na dro dze osie dlo wej czy po łą ce nie mu si po sia dać
upraw nień. 

– Roz jeż dża ją nam te re ny nad Wi słą, a my nie wie le mo że my
zro bić, bo są to na ogół pry wat ne łą ki, a nie dro gi pu blicz ne. 
Po za tym nad wi ślań ski ob szar chro nio ny „Na tu ra 2000” nie jest
ozna ko wa ny ta blicz ka mi za ka zu ją cy mi wjaz du – mó wi Ja cek 
Pił kow ski, ko men dant Stra ży Miej skiej w Ło mian kach. 

Ko men dant Wrzo sek z Drew ni cy uwa ża, że na wet naj do sko -
nal sze prze pi sy nie po mo gą, je śli nie zmie ni się po ziom kul tu ry
spo łe czeń stwa, je śli lu dzie nie na uczą się sza no wać przy ro dy.
Ale przy zna je, że do bre usta wo daw stwo i wy so kie ka ry, jak jest
w Skan dy na wii, na pew no wie le by po mo gły. I do da je, że po win -
ny to być nie tyl ko ka ry pie nięż ne, ale też pra ca na rzecz znisz -
czo ne go śro do wi ska. 

– Mo że, gdy by nie któ rzy na wła snej skó rze prze ko na li się, jak
trud no re kul ty wo wać znisz czo ną przy ro dę, zro zu mie li by, dla -
cze go tak bar dzo trze ba o nią dbać – do da je. �

ELŻ BIE TA SI TEK 
zdj. An drzej Mi tu ra

�
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niać wy ma ga nia tech nicz ne oraz po sia dać wy po sa że nie
okre ślo ne dla mo to cy kla.

RE JE STRA CJA
Qu ady po ru sza ją ce się po dro gach pu blicz nych mu szą
być za re je stro wa ne, po sia dać tablice re je stra cyj ne, mieć
ak tu al ne ubez pie cze nie OC po jaz du, a po nad to kie ru ją -
cy po wi nien po sia dać upraw nie nia do kie ro wa nia.

UBEZ PIE CZE NIE
Zgod nie z za pi sa mi usta wy z 22 ma ja 2003 r. o ubez pie -
cze niach obo wiąz ko wych, Ubez pie cze nio wym Fun du szu
Gwa ran cyj nym i Pol skim Biu rze Ubez pie czy cie li Ko mu -
ni ka cyj nych (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn.
zm.) po sia dacz po jaz du me cha nicz ne go ma obo wią zek
za wrzeć umo wę obo wiąz ko we go ubez pie cze nia OC po -
sia da czy po jaz dów me cha nicz nych za szko dy po wsta łe
w związ ku z ru chem po sia da ne go przez nie go po jaz du.
Po sia dacz po jaz du jest obo wią za ny za wrzeć umo wę ubez -
pie cze nia OC naj póź niej w dniu re je stra cji po jaz du
(art. 29 ust. 1 usta wy). W sy tu acji, gdy po jazd nie jest
za re je stro wa ny, po sia dacz po jaz du jest obo wią za ny za -
wrzeć umo wę ubez pie cze nia OC przed wpro wa dze niem
po jaz du do ruchu.

Usta wo daw ca nie roz róż nia wpro wa dze nia po jaz du
do ru chu na dro dze pu blicz nej i nie pu blicz nej. Ja ko
wpro wa dze nie po jaz du do ru chu ro zu mie się – wpro wa -
dze nie po jaz du na dro gę, ro zu mia ną zgod nie z art. 2
pkt 1 usta wy Pra wo o ru chu dro go wym. Wszę dzie tam,
gdzie mo że dojść do szko dy ma te rial nej i nie ma te rial nej
oso by trze ciej, tj. w miej scu ogól no do stęp nym, po sia dacz
po jaz du ma obo wią zek ubez pie czyć się od szkód po wsta -
łych w związ ku z ru chem te go po jaz du.

Po nad to zgod nie z prze pi sa mi usta wy o la sach ruch po -
jaz dem sil ni ko wym, za przę go wym i mo to ro we rem w le -
sie do zwo lo ny jest je dy nie dro ga mi pu blicz ny mi,
na to miast dro ga mi le śny mi jest do zwo lo ny tyl ko wte dy,
gdy są one ozna ko wa ne dro go wska za mi do pusz cza ją cy -
mi ruch po tych dro gach. Nie do ty czy to in wa li dów po -
ru sza ją cych się po jaz da mi przy sto so wa ny mi do ich
po trzeb. Nie sto so wa nie się do po wyż szych za sad skut -
ko wać mo że ka rą grzyw ny.

KIE RU JĄ CY PO JAZ DEM
Zgod nie z art. 88 usta wy Pra wo o ru chu dro go wym,
w ust. 2 pkt 4 okre ślo no, że do kie ro wa nia trój ko ło wym
lub czte ro ko ło wym po jaz dem sa mo cho do wym o ma sie
wła snej nie prze kra cza ją cej 550 kg, z wy jąt kiem mo to cy -
kla, upraw nia pra wo jaz dy ka te go rii B1. Jest ono niż szej
ran gi niż kat B., więc po sia da nie kat. B upraw nia też
do kie ro wa nia wspo mnia nym po jaz dem. Je że li qu ad bę -
dzie za re je stro wa ny ja ko mo to ro wer, oso ba peł no let nia,
czy li ta ka, któ ra skoń czy ła 18 lat, nie mu si po sia dać
upraw nień do kie ro wa nia mo to ro we rem, jed nak że oso ba
w wie ku od 13 do 18 lat po win na po sia dać kar tę mo to ro -
we ro wą. Kie ru ją cy po jaz dem sa mo cho do wym czte ro ko ło -
wym za re je stro wa nym ja ko cią gnik rol ni czy bę dzie
zmu szo ny do ko rzy sta nia z te go po jaz du jak z ty po we go
cią gni ka rol ni cze go, z peł ny mi kon se kwen cja mi, np. za -
ka zu ru chu po dro dze eks pre so wej, do ko niecz no ści do -
po sa że nia po jaz du, np.: w trój kąt ną ta bli cę wy róż nia ją cą
po jazd wol ny, dwa bocz ne lu ster ka, ga śni cę itp.

Po nad to zgod nie z art. 96 par. 1 ko dek su wy kro czeń
wła ści ciel, po sia dacz, użyt kow nik lub pro wa dzą cy po -
jazd, któ ry:
1) do pusz cza do pro wa dze nia po jaz du na dro dze pu b-
licz nej lub w stre fie za miesz ka nia oso bę nie ma ją cą
spraw no ści fi zycz nej lub psy chicz nej w stop niu umoż li -
wia ją cym na le ży te pro wa dze nie po jaz du,
2) do pusz cza do pro wa dze nia po jaz du na dro dze pu blicz -
nej oso bę nie ma ją cą wy ma ga nych upraw nień,
3) do pusz cza do pro wa dze nia po jaz du na dro dze pu blicz -
nej lub w stre fie za miesz ka nia oso bę znaj du ją cą się w sta -
nie po uży ciu al ko ho lu lub po dob nie dzia ła ją ce go środ ka,
4) do pusz cza po jazd do jaz dy na dro dze pu blicz nej po mi -
mo bra ku wy ma ga nych do ku men tów stwier dza ją cych do -
pusz cze nie po jaz du do ru chu,
5) do pusz cza po jazd do jaz dy na dro dze pu blicz nej, po -
mi mo że po jazd nie jest na le ży cie za opa trzo ny w wy ma -
ga ne urzą dze nia i przy rzą dy al bo po mi mo że nie na da ją
się one do speł nie nia swe go prze zna cze nia,
6) do pusz cza do ko rzy sta nia z po jaz du sa mo cho do we go
w spo sób niezgod ny z je go prze zna cze niem, 
pod le ga ka rze grzyw ny.

Tak więc rów nież na ro dzi cach cią ży obo wią zek nad zo ru
nad wła ści wym ko rzy sta niem z qu adów przez ich po cie chy.

KIE RO WA NIE PRZEZ DZIE CI
Dziec ko w wie ku do 10 lat na dro dze pu blicz nej nie mo -
że kie ro wać ja kim kol wiek po jaz dem, z wy jąt kiem kie ro -
wa nia ro we rem pod opie ką oso by do ro słej. Nie ma
na to miast bez po śred nie go za ka zu kie ro wa nia po jaz dem
po za dro gą pu blicz ną. Jed nak na le ży za sto so wać art. 1
ust. 2 usta wy Pra wo o ru chu dro go wym, któ ry od no si się
do ru chu od by wa ją ce go się po za dro ga mi pu blicz ny mi,
gdzie usta wo daw ca okre śla, że prze pi sy sto su je się, je że -
li jest to ko niecz ne dla unik nię cia za gro że nia bez pie -
czeń stwa uczest ni ków te go ru chu. W przy pad ku dziec ka
kie ro wa nie qu adem jest sy tu acją za gra ża ją cą je go zdro -
wiu i ży ciu. Dziec ko w tym wie ku z pew no ścią nie jest
dostatecznie spraw ne pod wzglę dem fi zycz nym, ani psy -
chicz nym do kie ro wa nia ta kim po jaz dem.

ZGOD NIE Z ART. 105 KO DEK SU WY KRO CZEŃ:
par. 1. Kto przez ra żą ce na ru sze nie obo wiąz ków wy ni ka ją -
cych z wła dzy ro dzi ciel skiej do pusz cza do po peł nie nia przez
nie let nie go czy nu za bro nio ne go przez usta wę, ja ko prze -
stęp stwo, w tym i prze stęp stwo skar bo we, wy kro cze nie lub
wy kro cze nie skar bo we i wska zu ją ce go na de mo ra li za cję nie -
let nie go, pod le ga ka rze grzyw ny al bo ka rze na ga ny.
par. 2. Je że li czyn okre ślo ny w par. 1 po peł nia oso ba, pod
któ rej nad zór od po wie dzial ny od da no nie let nie go, pod le ga
ka rze ogra ni cze nia wol no ści, grzyw ny al bo ka rze na ga ny.
par. 3. W wy pad kach okre ślo nych w par. 1 i 2, je że li nie let -
ni czy nem swym wy rzą dził szkodę, moż na orzec na wiąz -
kę do wy so ko ści 1 tys. zło tych. W przy pad ku, gdy dziec ko
do pro wa dzi do re al ne go za gro że nia dla ży cia i zdro wia
ludz kie go po przez kie ro wa nie ta kim po jaz dem za zgo dą
ro dzi ców lub in nych osób do ro słych, oso by ta kie na ra ża ją
się na od po wie dzial ność kar ną. Mo że im gro zić kara do 3
lat po zba wie nia wol no ści. �

oprac. ELŻ BIE TA SI TEK 
(na pod sta wie ma te ria łów Biu ra Ru chu Dro go we go KGP) 
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Wszędzie tam,
gdzie może
dojść do szkody
materialnej
i niematerialnej
osoby trzeciej, 
tj. w miejscu
ogólno-
dostępnym,
posiadacz
pojazdu ma
obowiązek
ubezpieczyć się
od szkód
powstałych
w związku
z ruchem tego
pojazdu.
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PRO GRA MY KRA JO WE

– Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko (PO IiŚ)
– Pro gram Ope ra cyj ny Ka pi tał Ludz ki
(POKL)
– Pro gram Ope ra cyj ny In no wa cyj na Go spo -
dar ka (PO IG)
– Nor we ski Me cha nizm Fi nan so wy (NMF)
i Me cha nizm Fi nan so wy Eu ro pej skie go
Ob sza ru Go spo dar cze go (EOG)

PRO GRA MY RE GIO NAL NE

– Re gio nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne dla 
po szcze gól nych wo je wództw (RPO)
– Pro gram Eu ro pej ska Współ pra ca Te ry to -
rial na (EWT) i Pro gram Ope ra cyj ny Roz wój
Pol ski Wschod niej (PO RPW)

PRO GRA MY KO MI SJI 
EU RO PEJ SKIEJ

– Pro gram Le onar do da Vin ci – jest czę ścią
pro gra mu edu ka cyj ne go UE „Ucze nie się
przez ca łe ży cie”
– Pro gram Da ph ne III – do ty czy wal ki
z wszel ki mi for ma mi prze mo cy
– Pro gram ISEC – „Za po bie ga nie i zwal cza -
nie prze stęp czo ści”
– Pro gram CIPS – „Za po bie ga nie, go to wość
i za rzą dza nie skut ka mi ter ro ry zmu i in ny -
mi ro dza ja mi ry zy ka”.

Wy bór wy da je się być spo ry, ale dro ga
po unĳ ne pie nią dze wca le nie jest pro sta.
Wręcz prze ciw nie. Po pierw sze, pro ce du ry są
bar dzo skom pli ko wa ne i dłu go trwa łe. Po dru -
gie, pro jek ty unĳ ne trwa ją kil ka lat, a ko -
men dy ma ją bu dże ty jed no rocz ne.
Po trze cie, trze ba mieć wkład wła sny. Jest

jesz cze czwar ty pro blem, ale ten do ty czy tyl -
ko pro gra mów re gio nal nych. Otóż nie któ re
wła dze sa mo rzą do we uwa ża ją, że Po li cja jako
or gan ad mi ni stra cji rzą do wej nie mo że 
wy stę po wać z wnio ska mi o do fi nan so wa nie
na szcze blu lo kal nym i w związ ku z tym nie
jest wpi sa na w ka ta lo gach be ne fi cjen tów 
nie któ rych Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra -
cyj nych. Wte dy po zo sta ją pro gra my ogól no -
pol skie.

A jak już ko men dy star tu ją w tym wy ści -
gu, to o co wal czą? Pro jek ty są róż ne. Wszyst -
kie te, któ re do ty czą bu do wy i wzmoc nie nia
struk tur ad mi ni stra cyj nych oraz wy szko le nia
kadr to tzw. pro jek ty mięk kie. Z ko lei pro -
jek ty twar de to te in we sty cyj ne, któ re obej -
mu ją do sta wę sprzę tu, usłu gi bu dow la ne.
Unĳ ne pie nią dze idą więc na szko le nia, in -
for ma ty za cję, za kup sprzę tu, re wi ta li za cję
ko mend. Moż na za nie uczyć ję zy ków, ku pić
ra dio wo zy al bo wy bu do wać no wo cze sne cen -
trum szko le nio we.

Projekt WSPol.
Za ło że niem pro jek tu „Bu do wa i wy po sa-
że nie Po li cyj ne go Cen trum Dy dak tycz no -
-Ba daw cze go w Wyż szej Szko le Po li cji
w Szczyt nie dla wzmoc nie nia bez pie czeń -
stwa kra ju” jest wy bu do wa nie i wy po sa że nie
dwóch in no wa cyj nych bu dyn ków, tj. Uczel -
nia no -Po li cyj ne go Sys te mu Bi blio tecz no -In -
for ma cyj ne go oraz Po li cyj ne go Cen trum
Ana li tycz no -Ba daw cze go, w któ rym znaj -
do wać się bę dą spe cja li stycz ne la bo ra to ria 
i pra cow nie po li cyj ne, m.in. tech no lo gii 
mul ti me dial nych i in for ma tycz nych, zwal -
cza nia prze stęp czo ści w cy ber prze strze ni,
ana li zy kry mi nal nej czy bio lo gii kry mi nal nej.
Cał ko wi ta sza cun ko wa war tość pro jek tu wy -
no si 71 640 000 zł i 85 proc. tej kwo ty zo sta -
nie do fi nan so wa ne ze środ ków unĳ nych
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wój
Pol ski Wschod niej 2007–2013, Prio ry tet I
No wo cze sna go spo dar ka, Dzia ła nia I. 1 
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Unia dla Po li cji
Pro gra mów, w ra mach któ rych jed nost ki Po li cji ma ją moż li wość po zy ski wa nia fun du szy

unĳ nych, jest kil ka. Są to pro gra my kra jo we, re gio nal ne i za rzą dza ne bez po śred nio przez 
Ko mi sję Eu ro pej ską. Wy glą da to tak:

Unĳne pieniądze idą na budowę dróg i autostrad, na ochronę
środowiska, stanowiska komputerowe w szkołach, laboratoria
badawcze. Ubiegają się o nie wszyscy. Szpitale, szkoły, przedsiębiorcy,
stowarzyszenia. Policja również.

Projekt Policyjnego Centrum Dydaktyczno-
-Badawczego w WSPol.
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In fra struk tu ra uczel ni. In we sty cja ma być
zre ali zo wa na do 2011 ro ku. 

Angielski na służbie
– to je den z ostat nich więk szych pro jek tów
KWP w Kra ko wie, któ ry do stał po zy tyw ną
oce nę me ry to rycz ną i ma otrzy mać do fi nan -
so wa nie w ra mach Dzia ła nia 5.2.3. Pro gra-
mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, na typ
pro jek tów „Szko le nia ję zy ko we dla służb 
pu blicz nych nad zo ro wa nych przez mi ni stra
wła ści we go ds. we wnętrz nych”. Cho dzi
o szko le nie ję zy ko we w związ ku z EU RO
2012. Po ogło sze niu kon kur su wnio ski apli -
ka cyj ne dla pro jek tów zło ży ło dzie więć ko -
mend wo je wódz kich i WSPol. w Szczyt nie,
oce nę for mal ną i me ry to rycz ną prze szły
wszyst kie, ale osta tecz nie z uwa gi na ogra ni -
czo ną ilość pie nię dzy do fi nan so wa nie otrzy -
ma tyl ko sie dem ko mend. Są wsród nich:
KWP w Go rzo wie Wiel ko pol skim, KSP, KWP
w Lu bli nie, KWP w Kra ko wie, KWP we 
Wro cła wiu, KWP w Po zna niu i KWP w Ka to -

wi cach. Ca łość ma kosz to wać 24 mln zł,
z cze go tyl ko 3,6 mln ma po cho dzić z pań -
stwo wej ka sy.

War tość kra kow skie go pro jek tu wy no si
około 3,7 mln zł. Szko le nie obej mie po li cjan -
tów i straż ni ków gra nicz nych gar ni zo nów
ma ło pol skie go i pod kar pac kie go, w su -
mie 1006 osób i po trwa dwa la ta. Pro jekt
skie ro wa ny jest do funk cjo na riu szy, któ rzy
bę dą za bez pie czać im pre zy w związ ku z mi -
strzo stwa mi Eu ro py. 

Zarządzanie organizacją
Jak na ra zie naj więk szym za koń czo nym pro -
jek tem edu ka cyj nym pol skiej Po li cji jest zre -
ali zo wa ne przez
KSP, przy udzia le
Wyż szej Szko ły Za -
rzą dza nia i Pra wa
im. He le ny Chod -
kow skiej, szko le nie
z za rzą dza nia or ga -
ni za cją i za so ba mi

ludz ki mi w Po li cji. Pro jekt współ fi nan so-
wa ny był ze środ ków Me cha ni zmu Fi nan so -
we go Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar-
cze go – grant w wy so ko ści 543 130 eu ro sta -
no wił 85 proc. war to ści pro jek tu. Wzię ło
w nim udział 649 funk cjo na riu szy i pra cow -
ni ków cy wil nych gar ni zo nu war szaw skie go. 

Jedna konsola
O łódz kim Zin te gro wa nym Sys te mie Sta no -
wisk Kie ro wa nia by ło gło śno już w ro ku ubie -
głym. Pro jekt zo stał zło żo ny przez KWP
w Ło dzi do kon kur su w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go wo je wódz twa
łódz kie go na la ta 2007–2013 w czerw cu 2008
ro ku, a w li sto pa dzie zo sta ła pod pi sa na umo -
wa o do fi nan so wa nie. Po oce nie for mal nej
i me ry to rycz nej wnio sek łódz kiej ko men dy
za jął pierw sze miej sce na li ście ran kin go wej
i uzy skał 93 na 100 moż li wych punk tów.

O co cho dzi w tym sys te mie? Jak sa ma na -
zwa mó wi – o po łą cze nie sta no wisk kie ro wa -
nia w je den sys tem i zin te gro wa nie urzą dzeń
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łącz no ści – te le fo nu, ra dio te le fo nu, re je stra to ra roz mów
– do jed nej kon so li. Sys tem ma być bu do wa ny eta pa mi:
naj pierw 8 sta no wisk kie ro wa nia w ko mi sa ria tach miej -
skich w Ło dzi (zre ali zo wa no), po tem sys te ma tycz nie 21
sta no wisk kie ro wa nia w KMP i KPP wo je wódz twa łódz -
kie go. War tość pro jek tu wy no si 7 551 414,60 zł.

O tym, że po mysł do bry, świad czy ciąg dal szy. W mar -
cu te go ro ku ko men da wo je wódz ka zło ży ła pro jekt o na -
zwie Roz bu do wa Zin te gro wa ne go Sys te mu Sta no wisk
Kie ro wa nia: e -usłu gi dla spo łe czeń stwa (też w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go wo je wódz twa
łódz kie go). Ma być re ali zo wa ny we wszyst kich ko men -
dach miej skich i po wia to wych gar ni zo nu łódz kiej po li cji
i kosz to wać 1 304 668,00 zł. Je śli wszyst ko pój dzie 
do brze, do fi nan so wa nie wy nie sie 85 proc. Na ra zie pro -
jekt jest na pierw szym miej scu po oce nie me ry to rycz nej. 

Platforma komunikacji
Na roz strzy gnię cie cze ka też pro jekt KWP w Kra ko wie
obej mu ją cy in for ma ty za cję gar ni zo nów ma ło pol skie go
i pod kar pac kie go zło żo ny w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go In no wa cyj na Go spo dar ka. Pro jekt jest roz sze-
rze niem ist nie ją cej w 19 jed nost kach Ma ło pol skiej Plat -
for my Elek tro nicz nej Zin te gro wa nej Ko mu ni ka cji i
Za rzą dza nia Ko mi sa ria tów Po li cji (też fi nan so wa nej z pie -
nię dzy unĳ nych). Tym ra zem ska la by ła by nie po rów ny -
wal nie więk sza. W sa mym wo je wódz twie ma ło pol skim
sys tem obej mo wał by 90 lo ka li za cji, pra wie 6 tys. użyt kow -
ni ków, po nad 90 sta no wisk pu blicz ne go do stę pu do sys te -
mu tzw. in fo ma tów. Spe cjal nie zbu do wa ne por ta le
słu ży ły by ko mu ni ka cji ze wnętrz nej miesz kań ców z Po li cją
(fo ra, ma ile, an kie ty, cza ty), a elek tro nicz ny sys tem wy -
mia ny do ku men tów i szyb kie go prze ka zu in for ma cji
uspraw niał by ko mu ni ka cję we wnątrz po li cji.

Sza cun ko wy koszt pro jek tu w wo je wódz twie ma ło pol -
skim wy no si 48 mln zł, a w pod kar pac kim 38 mln zł. Do -
ku men ty zo sta ły wy sła ne do MSWiA w po ło wie ma ja.

Pogranicze
Świet nie ra dzi so bie Ko men da Wo je wódz ka Po li cji we
Wro cła wiu. Na kon cie ma ją spo ro pro jek tów już zre ali zo -
wa nych, re ali zo wa nych i ocze ku ją cych na re ali za cję. Jed -
nym z naj więk szych suk ce sów – bio rąc pod uwa gę
kry te rium war to ści uzy ska ne go do fi nan so wa nia – jest
pro jekt „Po pra wa bez pie czeń stwa na po gra ni czu pol sko -
-cze skim po wej ściu do Stre fy Schen gen” opra co wy wa ny
wspól nie z po li cją cze ską w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Współ pra cy Trans gra nicz nej Re pu bli ka Cze ska –
Rzecz po spo li ta Pol ska 2007–2013. W ra mach pro jek tu za -
pla no wa no za kup dla po li cji cze skiej po jaz du wy po sa żo -
ne go w sprzęt mo ni to ru ją co -re je stru ją cy do ob ser wa cji
i re je stra cji zda rzeń zwią za nych z ma so wym na ru sze niem
po rząd ku, na to miast dla po li cji pol skiej za kup 6 po jaz -
dów te re no wych wy ko rzy sty wa nych do szyb kie go re ago -
wa nia i za trzy my wa nia zi den ty fi ko wa nych spraw ców
prze stępstw już w ob sza rze po gra ni cza. Koszt pro jek tu
zo stał osza co wa ny na po zio mie 501 965,63 eu ro, z cze go
bu dżet pro jek tu dla KWP we Wro cła wiu wy niósł
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286 834,63 eu ro (około 1 024 000,00 zł), dla po li cji cze -
skiej zaś 215 131,00 eu ro. Pla no wa ne do fi nan so wa nie wy -
nie sie 85 proc. tych kwot. 

Do fi nan so wa nie do stał też pro jekt „Pol sko-cze skie po -
gra ni cze – po pra wa bez pie czeń stwa”. Tu taj li de rem rów -
nież by ła KWP we Wro cła wiu, ale sa mo cho dy te re no we
– w su mie osiem – do sta ną rów nież part ne rzy, czy li ko -
men dy w Opo lu i Ka to wi cach. Sza co wa na war tość pro -
jek tu dla stro ny pol skiej wy no si 1 336 000 zł.

Ćwiczenia
Pro jek ty trans gra nicz ne obej mu ją rów nież ćwi cze nia.
Na przy kład „Ter ro ry ści na ta mie” – tak na zy wał się pro -
jekt stwo rzo ny przez KWP w Kra ko wie w ra mach pro gra -
mu CIPS. Pod czas ćwi czeń pol scy, cze scy i sło wac cy
po li cjan ci mie li m.in. od bić au to bus z za kład ni ka mi. Plan
był ta ki: za czy na ją od ne go cja cji. Ale gdy oka zu je się, że
au to bus jest za mi no wa ny, a ce lem tu ry stów jest za po ra
wod na, trze ba pod jąć de cy zję o sztur mie i si ło wym roz -
wią za niu ca łej ope ra cji. Pro jekt zo stał zre ali zo wa ny
w czerw cu ubie głe go ro ku. W ćwi cze niach wzię ło
udział 150 po li cjan tów.

Baza kontaktów
W ra mach pro gra mu Da ph ne III na stro nie in ter ne to wej
MSWiA utwo rzo no ba zę kon tak tów dla pod mio tów, któ -
re chcą w nim uczest ni czyć. Pro gram Da ph ne III do fi -
nan so wu je ini cja ty wy na rzez za po bie ga nia i zwal cza nia
przmo cy wo bec dzie ci, mło dzie ży i ko biet oraz te, któ re
za pew nia ją wspar cie ofia rom prze mo cy i gru pom ry zy ka.
Jed nym w wa run ków przy stą pie nia do pro gra mu jest po -
zy ska nie part ne ra, co umoż li wia ba za da nych. Moż na do -
stać się do niej przez stro nę www.mswia.gov.pl al bo
www.po li cja.pl. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. KWP w Krakowie, WSPol.

Transgraniczne
ćwiczenia
antyterrorystów

�

20-22.07:Layout 6  6/23/09  2:57 PM  Page 22



lipiec 2009 r.       POLICJA 997 Policjant Ruchu Drogowego 2009  TYLKO SŁUŻBA 23

zdj. Andrzej Mitura

Najlepsi na drodze

W XXII edycji
konkursu
organizowanego
w CSP w Legionowie 
pierwsze miejsce
zajął mł. asp.
Radosław Rusek 
z KWP w Radomiu,
drugie – sierż. sztab.
Jacek Kudliński
z KWP w Poznaniu,
a trzecie –
sierż. sztab. 
Robert Guzal 
z KWP w Szczecinie

Najlepszą drużyną okazał
się zespół z KWP

w Radomiu (mł. asp.
Radosław Rusek 

i sierż. sztab. Mariusz
Wulczyński – trzech
pierwszych z lewej).

Drugie miejsce zajęła
drużyna z KWP w Lublinie

(sierż. sztab. 
Paweł Marcinek 

i sierż. sztab. Marek
Niedziela), a trzecie

zespół z KWP w Poznaniu
(sierż. sztab. Jacek

Kudliński 
i mł. asp. Paweł Śmidoda)

36 zawodników z całej Polski przez trzy dni
rywalizowało w pięciu konkurencjach: kierowaniu
ruchem, dwóch testach ze znajomości przepisów,
strzelaniu i jeździe sprawnościowej
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� Napnĳ pośladki tak, aby podnieść się lekko – zauważ napięcie –
rozluźnĳ.

� Ściągnĳ uda, wyprostowując nogi – poczuj ich napięcie –
rozluźnĳ.

� Skieruj palce u nóg do góry – stopy i łydki będą napięte –
odpocznĳ.

� Podkurcz palce u nóg tak, jakbyś chciał je zagrzebać w piasku –
zwróć uwagę na napięcie w podbiciu stóp – rozluźnĳ.

In nym wa rian tem tre nin gu jest ćwi cze nie wy bra nych par tii cia ła,
aż na uczy my się je roz luź niać – naj pierw pra cu je my np. z mię śnia mi
rąk, po tem nóg, twa rzy, ple ców etc.

Ćwi cze nia mo że my po wta rzać w trak cie na sze go co dzien ne go
funk cjo no wa nia, np. idąc chod ni kiem, słu cha jąc mu zy ki, oglą da jąc
te le wi zję. Po pew nym cza sie doj dzie my do eta pu, że w każ dej oko -
licz no ści, w spo sób nie mal au to ma tycz ny, bę dzie my po tra fi li roz luź -
niać da ną gru pę mię śni.

Pa mię taj my jed nak o za cho wa niu rów no wa gi mię dzy na pię ciem
i roz luź nie niem. Aby nasz or ga nizm pra wi dło wo funk cjo no wał, po -
trzeb ne jest nie tyl ko roz luź nie nie, ale rów nież na pię cie, któ re zmu -
sza nas do mo bi li za cji i dzia ła nia. �

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

zdj. An drzej Mi tu ra

Niezwykle skuteczną, a zarazem niewymagającą
wielkiego wysiłku, techniką relaksacyjną jest trening
Jacobsona. Polega na napinaniu i rozluźnianiu
poszczególnych grup mięśni – rąk, nóg, twarzy, języka,
barków, pleców, brzucha oraz palców rąk i nóg.

Twór cą tej me to dy jest ame ry kań ski le karz psy chia tra i psy cho -
log Ed mund Ja cob son, któ ry w la tach 30. ubie głe go wie ku udo -
wod nił w spo sób na uko wy zwią zek mię dzy nad mier nym

na pię ciem mię śni a za bu rze nia mi emo cjo nal ny mi i psy chicz ny mi.
Do wiódł, że zmniej sza jąc na pię cia mię śni, spra wia my, że nasz cen -
tral ny układ ner wo wy uspo ka ja się, re lak su je.

Wdra ża nie tech ni ki Ja cob so na za czy na my od przy ję cia po zy cji le -
żą cej, po tem sie dzą cej. Każ de ćwi cze nie po win no trwać oko ło 10 se -
kund, po wta rza my je kil ka ra zy. Ca ły czas ob ser wu je my, ja kich
wra żeń do zna je my pod czas na pi na nia i roz luź nia nia mię śni. Pa mię -
taj my też, aby każ de ćwi cze nie wy ko ny wać od dziel nie, np. naj pierw
mię śnie rąk, po tem mię śnie nóg etc. Ni gdy nie na pi na my wszyst -
kich mię śni jed no cze śnie. 

Przy kła do wy ze staw ćwi czeń:

� Zaciśnĳ pięści – zwróć uwagę na napięcie dłoni i przedramion –
rozluźnĳ. 

� Dotknĳ palcami barków, a następnie podnieś ramiona – bicepsy
i ramiona będą napięte – następnie opuść je, rozluźnĳ.

� Zmarszcz czoło – zwróć uwagę na napięcie czoła i okolicy oczu –
rozluźnĳ.

� Zaciśnĳ powieki, a następnie rozluźnĳ mięśnie z lekko
przymkniętymi oczami.

� Przyciśnĳ język do podniebienia – zwróć uwagę na napięcie
w jamie ustnej – rozluźnĳ.

� Zaciśnĳ zęby – skoncentruj się na napięciu w jamie ustnej
i szczęce – rozluźnĳ.

� Odchyl głowę do tyłu – zwróć uwagę na napięcie w karku
i górnej partii pleców – rozluźnĳ.

� Przyciśnĳ brodę do klatki piersiowej – zwróć uwagę na napięcie
w karku i barkach – rozluźnĳ.

� Weź głęboki oddech i zatrzymaj powietrze – w klatce piersiowej
i plecach poczujesz napięcie – wypuść powietrze.

� Zrób dwa głębokie oddechy, zatrzymaj powietrze, a następnie
wydychaj je – oddech stanie się wolniejszy i spokojniejszy –
odpocznĳ.

� Wciągnĳ maksymalnie brzuch – odczuj napięcie w brzuchu –
rozluźnĳ, oddychaj regularnie.

� Napnĳ mięśnie brzucha – obserwuj jego naprężenie – odpocznĳ.

In fo li nia: 0800 88 98 98

Dzia ła ca łą do bę. Zo staw swój numer te le fonu, 
psy cho log po li cyj ny od dzwo ni.

Psy cho log przy tym te le fo nie peł ni dy żu ry 
we wtor ki i czwart ki od 14.00 do 20.00.

Sto so wa nie tech nik re lak sa cyj nych nie roz wią że jed nak
na szych pro ble mów. Nie za stą pi też wi zy ty u le ka rza czy
psy cho lo ga. Nie za po mi naj my, że w Po li cji są psy cho lo -
go wie, do któ rych za wsze mo że my zwró cić się z proś bą
o po moc.

(5)
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–Z o bo wią zu je my się do opie ki
nad dę bem – mó wił w imie niu
uczniów Woj tek Ro mań ski

z kla sy ze ro wej. – Bę dzie my pa mię tać
o tych, któ rych pro chy przy wie zio ne wraz
z zie mią z Cmen ta rza Wo jen ne go Gol go ty
Wscho du prze cho wy wa ne bę dą ja ko re li -
kwie w ko ście le Mat ki Bo żej Kró lo wej Ro -
dzin w Dzie ka no wie Le śnym. 

ZIE MIA Z MIED NO JE
Uro czy stość roz po czę ła się w świą ty ni
dzie ka now skiej. Zie mię z Mied no je przy -
wiózł ho no ro wy pre zes War szaw skie go Sto -
wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939
Ta de usz Ko non. War tę przy urnie ra zem
z har ce rza mi peł ni li po li cjan ci z ko mi sa ria -
tu w Ło mian kach. Po na bo żeń stwie po -
świę co no sa dzon kę dę bu, któ rą szko ła
otrzy ma ła za po śred nic twem dy rek cji Kam -
pi no skie go Par ku Na ro do we go od Biu ra
Na sien nic twa Le śne go. Ro śli na zo sta ła po -
bło go sła wio na wcze śniej przez Oj ca Świę -
te go Be ne dyk ta XVI. 

W ce re mo nii oprócz władz sa mo rzą do -
wych wzię li udział przed sta wi cie le Po li cji:
insp. Grze gorz Jach z KGP, mł. insp. An -
drzej Kra ska, za stęp ca ko men dan ta po wia -
to we go w Sta rych Ba bi cach (War sza wa
Za chód) oraz kom. Grze gorz Po ręb ski, ko -
men dant KP w Ło mian kach. Po tęż ną hon -
dą, mi mo desz czu, przy je chał ko man dor

Mię dzy na ro do we go Mo to cy klo we go Raj du
Ka tyń skie go Wik tor Wę grzyn. 

1 DĄB – 1 OFIA RA 
Pro gram „Ka tyń... oca lić od za po mnie nia”
na ro dził się rok te mu w Ra dzy mi nie i za -
kła da, że na 70. rocz ni cę zbrod ni ka tyń -
skiej, czy li do 13 kwiet nia 2010 r., uda się
po sa dzić 21 473 dę by. Jed na ro śli na sym -
bo li zu je jed no na zwi sko z li sty ka tyń skiej.
Do ak cji włą cza ją się szko ły, in sty tu cje, 
pa ra fie, sa mo rzą dy. 

– O ak cji do wie dzia łam się w ma ju ubie -
głe go ro ku – mó wi Elż bie ta Woj cie szek, na -
uczy ciel ka ję zy ka pol skie go i hi sto rii
w Szko le Pod sta wo wej im. Ja dwi gi i Ro ma -
na Ko ben dzów w Sa do wej. – Ra zem z pa nią
dy rek tor zgło si ły śmy ak ces do pro gra mu.
Sa ma szu ka łam in for ma cji o na szym po li -
cyj nym bo ha te rze. Te raz nie by ło zbyt 
du żo cza su, ale po wa ka cjach bę dzie my sta -

ra li się od szu kać ro dzi nę aspi ran ta Mi cha -
ła Adam czy ka. Być mo że ży ją jesz cze je go 
po tom ko wie. 

BĘ DZIE MY PA MIĘ TAĆ! 
W szko le urzą dzo no oko licz no ścio wą ga zet -
kę na te mat mor du ka tyń skie go i po li cyj ne -
go bo ha te ra. 

– O zbrod niach so wiec kie go ko mu ni zmu
cią gle mó wi my po ci chu, jak by z bo jaź nią –
za bra ła głos dy rek tor szko ły Jo an na Cac -
kow ska. – Mó wi my tak, jak by śmy ba li się
ob ra zić zbrod nia rzy wszech cza sów, któ rzy
do ko na li zbrod ni na na ro dzie pol skim.
Mor do wa no jeń ców – ofi ce rów Woj ska Pol -
skie go, funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo -
wej, a w prze peł nio nych wię zie niach
za bi ja no nie win nych lu dzi. Więk szość ro -
dzin za mor do wa nych po li cjan tów ska za no
na za gła dę, zsy ła jąc je na Sy be rię i do
Ka zach sta nu. Ty sią ce ze słań ców zmar ło
z cho rób i gło du. Je że li więc ma my 
te raz ta ką moż li wość, ocal my od za po m-
nienia hi sto rię, o któ rej przez pół wie ku 
nie po zwa la no mó wić, a praw dę fał szo -
wa no! �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor

Aspi rant Mi chał Adam czyk
Mi chał Adam czyk uro dził się 10 wrze śnia 1903 r. w War sza wie. Słu -
żył w Woj sku Pol skim, Kor pu sie Ochro ny Po gra ni cza, a od 1928 r.
w Po li cji Pań stwo wej. W 1929 r. ukoń czył szko łę po li cyj ną w Mo -
stach Wiel kich. Po cząt ko wo skie ro wa no go do po wia tu ko szyr skie -
go. Słu żył na po ste run ku Uchry ni cze -Pnie wo. Po tem przez dwa la ta
w wo je wódz twie lu bel skim. Pra co wał tak że w Wę gro wie, na po ste -

run ku Skó rzec. Od 1937 do 1939 r. star szy przo dow nik Mi chał Adam czyk był ko -
men dan tem po ste run ku w Sar na kach. Od zna czo ny był m.in. brą zo wym krzy żem
za słu gi. Po 17 wrze śnia 1939 r. do stał się do nie wo li so wiec kiej. Za mor do wa no go
w Twe rze ra zem z bli sko 6 tys. funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej. Je go cia ło spo -
czy wa na Pol skim Cmen ta rzu Wo jen nym w Mied no je. 
W 2008 r. pre zy dent RP awan so wał go po śmiert nie do stop nia aspi ran ta (pierw szy
sto pień ofi cer ski w PP). 
Od 29 ma ja 2009 r. ma swój dąb przy szko le w Sa do wej.

Dąb aspi ran ta Adam czy ka

Jedna ofiara – jeden dąb. Do 13 kwietnia przyszłego roku dębów ma być tyle,
ile nazwisk na liście katyńskiej – 21 473. Jedno z drzew posadzono
29 maja br. przy szkole podstawowej w miejscowości Sadowa koło Warszawy.
Upamiętniono Michała Adamczyka, przedwojennego funkcjonariusza Policji
Państwowej, który zginął w Miednoje.

Do opieki nad dębem zobowiązały się dzieci
ze szkoły w Sadowej. Na pewno pomagać im
będą także harcerze 462. drużyny 
w Łomiankach
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Spot ter to ter min an giel ski ozna cza ją cy ko goś, kto po nad prze cięt -
nie in te re su je się ja kąś dzie dzi ną czy zja wi skiem, trak tu jąc to
jako hob by. Spot ter w woj sko wo ści to wy wia dow ca. Okre śle nie

to ozna cza tak że pry wat ne go de tek ty wa, a po tocz nie, we dług słow -
ni ka pol sko -an giel skiego,… wtycz kę. 

ZA CZĘ ŁO SIĘ NA WY SPACH 
W Eu ro pie pierw si spot ter si po ja wi li się w An glii w 1985 r. po tra ge dii
na bel gĳ skim sta dio nie Hey sel, gdzie zgi nę ło 39 osób. Po li cjan ci za in -
te re so wa li się wte dy ki bi ca mi FC Li ver po ol, któ rzy za ata ko wa li zwo -
len ni ków Ju ven tu su w Bruk se li. W 1991 r. spot ter si we szli do po li cji
nie miec kiej. W 1997 r. na jed nej z ho len der skich au to strad mia ła 
miej sce za pla no wa na wal ka, czy li ustaw ka, mię dzy fa na ty ka mi Ajak su
Am ster dam i Fey eno or du Rot ter dam. Śmierć na miej scu po niósł je den
z ki bi ców. Od tej po ry w Ho lan dii rów nież po sta wio no na spot ter sów.

– W Pol sce ma my do czy nie nia z ro sną cym ban dy ty zmem sta dio -
no wych chu li ga nów – mó wi nad kom. Da riusz Dy miń ski, peł nią cy
obo wiąz ki na czel ni ka Wy dzia łu Ope ra cyj ne go Głów ne go Szta bu Po -
li cji KGP. – Obiek ty spor to we, choć da le ko im do ide ału, są co raz
lep sze i bez piecz niej sze. Bo jów ki ki bi cow skie też ma ją te go świa do -
mość, bo czę sto swo ją dzia łal ność prze no szą po za sta dion. Moż na za -

ry zy ko wać twier dze nie, że chu li ga ni sta dio no wi to zor ga ni zo wa na
prze stęp czość. 

SPOT TER – CZY LI KTO? 
Pol ska Po li cja chce do trzeć do śro do wisk ki bi ców. Spot ter ma być
łącz ni kiem mię dzy fa na mi fut bo lu, klu ba mi, służ ba mi po rząd ko wy -
mi a Po li cją. 

– Od dzie li li śmy funk cję spot te ra od ze spo łów mo ni to ru ją cych, któ -
re głów nie zaj mu ją się fil mo wa niem ki bi ców – wy ja śnia nad kom. Dy -
miń ski. – Na gry wa nie to jed nak pe wien ro dzaj in wi gi la cji, a spot ter
ma mieć za ufa nie wśród ki bi ców. Spot ter si po win ni po ja wić się nie
tyl ko tam, gdzie dzia ła ją klu by, ale tak że w tych jed nost kach, na te -
re nie dzia ła nia któ rych są ki bi ce klu bu. 

Spot ter to po li cjant dzia ła ją cy jaw nie, ale bez mun du ru. Je go ozna -
cze niem pod czas im prez jest nie bie ska ka mi zel ka. Wzór jest jed no -
li ty w ca łej Unii Eu ro pej skiej. Wy róż ni kiem są bar wy na ro do we kra ju
spot te ra umiesz czo ne z przo du po le wej stro nie (z pra wej fla ga UE).
Je dy nym wy po sa że niem pol skie go spot te ra bę dą kaj dan ki i ręcz ny
mio tacz ga zu. 

Spot ter ma pra co wać z ki bi ca mi, do brze po znać ich śro do wi sko,
ana li zo wać fo ra i pra sę ki bi cow ską, współ pra co wać z wła dza mi klu bu.
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Ben ny Ma es –
po li cja bel gĳ ska:

– Mi strzo stwom Eu ro 2000, któ re od by ły
się na sta dio nach Bel gii i Ho lan dii, przy -
świe ca ła idea świę ta i do brej za ba wy. Lu -
dzie przy cho dzą cy na me cze chcą ła two
do trzeć na sta dion i zna leźć na nim swo -
je miej sce, obej rzeć emo cjo nu ją ce wi do -
wi sko, a póź niej bez piecz nie wró cić
do do mu, mo że po dro dze za trzy mu jąc
się, by na pić się pi wa, po świę to wać ze
zna jo my mi. By im to za pew nić, nie mu si -
my mieć po li cji do tłu mie nia za mie szek.
Psu ła by tyl ko za ba wę. Po trzeb ni są za to
po li cjan ci, któ rzy oka żą go ścin ność,
wska żą dro gę na sta dion; po trzeb na jest
dro gów ka, któ ra spraw nie po kie ru je ru -
chem na uli cach mia sta, w któ rym od by -
wa się mecz.
Czym in nym jest na to miast prze ciw dzia -
ła nie chu li gań stwu. Do te go nie zbęd ny

jest do bry wy wiad, szcze gó ło we in for ma -
cje o gru pach ry zy ka, któ re na pły wać po -
win ny jesz cze przed fi na ło wym tur nie jem,
w trak cie eli mi na cji. Skąd? Od spot ter sów.
Kim jest spot ter? To przede wszyst kim po -
li cjant, nie mo że on o tym za po mi nać. Ist -
nie je za gro że nie, że prze by wa jąc dłu go
w ja kimś śro do wi sku, moż na się z nim na -
zbyt spo ufa lić. Dla te go spot ter mu si mieć
za wsze tę świa do mość – że choć pra cu je
w cy wil nym ubra niu, wśród ki bi ców, tak że
tych przy spa rza ją cych pro ble mów, po zo -
sta je po li cjan tem. Po wi nien zdo by wać wie -
dzę na te mat ki bi ców, uczyć ich, co wol no,
a cze go nie; cza sem po gro zić pal cem.
Spot ter nie jest „wy spą”. Wia do mo ści,
jakie po zy sku je, prze ka zu je do wy spe cja -
li zo wa nych, wspo ma ga ją cych go ko mó -
rek; w cza sie sa me go tur nie ju pra cu je
w gru pie. W trak cie Eu ro 2000 spot ter si
wcho dzi li w skład 4-oso bo wych ze spo łów,
w któ rych by li po śred ni ka mi, tłu ma cza mi

oraz do rad ca mi do wód ców. Po le ga li śmy
na ich wie dzy o czy nach, kon tak tach osób
z grup ry zy ka, a tak że na umie jęt no ści do -
strze ga nia roz wi ja ją ce go się za gro że nia
i eli mi no wa nia go w za rod ku. Nie zaj mo -
wa li śmy się ca ły mi gru pa mi ry zy ka, tyl ko
szyb ko wy łą cza li śmy z nich pro wo dy -
rów. I by ło po pro ble mie.

Ju an Mar tin –
po li cja por tu gal ska:

– Por tu ga lia przy go to wa ła na Eu ro 2004
dzie sięć no wych sta dio nów. Przed obiek -
ta mi, na któ rych od by wa ły się me cze,
two rzo no trzy stre fy kon tro li: wi zu al ne go
spraw dza nia bi le tów i wy kry wa nia przed -
mio tów, któ rych wno sze nie na sta dion jest
za bro nio ne; kor do nu do ko nu ją ce go
szcze gó ło wej kon tro li, w tym kon tro li
osób wy kry wa cza mi me ta li i ma te ria łów
wy bu cho wych, a na koń cu, już w sa mych

Spottersi

dzielnicowi od kibiców

Spottersi do polskiej Policji
wprowadzani byli do tej
pory opłotkami. Głośniej
zaczęto o nich mówić
przy okazji Euro 2008,
kiedy to 26 polskich
policjantów wyjechało
do Austrii. Teraz mają
na stałe pojawić się
w policyjnych strukturach. 
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Pod czas roz gry wek po ma gać przy prze jaz dach, in for mo wać o za -
gro że niach, ne go cjo wać z si ła mi po rząd ko wy mi. W sy tu acji ła ma -
nia pra wa mu si być sta now czy. Dzię ki roz po zna niu, kto jest
praw dzi wym ki bi cem, a kto chu li ga nem, wie gdzie i kie dy mo gą
po ja wić się kło po ty i mo że traf nie ty po wać po ten cjal nych spraw -
ców burd. 

– Naj trud niej sze jest prze ła ma nie ba rier men tal nych – mó wi
na czel nik Dy miń ski. – Trze ba po ko nać opór ki bi ców, któ rzy mogą
po strze gać spot te ra ja ko po li cyj ne go szpic la oraz ba rie rę u ko men -
dan tów, któ rzy, cier piąc na nie do bór kadr, bę dą krę ci li no sem na
„za bie ra nie” im czło wie ka. 

3xT 
Pol ska Po li cja chce za bez pie czać EU RO 2012 głów nie nie umun -
du ro wa ny mi po li cjan ta mi. Cięż ko zbroj ni bę dą w po go to wiu.
Na uli cach ma ją być wi docz ni spot ter si. 

Stra te gia przy ję ta na mi strzo stwa – „3xT” (TRO SKA, TO LE -
RAN CJA, TŁU MIE NIE) za kła da trzy po zio my re ak cji po li cjan -
tów na za cho wa nia ki bi ców. Spot ter si ma ją słu żyć in for ma cją,
na wet tak pro za icz ną – gdzie w po bli żu są to a le ty, al bo jak dojść
do okre ślo nej fan zo ny. To le ran cją mu szą się wy ka zać wszy scy
funk cjo na riu sze bio rą cy udział w za bez pie cze niach. Sza cu je się,
że w dniu me czu w War sza wie bę dzie oko ło 250–300 tys. fa nów
fut bo lu. Ich za cho wa nia, nie stan dar do we na co dzień, mo gą być
w cza sie mi strzostw to le ro wa ne, bo le piej upo mnieć si ka ją ce go
pod drze wem mło dzień ca, niż do pro wa dzić do za mie szek, gdy
do spi sy wa ne go ki bi ca do łą czy dzie się ciu, a po tem stu itd. Tłu -
mie nie bę dzie osta tecz no ścią. OPP bę dą uży wa ne tyl ko w new -
ral gicz nych mo men tach, gdy na uli cach bę dzie bar dzo źle. 

Pierw szych spot ter sów prze szko lo no pod ko niec mar ca w Le -
gio no wie. W lip cu ru sza ko lej na tu ra roz gry wek li go wych. Na stęp -
ne szko le nie za pla no wa no na wrze sień. Do CSP przy ja dą
po li cjan ci, któ rzy ma ją być spot ter sa mi przy klu bach eks tra kla sy
i I li gi. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. GSP KGP

W komendzie głównej powiedziano mi, że jest Pan jednym
z pierwszych spottersów w Polsce, że pracował Pan z kibicami, 
gdy jeszcze funkcja ta nie była tak nazwana? 

– W służ bie je stem już 26 lat. Wszyst ko za czę ło się w 1991 r., kie dy
by łem w od dzia le pre wen cji i fi zycz nie za bez pie cza łem me cze. Po -
tem pra co wa łem w szta bie ko men dy wo je wódz kiej, gdzie zaj mo wa -
łem się or ga ni za cją i pla no wa niem za bez pie czeń. W 1997 r. by li u nas
po li cjan ci an giel scy i wte dy po ja wi ły się pierw sze za da nia z za kre su
pra cy spot ter sów. Wy mie nia li śmy in for ma cje, pod pa try wa li śmy, jak
pra cu ją na Wy spach. W 1999 r. by łem spot te rem na wy jazd pol skich ki -
bi ców na We mbley. To by ły in ne cza sy. Je cha łem z ki bi ca mi w au to bu -
sie, ale ofi cjal na in for ma cja by ła ta ka, że je stem pra cow ni kiem ochro ny
wy na ję tym przez biu ro po dró ży. Dzię ki obec no ści pol skich po li cjan tów
wśród ki bi ców uda ło się na mie rzyć spraw ców tzw. pro mo cji, któ rą 
ja dą cy na mecz zro bi li so bie na sta cji ben zy no wej w Niem czech. Pro -
ce der zu peł nie tam nie zna ny, a u nas czę sto sto so wa ny przez sta dio -
no wych chu li ga nów po le ga na tym, że do skle pi ku wcho dzi gru pa
czter dzie stu mło dych lu dzi, część ro bi za mie sza nie, coś ku pu je, 
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wej ściach na sta dio ny, elek tro nicz ne go
spraw dze nia, czy bi le ty nie zo sta ły sfał -
szo wa ne. Pod czas me czów 5 proc. krze -
se łek po zo sta wa ło pu stych, two rząc stre fę
bu fo ro wą mię dzy ki bi ca mi ry wa li zu ją cych
dru żyn.
Po rząd ku i bez pie czeń stwa na każ dym
spo tka niu pil no wa ło po 800, za trud nio -
nych przez pry wat ne fir my ochro ny, ste -
war dów na sa mym obiek cie i 400–600
po li cjan tów w po bli żu sta dio nu, przy wi -
dow ni li czą cej śred nio 35 tys. ki bi ców. Wy -
szli śmy z za ło że nia, że zbyt du żo sił psu je
za ba wę, to też po li cja by ła ma ło wi docz na,
za to bar dzo mo bil na. Waż ny był po dział
od po wie dzial no ści za bez pie czeń stwo
mię dzy róż ne, pry wat ne i pań stwo we for -
ma cje. W po li cji zo stał stwo rzo ny no wy
sys tem prze pły wu in for ma cji – na każ dym
stadio nie dzia ła ło lo kal ne cen trum in for -
ma cyj ne, z któ re go wia do mo ści tra fia ły
do cen trum kra jo we go, a stąd do utwo rzo -

nej na czas Eu ro ko mi sji bez pie czeń stwa.
Ist nia ło jed no, czy tel ne kie row nic two, ma -
ją ce prze gląd sy tu acji w kra ju. Du żo uwa -
gi po świę ci li śmy współ pra cy z me dia mi,
któ re tłu ma czy ły, jak pra cu je my, ja kiej 
po mo cy ki bi ce mo gą ocze ki wać od spot -
ter sów i in nych po li cjan tów, co jest za bro -
nio ne.

Gun ther Ma rek –
po li cja au striac ka:

– Eu ro 2008 zgro ma dzi ło na sta dio nach
i w fan zo nes (stre fach w mia stach, gdzie
ki bi ce oglą da li me cze na wiel kich ekra -
nach – przyp. PK) 550 tys. wi dzów z Au -
strii i około 2 mln go ści. Ich bez-
pie czeń stwa strze gło 27 tys. na szych 
po li cjan tów, któ rym po ma ga ło 136 funk -
cjo na riu szy z in nych kra jów, głów nie 
tłu ma czy i spot ter sów, nie uży wa ją cych
żad nej bro ni czy środ ków przy mu su,

a tak że 850-oso bo wy kon tyn gent od dzia -
łów zwar tych z Nie miec. Do dziś po zo sta -
je to naj więk szą wspól ną ope ra cją po li cji
państw eu ro pej skich.
Do ko na li śmy 435 aresz to wań i po sta wi li -
śmy 2770 za rzu tów, w tym 891 ad mi ni -
stra cyj nych i 1879 kry mi nal nych. Przez 
ca ły czas mi strzostw ran nych zo sta ło
480 osób, w tym 24 po li cjan tów, 5 in nych
funk cjo na riu szy, 443 fa nów i 8 przy pad ko -
wych osób.
Przy go to wa nia roz po czę li śmy już w
2003 ro ku, pod ko niec 2005 r. mie li śmy
już wpro wa dzo ną kon cep cję ochro ny 
po rząd ku i bez pie czeń stwa pod czas 
Eu ro 2008. Ustrze gli śmy się par la men tar -
nych de bat o bez pie czeń stwie, ja kie mo -
że my nie raz ob ser wo wać w in nych
kra jach. Na szczę ście, mo gli śmy po pro -
stu ro bić swoje. �

wy słu chał PRZE MY SŁAW KA CAK

Nieetatowe 
– czyli nic na 
100 procent

Rozmowa z podinsp. Krzysztofem Kwiatkowskim,
zastępcą komendanta miejskiego Policji w Katowicach

�
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a in ni wy no szą, co im się po do ba. W Niem czech wy szli z kil ko ma
zgrzew ka mi pi wa. Po tem by li bar dzo zdzi wie ni, że kon tro lu ją cy au -
to kar po li cjan ci nie miec cy zna leź li ukry ty tru nek. 

Rok temu na mistrzostwach Europy dowodził Pan polskimi
spottersami.

– By ło to bar dzo waż ne do świad cze nie. Au stria cy przy go to wy wa li
się do Eu ro bar dzo dłu go i do pro wa dzi li swo je struk tu ry do per fek -
cji. Są tam po li cjan ci, któ rzy dzia ła ją w śro do wi sku ki bi ców, są ana -
li ty cy, któ rzy śle dzą fo ra, wy ła pu ją in for ma cje z pra sy fa nów fut bo lu,
spraw dza ją sta ty sty ki po li cyj ne na te mat bó jek i po bić, czy ma ją one
pod tekst ki bi cow ski. Bu du ją ba zę da nych, na pod sta wie któ rej two -
rzy się pro gno zy i pro gra my na kon kret ny mecz. „Wszech wie dzą ce
biu ra”, bo tak w wol nym tłu ma cze niu brzmi na zwa ze spo łów, w któ -
rych pra cu ją spot ter si, wy pro wa dzo ne są po za du że jed nost ki po li cji. 

Pol scy spot ter si by li gru pą prze kro jo wą z ca łe go kra ju. Oprócz nas
by li tak że funk cjo na riu sze mun du ro wi. Nie któ rzy na co dzień nie
zaj mo wa li się pra cą z ki bi ca mi, ale zna li ję zyk nie miec ki. Szko le nie
ję zy ko we jest bar dzo waż ne w pra cy do bre go spot te ra. Trze ba pa -
mię tać, że mu si się on swo bod nie po ru szać tak że w ob rę bie spe cy -
ficz ne go slan gu ki bi cow skie go. 

W Au strii głów nie po ma ga li śmy ki bi com, ale uda ło nam się też
ujaw nić kil ka grup pol skich chu li ga nów, któ rych ob ję to ob ser wa cją.
Prze ka za li śmy tak że in for ma cje o bo jów kach, któ re pró bu ją łą czyć
się z za przy jaź nio ny mi klu ba mi na Wę grzech i nie roz po zna ne wje -
chać od tam tej stro ny. Do pro wa dzi li śmy do za trzy ma nia mło dzień -
ca, któ ry przez in ter net pod szyl dem jed ne go z klu bów ofe ro wał
wy so ką na gro dę za gło wę pol skie go po li cjan ta. Au stria cy wszyst kie
na sze in for ma cje trak to wa li bar dzo po waż nie, nie zna li prze cież po -
wią zań na szych ki bi ców z za gra nicz ny mi klu ba mi. 

Ja cy są pol scy ki bi ce?
– Ci praw dzi wi są wspa nia li. Jest na to miast gru pa osób, któ rej nie

ko ja rzył bym na wet z na zwą „pseu do ki bic”. To po pro stu chu li ga ni,
któ rzy po wią za ni są ze świa tem prze stęp czym. Za trzy ma li śmy
na przy kład gru pę, któ ra z Ukra iny prze rzu ca ła do Pol ski pa pie ro sy,
a w od wrot ną stro nę nar ko ty ki. Oni mu szą mieć pie nią dze na wy jaz -
dy, na opra wę me czów. Świat prze stęp czy wer bu je no wych żoł nie rzy
z sek to rów chu li gań skich. Ta kie go „fa na ty ka fut bo lu” bar dzo ła two
roz po znać. On nie cho dzi na mecz w bar wach klu bo wych. Ubie ra się
na spor to wo – mar ko we bu ty, blu za z kap tu rem. Chu li ga ni gro ma dzą
się w kil ka na ście, kil ka dzie siąt osób i dą żą do kon fron ta cji. Czę sto
„gru pa spor to wa” w ogó le nie wcho dzi na mecz, ale „usta wia się”
z prze ciw ną gru pą po za mia stem. 

Na na szym te re nie do za dym do cho dzi już na wet na spo tka niach
okrę go wych. A naj go rzej jest tam, gdzie w jed nym mie ście są dwa
ry wa li zu ją ce klu by. Pro fi lak ty kę trze ba za czy nać w przed szko lu. Chu -
li ga ni sta dio no wi do cie ra ją do co raz młod szych dzie ci. Wer bu ją ich
już w szko łach pod sta wo wych. Nie wszyst kich mło dych da się ura -
to wać.

Nie daw no mie li śmy spra wę za bój stwa, któ re go spraw cą był „ki bic”
jed ne go z klu bów. Chu li ga ni za wią za li tzw. szta mę prze ciw Po li cji.
Mor der cę przez dłu gi czas ukry wa li „ki bi ce” zwa śnio nej dru ży ny,
mimo że na co dzień zwo len ni cy obu klu bów się nie na wi dzą. 

Jaki powinien być dobry spotter? 
– To mu si być po li cjant z krwi i ko ści, któ ry lu bi sport i lu bi cho -

dzić na me cze. Zna się na roz gryw kach. Ana li tyk kie ru ją cy ze spo łem
mo że być star szy, ale ty po wy spot ter po wi nien być mło dy. Jest to
trud ne za da nie, bo trze ba być otwar tym i elo kwent nym, ale kie dy
trze ba, sta now czym i kon se kwent nym. Spot ter si po win ni za jąć się
tyl ko pra cą z ki bi ca mi i zbie ra niem in for ma cji. Bo li mnie, że w Po li -
cji jest wie le funk cji nie eta to wych. Nie eta to wość ozna cza, że nie
moż na się po świę cić da nej czyn no ści do koń ca. Ni gdzie na świe cie
nie spo tka łem się z ta kim roz wią za niem. 

Pol scy spot ter si ma ją do bre pre dys po zy cje. Trze ba tyl ko w nich
za in we sto wać, du żo szko lić i dać swo bo dę dzia ła nia. Czas do Eu ro
ucie ka. Oby przy go to wa nie tych lu dzi nie za czę ło się za pięć dwu -
na sta. �

Dzię ku ję za roz mo wę. 

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor, archiwum 
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Kibice GKS dobrze znają komendanta Kwiatkowskiego. Gdy pod
eskortą odesłał do granicy rozrabiających „kibiców” 
z zaprzyjaźnionego czeskiego klubu Banik Ostrava, na stadionie
pojawił się baner skierowany osobiście do niego

Podinsp. Krzysztof Kwiatkowski
– pierwszy polski spotter

�
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Spra wa nie jest nie zwy kła. Prze ciw nie – jest ba nal na i że nu ją -
ca. War to jed nak przed sta wić ją, aby po ka zać, co się dzie je,
je śli w po rę nie za trzy ma się na ra sta ją ce go kon flik tu. To jesz -

cze je den przy czy nek do ob szer ne go zbio ru na te mat re la cji pod -
wład ny – prze ło żo ny. Do dys ku sji lub pod roz wa gę. 

ASPI RANT KRY TY KU JE
Aspi rant W. z ko men dy w P. uwa ża się za bar dzo do bre go po li -
cjan ta. Czę sto pod kre śla swo je po nad 20-let nie do świad cze nie
w służ bie. Jest star szy wie kiem i sta żem od swo je go ko men -
dan ta, co uwa ża za prze wa gę rów nież na po zio mie me ry to-
rycz nym.

Od trzech lat, od kąd kie ro wa nie jed nost ką w P. ob jął ko men dant
S., asp. W. jest z nim w sta łym kon flik cie. 
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Kto
Mała komenda powiatowa gdzieś w Polsce.
Od ponad dwóch lat trwa tu swoista wojenka.
Asp. Jan W. mówi, że jest szykanowany przez
przełożonych. Przełożeni, że W. paraliżuje pracę
jednostki, pisząc skargi i raporty do
wojewódzkiej, które skutkują kolejnymi
kontrolami. W. oskarża kierownictwo o złą
atmosferę w jednostce, komendant, że W.
buntuje ludzi.
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– Ko men dant na ni czym się nie zna – mó wi. – Sta wia nie re al ne
wy ma ga nia, wy mu sza wy ni ki, ob sta wia się swo imi ludź mi, nie
awan su je do świad czo nych pra cow ni ków, tyl ko ścią ga no wych,
a dba tyl ko o to, jak po strze ga ją go wła dze samorządowe. 

Ko men dant twier dzi, że W. od po cząt ku gło śno kry ty ku je
wszyst kie je go po su nię cia. W. od po wia da, że, ow szem, wy po wia -
dał się kry tycz nie, ale tyl ko wte dy, kie dy ko men dant sam py tał
go o zda nie. A wta jem ni cze ni mó wią, że Jan W. był bli skim przy -
ja cie lem po przed nie go ko men dan ta...

W od po wie dzi na kry ty kę prze ło że ni po sta no wi li przyj rzeć się,
jaki też po rzą dek ma na swo im po dwór ku asp. W., kie ru ją cy pra cą
kil ku oso bo wej sek cji. Za stęp ca ko men dan ta zwró cił mu uwa gę,
że je go po li cjan ci ba zgrzą jak ku ra pa zu rem i ich no tat ki są czę sto
nie do od czy ta nia, żą da jąc, aby kto nie umie pi sać czy tel nie, 

pi sał na ma szy nie. W. uznał to za szy ka ny. W od we cie na pi sał 
ra port do ko men dan ta, za rzu ca jąc za stęp cy, że bez praw nie otwo -
rzył je go po kój i sza fę w po szu ki wa niu ja kie goś do ku men tu. 

Naj więk sze emo cje bu dzą jak za wsze pie nią dze, więc kie dy
w jed no st ce zo sta ły po dzie lo ne pre mie, by ło wie lu nie za do wo-
lo nych. 

Z ini cja ty wy Ja na W., któ ry jest ak tyw nym związ kow cem, zor ga -
ni zo wa no spo tka nie po li cjan tów z kie row nic twem. W spo tka niu
uczest ni czy ła jed na trze cia za ło gi. By ło bar dzo emo cjo nal nie
i krzy kli wie. Ko men dant od po wia dał na róż ne za rzu ty zło żo ne 
mu na piśmie. By ły wśród nich py ta nia o po dział na gród, o to, dla -
cze go awan so wał ten a nie tam ten, o to, kie dy zo sta nie ob sa dzo -
ny wol ny etat, czy dla cze go bra ku je ma te ria łów biu ro wych. Ale
by ło też py ta nie: „Na co wy da wa ny jest fun dusz re pre zen ta cyj ny
ko men dy, sko ro na spo tka nie opłat ko we zor ga ni zo wa no skład kę
po 3 zł?”. 

Wie le py tań by ło sfor mu ło wa nych tak, jak by pi sa ła je ta sa ma
osoba. 

RA POR TY I KON TRO LE
Z ini cja ty wy asp. W. związ kow cy na pi sa li ra port do ko men dan ta wo -
je wódz kie go, za rzu ca jąc prze ło żo nym „ko rup cyj ne po dzie le nie na -
gród”. Za rzu co no m.in., że na gro dę przy zna no nie te mu, co za słu żył,
w za mian za obiet ni cę, że po dzie li się nią ze wska za ną osobą. Ko -
men dant wo je wódz ki przy sy łał kon tro lę. Nie pra wi dło wo ści nie zo -
sta ły po twier dzo ne. 

Asp. W. spo rzą dził ko lej ny ra port, w któ rym za mel do wał, że ko -
men dant wpro wa dził nie wła ści wy sys tem mo ty wa cyj ny, bo wy zna -
cza mi ni mum man da tów, ja kie po li cjant ma na ło żyć w cza sie służ by.
Wytknął też, że ko men dan ci fa wo ry zu ją nie któ rych po li cjan tów,
awan su ją mło dych, nie do ce nia jąc sta rych i do świad czo nych. Przy -
to czył przy kła dy, jak to X do stał zgo dę na nie obec ność w pra cy, a Y
prze ciw nie – był wzy wa ny do pra cy pod czas zwol nie nia le kar skie go.
Wy mie nił na zwi ska ko le gów, któ rzy we dług nie go są trak to wa ni le -
piej od in nych. 

W ko men dzie po wia to wej po ja wia ły się ko lej ne kon tro le z wo je -
wódz kiej. Za rzu ty nie po twier dza ły się. 

Jed nak at mos fe ra w jed no st ce po gar sza ła się. Do jej zba da nia ko -
men dant wo je wódz ki skie ro wał psy cho lo gów. Część po li cjan tów na -
rze ka ła na złą at mos fe rę pra cy, nie spra wie dli we trak to wa nie, ni kłe
moż li wo ści awan su, część na to miast twier dzi ła, że ko men dant za -
pro wa dza po rzą dek po po przed ni kach, że lu dzie chcą pra co wać spo -
koj nie, a nie wda wać się w kon flik ty. Oraz że Jan W. sku pił wo kół
sie bie gro no nie za do wo lo nych i jest mo to rem woj ny z kie row nic -
twem. 

AWAN TU RA W CZTE RY OCZY
Prze ło że ni nie po tra fią roz wią zać pro ble mu. W końcu, każ dy ma
pra wo pi sać skar gi, a tak że ra por to wać wyż szym prze ło żo nym o do -
strze żo nych nie pra wi dło wo ściach. Szu ka ją więc pre tek stu, że by się
asp. W. po zbyć. Chwy ta ją się każ de go dro bia zgu, któ ry da ło by się
prze kuć na po stę po wa nie dys cy pli nar ne. 

Pew ne go dnia do cho dzi do kar czem nej awan tu ry. Ko men dant za -
rzu ca asp. W. brak wła ści we go nad zo ru nad sek cją i wpi su je sto sow -
ne uwa gi do książ ki za dań służ bo wych. Jan W., do tknię ty do ży we go,
na uwa gi prze ło żo ne go re agu je do pi skiem, że są błęd ne i nie prze -
my śla ne. Ko men dant mó wi, że jak mu się nie po do ba, mo że się
zwol nić. Asp. W. pod no si głos, za czy na krzy czeć, uży wa jąc m.in. ar -
gu men tu: „Ja mam sy na w pa na wie ku!”. W. krzy czy co raz gło śniej,
od pi na ka bu rę z pi sto le tem, rzu ca na biur ko i wy cho dzi. 

Ko men dant S. wnio sku je do wo je wódz kie go o wsz czę cie po stę -
po wa nia dys cy pli nar ne go. Asp. W. przed sta wia zwol nie nie le kar -
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skie. Mó wi, że prze ło żo ny tak go zde ner wo wał, że wy -
lą do wał w szpi ta lu. Zaprzecza, jakoby krzyczał, twier -
dzi, że w cza sie roz mo wy z ko men dan tem stał
w po sta wie za sad ni czej i od po wia dał na py ta nia. Broń
od dał, bo źle się po czuł, gdyż prze ło żo ny gro ził mu
zwol nie niem z pra cy. Świad ków roz mo wy nie by ło.

DO NIE SIE NIA I UMO RZE NIA
Ko men dant wo je wódz ki wy zna czył na rzecz ni ka dys -
cy pli nar ne go ofi ce ra z KWP, oso bę, któ ra nie ma żad -
ne go związ ku ani z Ja nem W., ani z ko men dan tem
po wia to wym w P. Po stę po wa nie za koń czy ło się wnio -
skiem o uka ra nie Ja na W. na ga ną. Asp. od wo łał się
do KGP. Twier dzi, że rzecz nik dys cy pli nar ny pro wa dził
spra wę stron ni czo, nie uwzględ niał je go wnio sków do -
wo do wych. 

Asp. W. na pi sał też do nie sie nie do BSW i do pro ku -
ra tu ry o rze ko mych prze stęp stwach po peł nia nych
przez kie row nic two ko men dy. Po stę po wa nie w spra wie
ko rup cji przy ho lo wa niu po jaz dów za koń czy ło się umo -
rze niem z bra ku cech prze stęp stwa. Spra wa wy no sze -
nia do do mu akt per so nal nych pra cow ni ków rów nież
nie zna la zła po twier dze nia. 

Asp. W. pro si ko men dan ta o moż li wość wglą du
w swo je ak ta oso bo we. Ko men dant zwle ka ze zgo dą po -
nad dwa mie sią ce. Asp. W. pi sze skar gę do ko men dan -
ta wo je wódz kie go. 

Woj na trwa i pew nie trwać bę dzie da lej. Asp. W.
twier dzi, że jest przez prze ło żo nych szy ka no wa ny
i mob bin go wa ny, ko men dant, że w cią gu trzech lat
uwa ża ją cy się za wzo ro we go po li cjan ta asp. Jan W.
aż 220 dni był na zwol nie niach le kar skich.

DLA DO BRA JED NOST KI?
Trud no zwa żyć, czy zmie rzyć, ja ka część wi ny za za ist -
nia łą sy tu ację jest po stro nie Ja na W., a ja ka po stro nie
je go prze ło żo ne go. 

Z przy pad ka mi po dob ny mi do opi sa ne go spo ty ka li -
śmy się w pra cy dzien ni kar skiej nie raz. Zwłasz cza
w ma łych mia stecz kach ko men dan ci czę sto ma ją po -
czu cie wła dzy ab so lut nej w sto sun ku do pod wład -
nych. I tej wła dzy nad uży wa ją. Ale też są pod wład ni,
z któ ry mi trud no pra co wać. 

Wie lo krot nie in ter we nio wa li śmy na ła mach „Po li -
cji 997” w obro nie skrzyw dzo nych po li cjan tów. Czę sto
sku tecz nie. Ale zda rza ło się też, że po li cjant rze czy wi -
ście skrzyw dzo ny przez prze ło żo nych i szu ka ją cy spra -
wie dli wo ści nie po tra fił się w tym szu ka niu za trzy mać. 

Nie któ rym po krzyw dzo nym cho dzi ło nie ty le o spra -
wie dli wość, ile o zwy kłą ze mstę. 

Psy cho lo go wie uwa ża ją, że u pod ło ża ta kich sy tu acji
jest za zwy czaj głę bo ka ura za oso bi sta. I to ją trze ba opa -
no wać w pierw szej ko lej no ści. 

Jan W. twier dzi, że cho dzi mu tyl ko o do bro jed nost -
ki. Ko men dant mó wi do kład nie to sa mo. 

Chwi lo wo w ko men dzie po wia to wej w P. jest spo kój.
Spra wa asp. W. jest roz pa try wa na w ko men dzie głów -
nej, a on sam prze by wa na zwol nie niu le kar skim. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. An drzej Mi tu ra

Ini cja ły i nie któ re oko licz no ści zo sta ły zmie nio ne
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Roz wią zy wać 
w po rę
Mł. insp. Mał go rza ta Chmie lew ska,
psy cho log, na czel nik Wy dzia łu 
Psy cho lo gów Po li cyj nych w KGP:
– Przed sta wio na tu hi sto ria to świet ny
przy kład na to, jak mo że na ro snąć kon -
flikt, gdy obie stro ny nie wi dzą pro ble mu
w so bie, a je dy nie w prze ciw ni ku. Dzi siaj
sy tu acja jest na ta kim eta pie, że po trzeb -
ne są roz wią za nia or ga ni za cyj no -ka dro -

we. Po po moc psy cho lo ga na le ża ło się -
gnąć znacz nie wcze śniej, dzi siaj nie ma
on tu już nic do ro bo ty. 
Gdy by na po cząt ku te go kon flik tu aspi -
rant al bo je go prze ło żo ny zwró ci li się
o po moc do psy cho lo ga, moż na by ło
wów czas przyj rzeć się, za sta no wić, 
o co tak na praw dę cho dzi i jak moż na
wyja śnić nie po ro zu mie nia. Ra czej nie 
wy star czy ła by jed no ra zo wa po ra da psy -
cho lo ga. Po trzeb ne by ło dłuż sze prze pra -
co wa nie pro ble mu, być mo że me dia cje.
Ale do te go nie zbęd na by ła by wo la i chęć
osób za in te re so wa nych.
Wszel kie kon flik ty naj le piej roz wią zu je się
na po zio mie po znaw czym, tzn. gdy jesz -
cze do gry nie we szły emo cje, gdy moż -
na skon cen tro wać się na przed sta wie niu
ra cji i ar gu men tów. Mu si być speł nio ny
tyl ko je den wa ru nek: obie stro ny nie 
mo gą po dej rze wać się wza jem nie o złe
in ten cje.
Aby móc roz wią zy wać kon flik ty, każ dy
prze ło żo ny mu si po sia dać tzw. mięk kie
umie jęt no ści kie row ni cze, czy li sto so wać
nie tyl ko po le ce nie, roz kaz czy środ ki

dys cy pli nu ją ce, ale mieć też umie jęt ność
roz mo wy oraz oce nia nia bez kry ty ki i ata -
ko wa nia. Mu si mieć świa do mość wła -
snych ogra ni czeń, a tak że go to wość
się ga nia po po moc np. psy cho lo ga.
Znacz na część prze ło żo nych na uczy ła
się już po tę po moc się gać, jed nak cią gle
jesz cze część z nich pre zen tu je my śle nie
ty pu: „sko ro pro szę o po moc, to moi
prze ło że ni oce nią, że so bie nie ra dzę,
czy li je stem kiep skim sze fem”.
Im wyż szy szcze bel kie row ni czy, tym
mniej waż na jest wie dza me ry to rycz na,
a waż niej sze umie jęt no ści kie ro wa nia ze -
spo łem ludz kim. Te umie jęt no ści trze ba
po pro stu na być. Ze spół psy cho lo gów
z KGP prze pro wa dził ta kie szko le nie 
dla dy rek to rów biur i ich za stęp ców.
W pla nach są dal sze, dla na czel ni ków
wy dzia łów. Do szko leń z te go za kre su
przy go to wa ni są na si psy cho lo go wie
w ko men dach wo je wódz kich, opra co wa -
li śmy pro gra my szko leń dla ka dry kie row -
ni czej Po li cji. Na ra zie jed nak, ze wzglę du
na ogra ni cze nia fi nan so we, trud no okre -
ślić ter min ich roz po czę cia. �
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A l go rytm jest uło żo ny tak, by każ dy, 
na wet bez wy szko le nia me dycz ne go, 
ła two i sku tecz nie mógł udzie lić po mo -

cy po szko do wa ne mu, u któ re go nie za uwa ża -
my czyn no ści ży cio wych. Kie dy ma my
do czy nie nia z oso bą nie stwa rza ją cą dla nas za -
gro że nia, na sze po stę po wa nie opie ra się wła -
śnie na al go ryt mach BLS.

PO DEJŚĆ OD TY ŁU
W sy tu acji po za po lem wal ki do po szko do wa-
ne go pod cho dzi my z przo du – by on nas wi dział
i aby śmy my wi dzie li je go za cho wa nie. Kie dy
ran ny ma otwar te oczy i da ją się za uwa żyć 
u nie go wy ciek pły nu z uszu czy sińce pod 
ocza mi, świad czy to o zła ma niu przed niej 
czę ści pod sta wy czasz ki. Po win ni śmy wte dy za -
dbać o krę go słup szyj ny ran ne go. Pod cho dząc
do nie go, sta ra my się na wią zać kon takt słow ny,
by jak naj szyb ciej zdia gno zo wać je go stan.
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W ra mach czer wo nej tak ty ki na sze po stę -
po wa nie nie znacz nie róż ni się od przy ję te go
wzo ru. Do ran ne go pod cho dzi my od ty łu,
zza je go gło wy, by nas nie wi dział – ale by -
śmy my wi dzie li jak naj wię cej, a on był bar -
dziej za sko czo ny. Zwra ca my uwa gę na je go
za cho wa nie i na broń, któ rą mo że mieć. Naj -

waż niej sze, po dob nie jak w pro ce du rach 
cy wil nych, jest na sze bez pie czeń stwo –
w in nych przy pad kach dba my jesz cze o po -
szko do wa ne go i świad ków zda rze nia.

NIE DAĆ SIĘ ZA SKO CZYĆ
Rów nież spo sób na chy la nia się czy sia da -
nia przy po szko do wa nym jest róż ny –
nie po win ni śmy mu ufać bez gra nicz nie,
gdyż nie wie my, co się sta ło; ran ny mo że
sy mu lo wać i pró bo wać nas za sko czyć.
Do mo men tu na wią za nia kon tak tu nie klę -
ka my przy po szko do wa nym na dwóch ko -
la nach ani na ko la nie bliż szym. Klę ka my
za wsze na ko la nie dal szym, aby bliż szą 
no gą móc za blo ko wać np. cio sy no żem lub
pró by przy cią ga nia czy ude rze nia w twarz.
Je śli nie na wią że my kon tak tu z ran nym,

Basic Life Support (BLS), czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne, 
to bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz
podtrzymywanie oddychania i krążenia. W takich przypadkach
postępowanie z poszkodowanym jest objęte procedurą Europejskiej 
Rady Resuscytacji.

1

Jeżeli ranny nas słyszy, na pewno poruszy głową, co może zwiększyć uraz kręgosłupa
szyjnego. Jednak, biorąc pod uwagę zagrożenie, dbamy cały czas o nasze bezpieczeństwo

2

Złe pochylenie nad rannym powoduje
destabilizację sylwetki. Wtedy możemy łatwo
zostać przez niego zaatakowani: w pozycji
„otwartej” do leżącego odsłaniamy dostęp
do żył i tętnic, ułatwiając mu w ten sposób
atak

Podstawowe zabiegi 
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Nogą blokujemy rękę rannego – jesteśmy
w pozycji łatwej do odepchnięcia
i uniknięcia bliskiego kontaktu

Rękę leżącego możemy przycisnąć stopą, 
co zwiększa nasze bezpieczeństwo. Dopiero
wtedy, według procedury, pytamy: Co się
panu stało? Czy mnie pan słyszy?

4

mo że my zmie nić po zy cję na ta ką, w któ rej
bę dzie nam ła twiej wy ko ny wać dal sze
czyn no ści.

Od dech u ran ne go spraw dza my przez
10 se kund i, w związ ku z pro ce du rą nie -

spraw dza nia tęt na przez oso by bez wy kształ -
ce nia me dycz ne go, sku pia my się na oce nie
pra wi dło wy – nie pra wi dło wy. Gdy brak od de -
chu, przy stę pu je my do re su scy ta cji krą że -
nio wo -od de cho wej (RKO), za czy na jąc od
uci śnięć i, kon tak tu jąc się z dy żur nym, wzy -
wa my po moc me dycz ną.

TRZY STOP NIO WA SKA LA
Cha rak te ry stycz na dla BLS jest trzy stop nio -
wa ska la oce ny bez pie czeń stwa. W pierw szej
stre fie ma my na uwa dze wy łącz nie wła sne
bez pie czeń stwo i na sta wia my się na za gro -
że nie ze stro ny po szko do wa ne go. Dru gi sto -
pień to otwar cie w kie run ku ran ne go
nie od po wia da ją ce go na py ta nia i prze nie sie -

Rozbierając osobę poszkodowaną, szukamy
środka klatki piersiowej

5

Sprawdzamy oddech rannego przez
10 sekund. Osoby bez wykształcenia
medycznego nie sprawdzają tętna

nie za gro że nia na ze wnątrz ko ła, czy li bra nie
pod uwa gę nie bez pie czeń stwa tyl ko z oto -
cze nia. W trze ciej, bar dziej bez piecz nej,
stre fie in te re su je nas tyl ko ży cie po szko do -

wa ne go bez czyn no ści ży cio wych. Nie prze -
wi du je my w niej za gro że nia z ze wnątrz. �

ALEKSANDRA WICIK

konsultacje taktyczno-medyczne 
Bogdan Serniak, 

Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk

zdj. Dariusz Rogoziński

Jak najszybsza resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa (RKO) rannego 
i powiadomienie specjalistycznych służb

i resuscytacyjne
RKO 30:2, czyli 30 uciśnięć klatki piersiowej
i dwa oddechy ratownicze. Uciśnięcia
i oddechy robimy naprzemiennie,
sprawdzając oddech rannego co 2 minuty

7

8
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„(...) W cza sie jaz dy sier żant Draj tow ski sie dział obok kie row cy.
Był jed nak cią gle od wró co ny do ty łu i świe cił la tar ką w oczy tych
męż czyzn. Po ja kimś cza sie ten wyż szy znów po pro sił o za trzy ma nie
wo zu, bo bę dzie wy mio to wał. Wi docz nie sier żant Draj tow ski coś po -
dej rze wał, bo po le cił za trzy ma nym, aby po da li rę ce do za ku cia w kaj -
dan ki. Wte dy ten wyż szy, sie dzą cy tuż za kie row cą, po dał le wą rę kę.
Sier żant na to, aby po dał pra wą. On zaś, że pra wa go bo li i pro si o sku -
cie go za le wą rę kę. Sier żant zgo dził się i po le cił im się prze siąść.
Od tąd za kie row cą sie dział niż szy, a mię dzy nim a mną ten wyż szy.
Za trzy ma ni zo sta li sku ci jed ny mi kaj dan ka mi – mniej szy za pra wą
rę kę, a wyż szy za le wą. Sier żant Draj tow ski prze stał świe cić la tar ką
i od wró cił się w kie run ku jaz dy. Po pew nym cza sie, gdy sa mo -
chód zwol nił nie co na za krę cie, sie dzą cy przede mną wyż szy 
męż czy zna pod niósł się i roz legł się huk strza łów. By ło ich do kład-
nie czte ry. Sa mo chód gwał tow nie zwol nił i za trzy mał się. Kie row ca
wy padł z ra dio wo zu i bez wład nie le żał na jezd ni, Draj tow ski 
zaś opadł na sie dze niu. Oni chy ba nie ży li. Pew no zgi nął bym i ja, 
ale za ciął się pi sto let. Fuk sem tyl ko ży ję” – tak re la cjo no wał 
jed ną z naj gło śniej szych zbrod ni lat 60. przy pad ko wy świa dek 
Sta ni sław M.

Nie co wcze śniej, wra ca jąc póź ną po rą od na rze czo nej, sko rzy stał
z pro po zy cji pod wóz ki i wsiadł do ra dio wo zu. Oprócz do wód cy sier -
żan ta Sta ni sła wa Draj tow skie go i kie row cy sier żan ta Ada ma Mu chy
był w nim jesz cze ka pral Jan Ch. Mi li cjan ci je cha li spraw dzić do nie -
sie nie o wła ma niu do kio sku ko ło dwor ca PKP. Nie ba wem na tknę li
się na dwóch męż czyzn. Po spraw dze niu za war to ści tecz ki trzy ma nej
przez jed ne go prze ko na li się, że tra fi li wła my wa czy.

Naj wy raź niej nie zda wa li so bie spra wy, z kim na praw dę ma ją
do czy nie nia. Ina czej ka pral nie wy siadł by w ce lu za bez pie cze nia śla -
dów pod kio skiem, a sier żan ci nie za nie dba li by sta ran ne go prze szu -
ka nia za trzy ma nych i ra czej nie by li by ta cy spo le gli wi co do spo so bu
za ku wa nia w kaj dan ki. A już na pew no Draj tow ski nie prze stał by
świe cić la tar ką i nie od wró cił gło wy od prze stęp ców.

Wła my wa cza mi by li bo wiem Ry szard Cho le wic ki i Ry szard Chuf -
man – w rze czy wi sto ści Syl we riusz Zda no wicz – re cy dy wi sta, ucie ki -
nier z wię zie nia, ma ją cy na su mie niu licz ne wła ma nia, kra dzie że, ale
przede wszyst kim kra dzież bro ni funk cjo na riu szo wi MO, pró bę za -
bój stwa mi li cjan ta oraz po strze le nie stu den ta.

DE GREN GO LA DA
W przy pad ku Zda no wi cza i za bi cia przez nie go dwóch mi li cjan tów
nie spo sób nie po wie dzieć po pro stu: na stęp stwo je go prze stęp cze -
go ży cia. Krót kie go, burz li we go, peł ne go prze mo cy.

Uro dził się w pod war szaw skim Brwi no wie w 1939 ro ku. Ro dzi ce
ro ze szli się, gdy miał 9 lat. Zna lazł się w sie ro ciń cu, z któ re go
po dwóch la tach za bra ła go mat ka. Za po wia dał się na by stre go, zdol -
ne go ucznia, lecz wkrót ce po ukoń cze niu pod sta wów ki za czę ły się
pro ble my. Pierw szą kla sę li ceum prze szedł bez za rzu tu; dru gą już po -
wta rzał. Zda niem na uczy cie li miał pre dys po zy cje, by iść na stu dia;
bra ko wa ło mu tyl ko sa mo dy scy pli ny. Z cza sem by ło co raz go rzej, aż
w koń cu zo stał skre ślo ny z li sty uczniów.

Pod sta wą do te go by ły kra dzie że drob nych rze czy z tor ni strów ko -
le gów oraz dwu krot ne wła ma nie do kan ce la rii szko ły. Wte dy usły szał
pierw szy wy rok – za kład po praw czy. Ka rę za wie szo no, da jąc mu szan -
sę po pra wy. Nie sko rzy stał, choć po cząt ko wo wy glą da ło, że ostrze -
że nie przy nie sie po żą da ny sku tek. Roz po czął pra cę ja ko uczeń
ślu sarz w Elek tro me dycz nej Spół dziel ni Pra cy w War sza wie. Dłu go
nie wy trzy mał. Po czte rech mie sią cach po rzu cił prak ty kę, za stę pu jąc
ją kon tak ta mi ze śro do wi skiem prze stęp czym.

W no cy z 24 na 25 lu te go 1957 ro ku, ra zem z ko le gą, zro bił swój
pierw szy po waż ny skok – z ma ga zy nu w Gro dzi sku Ma zo wiec kim
skra dli czte ry kbks-y i amu ni cję. Na stęp nym łu pem sta ły się wia -
trów ki za bra ne z ma ga zy nu Szko ły Ogól no kształ cą cej TPD w tym
sa mym mie ście. Do tej szko ły, ty le że do kan ce la rii, wła mał się 
po now nie po trzech mie sią cach. Za brał le gi ty ma cje uczniow skie 
in blan co, z któ rych jed ną wy pi sał na na zwi sko An drzej Ol szew ski.
W przy szło ści mia ła mu wie lo krot nie po słu żyć przy le gi ty mo wa niu
przez funk cjo na riu szy MO.

Do te go cza su miał już na kon cie osiem wła mań do kio sków
„Ruch”, ko ściel nych pu szek na dat ki, a tak że kra dzie że dwóch mo -
to cy kli. Wpadł 27 czerw ca 1957 ro ku w trak cie sko ku na sklep PSS
„Spo łem” w Prusz ko wie. Wy rok – trzy la ta wię zie nia. Za kra ta mi nie
mar no wał cza su. Ukoń czył dwie kla sy za sad ni czej szko ły za wo do wej,
uzy skaw szy ze wszyst kich przed mio tów oce ny bar dzo do bre. Wy szedł
przed cza sem za wzo ro we spra wo wa nie. Ty le że na wol no ści po zo -
stał ta kim przez... trzy mie sią ce, po czym znów roz po czął wła ma nia
do kio sków, kra dzie że ro we rów i mo to cy kli. Szyb ko zo stał za trzy ma -
ny. Ko lej ne trzy la ta od siad ki, po now nie wzo ro we za cho wa nie –
w wię zie niu w No wo gar dzie uczył się, współ re da go wał ga zet kę. Ja -
ko re cy dy wi sta ten wy rok od był w ca ło ści. Wy szedł, ma jąc 23 la ta.
Wró cił do pu dła, ma jąc 24 – 3 ma ja 1963 ro ku. Upodo ba nie do wła -
mań do szkół i skok na pod sta wów kę w Mi la nów ku mia ło go kosz to -
wać ko lej ne trzy la ta po zba wie nia wol no ści i ha rów kę w Ośrod ku
Pra cy Wię zien nej w ka mie nio ło mach w Strzel cach Opol skich.

Tam zbra tał się z Ry szar dem Cho le wic kim – do te go stop nia, że
choć kom pa no wi do koń ca wy ro ku po zo sta wa ło le d wie trzy i pół mie -

Bez skrupułów

„Wcześnie podeptał swoje zdolności i wrodzoną inteligencję. Walory te wykorzystał wyłącznie do celów
przestępczych. Wrodzone skłonności do nieróbstwa i kradzieży rozwĳały się w nim stopniowo (...). Po zdobyciu
pistoletu przekształcił się ze złodzieja włamywacza w groźnego bandytę mordercę. Wszedł na drogę, z której już 
nie ma odwrotu (...). Czyż mogą mu wybaczyć nieszczęsne wdowy po padłych na posterunku milicjantach? Czyż
mogą mu wybaczyć niewinne, małe sieroty, które nie mogą zrozumieć, dlaczego zabrano im ojca (...). Żądam dla
oskarżonego Sylweriusza Zdanowicza kary śmierci (...)” – fragmenty mowy końcowej prokuratora Piątkiewicza.
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sią ca, przy stał na uciecz kę. Zda no wicz jed nak nie cze kał na wspól ni -
ka. Kie dy nada rzy ła się oka zja, zwiał sam. Wró cił do War sza wy. Po -
now nie kradł, za trud nił się rów nież ja ko ban kier i go niec cink cia rzy,
prze cho wu jąc i prze no sząc im de wi zy. Na jed nej z wie lu im pre zek,
w no cy z 16 na 17 paź dzier ni ka 1963 ro ku, po znał sier żan ta MO, któ -
re mu skradł pi sto let PW kal. 7,62 mm nr 4844/48. To z tej bro ni zo -
sta li dwa ty go dnie póź niej za strze le ni tar now scy mi li cjan ci.

Nim to się sta ło, wraz z Cho le wic kim, któ ry do łą czył do nie go
po opusz cze niu za kła du kar ne go, ob ro bi li kil ka skle pów w pod war -
szaw skich miej sco wo ściach. Zda no wicz nie roz sta wał się z bro nią,
a wieść, że ob ro bił „psa”, przy da ła mu sza cun ku w pół świat ku. Po -
tra fił to wy ko rzy stać – nie stro nił od al ko ho lu i to wa rzy stwa ko biet,
wo bec któ rych za wsze był szar manc ki i hoj ny. Po jed nej z hu la nek,
w no cy z 20 na 21 paź dzier ni ka 1963 ro ku, na ul. Brac kiej w War sza -
wie wdał się w słow ną utarcz kę z gru pą stu den tów, któ rzy po trą ci li
jed ne go z je go kom pa nów. Po nio sły go ner wy, wy jął broń. Za pierw -
szym ra zem na po kaz, gro żąc tyl ko: „zmy kaj cie, bo wam gna ty po -
prze trą cam”. Stu den ci po cząt ko wo prze ra zi li się, lecz nie na dłu go.
Po chwi li za czę li iść za Zda no wi czem i je go ko le ga mi. Wów czas wy -
jął pi sto let po raz dru gi. Strze lił, tra fia jąc w no gę Ja na Perza. Huk
wy strza łu usły sza ła za ło ga prze jeż dża ją ce go w po bli żu ra dio wo zu. Mi -
li cjan ci zdo ła li za trzy mać dwóch kum pli Zda no wi cza, jed nak on sam
uciekł w stro nę Al. Je ro zo lim skich. Tu na dział się na ka pra la Ka ra sia,
któ ry za żą dał od nie go do ku men tów. Za miast nich Zda no wicz zno wu
się gnął po broń. Tym ra zem strzał był nie cel ny, ale wy star czył, by cał -
ko wi cie za sko czyć mi li cjan ta. Zda no wicz zbiegł.

Zda wał so bie spra wę, że po ta kiej ak cji w War sza wie jest spa lo ny.
Ra zem z Cho le wic kim wy je chał na Śląsk. Wspól nik wkrót ce po wró -
cił do sto li cy, gdzie „zor ga ni zo wał” dla Zda no wi cza do wód oso bi sty
na na zwi sko „Ry szard Chuf man”. 

W so bo tę, 2 li sto pa da 1963 ro ku przy je cha li do Tar no wa, gdzie
mie li ob ro bić po se sję Ada ma S., czło wie ka za moż ne go, trzy ma ją ce go
w do mu do la ry i kosz tow ną bi żu te rię. Krę ci li się po mie ście, cze ka -
jąc no cy. Ich uwa gę przy cią gnął kiosk „Ruch” przy dwor cu PKP, 
któ ry uzna li za ła twy łup. Wła ma nie fak tycz nie nie sta no wi ło pro ble -
mu, nie do strze gli jed nak przy god ne go świad ka, któ ry za alar mo wał
MO. Sier żan ci Draj tow ski i Mu cha wsie dli do ra dio wo zu – w swo ją
ostat nią po dróż.

ŚCI GA NI
Zda no wicz zda wał so bie spra wę, że za ty le tak po waż nych prze -
stępstw cze ka go bar dzo su ro wy wy rok. Wo lał za bić, by za cho wać wol -
ność. Pa dły czte ry strza ły – po dwa w ple cy każ de go mi li cjan ta.

Wciąż sku ci kaj dan ka mi prze stęp cy za bra li ra por tów kę z ich do ku -
men ta mi i broń Draj tow skie go. Do pie ro po ja kimś cza sie uświa do mi -
li so bie, że na miej scu zbrod ni zo sta ły łu ski, tecz ka z fan ta mi z wła mu
do kio sku „Ruch” oraz ka pe lusz Zda no wi cza i je go ka mi zel ka, w któ -
rej by ły zdję cia zro bio ne do no we go do wo du. Gdy wró ci li, wo kół ra -
dio wo zu i zwłok gro ma dzi li się lu dzie. Ode szli, bez szans na za tar cie
śla dów.

By ło ich aż nad to: ze zna nia świad ka, łu ski i zdję cia. Ja sne by ło, że
mor der cy wpad ną. Po zo sta wa ło py ta nie: kie dy?

Ich uję cie sta ło się punk tem ho no ru MO. Do po szu ki wań za an ga -
żo wa no ogrom ne si ły i środ ki: za blo ko wa no Tar nów, przy pa tru jąc się
wszyst kim wy jeż dża ją cym na dwor cach PKP i PKS, ge hen nę prze ży -
ły me li ny od wie dza ne z nie zwy kłą sta ran no ścią przez dziel ni co wych,
ak tyw no ścią wy ka zy wa ła się OR MO, ry so pi sy ban dy tów roz da wa no
w skle pach, a na wet roz rzu ca no ze śmi głow ca, pra ca ope ra cyj na zaś
nie mia ła so bie rów nych od lat.

Zda no wi czo wi i Cho le wickie mu uda wa ło się jed nak przez pe wien
czas ucho dzić. W pod tar now skiej Ple śnej od miej sco we go rol ni ka
wzię li pił kę do me ta lu, któ rą prze pi ło wa li kaj dan ki. „Ob rącz ka”

na dło ni Zda no wi cza po szła ła two, na prze gu bie Cho le wickie go nie
– roz ku cie przy pła cił po ra nie niem. Ko lej ne eta py ich ucieczki to
Grom ni k, gdzie ukra dli mo to cykl, by szyb ciej się prze miesz czać,
a póź niej Gor li ce, Za gó rza ny, Ja sło. Szlak zna czy ły wła ma nia do „ge -
esów”. Łu py nie by ły wiel kie – chleb, wód ka, kon ser wy – ot, że by
prze żyć. Co raz trud niej z tym by ło. W Ja śle pękł Cho le wicki, chciał
się pod dać. Do szło do kłót ni mię dzy prze stęp ca mi. W trak cie sza -
mo ta ni ny Zda no wicz wy ce lo wał w nie go lu fę pi sto le tu. To wy star -
czy ło, ucie ka li da lej ra zem.

Pró bu jąc wy rwać się z mat ni, 6 li sto pa da do tar li do go spo dar stwa
przy le śnej dro dze Wa rzy ce  – Frysz tak. Traf chciał, że w tym sa mym
cza sie po ja wił się tam, za alar mo wa ny przez miej sco wych, pa trol mi -
li cji. Na ru ty no we we zwa nie do oka za nia do ku men tów Zda no wicz
od po wie dział ogniem z pi sto le tu. Mi li cjan ci rów nież roz po czę li
ostrzał, szyb ko jed nak go wstrzy mu jąc, gdy Zda no wicz użył ja ko ży -
wej tar czy wła ści cie la go spo dar stwa. Raz jesz cze uda ło mu się
umknąć, po dob nie jak i Cho le wickie mu. Ty dzień błą ka li się po la -

sach, ma jąc nad so bą śmi gło wiec i spor to wą awio net kę uży czo ną
przez kro śnień ski ae ro klub, a wo kół sie bie od dzia ły MO i KBW.

12 li sto pa da 1963 ro ku zo sta li osa cze ni pod wsią Za wad ka ko ło 
Ja sła. Nie mie li już na wet sił i chę ci do sta wia nia opo ru mi li cyj nej
ty ra lie rze.

KA RA
Pro ces trwał wy jąt ko wo krót ko, na wet jak na ów cze sne stan dar dy.
Za czął się 13 stycz nia 1964 ro ku, za koń czył pięć dni póź niej. Zda no -
wicz pró bo wał po cząt ko wo zwa lić ca łą od po wie dzial ność na Cho le -
wickie go, utrzy mu jąc, że to on strze lał do mi li cjan tów. Spe cjal nie
po ra nił so bie prze gub pra wej dło ni, by utrzy my wać, że to za nią był
sku ty i ja ko pra wo ręcz ny nie mógł by strze lać. Bie gli oba li li je go twier -
dze nie. Prze pro wa dzo ne eks pe ry men ty ba li stycz ne, a na de wszyst ko
ze zna nia Sta ni sła wa M. rów nież świad czy ły prze ciw ko nie mu. Zmie -
nił więc tak ty kę, sta ra jąc się, by uzna no go za nie po czy tal ne go. Ostat -
nie go dnia pro ce su, przed przy wie zie niem na sa lę roz praw, w ce li
ude rzył gło wą o kant łóż ka. Nie po mo gło i to. Le ka rze oce ni li, że 
ra na jest nie groź na i moż na kon ty nu ować prze wód. 

Póź nym wie czo rem 18 stycz nia 1964 ro ku mor der ca mi li cjan tów
usły szał wy rok: ka ra śmier ci. Ra da Pań stwa nie sko rzy sta ła z pra wa
łaski. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. autor 
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–Wszyst kie te la ta to ogrom ne ob -
cią że nie psy chicz ne. Czło wiek
bu dził się ra no ze stra chem. Bo

nie wia do mo, jak sąd za wy ro ku je i czy się nie
pój dzie sie dzieć – mó wi mł. asp. Okta wian
Pie trzak z Ko mi sa ria tu Po li cji w Pia sto wie. 

– A z dru giej stro ny wie dzie li śmy, że mu -
si my wal czyć do koń ca, że nie mo że my się
pod dać. By li śmy nie win ni i mu sie li śmy to
udo wod nić – do da je sierż. Piotr Po za rosz czyk
z ko men dy re jo no wej na war szaw skim Śród -
mie ściu.

Dziś obaj ma ją 9 lat służ by w Po li cji. Wte -
dy by li na po cząt ku ka rie ry – nie wie le po -
nad dwa la ta służ by. Po za rosz czyk miał 23
la ta, Pie trzak 24. Pra co wa li w Ko mi sa ria cie
Po li cji w Mi cha ło wi cach.

AWAN TU RA
– Nie for tun na in ter wen cja. Na wet re jo nu
do brze nie zna łem – tak wy da rze nia z 12
kwiet nia 2002 ro ku wspo mi na Okta wian Pie -
trzak.

Te go dnia oko ło go dzi ny 22.45 dy żur ny
z ko mi sa ria tu dał im sy gnał, że w Ko mo ro wie
przy ul. Ko le jo wej, w za gaj ni ku nie opo dal ba -
ru „U Mi cha ła” jest bój ka. Spra wa by ła pil na.
Za nim do je cha li na miej sce, ode bra li jesz cze
po na gle nie od dy żur ne go z KPP w Prusz ko -
wie, któ ry do stał ko lej ne zgło sze nie o awan -
tu rze w oko li cach baru.

– Ten bar po tocz nie na zy wa no Dziu plą.
Ma sa i sta ry „Prusz ków” się tam ba wi li –

opo wia da Po za rosz czyk. – Pod jeż dża my.
Jesz cze nic nie wi dzi my, ale z za gaj ni ka sły -
szy my gło śne krzy ki. Bie gnę pierw szy, w rę -
ku trzy mam ra dio sta cję i na gle wi dzę
gru pę 10–12 osób. Bie ga ją, szar pią się, bi ją.
Krzy czę: Po li cja! Je den z nich pod bie ga
do mnie, za czy na mnie okła dać rę ka mi i wy -
trą ca mi ra dio sta cję – opo wia da.

Po li cjant po wa lił go na zie mię, usiadł
na nim. Gdy za kła dał mu kaj dan ki, do stał
od dru gie go męż czy zny pię ścią w twarz,
a chwi lę póź niej jesz cze in ny rzu cił mu się
na ple cy, zła pał za kla py kurt ki i ścią gnął ze
swo je go ko le gi. Ro bi ło się groź nie. Pie trzak
pró bo wał obez wład nić na past ni ków, ale bez
skut ku. 

Osta tecz nie po li cjan ci za czę li bro nić się
pał ka mi. 

– Oni by li agre syw ni, nie re ago wa li na na -
sze po le ce nia, nie chcie li z na mi roz ma wiać,
chcie li nas bić – mó wi Pie trzak.

– Sy tu acja by ła kry tycz na. Co fa li śmy się
do ra dio wo zu i bro ni li śmy się. Ude rza li śmy

ich w umię śnio ne czę ści cia ła – do da je Po za -
rosz czyk. 

Osta tecz nie to on po sta no wił we zwać po -
sił ki. Zo sta wił ko le gę i po biegł do ra dio wo zu
pro sić o wspar cie. Obaj ba li się, że la da mo -
ment ci, któ rzy sta li i do pin go wa li na past ni -
ków, włą czą się do bi ja ty ki. 

Po sił ki przy je cha ły bar dzo szyb ko. W su -
mie trzy ra dio wo zy z pię cio ma po li cjan ta mi
i dwo ma straż ni ka mi miej ski mi. Na wi dok
funk cjo na riu szy kil ku męż czyzn za czę ło
ucie kać. Osta tecz nie uda ło się za trzy mać
naj bar dziej agre syw nych: Ce za re go M.,
Grze go rza M. i Sta ni sła wa K. 

ZA RZU TY
Za trzy ma nych męż czyzn prze wieź li do ko -
men dy po wia to wej w Prusz ko wie, a po tem
do izby wy trzeź wień. Wszy scy by li w sta nie
upo je nia al ko ho lo we go. Na stęp ne go dnia
tra fi li do ko mi sa ria tu, gdzie przed sta wio no
im za rzut czyn nej na pa ści na funk cjo na riu -
szy. Po prze słu cha niu zo sta li zwol nie ni
do do mu. Jesz cze te go sa me go dnia Ce za -
ry M., Grze gorz M. i Sta ni sław K. zgło si li się
do Ko men dy Sto łecz nej Po li cji. Zło ży li skar -
gę. Dwóch z nich w szpi ta lu zro bi ło ob duk -
cję, żo ny zro bi ły im zdję cia. Wy glą da li
strasz nie: opuch nię te twa rze, pod bi te oczy,
wy bi te zę by, si ne prę gi, za dra pa nia. Spra wą
za ję ła się Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Prusz-
ko wie. W lip cu, w oko li cy Świę ta Po li cji, 
Po za rosz czyk i Pie trzak do sta li we zwa nie
do pro ku ra tu ry. To był szok. 

– To praw da, że ci pa no wie mie li ob ra -
że nia, ale my ni cze go nie ukry wa li śmy. Ja też
mia łem roz cię tą war gę, też zgło si łem się 
na po go to wie, mia łem po rwa ny mun dur –
opo wia da Po za rosz czyk. – Pro ku ra tor po wie -
dział, że nie wie rzy w bój kę, uwa ża, że to 
my na pa dli śmy i za ata ko wa li śmy tych męż -
czyzn.

Obaj funk cjo na riu sze zo sta li oskar że ni
o prze kro cze nie usta wo wych upraw nień
pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych
i bru tal ne po bi cie Ce za re go M., Grze go -
rza M. i Sta ni sła wa K. Mie li ich bić pał ką
służ bo wą po ca łym cie le, ko pać i ude rzać
pię ścia mi. 

– W trak cie przed sta wia nia za rzu tów pro -
ku ra tor za pro po no wał nam układ – mó wią
po li cjan ci. – Je śli wy co fa my na sze oskar że -
nie wo bec agre so rów, oni wy co fa ją swo je. To
był dla nas szok. Nie spo dzie wa li śmy się ta -
kiej pro po zy cji od przed sta wi cie la wy mia ru
spra wie dli wo ści.

PROWOKACJE Oskarżeni od siedmiu lat POLICJA 997       lipiec 2009 r.40

Oktawian Pietrzak (z prawej)
od kilku lat jest dyżurnym
komisariatu w Piastowie. 
Piotr Pozaroszczyk jest
funkcjonariuszem
operacyjnym

Sąd uniewinnił dwóch policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień
i pobicie trzech mężczyzn. Wyrok jest prawomocny. Czekali na niego
siedem lat.

�
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19 lip ca 2002 ro ku ta sa ma pro ku ra tu ra
w Prusz ko wie umo rzy ła śledz two w spra wie
czyn nej na pa ści na funk cjo na riu szy.

OB RA ŻE NIA
Pro ces po li cjan tów ru szył na po cząt ku stycz -
nia 2003 ro ku. Akt oskar że nia za wie rał je den
za rzut uży cia si ły w za gaj ni ku, w oko li cach 
ba ru „U Mi cha ła”. W uza sad nie niu ak tu oskar -
że nia by ła też mo wa o po bi ciu na dzie dziń cu
przed ko men dą. Kil ku po li cjan tów mia ło ob -
stą pić Ce za re go M., jed ne go z po krzyw dzo -
nych,  rzu cić na be ton, bić pał ka mi i ko pać. Kto
do kład nie? Te go pro ku ra to rom nie uda ło się
usta lić. Bez po śred nio za in te re so wa ny nic nie
pa mię tał. Był naj bar dziej pi ja ny z ca łej trój ki i,
jak twier dził, po ude rze niu pał ką w gło wę stra -
cił przy tom ność. Za to je go ko le dzy w są dzie
ze zna wa li: „My śla łem, że Cza rek nie prze ży je.
Klę cza łem, pła ka łem, bła ga łem, że by go nie
bili” – mó wił Sta ni sław K. 

Z ko lei o tym, co dzia ło się wcze śniej,
w za gaj ni ku, mó wił: „To by ła jed na wiel ka
ma szyn ka do mię sa”. Wer sja po krzyw dzo -
nych by ła ta ka: sta li pod pu bem, gdy na gle
nie ocze ki wa nie zo sta li za ata ko wa ni przez
prze chod nia. We trzech rzu ci li się za nim
w po goń, ale im uciekł. Wte dy po ja wił się ra -
dio wóz. By li prze ko na ni, że po li cjan ci przy je -
cha li im na po moc, tym cza sem ci wy bie gli
z sa mo cho du, trzy ma jąc pał ki i od ra zu za -
czę li ich okła dać.

Sam Sta ni sław K. miał naj mniej sze ob ra -
że nia: wiel ki si niak na le wej no dze i obrzęk
le we go łu ku brwio we go. Ce za ry M. miał
krwia ki wo kół oczu, ucha, za dra pa nia na twa -
rzy, si nia ki na ło pat ce, krwiak na po ślad ku,
łok ciu, brzu chu, no gach. Grze gorz M., po -
za licz ny mi si nia ka mi i za dra pa nia mi, stra cił
dwa zę by.

– My ich nie bi li śmy, tyl ko omia ta li śmy się
pał ka mi – mó wił w są dzie Po za rosz czyk. 

– Ci męż czyź ni w trak cie bój ki prze wra ca -
li się na zie mię, upa da jąc, ude rza li o ko rze nie
– tłu ma czył z ko lei Pie trzak. 

WIN NI
Na pierw szej roz pra wie sąd na wnio sek pro -
ku ra tu ry za wie sił obu po li cjan tów w czyn no -
ściach służ bo wych aż do wy da nia wy ro ku.
Wcze śniej w cza sie śledz twa by li za wie sze ni
przez mie siąc, po tem wró ci li do pra cy.

– Od wo ła li śmy się od de cy zji są du. Po kil -
ku mie sią cach sąd okrę go wy uznał, że za wie -
sze nie by ło bez praw ne i wró ci li śmy
do służ by – opo wia da Po za rosz czyk.

Ta de cy zja da wa ła im cień na dziei, któ rej
z roz pra wy na roz pra wę by ło co raz mniej. 

– Sie dząc na sa li są do wej, mie li śmy prze -
ko na nie, że wy rok już za padł, że cho ciaż to -
czy się pro ces, zo sta li śmy ska za ni – mó wią
obaj.

20 paź dzier ni ka 2004 ro ku przy szli
na ogło sze nie wy ro ku peł ni obaw. 

– Win ni – usły sze li. 
Sąd re jo no wy w Prusz ko wie ska zał ich

na rok wię zie nia w za wie sze niu na trzy la ta
i wy dał za kaz wy ko ny wa nia za wo du po li cjan -
ta na trzy la ta. We dług są du Po za rosz czyk
i Pie trzak po bi li tyl ko dwóch męż czyzn: Ce -
za re go M. i Grze go rza M. W uza sad nie niu wy -
ro ku czy ta my: „Okta wian Pie trzak i Piotr
Po za rosz czyk są po na gla ni przez dy żur nych,
a sły sząc krzy ki do cho dzą ce z za gaj ni ka, nie
ma ją już wąt pli wo ści co do miej sca za kłó ca nia
po rząd ku. Wbie ga ją do la su z kon kret nym za -
da niem za pro wa dze nia ła du. W spra wie prze -
słu cha ni by li prze ło że ni oskar żo nych i wie le
mó wi li na te mat świet ne go przy go to wa nia ich
do pra cy w po li cji. Za tem lo gicz ne dla są du
jest, że po dej mu ją cy in ter wen cję, wy sia da jąc
z ra dio wo zu od ra zu w rę ce bio rą pał ki służ -
bo we”. We dług są du nie za leż nie od te go, ile
al ko ho lu wy pi li po krzyw dze ni, nie lo gicz ne
jest, by trzech męż czyzn po sia da ją cych sta łe
pra ce i ro dzi ny bez żad ne go po wo du za ata ko -
wa ło po li cjan tów. I da lej, z uza sad nie nia:
„Oskar że ni nie tyl ko po bi li po krzyw dzo nych,
lecz rów nież ich upo ko rzy li, po ka za li, jak nie -
wie le mo gą, gdy stro ną prze ciw ną są funk cjo -
na riu sze po li cji po pie ra ni przez ko le gów”. 

NIE WIN NI
Po li cjan ci po sta no wi li ape lo wać. Po ro ku, 20
paź dzier ni ka 2005 Sąd Okrę go wy w War sza -
wie ich ape la cję uwzględ nił i prze ka zał spra -
wę do po now ne go roz pa trze nia. 

– Oprócz uchy bień do ty czą cych spraw for -
mal nych, po waż nym za rzu tem by ła zła oce -
na do wo dów i bez kry tycz na wia ra ze zna niom
po krzyw dzo nych – mó wi Po za rosz czyk. –
Cie szy li śmy się, wresz cie sąd nam uwie rzył.

W 2005 ro ku Po za rosz czyk prze niósł się
do ko men dy re jo no wej na war szaw skim
Śród mie ściu. Z koń cem lu te go 2006 ro ku
w są dzie prusz kow skim po raz dru gi roz po -
czął się ich pro ces. Pro ku ra tor po raz ko lej ny
od czy tał akt oskar że nia, sąd wy słu chał ich
wy ja śnień, a po tem ze znań po krzyw dzo nych
i 53 świad ków. Pro ces trwał pra wie 2,5 ro ku.
Pod ko niec czerw ca 2008 ro ku Po za rosz czyk
i Pie trzak usły sze li dłu go ocze ki wa ne: 

– Nie win ni. 
Usta le nia są du by ły zu peł nie in ne niż

w pierw szym pro ce sie. Przede wszyst kim sąd
uwie rzył w wy ja śnie nia oskar żo nych, a za nie -
wia ry god ne uznał ze zna nia po krzyw dzo nych.
Nie praw dą więc by ło, że po li cjan ci za ata ko -
wa li ich od ra zu pał ka mi ani że bi li ich po gło -
wie – za prze czył te mu rów nież bie gły le karz
są do wy, gdyż ża den z po krzyw dzo nych nie
miał ob ra żeń, któ re wska zy wa ły by na ta kie
ude rze nia. O tym, że sy tu acja by ła kry tycz na,
świad czy cho ciaż by we zwa nie po sił ków przez

Pio tra Po za rosz czy ka. Na je go proś bę dy żur -
ny skie ro wał na miej sce czte ry ra dio wo zy, ale
je den z nich nie do je chał. „Sąd nie ma wąt -
pli wo ści, iż wy sy ła nie przez ofi ce ra dy żur ne go
KPP w Prusz ko wie prze ciw ko trzem, znaj du -
ją cym się w sta nie upo je nia al ko ho lo we go, po -
krzyw dzo nych tak znacz nej licz by
funk cjo na riu szy, wy ni ka ło z fak tycz ne go sta nu
za gro że nia oskar żo nych, uwa run ko wa nego nie
tyl ko agre syw nym za cho wa niem Grze go -
rza M., Ce za re go M. i w mniej szym stop niu
Sta ni sła wa K., ale nad to oba wą oskar żo nych
o moż li wość włą cze nia się do zda rze nia in -
nych osób znaj du ją cych się w za gaj ni ku” – na -
pi sał sąd w uza sad nie niu wy ro ku. 

Pod kre ślił też, że spra wą po bi cia na dzie -
dziń cu ko men dy po wia to wej nie mógł się
zaj mo wać, po nie waż po pierw sze – w ak cie
oskar że nia nie by ło za rzu tu do ty czą ce go po -
bi cia po krzyw dzo nych na te re nie dzie dziń ca
ko men dy po wia to wej w Prusz ko wie (in for -
ma cja o tym by ła tyl ko w uza sad nie niu ak tu
oskar że nia), a po dru gie – sąd roz po zna ją cy
po raz pierw szy spra wę ja ko miej sce dzia ła nia
oskar żo nych po li cjan tów wska zał tyl ko Ko -
mo rów. W związ ku z tym sąd roz pa tru ją cy
spra wę po now nie nie miał pra wa do ko ny wać
usta leń na nie ko rzyść oskar żo nych. 

Od wy ro ku od wo ła li się tyl ko po krzyw dze -
ni. W kwiet niu 2009 ro ku Sąd Okrę go wy
w War sza wie od rzu cił ich ape la cję. Wy rok
unie win nia ją cy jest pra wo moc ny.

SPI SEK
– Ulga nie sa mo wi ta. To jest tak, jak by dru gą
szan sę od ży cia do stać – cie szy się Okta wian
Pie trzak. 

– Przez te wszyst kie la ta by ło na praw dę
cięż ko, ale war to by ło wal czyć. Dziś, je śli mo -
gę, chciał bym po wie dzieć po li cjan tom jed -
no: nie bądź cie bier ni, walcz cie do koń ca
– mó wi Piotr Po za rosz czyk. 

Obaj przy zna ją, że to czą ca się spra wa kar -
na na wie le lat wstrzy ma ła im dro gę ka rie ry.
Omi ja ły ich na gro dy, awan se. Okta wian 
Pie trzak sto pień młod sze go aspi ran ta do stał
do pie ro rok te mu, Piotr Po za rosz czyk sier żan -
tem jest od lip ca 2007 r. Ostat nio na pi sał
do ko men dan ta sto łecz ne go Po li cji ra port
z proś bą o udzie le nie mu po mo cy fi nan so wej
i mia no wa nie na sto pień młod sze go aspi ran ta.
Kil ka ty go dni póź niej ko men dant re jo no wy
wy dał po sta no wie nie o wsz czę ciu po stę po-
wa nia dys cy pli nar ne go prze ciw ko nie mu
(w spra wie nie zwią za nej z tą sprzed lat –
red.), a pomocy finansowej odmówił.

– Nie chcę mó wić, że to teo ria spi sko wa, ale
tro chę się tak czu ję, jak by mi ktoś ca ły czas
kło dy pod no gi rzu cał – mó wi Po za rosz czyk. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Andrzej Mitura
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IX Mię dzy na ro do wy Tur niej Po li cyj nych
Dru żyn Kon nych od był się w czerw cu
w Czę sto cho wie. I dru ży na z KMP w tym
mie ście – tra dy cyj nie już – za ję ła pierw sze
miej sce. Dru gie przy zna no dru ży nie z KMP
w Cho rzo wie, a trze cie za ję li go ście z cze -
skiej Ostra wy. 

Star to wa ło 16 za wod ni ków re pre zen tu ją -
cych 8 dru żyn kon nych. 

Sza blę ko men dan ta głów ne go Po li cji dla
naj lep sze go za wod ni ka po raz ko lej ny ode -
brał sierż. Grze gorz Wy pchlak z KMP w Czę -
sto cho wie na ko niu Don Ca mil lo. Dru gie
miej sce za jął je go ko le ga z dru ży ny, sierż.
An drzej Si ko ra na ko niu Dum ny. Trze cie –
sierż. Ka rol Mo lę da z KMP w Cho rzo wie
na Jah ran ku. Pu char za naj lep szy styl i gra cję
ode brał Li bor Ze dni czek z Ostra wy,
na Macarenie. 

W tym ro ku w tur nie ju po raz pierw szy
uczest ni czy ła dru ży na spo za Po li cji – re pre -
zen ta cja Stra ży Miej skiej w Ło dzi. 

Na re pre zen ta cyj nej czę sto chow skiej alei
Naj święt szej Ma rii Pan ny od by ła się 19
czerw ca kon na pa ra da, a pod czas kon kur su
zor ga ni zo wa no też atrak cje dla pu blicz no ści.
Moż na by ło mię dzy in ny mi zdać eg za min
na kar tę ro we ro wą, a dzie ci mia ły oka zję
prze jażdż ki na po li cyj nych ru ma kach. �

zdj. An drzej Mi tu ra
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Na koń!

Zwycięzca – sierż. Grzegorz Wypchlak, KMP w Częstochowie, na Don Camillo – triumfuje

3. miejsce indywidualnie: sierż. Karol
Molęda, KMP w Chorzowie na Jahranku

2. miejsce indywidualnie: sierż. Andrzej
Sikora, KMP w Częstochowie, na Dumnym 
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– Cieszymy się, że przychodzi
do nas dziewczyna, że mówi nam,
jak mamy dźwigać, żeby nie zrobić
sobie krzywdy – Wojciech
Lewandowski z KWP w Katowicach
w wolnych chwilach zagląda na
tutejszą siłownię. – Ta kobieta ma
duży posłuch. Gdy przychodzi,
wszyscy starają się lepiej ćwiczyć.
Niektórzy przychodzą do niej
po całe programy treningowe. 

Ta ko bie ta to Ali cja Ma twĳ. Czo ło -
wa pol ska kul tu ryst ka. Na co
dzień star szy spe cja li sta w Ze spo -

le Or ga ni za cji Po li cji w Wy dzia le Kadr
i Szko le nia KWP w Ka to wi cach. W Po li cji
pra cu je od 10 lat. I cho ciaż jest cy wi lem, to
na rów ni z po li cjan ta mi star tu je w re sor to -
wych za wo dach w wy ci ska niu sztan gi le żąc.
Od trzech lat jest in struk to rem kul tu ry sty ki
na po li cyj nej si łow ni. I to naj lep szym, ja ki
mógł się tra fić, bo z ty tu łem wi ce mi strzy ni
Pol ski w tej dys cy pli nie. 

PIĘĆ POD CIĄ GNIĘĆ SZE ŚCIO LAT KI 
A wszyst ko za czę ło się, gdy ma ła Ala cho dzi -
ła do przed szko la w ro dzin nej Ru dzie Ślą -
skiej. Wy łu ska li ją tre ne rzy gim na sty ki,
któ rzy szu ka li na ryb ku do klu bu. 

– Spraw dza li gib kość i si łę, po tem z ro -
dzi ca mi za pra sza li na ha lę. Zdzi wie nie ich
ogar nę ło, gdy zro bi łam pięć pod cią gnięć
na drąż ku i py ta łam, czy jesz cze mam ro bić
– śmie je się po li cyj na mi strzy ni. – Tak 
za czę ła się mo ja przy go da ze spor tem. Tre -
no wa łam 7 lat wielobój gimnastyczny. Skok
przez ko zła, rów no waż nia, ścież ka akro ba -
tycz na, po rę cze rów no le głe – co dzien nie
trzy go dzi ny ćwi czeń. Po tem za czął się
okres doj rze wa nia. Czło wiek ro śnie, prze -
su wa się śro dek cięż ko ści i na gle oka zu je
się, że cia ło nie słu cha już wła ści cie la.

W tym cza sie koń czy ła się też epo ka 
fi nan so wa nia klu bów przez du że za kła dy
pra cy, ko pal nie. Doj rze wa ją ca Ali cja bez tre -
nin gu wy trzy ma ła dwa la ta. Tym ra zem sku -
si ły ją spor ty wal ki. Na po cząt ku by ło ka ra te
ky oku shin. 

– Ry wa li za cja jest chy ba za ko do wa na
w mo jej krwi – uśmie cha się po li cyj na kul -
tu ryst ka. – Wa lecz nej du szy nie mam, więc
star to wa łam w kon ku ren cji ukła dów „ka ta”. 

Pa ni Ali cja, jak sa ma pod kre śla, za wsze
sta ra się wy ko ny wać wszyst ko „do koń ca
i do brze”. To chy ba ta ce cha po zwo li ła jej
zdo być mi strzo stwo Pol ski w ukła dach
„kata” wśród ka de tów. 
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Ali cja
w kra inie cię ża rów

SA LA TO MÓJ DRU GI DOM 
Po tem by ły za pa sy w sty lu wol nym. Zresz tą
w tej sa mej ha li, gdzie ma ła Ala sta wia ła
pierw sze kro ki w gim na sty ce. 

– Wra ca łam tam z du żym sen ty men tem –
wspo mi na po li cyj na si łacz ka. – Do słow nie
tak, jak bym wra ca ła do do mu po dłu giej nie -
obec no ści. Trud no to wy tłu ma czyć, ale ja
na ha li spę dzi łam du żą część mo je go ży cia,
lu bię jej at mos fe rę i nie wy obra żam so bie ży -
cia bez ja kie goś tre nin gu. Za ba wa w za pa sy
nie trwa ła dłu go. Na pierw szych za wo dach
zła ma łam oboj czyk i mu sia łam so bie dać
spo kój. Po za le cze niu kon tu zji za czę łam re -
gu lar nie cho dzić na si łow nię. Nie du żo, dwa,
trzy ra zy w ty go dniu. Za czę łam już, gdy tre -
no wa łam ka ra te. Cho dzi li chło pa ki, to po -
my śla łam – co, ja gor sza bę dę? Ćwi czy łam
po swo je mu. 

Ale że Ala lu bi ro bić wszyst ko „do koń ca
i do brze”, więc za czę ła szu kać klu bu zrze -
szo ne go w Pol skim Związ ku Kul tu ry sty ki,
Fit ness i Trój bo ju Si ło we go, by mieć moż li -
wość star tu w za wo dach. Do tar ła do tre ne ra
Je rze go Szy mań skie go z klu bu „Olimp”
w Za brzu. 

– „Olimp” ma bar dzo dłu gie tra dy cje na
Ślą sku, a mój tre ner wy cho wał już wie lu mi -
strzów – mó wi Ali cja Ma twĳ. – Gdy tam
przy szłam, po pa trzył na mnie i po wie dział:
wi dzę, że pod sta wy już masz. To był 2002
rok. 

JE STEM UZA LEŻ NIO NA 
Kil ka lat póź niej po li cyj na si łacz ka dwu krot -
nie się gnę ła po wi ce mi strzo stwo Pol ski
w kul tu ry sty ce. 

– Je stem pod du żym wra że niem – mó wi
pod insp. Mi ro sław Ko la sa, na czel nik Wy dzia -
łu Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach. –
I cie szę się, że te raz, gdy uka że się ar ty kuł,
wszy scy bę dą mi za zdro ścić, że ma my w wy -
dzia le ta ką mi strzy nię. To jest po wód do 
du my i chlu by. Pa ni Ala jest do brym pra cow -
ni kiem, a o jej skrom no ści świad czy fakt, że
gdy przy sze dłem do wy dzia łu, to do pie ro 
po kil ku mie sią cach do wie dzia łem się o jej
suk ce sach spor to wych. Trze ba pa mię tać, 
że te wy ni ki oku pio ne są du ży mi wy rze cze -
nia mi. 

– To fakt, kul tu ry ści to bar dzo zdy scy pli -
no wa ni lu dzie – po ta ku je Ali cja Ma twĳ. –
Że by osią gnąć suk ces, trze ba pro wa dzić bar -
dzo re gu lar ne ży cie. Ty le że ja już ina czej nie
po tra fię. Je stem uza leż nio na od wy sił ku fi -
zycz ne go. Gdy przez ty dzień nie ćwi czę, to
źle się czu ję. Nie mam co ze so bą zro bić,
le piej wte dy mnie nie za cze piać. U le ka -
rza za wsze mu szę się tłu ma czyć, dla cze go
mam ta kie ni skie tęt no (ok. 50 ude rzeń
na mi nu tę), dla cze go EKG wy glą da tak,
a nie ina czej. �
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Te raz pa ni Ala bę dzie szy ko wa ła for mę
na je sien ne mi strzo stwa Pol ski. W okre sie
przy go to waw czym ćwi czy pięć ra zy w ty go -
dniu. Wsta je o 5.00, przy jeż dża do ko men dy
i na si łow ni ro bi tre ning ae ro bo wy (bieżnia,
rower lub stepper). Po tem idzie na gó rę
do pra cy. Po ośmiu go dzi nach scho dzi zno -
wu na sa lę na pół to ra go dzin ny tre ning si ło -
wy, po któ rym przez ko lej ną go dzi nę ćwi czy
zno wu ae ro by. Przed star tem czę ściej też
za glą da do klu bu w Za brzu. 

– Kul tu ry sty ka to ta ka tro chę dziw na
dys cy pli na, w któ rej li czy się nie wy nik,

a wy gląd – śmie je się po li cyj na sztan gist -
ka. – A na za wo dach ro bi się zu peł nie co
in ne go niż na tre nin gu. 

NAJ WAŻ NIEJ SZE JEST JE DZE NIE 
Że by zdo być do bre no ty sę dziów, nie wy -
star czą ćwi cze nia na si łow ni. Po trze ba też
gra cji i płyn no ści ru chów w po zo wa niu do -
wol nym. Tu pa ni Ala wy ko rzy stu je ele -
men ty gim na sty ki. 

– Po dwóch la tach in ten syw nych tre nin -
gów zro zu mia łam jed nak, że 80 proc. suk -
ce su to je dze nie – mó wi po li cyj na

mi strzy ni. – Naj waż niej sza jest zbi lan so -
wa na die ta. Jem ty le, ile trze ba, wte dy,
kie dy trze ba i te go, co trze ba. Szcze gó ły?
Jem do kład nie co 2,5 go dzi ny, czy li 5 do 6
po sił ków dzien nie. Trud no na wet je na -
zwać. Prze waż nie jest to kur czak z ry żem
i wa rzy wa mi. Kul tu ry ści mu szą jeść du żo
białka, to budulec mięśni. Ja zja dam
nawet pół ki lo gra ma mięsa dzien nie. Do -
pie ro gdy po łą czy się tre ning si ło wy z ae -
ro bo wym i wła ści wym od ży wia niem
moż na my śleć o suk ce sie. W przy go to wa -
niach do star tu po ma ga ją też su ple men ty
die ty, któ re czy nią tre ning efek tyw niej -
szym, ale nie moż na z ni mi prze sa dzać.
Nie oce nio na jest rów nież po moc i wy ro -
zu mia łość prze ło żo nych, dzię ki któ rym
mo gę łą czyć swo ją pa sję z pra cą. 

Za in te re so wa nia pa ni Ali cji nie ogra ni -
cza ją się tyl ko do kul tu ry sty ki. Po li cyj na
mi strzy ni pa sjo nu je się hi sto rią sta ro żyt -
ną (na ro we rze tre nin go wym pe da łu je,
czy ta jąc np. opa słe „Dzie je Rzy mu”).
Lubi two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą i wę -
dro wać po gó rach. Słu cha mu zy ki po waż -
nej i… pi sze wier sze. 

– Mam już ich po nad set kę – mó wi. –
Nie wszyst kie ne ga tyw ne emo cje da się
wy rzu cić z sie bie, do kła da jąc krąż ki
na gryf. Wier sze ma ją dla mnie te ra peu -
tycz ne zna cze nie, za wie ra ją bar dzo oso bi -
ste wy zna nia. Po za kil ko ma naj bliż szy mi
oso ba mi nikt ich nie wi dział i niech tak
zo sta nie. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor (2) oraz Sylweriusz Łysiak 

i z ar chi wum kul tu ryst ki
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Nie lubię ćwiczyć na maszynach. Jestem zwolenniczką wolnych ciężarów – mówi policyjna
mistrzyni

Oprócz kulturystyki Alicję Matwĳ pasjonuje
muzyka, grafika i poezja...

Alicja Matwĳ (w środku) w 2007 r. wystartowała w Mistrzostwach Europy w Kulturystyce

�
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– Gdzie mo gę zna leźć He nię? – za py tał
Kruk obo jęt nym to nem, jak by py tał o go -
dzi nę.

Agniesz ka rów nie obo jęt nie wzru szy ła ra -
mio na mi.

Wiem – po my ślał. – Urzą dzi li ja kiś ban -
kiet w apar ta men tach. Kel ner ki tam pra cu -
ją, wy sła ne przez ogar nię tą żą dzą zy sku
Karp kow ską.

Po biegł na dru gie pię tro. W wy twor nej,
apar ta men to wej czę ści pen sjo na tu tęt ni ło
ży cie. Mu zy ka z gra mo fo nu, gło śne roz mo -
wy, śmie chy. Za tem ban kiet.

Dla pew no ści po sta no wił spraw dzić
na wła sne oczy. Ale prze cież nie wpa ru ję
do środ ka z okrzy kiem: „Zdra stwuj tie, re -
bia ta!”, po my ślał. Na szczę ście apar ta men -
ty ma ją bal ko ny. W zi mie nikt nie wy cho dzi
na bal ko ny. Ry zy ko jest mi ni mal ne.

Z ho lu, gdzie szy der czo pa trzy ły na chło -
pa ka dia bo licz ne twa rze z por tre tów, wy -
szedł na bal kon. Wy ko rzy stu jąc spo re
od stę py po mię dzy de ska mi, prze cho dził
z bal ko nu na bal kon i za glą dał z ze wnątrz
do po ko jów.

Pierw szy bal kon. Ci sza. W po ko ju zga szo -
ne świa tła. Chwi lę po słu chał pod drzwia mi.
Żad nych oznak ży cia. Wi docz nie nikt tu nie
miesz ka.

Dru gi po kój. Ja kieś gło sy. Roz mo wa. Drzwi
bal ko no we są lek ko uchy lo ne. Za glą da przez
okno. Za fi ran ką wi dzi dwóch męż czyzn.
Obaj w po lu zo wa nych, roz pię tych mun du -
rach, je den w bar wach We hr mach tu, dru gi –
Ar mii Czer wo nej. Na chy la ją się nad sto łem.
Na sto le ka raf ka z prze zro czy stym pły nem
i dwa kie lisz ki. Obok roz ło żo na ma pa.

Nie miec ma w rę ce ołó wek. Tym ołów -
kiem na no si li nię na mapę. Ro sja nin ki wa
gło wą, ale bez en tu zja zmu. Wyj mu je swój
ołó wek i gum kę. Wy ma zu je coś gum ką. Nie -
miec śmie je się i na le wa z ka raf ki do kie lisz -
ków. Wy pi ja ją. Ro sja nin kre śli ołów kiem
wła sną linię na ma pie. Nie miec ka te go rycz -
nie krę ci gło wą. Pro si so jusz ni ka o gum kę.
Coś wy ma zu je, a po tem zno wu ry su je ołów -
kiem. Ro sja nin dra pie się w po li czek. Znak
rę ką: „Niet!” Wy cie ra gum ką po przed nią
linię i po wo li, z roz my słem za zna cza no wą
li nię ołów kiem. Nie miec przy glą da się 
te mu dzie łu w za du mie. Prze cie ra oczy. Coś
mówi do Ro sja ni na i na no si na ma pę krót ki,
ostat ni sztych. Tam ten ki wa gło wą, ale jak -

by mi mo cho dem po pra wia swo im ołów kiem
coś na ma pie. Nie miec uśmie cha się. Ro sja -
nin wy ko nu je za pra sza ją cy gest rę ka mi. Ści -
ska ją so bie dło nie. Nie miec się ga po ka raf kę
i na gle od sta wia ją, jak by go pa rzy ła. Ude -
rza się dło nią w czo ło. Wyj mu je z kie sze ni
pió ro i coś na no si na ma pę. Jak by kre ślił 
ma łe kó łecz ko. Ro sja nin do bro tli wie ki wa
gło wą. Pod no si ze sto łu gum kę i, trzy ma jąc
ją w dwóch pal cach, mó wi – zda niem Kru ka
bez sen su – o naj lep szym na rzę dziu do osta -
tecz nych roz wią zań. Przty ka gum kę za
sie bie. W stro nę okna. An drzej sły szy ich
grom ki śmiech.

Na gle obaj kie ru ją wzrok ku drzwiom wej -
ścio wym. Wi docz nie ktoś pu ka. Na pro gu
po ja wia ją się dwie kel ner ki. Jed na dźwi ga
tacę je dze nia, dru ga za pas na po jów. Żad -
na z nich nie jest He nią.

Nie miec skła da ma pę, cho wa do kie sze ni
mun du ru.

Szko da, że nie za uwa ży łem, ja ki kraj dzie -
li li, my śli Kruk i już szy ku je się do przej ścia
na na stęp ny bal kon. W szcze li nie uchy lo -
nych drzwi bal ko no wych le ży sza ra gum ka
do ście ra nia. Fir my „Pe li kan”, ze zna kiem
fir mo wym przed sta wia ją cym pe li ka na lą du -
ją ce go w gnieź dzie, gdzie cze ka ją na nie go
z otwar ty mi, nie pro por cjo nal nie wiel ki mi
dzio ba mi ma łe pe li ka niąt ka. An drzej się ga
po gum kę, pod no si ją i zni ka.

Trze ci po kój. Du ży, re pre zen ta cyj ny sa -
lon z ko min kiem. Kil ku lu dzi. Czte rech,
nie, pię ciu. Ale wła śnie się że gna ją. Więk -
szość wy cho dzi. Zo sta je dwóch. Po jed nym
z każ dej na cji. An drzej sły szy ich roz mo wę.
Okno jest uchy lo ne. Nie miec pa li cy ga ro,
a Ro sja nin faj kę.

– Jesz cze tyl ko jed na drob na spra wa –
mó wi Ro sja nin. Po nie miec ku. – Jeń cy. Pol -
scy jeń cy.

– Ja ki pro blem? Ucie kli?
– Ma my ich ze trzy dzie ści ty się cy. A to

prze cież wa si jeń cy. Wy za ję li ście Pol skę,
tego bę kar ta trak ta tu wer sal skie go. To wła -
ści wie są wa si jeń cy.

– No, wy też ka wa łek te go bę kar ta że ście
so bie wzię li na wy cho wa nie.

– My tyl ko wy zwo li li śmy zie mie ru skie,
ukra iń skie i bia ło ru skie.

– No i spra wa za mknię ta.
– Nie za mknię ta. Chce my wam od dać

tych jeń ców. Wa szych jeń ców. Z War sza wy,
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Pew nej zi my w Za ko pa nem
Fragmenty powieści sensacyjnej
Jacka Rębacza
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Naj pierw do naj lep szych apar ta men tów
w „Zo fii” wpro wa dzi li się Sło wa cy,
gdy za ję li Za ko pa ne dru gie go wrze -

śnia. Po nich miesz ka li tam Niem cy. Te raz
Ro sja nie. A na wio snę bę dą tam kwa te ro wać
An gli cy i Fran cu zi. Krę ci ła się ta wo jen -
na ka ru ze la w ho te lo wym in te re sie pa ni
Karp kow skiej, aż mi ło. Każ de go zdo byw cę
trze ba do brze przy jąć. Każ de mu do go dzić.
Bo te raz, gdy miesz ka w naj lep szym apar ta -
men cie, ma te swo je pięć mi nut na naj lep -
szym łóż ku.

Ale mnie ta ca ła wo jen na za wie ru cha
mało in te re su je – my ślał Kruk. Mam swój
wła sny, bez piecz ny, szczę śli wy, spo koj ny za -
ką tek w osza la łym wszech świe cie. Wię cej
nicze go nie po trze bu ję i nie chcę.

Wi dział He nię, gdy krzą ta ła się
przy śnia da niu dla czer wo no ar mi stów.
Za mie ni li kilka słów, kie dy nic się nie
dzia ło w re stau ra cji przed po rą obia dów.
Po lek cjach, na któ rych z mi zer nym skut -
kiem usi ło wał wtło czyć w łep ki ma łych
„kar pi ków” oczy wi stą róż ni cę po mię dzy
pre sent sim ple a pre sent con ti nu ous, wy -
cho dząc już do ja śmi no we go po ko iku, 
że by tam cze kać na He nię, po ma chał
do niej. Kiw nę ła gło wą po ta ku ją co, co
mo gło zna czyć tyl ko jed no: Cze kaj. Nie -
dłu go przyj dę.

Ale nie przy szła.
De ner wo wał się. Po tem za czął się mar -

twić. Wró cił do pen sjo na tu dro gą, któ rą
zawsze cho dzi ła He nia. Nie spo tkał jej.
Może jest ja kiś nad zwy czaj ny ban kiet i mu -
sia ła zo stać, po my ślał. Lecz na sa li re stau ra -
cyj nej jej nie za stał. To był dzień bez
dan cin gu, więc re stau ra cja stra szy ła pust ką.
Po biegł zno wu na dół, nie zwra ca jąc uwa gi
na kry tycz ne spoj rze nie re cep cjo nist ki
Agniesz ki. W szat ni obok kuch ni, gdzie prze -
bie rał się per so nel, na dal wi sia ły jej ubra nia.
Za tem jest jesz cze w pra cy. W po rząd ku.
Tylko gdzie?

Agniesz ka za la dą re cep cji pa li ła dłu gie go,
cien kie go pa pie ro sa.
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Po zna nia, Kra ko wa. Z miast, któ re za ję li ście.
Ofi ce rów, po li cjan tów, róż nych pań stwo -
wych urzęd ni ków... To wa si lu dzie.

– Sko ro wy ich ma cie, to nie na si. My
mamy swo je pro ble my. Mu si my zro bić po -
rzą dek z Ży da mi, Cy ga na mi, ho mo sek su ali -
sta mi. Niech każ dy ro bi po rzą dek u sie bie.

– Tyl ko py ta łem.
Kruk prze cho dzi przez ko lej ną ba lu stra dę

i za glą da do czwar te go po ko ju. Ktoś tam jest.
Lamp ka noc na tli się sła bym świa tłem
pod aba żu rem. Za uwa ża He nię. Naj pierw
uśmie cha się ura do wa ny, że wresz cie ją od -
na lazł, ale po chwi li uśmiech za ma rza mu
na twa rzy. Na pew no jest co naj mniej mi nus
pięt na ście stop ni. Z ca łą pew no ścią nie
mniej. On oczy wi ście te go chło du nie czu je.
Nic już nie czu je w tam tej chwi li.

He nia sie dzi na łóż ku. Na du żym, mał żeń -
skim ło żu z bal da chi mem. Sie dzi na ga i ko ły -
sze się jak w po wol nym tań cu. W gó rę i dół,
cza sem w bok. Pod nią le ży ja kiś fa cet, stę ka -
ją cy ni czym za rzy na ne pro się.

An drzej bie rze w dłoń garść śnie gu. Do ty -
ka nią czo ła. Śnieg to pi się, wo da spły wa mu
po twa rzy. Ale nie da je ochło dy.

Pół przy tom ny, wra ca tą sa mą dro gą. Wcho -
dzi do ho lu pen sjo na tu. Wszyst kie po sta cie
z ob ra zów Wit ka ce go pa trzą mu pro sto
w oczy. Już nie dia bo licz nie. Nor mal nie,
po ludz ku. Ze współ czu ciem. Są ży wi, na ma -
cal ni. Wy cią ga ją do nie go za pra sza ją co dłu gie,
chu de rę ce. Wy cho dzą z ob ra zów. Idą ko śla -
wo. A on, oszo ło mio ny, prze pra sza jąc i la wi ru -
jąc mię dzy ty mi po sta cia mi, omi ja jąc, że by
ni ko go nie po trą cić, bo spra wia ją wra że nie
bar dzo kru chych, zmie rza w kie run ku scho -
dów. Scho dów pro wa dzą cych w dół.

Te raz oni śmie ją się gło śno za ple ca mi
chło pa ka.

Wit ka cy, ty zie lo no oki dra niu, dla cze go?
Dla cze go mu sia łeś mieć ra cję?

Za ta cza jąc się na scho dach, uni ka jąc wzro -
ku Agniesz ki z re cep cji, An drzej do cie ra do
swo jej piw nicz nej no ry. Po co? Po co tu taj
przy sze dłem? Trze ba gdzieś wyjść i za lać się

w tru pa. Tak ro bią męż czyź ni w po dob nych
sy tu acjach.

Nie chce jed nak ni ko go spo ty kać. Nie
chce ni ko go wi dzieć. Nie ma ocho ty ni gdzie
wy cho dzić.

Przy po mniał so bie, gdzie w kuch ni ciot ka
Bron ka trzy ma flasz kę na wszel ki wy pa dek. 
Ciot ka Bron ka na pew no się nie ob ra zi. Zrozu-
mie. Po ży czył bu tel kę si wu chy i coś na za gryz kę.

Je stem spo koj ny i opa no wa ny – po wta rzał
w du chu – nie je stem dziec kiem. Nie bę dę
ro bił z sie bie po śmie wi ska.

Prze pił do te go po sta no wie nia. Raz, a po -
tem dru gi.

Resz tę no cy spę dził w to wa rzy stwie bu tel -
ki i la tar ni ulicz nej za oknem. Ale nie uda ło
mu się upić i znie czu lić. O świ cie spa ko wał
się, na pi sał kart kę dla Karp kow skiej, któ rą
zo sta wił ra zem z klu czem na re cep cji, i wy -
szedł z pen sjo na tu.

Gdy tyl ko za mknął za so bą drzwi, re cep -
cjo nist ka Agniesz ka na tych miast prze czy ta ła
kart kę:
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Rozmo wa z Jackiem Rębaczem

Dlaczego zaczął Pan pisać? Dla rozrywki,
dla zarobku, bo turyści nie dopisywali
w Pana pensjonacie w Zakopanem?

– By ło jesz cze ina czej. Pew ne go ran ka wyj -
rza łem przez okno miesz ka nia (tzw. apar ta -
men tu, jak ma wiał de we lo per) i za uwa ży łem,
że frag ment te re nu zie lo ne go, któ ry, we dle
prze ko na nia mo je go i in nych człon ków
wspól no ty miesz ka nio wej, na le żał do nas –
sko ro ku pi li śmy go i za pła ci li śmy za grunt –
zo stał od gro dzo ny siat ką. Wkrót ce oka za ło
się, że pa dli śmy ofia rą oszu stwa i de we lo per
po pro stu sprze dał jed ną z dzia łek za okrą gły
mi lion zło tych. Prze kręt, ja kich w Pol sce
mnó stwo. Wte dy po my śla łem o na pi sa niu
książ ki, któ rej ak cja bę dzie się roz gry wa ła nie
w ja kiejś me tro po lii, tyl ko w ma łym mia -
stecz ku, a jej tłem bę dą ma łe, ale praw dzi we
afe ry i afer ki. Tak po wsta ła pierw sza książ -
ka: Za ko pa ne. Se zon na sa mo bój ców. Wkrót ce
po niej na pi sa łem ciąg dal szy, czy li Za ko pa -
ne: Po kój z wi do kiem na cmen tarz. Obec nie
pra cu ję nad trze cią czę ścią. 

Czy liczne zajęcia i profesje dostarczyły
Panu inspiracji do pisania, podsunęły
tematy i spostrzeżenia? 

– Ja ko nie spo koj ny duch i czło wiek cie ka -
wy świa ta rze czy wi ście ro bi łem w ży ciu wie -
le in te re su ją cych rze czy. By łem han dlow cem
sprze da ją cym chrup ki z sa mo cho du, a tak że
pre ze sem du żej fir my, ma ją cym kon tak ty
z człon ka mi za rzą dów ban ków, po sła mi, se -
na to ra mi i biz nes me na mi z pierw szych stron
ga zet. Te do świad cze nia bar dzo uła twia ją mi
pi sa nie. W od róż nie niu od wie lu ko le gów
po pió rze nie mu szę rze czy wi sto ści, któ rą
znam, za stę po wać fan ta zją. Wie le zda rzeń
opi sa nych w mo ich książ kach to fak ty. 

Jak najprościej sklasyfikować Pana książki? 
Czy ich bohaterów, Kluchę, Kruka 
i Burskiego, coś łączy, poza tym, że wpadają
w tarapaty? 

– Mo je książ ki miesz czą się w for mu le kry -
mi nal no -sen sa cyj nej, acz kol wiek kła dę
w nich du ży na cisk na tzw. sto sun ki spo łecz -
ne, nie ogra ni cza jąc się do ak cji, po ści gów czy
roz wią zy wa nia za gad ki kry mi nal nej. Uwa -
żam, że na wet ten ro dzaj li te ra tu ry po pu lar -
nej nie po wi nien być po zba wio ny wa lo rów
po znaw czych. 

W wy pad ku naj now szej książ ki, czy li Lu ft -
ku ror tu, po mysł na ro dził się, kie dy obej rza -
łem za ko piań ski dom puł kow ni ka Woj ska
Pol skie go, od po wie dzial ne go za wy wie zie nie
z Pol ski zło ta w 1939 r. Praw dzi wy im puls do

pra cy da ła mi do pie ro świa do mość, że dzię ki
tej książ ce od two rzę Za ko pa ne z po cząt ku
dru giej woj ny świa to wej. 

Wszy scy bo ha te ro wie wspo mnia nych ksią -
żek to mo je dzie ci. Lu bię ich, chociaż każ dy
ma także nie mi łe ce chy cha rak te ru. Nie są
he ro sa mi bez ska zy. Gdy by tak by ło, by li by
po sta cia mi z pa pie ru, nie rze czy wi sty mi.

Sporo się Pan napracował, zbierając do niej
materiały. Warto było? Czytelnicy docenią
Pana benedyktyński trud?

– War to by ło. Znam lu dzi, któ rzy spa ce ro wa -
li z książ ką w rę kach, by zo ba czyć opi sa ne w niej
miej sca i bu dyn ki. War to by ło tak że przy po -
mnieć o Za ko pa nem, któ re go już nie ma: o wiel -
kiej sy na go dze, któ ra sta ła tam, gdzie teraz jest
targ pod Gu ba łów ką, o ży dow skich pen sjo na -
tach, któ rych by ło bar dzo du żo. Za ko pa ne nie
ule gło znisz cze niu w cza sie woj ny i czy tel nik
cie ka wy hi sto rii mo że z po mo cą Lu ft ku ror tu
urzą dzić so bie „hi sto rycz ną wy ciecz kę”.

Podobno organizuje Pan nawet wycieczki
po Zakopanem ze szczególnym
uwzględnieniem opisywanych miejsc.

– Ten prze wrot ny po mysł (prze wrot ny, bo
chy ba nie każ dy wła ści ciel opi sa nych nie ru -
cho mo ści chciał by być obiek tem za in te re so -
wa nia) po ja wił się, gdy od wie dzi ła mnie
tłu macz ka mo ich ksią żek na nie miec ki. Po in -
for mo wa ła mnie od ra zu, że nie miec ki czy tel -
nik jest bar dzo wy czu lo ny na szcze gó ły, a sa mi

Zdarzyło się, więc piszę

�
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Po zio mo: 1 – Twój oso bi sty, też rze czo wy w spra wie, 4 – na stół „wjeż dża” w wa zie, 7 – zgi nął
z ręki bra ta, 10 – spór o ce nę, 13 – do wód, że po dej rza ny był gdzie in dziej, 16 – dru gie co do wiel -
ko ści je zio ro w Eu ro pie, 17 – bóg z ro du Azów, wład ca Wal hal li, 18 – sztyw na czap ka z dasz kiem, 
20 – za peł nia ją sza fy urzę dów, 21 – du ży, kry ty skó rą na miot in diań ski, 22 – ta jem ni cza isto ta z Hi -
ma la jów, 23 – pro szo ne przy ję cie wie czor ne, 25 – oso ba pod sta wio na, sta ty sta, 26 – wy na gro dze -
nie, 28 – nie gdyś z niej szy to mę skie ubra nia, 30 – ku zyn ka pu sty, 31 – hi sto rycz na dziel ni ca
Kra ko wa zwią za na z hi sto rią Pierw szej Kom pa nii Ka dro wej, 33 – Chri sti na, zna na z ro li upior nej
cór ki Ad dam sów, 35 – nasz po wsze dni świe żut ki, 39 – Pol ska to jest wiel ka …, 40 – sen sa cyj ny i mi -
ło sny w po wie ści, 41 – pa pi lar ne, 42 – Cen tral In tel li gen ce Agen cy te le gra ficz nie, 43 – przed miot
roz mo wy, 44 – kró lew ski park i pa łac w War sza wie, 45 – pie nią dze, ma ją tek, zwy kle pań stwo wa. 
Pio no wo: 1 – śpie wak cer kiew ny, 2 – do księ gi wie czy stej, pa miąt ko wej, 3 – z sza bla mi w le sie, 
5 – Ed gar Al lan (XIX w.), pi sał m.in. opo wia da nia gro zy, 6 – po li cjan ci do za dań spe cjal nych, 
7 – bę dzie Aga tą, 8 – nie mod ny za rost na mę skiej twa rzy, 9 – naj dłuż sza rze ka Fran cji, 10 – na uko -
wy, po wie ści, hra biow ski, 11 – Dym szów na lub Lip nic ka, 12 – by wa – z jed nej są lu dzie ule pie -
ni, 14 – śnież na ka ta stro fa, 15 – bła host ka, nie do rzecz ność, 19 – ga tu nek sar dy nek, 24 – ko lor
pod ry sun kiem, 26 – np. eg za mi nu przez stu den ta, 27 – mia sto w Es to nii nad rze ką Emą, 
29 – „ciem na” część dnia, 30 – nie je den au tor stwa Joe Alek sa, 32 – sło wo sprze ci wu, 34 – Bro ni -
sław, grał po rucz ni ka Bo re wi cza, 36 – ło że dzia ła, 37 – gru ziń skie mia sto zna ne z pol skiej pio sen -
ki, 38 – Po li cji – 24 lip ca. 
Po roz wią za niu krzy żów ki na le ży od czy tać ha sło, afo ryzm Ste fa na Że rom skie go, 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 25:

(…………....)   (…)   (…………..…...)   (…….................)   (…….............................)  (…….................)
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  

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 lipca 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 Supernowa.
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. 
Rozwiązanie krzyżówki z hasłem nr 2 „Książka (...) domownik bez naprzykrzenia”. Nagrodę, książki
wydawnictwa Prószyński i S-ka, wylosowali Stanisława Gdula z Leżajska i Zbigniew Józefowicz
z Łęczycy.

Pa ni Zo fio, bar dzo prze pra szam. Mu sia -
łem wy je chać w pil nej spra wie na kil ka dni.
Skon tak tu ję się, gdy wró cę. Prze pra szam
i dzię ku ję.

Kruk
Do brze ci tak – po my śla ła Agniesz ka,

uśmie cha jąc się z wy raź ną sa tys fak cją. – Ty
pod ły sam cu. Wszy scy je ste ście ta cy sa mi,
bez mó zgie świ nie. Fa ce ci. Szo wi ni ści. �

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Ja cek Rę bacz: 
Za ko pa ne: 
Lu ft ku rort 1940.
Wy daw nic two 
Su per no wa, 
War sza wa 2009.

wy daw cy dra pią się po gło wach, co z tre ści
książ ki po trak to wać ja ko fan ta zje au to ra,
a co jest opi sem rze czy wi sto ści. Czy karcz -
ma, w któ rej ob słu ga uci na go ściom sie kie ra -
mi kra wa ty, a przy uży ciu ku chen ne go no ża
po zba wia czę ści bie li zny, mo że ist nieć na -
praw dę? Wte dy urzą dzi li śmy so bie wy ciecz -
kę po miej scach opi sa nych w książ kach.

Sezon urlopowy w pełni – jakie miejsca
polecałby Pan koniecznie zwiedzić
w stolicy Tatr i okolicach, a jakich
rejonów zdecydowanie unikać?

– W wa ka cje jest u nas tłocz no, ale tyl ko
w naj bar dziej ob le ga nych miej scach. Kru -
pów ki, Ka spro wy, Gie wont, Mor skie Oko,
Do li ny Ko ście li ska i Cho cho łow ska to że la -
zny pro gram każ de go po by tu wa ka cyj ne go.
Ra dził bym Kru pów ki oglą dać ra no, przed
dzie wią tą, kie dy są jesz cze kom plet nie pu -
ste, a po zo sta łe ze wspo mnia nych miejsc od -
wie dzić w in nym ter mi nie. Za osz czę dzo ny
w ten spo sób czas moż na wy ko rzy stać na
spa cer uli cą Ko ście li ską, któ rej część sta no -
wią naj star sze za ko piań skie do my. Prze pięk -
na, au ten tycz na, drew nia na ar chi tek tu ra.
Mię dzy in ny mi wil la Ko li ba, mu zeum sty lu
za ko piań skie go w ar chi tek tu rze.

Spa ce ru jąc w gó rach, war to zejść z głów -
nych trak tów i zo ba czyć ma ło zna ną Do li -
nę Le jo wą, przejść się Dro gą nad Re gla mi,
po dzi wiać wi do ki, ci szę i spo kój w ta kich
miej scach, jak Ko mi niar ski Przy słup.

Dzię ku ję za roz mo wę. �
ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. ar chi wum au to ra
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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
Pa rę lat te mu ktoś mi po da ro wał od -

bit kę kla sów ki. To by ła pra ca
z przy ro dy al bo bio lo gii. Na uczy -

ciel po le cił pi sem nie od po wie dzieć
na py ta nie: Ja kie jest zna cze nie zie le ni
w mia stach, osie dlach, kra jo bra zie?
Uczeń, któ re go pra cę do sta łem, prze sły -
szał się trosz kę i za no to wał te mat: Ja kie

jest zna cze nie je le ni w mia stach, osie dlach,
kra jo bra zie. No i się za czę ło. Ni by tyl ko
jed na gło ska, ale kon se kwen cje nie -
prawdo po dob ne. Nie wiem, ja ką oce nę
do stał ten uczeń za wy pra co wa nie, ale ja
dał bym mu szóst kę, choć by za de ter mi -
na cję w po szu ki wa niu sen su. Za cy tu ję
kil ka frag men tów (za cho wu ję ory gi nal -
ną pi sow nię): Zna cze nie je le ni w mia -
stach jest bar dzo ma łe i nie bez piecz ne
po nie waż je leń nie ma tam żad nej sa tys -
fak cji ży cio wej. Po nie waż nie miał by jak
się tam po ru szać po mię dzy ty lo ma ludź mi
i po jaz da mi… W osie dlach ma do bre wa -
run ki ży cio we po nie waż jest tam bar dzo
za lud nio na tra wą zie lo ną któ rą je le nie
wio sną, jak i póź ną je sie nią spo rzy wa ją
do co dzien ne go po sił ku… W kra jo bra zie
bar dzo waż na jest dla je le ni wol ność, któ -
rą mo gą się na cie szyć po przez ca łe swo je
ży cie, kie dy ktoś ich nie za bi je… Je leń
w kra jo bra zie ma bar dzo du że zna cze nie
po nie waż ma sa tys fak cję na po lach, łą -
kach, po la nach, la sach po nie waż ma tam
co ro bić na świe żym po wie trzu… Przy się -
gam, że nie zmy śli łem ani sło wa. Ale po -
sta no wi łem so bie te raz po zmy ślać.
Wy obra zi łem so bie, że zno wu je stem
uczniem, że sie dzę ze stre so wa ny w ław -
ce, bo pan od hi sto rii ka zał wy jąć kart ki.
Za pi sa łem te mat: Pol ska w okre sie roz bi -
cia dziel ni co we go spo wo do wa ne go te sta -
men tem Bo le sła wa Krzy wo uste go. No to
za gry zam koń ców kę dłu go pi su i pi szę
(po sta ram się też o ja kąś ory gi nal ną pi -
sow nię): Po ogło sze niu te sta men tu Bo le -
sła wa Krzy wo uste go, dziel ni co wy był
bar dzo przy gnę bio ny. Nie spo dzie wał się,
że tak ma ło Krzy wo usty za pi sze mu w te -
sta men cie. A wte dy aku rat zno wu ob cię to
do ta cje dla po li cji, a tak to by dziel ni co wy
z te go spad ku mógł ku pić pa pier do kse ro
i wy dru ko wać kar tecz ki z na pi sem jak się
na zy wa i ja ki jest do nie go nu mer te le fo nu,
że by po roz kle jać po klat kach scho do wych,
bo nie któ rzy twier dzą, że dziel ni co we go nie
zna ją. Ale więk szość po rząd nych lu dzi

na na szym osie dlu go zna i każ de go ran ka
wy pa tru je my go przez okno i wi ta my ser -
decz nym po zdro wie niem, za pra sza jąc
do swo ich do mów, że by po roz ma wiać o ak -
tu al nej sy tu acji w dziel ni cy i po in for mo -
wać o nie po ko ją cych zja wi skach,
na przy kład, że bra cia My ślo wie (Ja nusz
Myśl i Ma rek Myśl) wy szli z wię zie nia

i wczo raj wie czo rem ktoś wi dział jak do -
zor ca spod sió dem ki bi je się z My śla mi.
Dla nas dziel ni co wy jest jak le karz al bo
ksiądz, gdy by no sił ki tel al bo su tan nę to by -
śmy do nie go mó wi li pa nie dok to rze al bo
oj cze. Tym bar dziej pa trząc na je go za tro -
ska nie szep ta li śmy do sie bie:

– Spójrz cie ja ki nasz dziel ni co wy roz bi -
ty i ja ka w związ ku z tym w okre sie je go
roz bi cia jest trud na sy tu acja w Pol sce.

Więc że by go po cie szyć uło ży li śmy z ma -
mą ta ką pio sen kę:

Hej że lu dzie! Czap ki z gło wy!
Idzie dziel ny dziel ni co wy!
W pra wej rę ce nie sie ze szyt,
A na czap ce pol ski orzeł,
Dziel ni co wy cię po cie szy,
Dziel ni co wy ci po mo że.
Zła pie zbó jów osie dlo wych 
I uka rze wła my wa cza
Dziel ni co wy, dziel ni co wy,
Dziel ni co wy cza cza. �

ARTUR ANDRUS
zdj. Andrzej Mitura

Wypracowanie
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