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.POLICYJNY PITAWAL.

90 lat polskiej Policji
Płonąca granica – napad na Stołpce trwał godzinę, w nierównej
walce z sowieckimi dywersantami zginęło siedmiu policjantów

.PRAWO.

Prewencja
Policja wobec wykroczeń parlamentarzystów – zmiany
w zarządzeniu komendanta głównego Policji 

.SPORT.

Judo
Ojciec i syn – Tadeusz i Michał Dymerscy zajmują się
sprawnością słuchaczy WSPol. Obaj są trenerami i zawodnikami
judo. Obaj w tym sporcie odnoszą sukcesy

.ROZRYWKA.

Okazja 
Kryminał z morałem – bezpieczniej piechotą niż sfatygowanym
jednośladem
Policja na deskach
Co się śni psu – po spektaklu „Kto dogoni psa?” w warszawskim
Teatrze Ochoty 
Michał Piela, aktor
Czekamy na nowe mundury – mówi aspirant Nocul z serialu
„Ojciec Mateusz” 
Okiem satyryka
Wesołych? Świąt! – z pieśnią na ustach życzy wszystkim
policjantom Artur Andrus
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.TYLKO SŁUŻBA.

Narada komendantów
Nowy minister, budżet, system 
– Chcę być ambasadorem Policji w kontaktach z Ministerstwem
Finansów – stwierdził Jerzy Miller
Kadra kierownicza w Policji
Wybrać najlepszych – postępowania kwalifikacyjne
na stanowiska kierownicze w Policji
Wyszkolenie strzeleckie
Lekcja z FBI – warsztaty dla instruktorów strzelania z Policji,
BOR, SG, ŻW i ABW
Podobieństwa i różnice – rozmowa z Markiem Denhamem,
amerykańskim instruktorem wyszkolenia bojowego
Wydział Poczty Specjalnej BŁiI KGP
Specpoczta – bez ich pracy stanęłaby komunikacja w Policji,
paraliż ogarnąłby sądy, prokuratury...
Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – porady i odpowiedzi na pytania dotyczące
praktyki służby
Wariograf
Wykres emocji – wbrew popularnym poglądom wariograf nie
wykrywa kłamstw...
Ruch drogowy
Prosto z drogi – Ustawa fotoradarowa do poprawki; 
Kiedy powiedzieć „Stop!”; Trzymamy za słowo; Jeśli kierowca
zapomni o polisie OC

.TYLKO ŻYCIE.

Policjant, który mi pomógł
Nagrodzeni 2009 – zakończenie II edycji konkursu „Policjant,
który mi pomógł”
Jest taka pani policjantka – To wszystko dzięki mł. asp. Edycie
Klepczyńskiej, bez niej nie mielibyśmy wolności – mówi
niedawna ofiara przemocy w rodzinie
Policja w malarstwie, grafice i rysunku
PoliceArt ’09 – ponad 21 tys. zł zebranych podczas aukcji trafi
do podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom
po Poległych Policjantach

.PROWOKACJE.

Sprawa Olewnika cd.
Remigiusz Minda – riposta – fragment wywiadu rzeki pt. „Wir”
przeprowadzonego przez Andrzeja Kieryłło z emerytowanym już
policjantem

.PAMIĘĆ.

Losy przedwojennych policjantów i ich rodzin
Konspiratorzy, synowie policjanta – w rodzinie 
Pietruczuków niewiele mówiło się o tamtych czasach, 
jeszcze mniej o powojennej konspiracji i prześladowaniach
NKWD i UB

zdj. na okładce Andrzej Mitura, Krzysztof Zaczkiewicz
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Dobrych, spokojnych 
świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych w rodzinnej atmosferze, 
wolnych od
codziennych trosk, 
Policjantom 
i Pracownikom 
Policji oraz 
ich Bliskim 
życzy 
gen. insp. 
Andrzej Matejuk, 
komendant główny 
Policji
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Ka dro wa ka ru ze la 
Od 1 li sto pa da dy rek to rem Biu ra Lo gi sty ki Po li cji KGP jest

nad kom. Piotr Ku cia, wcze śniej za stęp ca ko men dan ta CSP

w Le gio no wie, a dy rek to rem Biu ra Ochro ny In for ma cji Nie -

jaw nych KGP pod insp. Krzysz tof Kraw czyk, do tych cza so wy

za stęp ca dy rek to ra BO IN KGP. Dwa dni póź niej ze sta no wi -

ska za stęp cy KWP w Bia łym sto ku ko men dant głów ny Po li cji

od wo łał mł. insp. Woj cie cha Rut kow skie go, a 4 li sto pa da

zwol nił ze służ by insp. Sła wo mi ra Śnież ko, dy rek to ra Biu ra

Kry mi nal ne go KGP. Peł nie nie obo wiąz ków na tym sta no wi -

sku ko men dant po wie rzył mł. insp. Zbi gnie wo wi Sta wa rzo -

wi, za stęp cy dy rek to ra BK KGP. 

16 li sto pa da mi ni ster SWiA po wo łał na sta no wi sko pierw -

sze go za stęp cy KGP nad insp. Ka zi mie rza Szwaj cow skie go,

a na sta no wi sko za stęp cy – nad insp. Wal de ma ra Jar czew skie -

go, do tych cza so we go ofi ce ra łącz ni ko we go Po li cji w Ki jo wie.

Zmie ni ło się rów nież miej sce pra cy nad insp. Woj cie cha Ol -

bry sia: 17 li sto pa da od wo ła ny ze sta no wi ska ko men dan ta wo -

je wódz kie go w Po zna niu dzień póź niej zo stał ko men dan tem

gar ni zo nu za chod nio po mor skie go. Je go miej sce za jął na ra zie

pierw szy za stęp ca insp. Woj ciech Oł dyń ski.

Do 31 grud nia ko men dant głów ny prze dłu żył peł nie nie

obo wiąz ków na sta no wi sku za stęp cy dy rek to ra Biu ra Łącz -

no ści i In for ma ty ki KGP mł. insp. Ry szar do wi Du dzi ko wi,

na czel ni ko wi Wy dzia łu Ob słu gi Te le ko mu ta cyj nej te go biu -

ra. Na to miast do 24 ma ja 2010 r. funk cję p.o. za stęp cy KWP

w Rze szo wie bę dzie peł nił mł. insp. Ja nusz Go le nia, na czel -

nik Wy dzia łu Łącz no ści i In for ma ty ki pod kar pac kiej

komendy. �

AW 

Wal ka o in dek sy trwa
Do Olim pia dy Po li cyj nej or ga ni zo wa nej przez WSPol. za -

kwa li fi ko wa ło się 46 szkół, któ re ma ją w swo jej ofer cie kla sy

po li cyj ne. Za koń czył się już pierw szy etap olim pia dy – do 15

grud nia do tych pla có wek do trą in for ma cje o uczest ni kach za -

kwa li fi ko wa nych do ko lej nej tu ry. Li sta po ja wi się rów nież

na stro nie in ter ne to wej WSPol., gdzie znaj du ją się in for ma cje

do ty czą ce za wo dów: https://kam pus.wspol.edu.pl/co ur -

ses/OP/(za kład ka Do ku men ty).

Prze wi dy wa ny ter min uru cho mie nia stro ny www z te stem

wie dzy to 11–15 stycz nia 2010 r. Trze ci, fi na ło wy etap olim -

pia dy pla no wa ny jest mię dzy 15 mar ca a 15 kwiet nia 2010 r.

Na gro da mi dla zwy cięz ców Olim pia dy Po li cyj nej bę dą in dek -

sy WSPol. �

AW

HIV z Po li cji nie wy klu cza
No si ciel wi ru sa HIV mo że pra co wać w Po li cji – orzekł 23 li -

sto pa da Try bu nał Kon sty tu cyj ny. TK uznał, że roz po rzą dze nie

MSW z 9 lip ca 1991 ro ku, zgod nie z któ rym stwier dze nie

u po li cjan ta wi ru sa HIV po wo du je uzna nie go za cał ko wi cie

nie zdol ne go do służ by, jest nie kon sty tu cyj ne. Tak koń czy się

hi sto ria, któ rą „Po li cja 997” opi sy wa ła w stycz niu 2008 r.

w tek ście pt. „Pa nu już dzię ku je my”. Bo ha ter ar ty ku łu, po li -

cjant z gar ni zo nu po mor skie go, w 2007 r. zo stał zwol nio ny ze

służ by. Te raz mo że ubie gać się o przy wró ce nie do niej. �

IF

Ogni wo kon ne 
cze ka na chęt nych 

Wy dział Wy wia dow czo -Pa tro lo wy

ko men dy sto łecz nej cze ka na po li -

cjan tów chęt nych do pra cy w ogni wie

kon nym. Re kru ta cja trwa, a wię cej in -

for ma cji moż na zna leźć na stro nie

wwp.po li cja.waw.pl. Obudź w so bie

uła na lub ama zon kę! �

AW 
zdj. An drzej Mi tu ra

KRAJ Rozmaitości POLICJA 997       grudzień 2009 r.4

Policja w ochronie
zabytków sakralnych

Kon fe ren cja pod tym ty tu łem

od by ła się 24 paź dzier ni ka 2009 r.

na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu -

bel skim Ja na Paw ła II pod ho no ro -

wym pa tro na tem mi ni stra spraw

we wnętrz nych i ad mi ni stra cji oraz

mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na -

ro do we go. 

Re fe ra ty wy gło si li między innymi

mł. insp. Mi ro sław Kar po wicz

i pod insp. Jan Mi ko łaj czyk z Biu ra

Kry mi nal ne go KGP, nad kom. Ry -

szard So bo lew ski z CLK KGP, mgr

Piotr Ogrodz ki, dy rek tor Ośrod ka

Ochro ny Zbio rów Pu blicz nych,

ks. bp Ma riusz Lesz czyń ski z die -

ce zji za moj sko -lu ba czow skiej,

a tak że przed sta wi cie le ko mend

wo je wódz kich i miej skich oraz ks.

prof. Wła dy sław Za ręb czan z Wa -

ty ka nu, któ ry przed sta wił ze bra -

nym pro ble ma ty kę wal ki

z prze stęp czo ścią prze ciw ko za -

byt kom sa kral nym we Wło szech.

Kon fe ren cji to wa rzy szy ły wy sta -

wa i pu bli ka cja książ ko wa „Po li cja

w ochro nie za byt ków sa kral nych”

pod re dak cją Zbi gnie wa Ju dyc kie -

go i Mi ro sła wa Kar po wi cza, wy da -

na przez To wa rzy stwo Na uko we

KUL.

Go ściem kon fe ren cji był gen.

insp. An drzej Ma te juk, ko men -

dant głów ny Po li cji, któ ry wraz

z kanc le rzem Ka pi tu ły prof. Zbi -

gnie wem Ju dyc kim wrę czył ho no -

ro wą na gro dę FOR TI TER ET

REC TE („Męż nie i Spra wie dli -

wie”) dok to ro wi Ja no wi Sę ko wi,

pre ze so wi Fun da cji Wil la Po lo nia

za wie lo let nią współ pra cę ze Sto -

wa rzy sze niem Mu zeum Po li cji

oraz wspie ra nie dzia łal no ści na -

uko wo -wy daw ni czej w za kre sie hi -

sto rii pol skiej Po li cji. �

AN NA SMA RZAK

Fragment wystawy „Policja
w ochronie zabytków sakralnych”
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Brąz na 100 km! 
Je że li ko muś dy stans ma ra to nu (42 km

i 195 m) wy da je się mor der czy, niech po roz -

ma wia z asp. sztab. Da riu szem Gu zow skim

ze Szko ły Po li cji w Słup sku. Spe cja li sta ds.

ochro ny prze ciw po ża ro wej ma w no gach

ponad 85 tys. km i spe cja li zu je się w ul tra -

ma ra to nach. 

24 paź dzier ni ka br. w ra mach XXV Su per -

ma ra to nu Ka li sia ro ze gra no Mi strzo stwa

Pol ski w Bie gu na Dy stan sie 100 km.

Na star cie ma ra to nu w Ka li szu sta nę ło po -

nad 160 za wod ni ków, do me ty do bie -

gło 116. Szko łę w Słup sku re pre zen to wa li

asp. sztab. Da riusz Gu zow ski i mł. asp. To -

masz Ma tu siak, któ ry zszedł z tra sy oko -

lo 60. ki lo me tra. Mi strzem Pol ski zo stał

An drzej Ba ran, wi ce mi strzem Da riusz Ci -

cho rek, a brą zo wy me dal zdo był Da riusz

Gu zow ski ze słup skiej uczel ni. 

Po li cjant tra sę 100 km po ko nał w cza sie

7 go dzin 49 mi nut i 6 se kund, uzy sku jąc

pierw szą kla sę spor to wą. Me dal mi strzostw

Pol ski otwie ra mu dro gę do re pre zen to wa -

nia kra ju w lek ko atle tycz nych mi strzo -

stwach Eu ro py w Hisz pa nii la tem przy -

szłe go ro ku. �

P. Ost. 
zdj. Piotr Kozłowski
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Nie daj się zło wić w Ar ka dii 
Opi sy wa na w nu me rze sierp nio wym „Po li cji 997” (art. „Of fo wo

i ko lo ro wo”) ak cja sto łecz nych wy wia dow ców „Nie daj się zło wić”

na bie ra tem pa: od grud nia swe nie kon wen cjo nal ne dzia ła nia po -

li cjan ci pro wa dzą w war szaw skim cen trum han dlo wym Ar ka dia.

W sza le przed świą tecz nych za ku pów nie stru dzo na trój ka po sta ra

się uzmy sło wić za bie ga nym war sza wia kom, że tyl na kie szeń

spodni nie jest do brym miej scem na wy pcha ny port fel, a za pi sa -

nie nu me ru PIN na kar cie ban ko ma to wej tyl ko uła twi pra cę kie -

szon kow com. 

Oprócz zna nych już ko lo ro wych na le pek z ha słem „Da łeś się zła -

pać Po li cji – nie daj się zło dzie jo wi” po ja wi ła się no wa ulot ka „Bez -

piecz ni na za ku pach”, przy go to wa na spe cjal nie na tę oka zję przez

Ar ka dię i wzo ro wa na na tej do tych cza so -

wej wrę cza nej przez po li cjan tów. Do sta ną

ją ci klien ci cen trum han dlo we go, któ -

rych wy wia dow cy przy ła pią na nie fra so -

bli wo ści i na kle ją im swo ją na lep kę. 

Efek ty dzia łań po li cyj nych kie szon -

kow ców moż na oglą dać na stro nie Wy -

dzia łu Wy wia dow czo -Pa tro lo we go KSP

(http://wwp.po li cja.waw.pl), na youtu bie

(www.youtu be.com/WWPKSP) i, je śli się

nie bę dzie czuj nym, po czuć na wła snej

skó rze w Ar ka dii oraz w in nych miej scach

sto li cy. �

AW 

Policjanci na podium
W dniach 7–8 li sto pa da od by ły się V Mi strzo stwa Pol ski w Bra zy lĳ skim Jiu -Jit su. Wśród

sied miu set star tu ją cych zna leź li się st. sierż. Pa weł „Pi cas so” Pi larz (KWP w Po zna niu, 10 lat

służ by) i sierż. Łu kasz Mi lec ki (KMP w Po zna niu, 11 lat służ by), tre nu ją cy w po znań skiej

Aka de mii Gra cie Bar ra Te am Dra cu li no. Przy go to wa nia do star tu po pro wa dził trzy krot ny

zło ty me da li sta mi strzostw Eu ro py Prze my sław „Woj na” Woj now ski z KWP w Po zna niu (jego

syl wet ka przed sta wio na by ła na ła mach „Po li cji 997” w lip cu 2008 r. w ar ty ku le „Woj na ze

złotem”). 

Mi strzo stwa, któ rych co rocz na or ga ni za cja przy pa da ko lej nym pol skim TE AM-om, od by -

ły się w Koź mi nie Wiel ko pol skim. Po za cię tych wal kach z czo łów ką pol skich za wod ni ków

w ka te go rii nie bie skich pa sów sierż. Łu kasz Mi lec ki wy wal czył srebr ny me dal i ty tuł wi ce -

mi strza Pol ski (kat. – 94 kg), a st. sierż. Pa weł Pi larz me dal zło ty, scho dząc z po dium ja ko

mistrz Pol ski BJJ (kat. – 100,5 kg). Suk ces jest tym więk szy, że w Pol sce nie ma jesz cze po -

dzia łu na ka te go rie wie ko we, co zmu si ło obu spor tow ców do ry wa li za cji z mło dy mi, uta len -

to wa ny mi i bar dzo dy na micz ny mi za wod ni ka mi pol skiej sce ny BJJ. 

Dwaj mi strzo wie to nie je dy ni po li cjan ci na ma cie Aka de mii Gra cie Bar ra. 

– Dzię ki ar ty ku ło wi w „Po li cji 997” skon tak to wa ło się ze mną bar dzo wie le osób – mó wi

Prze my sław Woj now ski. – Część szu ka ła in for ma cji, in ni za in te re so wa ni by li tre nin giem.

Dziś re gu lar nie tre nu je z na mi po nad 10 osób. Kil ka na ście ko rzy sta ze wska zó wek i po rad

przy oka zji in nych za jęć. Cie szy mnie, że po li cjan ci w wie ku trzy dzie stu kil ku lat po ka zu ją,

na co ich stać i nie ustę pu ją po la mło dym pro fe sjo na li stom – do da je Woj now ski.

Ele men tem przy go to wań do mi strzostw Pol ski był paź -

dzier ni ko wy staż z jed nym z naj lep szych in struk to rów BJJ

na świe cie, Vi ni ciu sem Dra cu li no. Dra cu li no wy szko lił

w swo jej ka rie rze po nad 70 za wod ni ków z czar ny mi pa sa mi,

wśród któ rych znaj du je się świa to wa czo łów ka bra zy lĳ skie -

go jiu -jit su. �

JA KUB PIN DYCH 
zdj. au tor 

Stoją od lewej: Paweł Pilarz,
Przemysław Wojnowski i Łukasz
Milecki 

Zdjęcie ze stażu z Viniciusem
Draculino (siedzi w środku
z czarnym pasem). Dokoła niego
od lewej: Paweł Pilarz, Rafał Łoś,
Waldemar Lĳewski, Przemysław
Wojnowski. Wszyscy są
policjantami
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Pierwsze spotkanie ministra spraw wewnętrznych
i administracji Jerzego Millera z wyższą kadrą kierowniczą
Policji zdominowane zostało przez sprawy finansowe.
Minister, zwracając się m.in. do komendanta głównego
i komendantów wojewódzkich, podkreślił, że chce być
ambasadorem Policji w kontaktach z Ministerstwem
Finansów. Dodał jednak, że będzie orędownikiem tylko tych,
którzy potrafią go przekonać do słuszności swoich zamierzeń.

–Nie znam się na Po li cji, to Pa no wie są pro fe sjo na li sta mi, więc

ja nie bę dę wtrą cał się w szcze gó ły. Mu si cie jed nak pa mię -

tać, że za upraw nie nia mi, któ ry mi lu bię się dzie lić, idzie

od po wie dzial ność – po wie dział mi ni ster.

Je rzy Mil ler po pro sił też o mę ską roz mo wę na te mat re al nych ce lów

Po li cji moż li wych do osią gnię cia w ra mach przed ło żo ne go w Sej mie bu -

dże tu na 2010 r. Kil ka krot nie pod kre ślał, że dla nie go, ja ko by łe go wi -

ce mi ni stra fi nan sów, to wła śnie spra wy ce lo wo ści wy dat ków bę dą

naj waż niej sze.

– Je śli do ko nu je my wy dat ków, to mu si my osią gnąć efekt. Je śli nie ma

efek tu, skre ślam wy da tek – za po wie dział. Przy po mniał rów nież, że nie

na le ży do żad nej par tii po li tycz nej, co spra wia, że je dy nym na rzę dziem

na ci sku, ja kie mu się pod da, bę dzie ar gu ment. 

BU DŻET 2010
O fi nan sach Po li cji mó wił tak że za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji

insp. An drzej Tre la. W trak cie spo tka nia za po znał ko men dan tów wo je -

wódz kich m.in. z za ło że nia mi bu dże tu na 2010 r.

W przy szłym ro ku Po li cja bę dzie mia ła do dys po zy cji 7 887 165 tys. zł.

Na tę kwo tę skła da ją się środ ki za pi sa ne w usta wie bu dże to wej, po cho -

dzą ce z Pro gra mu Mo der ni za cji Po li cji, a tak że środ ki unĳ ne. Naj wię -

cej jak za wsze po chło ną pła ce i po chod ne – 6 344 331 tys. zł,

po za pła co we świad cze nia pie nięż ne wy nio są 290 279 tys. zł, wy dat ki

rze czo we – 912 352 tys. zł, na bu dow la ne wy dat ki in we sty cyj ne pla nu -

je my wy dać 67 299 tys. zł, na za ku py – 272 904 tys. zł. 

Choć no mi nal nie w bu dże cie pań stwa bę dzie dla Po li cji wię cej pie -

nię dzy (wzrost z 6 951 176 tys. zł do 7 494 582 tys. zł), to re al nie środ -

ki bę dą mniej sze niż w ubie głym ro ku. Sta nie się tak dla te go, że koń czą

się środ ki, ja kie ma do dys po zy cji Po li cja w ra mach pro gra mu jej mo der -

ni za cji. Te z pra wie 1350 mln zł w 2009 r. spad ną do nie co po nad 350

mln zł, któ re de fac to i tak mia ły być wy da ne w 2009 r. 

Ko men dant Tre la pod kre ślił jed nak, że po nad 360 mln zł, któ re po -

cho dzi ły z pro gra mu mo der ni za cji, a w 2009 r. by ły prze zna czo ne na fun -

dusz płac, zna la zły się w usta wie bu dże to wej na 2010 rok. 

Bio rąc pod uwa gę po szcze gól ne skład ni ki po li cyj ne go bu dże tu, naj -

więk szy wzrost ma do ty czyć wy dat ków rze czo wych. W 2010 r. Po li cja

bę dzie mo gła na nie prze zna czyć o pra wie 800 mln zł wię cej niż w roku

obec nym. Ko men dant Tre la prze strze gał jed nak przed zbyt da le ko idą -

cym opty mi zmem.

– Przy szły rok na dal bę dzie ro kiem dla Po li cji trud nym, a zwięk sze -

nie środ ków na wy dat ki rze czo we wca le nie ozna cza za trzy ma nia bądź

spo wol nie nia pro ce sów ra cjo na li zu ją cych na sze wy dat ki – uprze dził. 

DYS PO NEN CI
O pie nią dzach mó wi ła tak że dy rek tor Biu ra Fi nan sów KGP Eliza 

Wój cik, jed nak nie o ilo ści, ale o spo so bach za rzą dza nia ni mi. W Biu rze

Fi nan sów KGP trwają prace nad pro jektem ma ją cym zmie nić obec ny

sys tem, w któ rym ko men dant głów ny jest dys po nen tem bu dże tu

II stop nia, a ko men dan ci wo je wódz cy III stop nia. Zda niem Eli zy Wój -

cik upraw nie nia dys po no wa nia środ ka mi bu dże to wy mi po win ny zo stać

prze ka za ne w dół, do po zio mu ko men dan tów miej skich i po wia to wych,

któ rzy mie li by stać się dys po nen ta mi III stop nia. Jej zda niem zmia na ta

stwo rzy im moż li wo ści spraw ne go dzia ła nia, a tak że po zwo li kon ty nu -

ować ra cjo na li za cję wy dat ków Po li cji na szcze blu miej skim i po wia to -

wym. Na ko men dan ta głów ne go Po li cji no wy sys tem na ło ży peł ną

od po wie dzial ność za pla no wa nie i wy ko na nie bu dże tu Po li cji. 

Ten sys tem fi nan so wa nia Po li cji bę dzie obo wią zy wał, je śli za ak cep tu -

je go mi ni ster spraw wewnętrznych i administracji, a następnie mi ni ster

fi nan sów. 

W czę ści na ra dy po świę co nej fi nan som ana li zo wa no tak że kosz ty oraz

efek tyw ność sta cji ob słu gi po jaz dów oraz mó wio no o kosz tach za rzą -

dza nia nie ru cho mo ścia mi i o oszczęd no ściach, ja kie moż na w tej kwe -

stii osią gnąć (pi sa li śmy o tym w nu me rze li sto pa do wym). 

NIE TYL KO FI NAN SE
Po za te ma ta mi fi nan so wy mi roz ma wia no m.in. o obo wiąz ko wych 

sta żach no wo przyj mo wa nych po li cjan tów w od dzia łach pre wen cji,

o wąt pli wo ściach in ter pre ta cyj nych przy wdra ża niu usta wy o bez pie -

czeń stwie im prez ma so wych, o ko mu ni ka cji we wnętrz nej, a tak że

o no wym sys te mie pla no wa nia, spra woz daw czo ści i oce ny pra cy Policji,

o któ rym sze rzej pi sze my na str. 10. W czę ści po świę co nej za da niom

pio nu kry mi nal ne go roz ma wia no m.in. o zmia nach w wo je wódz kich

struk tu rach or ga ni za cyj nych zaj mu ją cych się zwal cza niem prze stęp -

czo ści nie let nich, nar ko ty ko wej oraz prze ciw ko mie niu. Do tych te ma -

tów bę dzie my wra cać w ko le jnych nu me rach „Po li cji 997”. �

KLAU DIUSZ KRYCZ KA

TYLKO SŁUŻBA Narada komendantów POLICJA 997       grudzień 2009 r.6

Nowyminister, budżet, system
Struktura budżetu Policji w latach 2008–2010

źródło: Biuro Logistyki Policji KGP
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Jeżeli znacie Państwo policjanta, który pomaga ofiarom przemocy i Waszym
zdaniem zasługuje na wyróżnienie, możecie zgłaszać kandydatury przez cały rok! 

Ten apel jest wciąż ak tu al ny, bo cho ciaż II edy cja kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po mógł” 

zo sta ła roz strzy gnię ta, bę dą ko lej ne. Kon kurs or ga ni zu je Ogól no pol skie Po go to wie dla Ofiar Prze -

mo cy „Nie bie ska Li nia”, a pa tro nu je mu ko men dant głów ny Po li cji. W tym ro ku do kon kur su

zgło szo nych zo sta ło 38 kan dy da tów. Ka pi tu ła skła da ją ca się z pra cow ni ków „Nie bie skiej Li nii”,

przed sta wi cie li Biu ra Pre wen cji KGP oraz zwy cięz ców po przed niej edy cji wy bra ła pię ciu lau re -

atów. Sta tu et ki za szcze gól ny wkład w dzia ła nia na rzecz ochro ny ofiar prze mo cy do mo wej,

za wraż li wość na krzyw dę in nych i bez in te re sow ną po moc do sta li:

asp. sztab. Da riusz Flo rek z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Prze wor sku, 

mł. asp. Edy ta Klep czyń ska z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Gry fi cach, 

asp. Zbi gniew Ko wal czyk z Ko men dy Miej skiej Po li cji w Gdań sku, 

asp. sztab. Ta de usz Ma la ga z Ko men dy Miej skiej Po li cji w Żo rach,

mł. asp. Jo an na Tcho ryk z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Zgie rzu.

Zwy cięz com gra tu lo wał nad insp. Ka zi mierz Szwaj cow ski, za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji. 

To nie je dy na na gro da dla po li cjan tów. Jed nym z lau re atów kon kur su „Zło ty te le fon” zo stał 

asp. sztab. Ma rek Ko liń ski z Wy dzia łu Pre wen cji KWP w Byd gosz czy. „Zło ty te le fon” to wy róż -

nie nie przy zna wa ne oso bom, któ re szcze gól nie przy czy ni ły się do zmian spo łecz nych w za kre -

sie prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie lub ze szcze gól nym za an ga żo wa niem sta wa ły w obro nie

osób po krzyw dzo nych. � AK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski
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Na gro dze ni 2009
Laureatom pogratulował zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski

Statuetka konkursu 
„Policjant, który mi pomógł”
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– Szcze rze… Oba wia łam się, czy da so bie ra dę…

Sa ma z czwór ką dzie ci – mó wi mł. asp. Edy ta Klep czyń -

ska z KPP w Gry fi cach. – Ale jest nie sa mo wi tą mat ką.

Jak ona o dzie ciach opo wia da, jak wszyst ko dla nich 

ro bi. Ko cha je nad ży cie.

– Dziś za nic w świe cie nie po zwo li ła bym im zro bić

krzyw dy. Ja bym się gry zła za dzie ci. Prze cież ży cie im

da łam – do da je Mi re la Ma lec ka i dzię ku je po li cjant ce. –

To wszyst ko dzię ki niej. Bez niej nie mie li by śmy tej

wol no ści.

PIE KŁO
Pierw szy raz spo tka ły się w kwiet niu te go ro ku, w nie -

dzie lę po świę tach wiel ka noc nych. Mi re la wpa dła do ko -

men dy roz trzę sio na z bła ga niem o po moc. Edy ta

Klep czyń ska, na co dzień ofi cer pra so wy i ko or dy na tor

pro ce du ry Nie bie skiej Kar ty, peł ni ła służ bę ja ko po moc -

nik dy żur ne go. Pierw sze, na co zwró ci ła uwa gę, to za -

ban da żo wa na rę ka ko bie ty. 

– Niech mi pa ni po mo że – pro si ła Mi re la. – Niech mi

pa ni po mo że od zy skać mo je dzie ci.

Wzię ła ją do po ko ju obok. Roz ma wia ły. Mi re la sta ra ła

się jak naj szyb ciej i naj bar dziej do kład nie opo wie dzieć,

co się sta ło. Że mąż się nad nią znę cał, że się od nie go

wy pro wa dzi ła, nie mia ła się gdzie po dziać, więc wró ci ła

do Trzy gło wia pod Gry fi ca mi, do do mu ro dzin ne go, do

mat ki. 

Ba łam się mat ki ca łe ży cie, mó wi ła Mi re la. Mat ka sto -

so wa ła prze moc. Wszyst ko jej by ło pod po rząd ko wa ne.

Ko la cja o 18.00 i ani mi nu ty póź niej. Mo wy nie by ło, 

że by po tem, po ko la cji, dzie ci do sta ły cho ciaż krom kę

chle ba. Po ko la cji do lo dów ki nie moż na by ło się gać. Tak

sa mo z prą dem. Mat ka wy łą cza ła świa tło i nikt nie

ośmie lił się jej sprze ci wić. Al bo wy no si ła te le wi zor, gdy

dzie ci oglą da ły film. Krzy cza ła też, że za du żo wo dy zu -

ży wa ją i że są dar mo zja da mi. Dzie ci ba ły się mó wić

na głos, szep ta ły mię dzy so bą na ucho. Dyk ta tu ra. 

Pie kło. W świę ta Mi re la nie wy trzy ma ła. Pod cię ła so bie

ży ły. 

OFIA RA
Był po nie dzia łek wiel ka noc ny, 13 kwiet nia. Mat ka za -

wo ła ła ją na po dwór ko. Pi ła pi wo i ka za ła, że by Mi re la

też so bie otwo rzy ła. Przez chwi lę sie dzia ły ra zem, na -

wet się po śmia ły. Po tem przy biegł 11-let ni syn Mi re li

i szep nął jej na ucho, że by da ła mu mię sa. Pie czo ne go,

świą tecz ne go mię sa. Nie, po wie dzia ła, to dla go ści. 

Ba ła się. Mat ka mo gła by się zde ner wo wać, a nie chcia -

ła ko lej nej awan tu ry. Zwłasz cza w świę ta. Gdy chwi lę

póź niej mat ka po da ła jej ko lej ne pi wo, a sa ma po szła

do do mu, czar prysł. Bab ci nie po do ba ło się, że dzie ci

za miast na po dwór ku sie dzą przed te le wi zo rem, więc go

wy łą czy ła i wy nio sła. Mi re la sły sza ła ich płacz. Za py ta -

ła mat kę, dla cze go to zro bi ła. W od po wie dzi usły sza ła

stek wy zwisk. 

– Coś we mnie pę kło. Zła pa łam bu tel kę, roz bi łam

i po cią gnę łam po dło ni – mó wi. Da lej nie pa mię ta.

Z opo wie ści bra ta i dzie ci wie, że mat ka chwy ci ła ko łek

i za czę ła ją okła dać po ca łym cie le. Do szpi ta la tra fi ła

za krwa wio na i po si nia czo na. Za mknię to ją na od dzia le

psy chia trycz nym. Po cząt ko wo nikt nie wie rzył, że jest

ofia rą prze mo cy. Tym bar dziej że mat ka i by ły mąż prze -

ko ny wa li le ka rzy, że to ona jest groź na dla oto cze nia.

OD ZY SKAĆ DZIE CI
Naj więk szy żal Mi re la ma do mat ki o to, że za raz po ca -

łym zaj ściu za dzwo ni ła do jej by łe go mę ża i ka za ła mu

za bie rać ba cho ry. 13-let nie go Pa try ka, 11-let nie go Ma -

te usza i 7-let nią Na tal kę, któ ra w ogó le oj ca nie zna ła.

Nie bę dę kar mi ła cu dzych dzie ci, po wie dzia ła. Z bab cią

TYLKO ŻYCIE Policjant, który mi pomógł POLICJA 997       grudzień 2009 r.8

Jest 
taka 
pani

policjantka...
Już pół roku Mirela Malecka i jej dzieci mają dom, w którym nikt
nie krzyczy, nie pogania, nie terroryzuje. Mogą wreszcie
swobodnie oddychać. I nikt nie każe im chodzić na paluszkach.

Pierwszy raz spotkałam takiego człowieka i takiego policjanta – mówi o mł. asp. Edycie
Klepczyńskiej Mirela Malecka. – To wszystko dzięki niej. Bez niej nie mielibyśmy wolności
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zo sta ła tyl ko 15-let nia Do mi ni ka, cór ka Mi re li z pierw -

sze go związ ku.

– Ma muś, ra tuj ich – mó wi ła jej pod czas od wie dzin

w szpi ta lu. Mi re la ubła ga ła le ka rzy, że by ją wy pu ści li.

Mu sia ła ra to wać dzie ci. 

Gdy na stęp nej nie dzie li je cha ła po dzie ci do Pro sin -

ka, ja kiś im puls ka zał jej iść na po li cję.

– Ba łam się, że by ły mąż mi ich nie od da. Przez te le -

fon po wie dział mi, że nie mam po co przy jeż dżać, że za -

pi sał już dzie ci do no wej szko ły – opo wia da Mi re la. 

Edy ta Klep czyń ska by ła prze ję ta. Wie dzia ła, że ten

kosz mar mu si się skoń czyć. Za nim za czę ła dzia łać, mu -

sia ła spraw dzić u le ka rzy, czy nie ma żad nych prze ciw -

wska zań, że by dzie ci by ły z mat ką. Za dzwo ni ła do

szpi ta la. Trze ba jej po móc, po wie dział le karz. Ona ko cha
te dzie ci. Krzyw da ją prze ro sła.

W wy ro ku roz wo do wym, któ ry Mi re la mia ła ze so bą,

czar no na bia łym sta ło, że dzie ci ma ją być przy mat ce.

Po li cjant ka za dzwo ni ła więc do dy żur nych w Cza plin ku

– pod nich pod le ga Pro sin ko, i po pro si ła, że by w ra zie

po trze by udzie li li ko bie cie asy sty. Na wszel ki wy pa dek

da ła też Mi re li swój nu mer te le fo nu i nu mer do ko men -

dy wo je wódz kiej. 

OBIET NI CA
– 100 km z sio strą je cha ły śmy i dy go ta ły śmy z ner wów.

Edy ta dzwo ni ła do mnie i do da wa ła mi otu chy – opo -

wia da Mi re la. – Przy je cha łam, na po dwór ku bi ba, wpa -

dłam do miesz ka nia, a tam pisk i wrzask. Dzie ci

do mnie, Na tal ka pła cze. Ma muś, ty ży jesz, za no si ła się

od pła czu, a ja my śla łam, że mi ser ce pęk nie. 

By ły mąż nie chciał od dać jej dzie ci. Pierw szy za dzwo -

nił po po li cję. Krzy czał, że wa riat ka przy je cha ła po dzie -

ci, ale oni nie kwa pi li się, że by przy je chać. Po je go

te le fo nie po po li cję za dzwo ni ła Mi re la. Po stra szy ła, że

je śli nie przy ja dą, za dzwo ni do ko men dy wo je wódz kiej.

Przy je cha li. 

– I wte dy oka za ło się, że Ma te usz nie chce je chać –

mó wi Mi re la.

– Wo lał zo stać tam z oj cem, niż wra cać do bab ci –

mówi Edy ta.

Osta tecz nie to ona prze ko na ła chłop ca, że by wró cił

z ma mą. Obie ca ła mu, że po mo że im zna leźć no wy dom,

że nie zo sta wi ich sa mych, że nie ma się cze go bać. Ale
na pew no, pro szę pa ni?, do py ty wał chło piec. Na pew no,

obie ca ła Edy ta.

Te go sa me go dnia wie czo rem przy je cha ła z dru gim

funk cjo na riu szem do do mu ro dzin ne go Mi re li. Po dro -

dze ku pi ła sło dy cze, socz ki, wzię ła gry plan szo we i trzy

miś ki dla dzie ci. Po tem już by ła u nich co dzien nie.

Na wła sne oczy prze ko na ła się, że z mat ką Mi re li nie

moż na dojść do po ro zu mie nia. Im pul syw na, krzy czą ca,

awan tu ru ją ca. Uderz mnie, uderz, przy je cha łaś tu, by mnie
bić – krzy cza ła do po li cjant ki. Kil ka dni póź niej nie mia -

ła skru pu łów, że by za dzwo nić do niej z in for ma cją, że

wy łą cza Mi re li prąd i wo dę.

– To też jest prze moc – mó wi ła jej Edy ta. Wie dzia ła,

że je dy ne wyj ście to zna leźć Mi re li i jej dzie ciom dom.

W po szu ki wa nia miesz ka nia za an ga żo wa ła lo kal ne me -

dia. Nie by ło ła two. Po kil ku ty go dniach oka za ło się, że

zwol nił się po kój nad re stau ra cją, w któ rej pra cu je Mi re -

la. Prze pro wa dzi ła się z dzieć mi. Te raz to jest ich dom.

NA RA TU NEK
– Na resz cie. Są szczę śli wi, spo koj ni. Mi re la mó wi, że

mo gą so bie spo koj nie jeść, nikt nie krzy czy, nie po ga -

nia, nie za bra nia ro bić ka na pek – opo wia da Edy ta Klep -

czyń ska. – I Mi rel ka też się zmie ni ła. Uwie rzy ła we

wła sne si ły, czu je się lep sza, bar dziej war to ścio wa.

Za przy jaź ni ły się. Dzwo nią do sie bie, Edy ta, jak tyl ko

mo że, po ma ga Mi re li. Ma te rial nie rów nież: a to ple cak

dla dziec ka do szko ły, a to bu ty na zi mę, a to kurt kę. 

– Pierw szy raz spo tka łam ta kie go czło wie ka i ta kie go

po li cjan ta. Wcze śniej, gdy mnie mąż bił i wzy wa łam po -

li cję, mó wi li tyl ko: pa ni z krwi gę bę ob my je, a pan idzie,
po ga da my. Na tym się koń czy ła in ter wen cja. Ni gdy 

mę ża nie za bra li, ni gdy mi nie po mo gli – mó wi ko bie ta.

– Cięż ko dziś o ta ką oso bę jak Edy ta.

Wie dzą o tym in ne ko bie ty, któ rym po li cjant ka po mo -

gła, wie dzą na uczy ciel ki w szko le, a na wet dzie ci. Ja kiś

czas te mu Klep czyń ska in ter we nio wa ła w do mu jed ne -

go z uczniów, któ ry skar żył się, że ta ta bi je ma mę. Po je -

cha ła tam, zo ba czy ła prze stra szo ną żo nę, ma lut kie

dziec ko w łó żecz ku z siń cem na rącz ce i nie wy trzy ma -

ła. Zru ga ła oj ca i po stra szy ła kon se kwen cja mi na ty le

sku tecz nie, że się opa no wał. Po tym wszyst kim chło piec

roz gło sił w szko le, że jest ta ka pa ni po li cjant ka, któ ra

po ma ga dzie ciom. Za dzia ła ło. Ostat nio jed na z dziew -

czy nek w wy pra co wa niu na pi sa ła, że jej ta ta też bi je 

ma mę i ona też by chcia ła, że by jej ta po li cjant ka po mo -

gła. Klep czyń ska oczy wi ście po mo gła. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Jacek Niewczas, KPP w Gryficach
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Je że li zna cie Pań stwo po li cjan ta, któ re go po sta wa w obro nie ofiar prze mo -
cy do mo wej jest god na wy róż nie nia, prze ślĳ cie for mu larz zgło sze nio wy
kan dy da ta pod ad res Ogól no pol skie go Po go to wia dla Ofiar Prze mo cy
w Ro dzi nie „Nie bie ska Linia” In sty tu tu Psy cho lo gii Zdro wia, ul. Ko ro tyń -
skie go 13, 02-121 War sza wa lub e-ma ilem po go to wie@nie bie ska li nia.pl.
Na zgło sze nia cze ka my ca ły rok!
III fi nał kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po mógł” je sie nią 2010 ro ku.

Policjant, który mi pomógł
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W grudniu mają być gotowe
priorytety komendanta głównego
Policji, natomiast 
do 15 stycznia ma powstać plan
przedsięwzięć KGP. Lokalne
priorytety i zadania oraz mierniki 
ich wykonania komendanci
wojewódzcy będą przygotowywali
do 15 lutego przyszłego roku. 

Stra te gia dzia ła nia po win na być nie -

odzow nym ele men tem każ dej or ga ni -

za cji, któ ra chce sku tecz nie re ali zo wać

po sta wio ne przed nią za da nia. W ce lu wła -

ści we go jej opra co wa nia ko niecz ne jest prze -

pro wa dze nie dia gno zy uwzględ nia ją cej

wspól ne ze sta wie nie czyn ni ków ze wnętrz -

nych i we wnętrz nych. Dia gno za oraz prio-

ry te ty KGP sta no wią pierw szy etap pla no -

wa nia stra te gicz ne go i są punk tem wyj ścia

do bu do wy kom plek so we go sys te mu za rzą -

dza nia stra te gicz ne go w Po li cji. 

W związ ku z fak tem, że obec nie obo wią -

zu ją ce prio ry te ty ko men dan ta głów ne go 

Po li cji, bę dą ce fi la rem za rzą dza nia stra te -

gicz ne go w Po li cji, wy ga sa ją z koń cem ro -

ku 2009, za ist nia ła moż li wość zde fi nio wa nia

na no wo sys te mu pla no wa nia stra te gicz ne -

go, spra woz daw czo ści i oce ny pra cy Po li cji. 

DIA GNO ZA
Wy ty cze nie prio ry te tów KGP na la ta 2010–

2012 zo sta ło po prze dzo ne dia gno zą oto cze nia

ze wnętrz ne go Po li cji oraz uwa run ko wań 

we wnętrz nych funk cjo no wa nia for ma cji. 

Za sto so wa nie na rzę dzi ana li tycz nych, ta kich

jak me to dy SWOT oraz PEST, po zwo li ło na

wy od ręb nie nie czyn ni ków i ich po dział na

na stę pu ją ce ka te go rie: sła be i moc ne stro ny

oraz szan se i za gro że nia. Ana li zie pod da no oto -

cze nie po li tycz no -praw ne, ekono micz ne, so -

cjo lo gicz ne i tech no lo gicz ne Po li cji oraz służ by:

pre wen cyj ną, kry mi nal ną i wspo ma ga ją cą.
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Prio ry te ty Zde fi nio wa ne w ten spo sób szan se i za gro -

że nia oraz sła be i moc ne stro ny wy ko rzy sta -

ne zo sta ną do opra co wa nia wnio sków

za wie ra ją cych pro po zy cje prio ry te tów KGP

oraz za dań słu żą cych do ich re ali za cji w la -

tach 2010–2012. Wpro wa dze nie za dań słu -

żyć bę dzie wska za niu spo so bu wy ko na nia

prio ry te tów KGP. 

PLAN I STRA TE GIE
Po za usta le niem prio ry te tów KGP i przy pi -

sa nych do nich za dań, któ re si łą rze czy nie

uwzględ nia ją spe cy fi ki po szcze gól nych gar -

ni zo nów, ko men dan ci wo je wódz cy/sto łecz -

ny Po li cji okre ślą wła sne prio ry te ty i za da nia

lo kal ne, któ re od zwier cie dlać bę dą in dy wi -

du al ne uwa run ko wa nia jed no stek Po li cji.

Za da nia za rów no cen tral ne, jak i lo kal ne sta -

no wić bę dą ele ment do ku men tów pla ni stycz -

nych na szcze blu Ko men dy Głów nej Po li cji,

a tak że ko mend wo je wódz kich Po li cji.

W pierw szej ko lej no ści po wsta wać bę dzie plan

przed się wzięć na po zio mie KGP, a na stęp nie

je go od po wied ni ki na po zio mie jed no stek

pod le głych – stra te gie wo je wódz kie. Stra te gia

wo je wódz ka bę dzie mia ła cha rak ter jed no li te -

go i wy stan da ry zo wa ne go wzo ru do ku men tu

pla ni stycz ne go, czy tel ne go dla społecz no ści

lo kal nej. Do ku men tów pla ni stycz nych nie bę -

dą two rzyć jed nost ki pod le głe ko men dom wo -

je wódz kim/sto łecz nej Po li cji.

PRE ZEN TA CJA NA TLE
Punk tem wspól nym dla prio ry te tów i za dań

na szcze blu cen tral nym i lo kal nym w za kre -

sie ich ewa lu acji bę dzie sys tem mier ni ków

od ręb nie usta na wia nych na po zio mie KGP 

i KWP/KSP. 

Sys tem oce ny pra cy Po li cji, tak jak do tych -

czas, opie rać się bę dzie na pro cen to wym stop -

niu re ali za cji war to ści mier ni ków. Pro po nu je

się jed nak zmia nę spo so bu pre zen ta cji osią ga -

nych wy ni ków. Nie bę dą one pre zen to wa ne jak

do tąd w jed nym, ogól no kra jo wym ze sta wie niu,

lecz na tle jed no stek po dob nych do sie bie.

Two rze nie i kla sy fi ka cja grup po wsta wać bę -

dzie przez za sto so wa nie na rzę dzi ana li tycz -

nych, np. „drzew kla sy fi ka cyj nych”. Kry te ria

gru po wa nia bę dą opie ra ły się na da nych sta ty -

stycz nych (przede wszyst kim da nych GUS),

któ re de ter mi nu ją zja wi sko prze stęp czo ści. 

Roz wią za nia te przy czy nią się do uprosz -

cze nia i ujed no li ce nia na wszyst kich szcze -

blach sys te mu pla no wa nia stra te gicz ne go,

spra woz daw czo ści i oce ny pra cy Po li cji. Ich

za sto so wa nie umoż li wi sku tecz ną re ali za cję

prio ry te tów KGP sta no wią cych rze czy wi ste

od zwier cie dle nie moż li wo ści Po li cji i ocze ki -

wań spo łecz nych. �

PIOTR MA TY SIAK
Wydział Opracowań Systemowych i Informacji

Publicznej Gabinetu KGP
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Do ty czą one m.in. ko men dan tów wo je -

wódz kich, dy rek to rów biur KGP, ko -

men dan tów po wia to wych, miej skich

i re jo no wych, na czel ni ków wy dzia łów. Kan -

dy da ci na te sta no wi ska mu szą przejść po stę -

po wa nie kwa li fi ka cyj ne prze pro wa dzo ne

zgod nie z pro ce du rą re kru ta cyj ną za twier -

dzo ną przez ko men dan ta głów ne go Po li cji.

PRO CE DU RA
Pierw szym punk tem tej pro ce du ry jest ogło -

sze nie kon kur su, z re gu ły przez opu bli ko wa -

nie go na stro nie in ter ne to wej jed nost ki

z po da niem wa run ków, ja kie speł nić mu si

kan dy dat. Kan dy da ci skła da ją wy ma ga ne do -

ku men ty, któ re na stęp nie są we ry fi ko wa ne

pod ką tem zgod no ści z wy mo ga mi. Ko lej ny

etap to skła da ją cy się z 60 py tań test wie dzy,

ja kie mu pod da wa ni są uczest ni cy. Na stęp ny

to roz mo wa kwa li fi ka cyj na, pod czas któ rej

oce nia się pre dys po zy cje oso bo wo ścio we,

umie jęt no ści kie row ni cze i mo ty wa cję kan -

dy da ta. Po tem ko mi sja kon kur so wa pod su -

mo wu je wy ni ki i na ich pod sta wie two rzy

li stę z punk ta cją. Naj lep szy kan dy dat zo sta -

je po wo ła ny lub mia no wa ny na sta no wi sko

służ bo we, któ re go do ty czy ło po stę po wa nie

kwa li fi ka cyj ne. 

W cią gu pierw szych sze ściu mie się cy te go

ro ku w kon kur sach pro wa dzo nych we dług tej

pro ce du ry uczest ni czy ło 445 kan dy da tów,

w wie ku od 30 do 58 lat (śred nia wie ku – 42

la ta), o sta żu za wo do wym od 6 do 35 lat (śred -

nia – 19 lat) i sta żu na zaj mo wa nym sta no wi -

sku od mie sią ca do 21 lat (śred nia – 4 la ta).

Wśród 445 kan dy da tów by ło 20 ko biet.

OCE NY
Aby spraw dzić, jak ta pro ce du ra oce nia na jest

przez kan dy da tów na sta no wi ska, a tak że

przez człon ków ko mi sji kon kur so wych, Biu -

ro Kadr i Szko le nia KGP prze pro wa dzi ło

w sierp niu i wrze śniu te go ro ku ba da nia an -

kie to we. Wy ni ka z nich, że ten spo sób re kru -

ta cji wy so ko oce ni ło 94 proc. kan dy da tów.

At mos fe rę pod czas roz mów kwa li fi ka cyj nych

wy so ko oce ni ło 97 proc. We dług an kie to wa -

nych roz mo wy te po zwo li ły na wła ści wą 

pre zen ta cję umie jęt no ści kie row ni czych,

mo ty wa cji i osią gnięć za wo do wych oraz 

pre dys po zy cji oso bo wo ścio wych kan dy da tów.

Na py ta nie, co na le ża ło by zmie nić w za sa -

dach i try bie po stę po wa nia, 95 proc. od po -

wie dzia ło, że nic. Ci, któ rzy pro po no wa li

zmia ny, wska zy wa li na po trze bę do łą cze nia

do do ku men tów da nych o ka ral no ści dys cy -

pli nar nej kan dy da ta. Kil ka osób uzna ło, że

sła bą stro ną pro ce du ry jest ko niecz ność re -

ali za cji po stę po wań kwa li fi ka cyj nych na sta -

no wi ska za stęp ców kie row ni ków jed no stek

i ko mó rek or ga ni za cyj nych Po li cji, a tak że

ko niecz ność opra co wy wa nia kon cep cji pra cy

przez apli ku ją cych na te sta no wi ska.

PRO PO ZY CJE, ZMIA NY
W trak cie pro wa dzo nych po stę po wań kwa li -

fi ka cyj nych jed nost ki or ga ni za cyj ne Po li cji

zgła sza ły wąt pli wo ści oraz uwa gi do ty czą ce

re ali za cji pro ce du ry. Mia ły one wpływ

na wpro wa dze nie 1 kwiet nia br. przez ko -

men dan ta głów ne go Po li cji zmian do do tych -

cza so we go try bu i za sad pro wa dze nia tych

po stę po wań. 

Naj waż niej szą z nich jest wpro wa dze nie

moż li wo ści obej mo wa nia wa ku ją cych sta no -

wisk służ bo wych w in nych jed nost kach o tej

sa mej (lub niż szej) ka te go rii przez oso by,

któ re uzy ska ły po zy tyw ny wy nik w za koń -

czo nym po stę po wa niu kwa li fi ka cyj nym. Jest

to moż li we w okre sie 12 mie się cy od da ty za -

koń cze nia po stę po wa nia.

Two rzo ne bę dą rów nież li sty kan dy da tów

(re zer wy kan dy da tów), któ rzy po zy tyw nie

za koń czy li po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne,

a nie zo sta li mia no wa ni bądź po wo ła ni

na sta no wi ska służ bo we. Umoż li wi to stwo -

rze nie pew ne go ro dza ju re zer wy ka dro wej,

z któ rej bę dą mo gli ko rzy stać sze fo wie jed -

no stek przy ob sa dza niu sta no wisk kie row ni -

czych. O tym, że li sta ta ka jest po trzeb na,

w Po li cji mó wio no od lat. 

Dzię ki zmia nom wpro wa dzo nym do try bu

i za sad pro wa dze nia po stę po wań kwa li fi ka -

cyj nych prze wod ni czą cy ko mi sji zo sta li upo -

waż nie ni do usta la nia w te ście od po wied nich

pro por cji mię dzy py ta nia mi z za kre su wie dzy

ogól nej a py ta nia mi z ob sza ru nad zo ro wa ne -

go przez sta no wi sko, na któ re pro wa dzo ne

jest po stę po wa nie, a tak że do okre śla nia pro -

por cji py tań uwzględ nia ją cych po szcze gól ne

służ by po li cyj ne. Ba zę py tań do te stów wie -

dzy two rzyć bę dą sze fo wie jed no stek za rzą -

dza ją cy da ne po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne. 

OCZE KI WA NIE NA UWA GI 
– Z do tych cza so wych usta leń wy ni ka, że ten

kie ru nek po li ty ki ka dro wej jest wła ści wy.

Pro ce du ra wy ła nia nia ka dry kie row ni czej jest

trans pa rent na i rze tel na, da je moż li wość zna -

le zie nia do brych kan dy da tów. Sta ra my się

jesz cze do sko na lić ten sys tem po przez we ry -

fi ka cję w prak ty ce. Te mu słu żą m.in. wspo -

mnia ne an kie ty – mó wi insp. Bog dan

Jóź wiak, p.o. dy rek to ra Biu ra Kadr i Szko le -

nia KGP. 

Pro ce du ra pro wa dze nia po stę po wań kwa li -

fi ka cyj nych na sta no wi ska kie row ni cze by ła

też te ma tem dys ku sji pod czas ostat niej 

na ra dy ka dry kie row ni czej Po li cji. Zgod nie

z po le ce niem gen. insp. An drze ja Ma te ju ka

ko men dan ci wo je wódz cy bę dą zgła szać

do Biu ra Kadr i Szko le nia KGP dal sze spo -

strze że nia i su ge stie w tym za kre sie. 

– Wnio ski przed sta wi my ko men dan to wi

głów ne mu w grud niu te go ro ku i bę dą one

z pew no ścią mia ły wpływ na dal sze ulep sza -

nie sys te mu kwa li fi ka cji na sta no wi ska kie -

row ni cze – mó wi Bog dan Jóź wiak. �

ELŻ BIE TA SI TEK

Wybrać najlepszych

W ostatnich miesiącach głośno było o gnieźnieńskiej komendzie Policji, której szef osiągał świetne wyniki,
ale z ludźmi współpracować nie potrafił. „Policja 997” wielokrotnie opisywała jednostki, których szefowie
władzę mylili z samowładztwem, a odpowiedzialność z bezkarnością. Jak to możliwe, że zostali szefami?
Żeby takich sytuacji uniknąć, na początku 2009 roku w Policji wprowadzono postępowania kwalifikacyjne

na stanowiska kierownicze.

445 kandydatów 
stanęło do konkursów 

na stanowiska
kierownicze w Policji 
w pierwszej połowie 

2009 roku.
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Mark popro wa dził warsz ta ty dla in struk to rów wy -

szko le nia strze lec kie go z Po li cji, Biu ra Ochro ny

Rzą du, Stra ży Gra nicz nej, Żan dar me rii Woj sko -

wej i Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go. 2–3-dnio -

we se sje od by ły się w szko łach Po li cji w: Słup sku,

Le gio no wie i Ka to wi cach. Or ga ni za to rem przed się wzię -

cia by ło Biu ro Kadr i Szko le nia KGP.

– Ko men da Głów na Po li cji współ pra cu je z tek sań skim

Uni wer sy te tem Sta no wym, na któ rym de le go wa ni pol scy

po li cjan ci prze cho dzą szko le nia me ne dżer skie – mó wi

mł. insp. Ja cek Gil, za stęp ca dy rek to ra BKiS z KGP. 

– Bę dąc tam, ma my za pew nio ne kon tak ty z funk cjo na -

riu sza mi po li cji i FBI, uczest ni czy my w ich tre nin gach.

Z ra cji tra dy cyj nej ła two ści do stę pu do bro ni w USA Poruszanie się w „diamencie”

Lek cja z FBI
– Rozumiem, że stosujecie się do waszych regulaminów użycia
broni, choć są one dla mnie zastanawiające – mówił po jednym
z ćwiczeń Mark Denham, amerykański instruktor wyszkolenia
bojowego, który dzielił się swoimi umiejętnościami i „sztuczkami”
z polskimi policjantami. – W sytuacjach, w których wy wciąż
wzywacie do odłożenia broni, policjanci w USA już dawno by
strzelali. Co z tego, że przestępca, który nie chce porzucić broni,
nie mierzy do was, tylko w niebo. Nagle opuści ją i zacznie
strzelać. Może was zabĳe. A martwy policjant nikomu już nie
pomoże.
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ma ją oni du żo do świad czeń w po stę po wa niu z uzbro jo -

ny mi prze stęp ca mi. Uczest ni czy łem w szko le niu pro -

wa dzo nym przez Mar ka i wte dy na ro dził się po mysł

za pro sze nia go do Pol ski, by na si in struk to rzy mo gli

pod pa trzyć coś no we go i, je śli oka że się to lep sze

od do tych cza so wych me tod szko le nia, wpro wa dzić

w ży cie.

Ame ry kań skie po dej ście do na uki sku tecz ne go i bez -

piecz ne go po słu gi wa nia się bro nią jest nie co od mien -

ne niż w pol skiej Po li cji. Ogrom ną część za jęć zaj mu je

bez strza ło wy tre ning do by wa nia bro ni, tak tycz nej wy -

mia ny ma ga zyn ków, po słu gi wa nia się la tar ką itp. (zwra -

ca my na to uwa gę i my, ale w stop niu nie po rów na nie

mniej szym). Ogó łem ćwi cze nie pa mię ci ru cho wo -mię -

śnio wej, do pie ro póź niej strze la nie, i to – wbrew pa nu -

ją ce mu u nas prze ko na niu – przy uży ciu moż li wie jak

naj mniej szej ilo ści amu ni cji. To pro cen tu je. Na wet

w sy tu acjach mak sy mal ne go stre su po li cjant po słu gu -

je się bro nią „na pew nia ka”, cze go ra czej nie moż na po -

wie dzieć o wszyst kich na szych funk cjo na riu szach.

– Ame ry ka nie wy zna ją za sa dę: jed na broń, w jed nej

ka bu rze, w jed nym miej scu – mó wi dy rek tor Gil. – Nie

tak, jak my: zmia na jed nost ki, zmia na bro ni, raz na pa -

sie, raz pod pa chą. Ina czej też pro wa dzą za ję cia z amu -

ni cją ćwi czeb ną FX. My sto su je my osło ny na gło wę,

szy ję i kor pus, nie któ rzy i na sta wy ko la no we. Oni tyl -

ko na gło wę i krtań. Pod czas jed ne go z tre nin gów ko le -

ga do stał dwa po strza ły FX -ami w brzuch. Krwa we

pod bie gnię cia trzy ma ły się przez mie siąc. Ta kie jed nak

są za ło że nia ćwi czeń. Ma ją być jak naj bar dziej zbli żo ne

do rze czy wi sto ści. Otrzy mu jesz po strzał, ma bo leć. 

Do ku czać, prze szka dzać w dal szym dzia ła niu. Funk-

cjo na riusz uczy się opa no wy wać zwią za ny z tym szok.

ZA KŁAD NIK TRO JAŃ SKI
Pro wa dzo ne przez Den ha ma warsz ta ty po świę co ne 

by ły głów nie tak ty ce wej ścia do obiek tu i uniesz ko dli wie -

nia prze stęp cy (nie kie dy ma ją ce go za kład ni ka). Ła two

nie by ło, gdyż pro wa dzą cy czę sto zmie niał sce na riu sze,

co rusz przy go to wu jąc dla sztur mu ją cych ja kieś nie spo -

dzian ki. Gdy za uwa żył, że któ raś ze zmian nie prze szu -

ka ła uwol nio ne go za kład ni ka, po le cił po zo ran tom, by

je den z nich uda wał ofia rę, a w od po wied nim mo men cie

się gnął po broń. Ko lej ny ze spół po peł nił ten sam błąd,

co po przed ni, cze go na stęp stwem było „za bi cie” przez

rze ko me go za kład ni ka dwóch z czte rech sztur mu ją cych.

In nym wy chwy co nym przez Den ha ma błę dem by ło za -

po mi na nie przez ostat nie go w for ma cji o nie ustan nym

pil no wa niu ty łów. Ge ne ral nie jed nak gość zza oce anu

chwa lił pol skich funk cjo na riu szy za do bre wy szko le nie,

zgra ne po ru sza nie się w for ma cjach „dia men tu”, „kli na”

i „T” (mi mo że szli w nich lu dzie nie pra cu ją cy na co

dzień ze so bą, nie kie dy z róż nych służb) i umie jęt no ści

strze lec kie. A za zna czyć na le ży, że nie by ło to szko le nie

dla an ty ter ro ry stów, lecz dla nie eta to wych in struk to rów

wy szko le nia strze lec kie go oraz in struk to rów tak ty ki

i tech nik in ter wen cji ze szkół.

– Mam na dzie ję, że uda się zor ga ni zo wać na stęp ne

ta kie szko le nia – mó wi dy rek tor Gil. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor
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Z Markiem Denhamem, 
amerykańskim instruktorem 
wyszkolenia bojowego, 
rozmawia Przemysław Kacak.

Jakie są różnice i podobieństwa między
taktykami funkcjonariuszy w USA i Polsce?

– Wię cej jest po do bieństw niż róż nic. Pod -

sta wo we me to dy, na przy kład pod cho dze nia

do obiek tu, wejść do po miesz czeń i ich prze -

szu ki wa nia są podobne. Róż ni ce wy ni ka ją

głów nie z od mien no ści prze pi sów. W Sta -

nach Zjed no czo nych oby wa tel ma za gwa ran -

to wa ny tra dy cją ła twy do stęp do bro ni.

Wią żą się z tym skut ki ubocz ne, kie dy to

na przy kład psy cho pa ci otwie ra ją ogień

do lu dzi, czę sto w du żych sku pi skach, jak

szko ły, ko ścio ły czy po pro stu na uli cy. Stąd

i od mien ne re gu la cje praw ne do ty czą ce uży -

cia bro ni przez po li cjan tów. W USA są one

mniej re stryk cyj ne niż w Pol sce, funk cjo na -

riusz może strze lić w sy tu acji, w któ rej uży -

cie bro ni przez je go pol skie go ko le gę by ło by

trak to wa ne ja ko prze kro cze nie upraw nień,

ale ta ka jest ko niecz ność.

Istot ną róż ni cą jest też fakt, że pol scy po -

li cjan ci wy cho dzą na służ bę z bro nią nie -

prze ła do wa ną, ina czej niż u nas. Każ dy

Po do bień stwa
i róż ni ce 

Obiekt pełen przeszkód,
ograniczona widoczność,
dodatkowe zadymienie –
czegóż więcej chcieć? �
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ame ry kań ski po li cjant bę dą cy na służ bie ma pi sto let

z na bo jem w ko mo rze, go to wy od ra zu do strze la nia.

Nakaz noszenia broni nieprzeładowanej ma zapobiec
oddaniu przypadkowego strzału. Polscy policjanci nie
trenują na strzelnicach zbyt często.

– Nikt nie wy tłu ma czył mi ja sno, dla cze go ma cie ta ki

prze pis. Je śli jed nak wy ni ka to z ta kich obaw, to źle.

W Sta nach Zjed no czo nych przyj mu je my za ło że nie, że

po li cjan ci są od po wied nio wy szko le ni, trak tu je my ich jak

za wo dow ców, któ rzy wie dzą, na czym po le ga ją dys cy pli -

na i bez pie czeń stwo w po słu gi wa niu się bro nią. Za uwa -

ży łem, że pol scy ko le dzy są tak że do brze wy tre no wa ni,

ma ją wpo jo ne pod sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa, jak

trzy ma nie pal ca nie na spu ście, a na zam ku, kie ro wa nie

lu fy w zie mię, gdy jest się w sku pi sku lu dzi itp. Nie mu szą

so bie o tym przy po mi nać, po pro stu tak ro bią. Po win no

ob da rzyć się ich za ufa niem i jed no cze śnie od po wie dzial -

no ścią, by mo gli mieć na służ bie broń prze ła do wa ną.

Wte dy po li cjant jest le piej przy go to wa ny na nie ocze ki -

wa ne zda rze nia, wy ma ga ją ce uży cia bro ni.

Jakie błędy występowały podczas warsztatów?
– Za uwa ży łem, że pol scy po li cjan ci po peł nia ją te 

sa me błę dy, co ame ry kań scy. Zwią za ne są one z pra cą

w małych for ma cjach, któ re wcho dzą do po miesz czeń.

Naj pow szech niej szym jest za po mi na nie o swo jej ro li

w „dia men cie”, o pil no wa niu swo jej stre fy i osło nie ko -

le gów z te go kie run ku. 

Jakie elementy są szczególnie istotne w akcji
zespołowej, takiej na przykład, jak działanie
w „diamencie”?

– Nie da się wy róż nić jed ne go, naj waż niej sze go czyn -

ni ka, bo istot ne są i zgra nie, i wy szko le nie, i umie jęt no -

ści bo jo we. Na pew no jed nak je śli nie ma do brej

ko mu ni ka cji w ze spo le, resz ta też bę dzie szwan ko wa ła.

W FBI i policji przepracował Pan już 32 lata. Szmat
czasu i ogromne doświadczenie w pracy policyjnej.
Brał Pan udział w wielu dramatycznych akcjach –
takich, o których głośno było na świecie. Która
najmocniej utkwiła Panu w pamięci?

– Nie wąt pli wie ak cja w Wa co w 1993 ro ku, kie dy po -

li cja chcia ła za trzy mać człon ków sek ty re li gĳ nej „Ga łąź

Da wi do wa” utwo rzo nej przez Da wi da Ko re sha. By ła ona

bar dzo do brze uzbro jo na i pierw sze pró by za ję cia jej sie -

dzi by skoń czy ły się strze la ni ną oraz ofia ra mi po stro nie

po li cji. Nasz ze spół bo jo wy FBI przy był w dru giej po ło -

wie ob lę że nia, spę dzi li śmy tam 27 dni na bez sku tecz -

nych ne go cja cjach. By je prze rwać, chcie li śmy wpu ścić

gaz i zmu sić tych lu dzi do opusz cze nia bu dyn ku, ewen -

tu al nie przy go to wać grunt pod szturm. Tak zro bi li śmy.

Nikt jed nak nie wy szedł. Za miast te go po krót kim cza -

sie uj rze li śmy strze la ją ce spod da chu pło mie nie. Ogień

szyb ko ob jął ca ły bu dy nek. Dla po li cjan tów, dla mnie,

był to mo ment po czu cia peł nej bez sil no ści. Mie li śmy

świa do mość, że lu dzie gi ną żyw cem w pło mie niach,

a nic nie mo gli śmy zro bić. Okrop ne, nie ży czę ni ko mu,

by te go do świad czył.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

TYLKO SŁUŻBA Wyszkolenie strzeleckie POLICJA 997       grudzień 2009 r.14

Przy go dę z po li cją Mark Den ham roz po czął
w 1977 ro ku w Hinds Com mu ni ty Col le ge Po li ce
De part ment w Ray mond (stan Mis si si pi). W la -
tach 1981– 86 pra co wał w Vicks burg (Mis si si pi)
w sta no wej po li cji dro go wej. Póź niej, do 2006 ro ku,
słu żył w FBI w Okla ho mie, Wa szyng to nie, Jack son
i Aka de mii FBI ja ko: spe cjal ny agent śled czy, in -
struk tor strze lec ki i in nych środ ków ra że nia, in struk -
tor lo kal nych or ga nów po li cji, in struk tor SWAT.
Obec nie w stop niu sier żan ta słu ży w po li cji w She -

nan do ah (Te ksas) – jeź dzi w pa tro lu oraz szko li ko le gów w po słu gi wa -
niu się bro nią i in ny mi środ ka mi ra że nia.
Po nad to jest in struk to rem pro gra mów: „Za awan so wa ne tech ni ki strze -
lec kie”, „Ak tyw ny strze lec/śmier tel ne za gro że nie”, „Umie jęt ność prze -
ży cia”. Ma tak że upraw nie nia do szko le nia w uży ciu: bro ni pal nej,
pa ra li za to rów (ta se ra), mio ta czy ga zów, tarcz pan cer nych, pał ki te le sko -
po wej, a tak że na ucza sa mo obro ny i sztuk wal ki.
Ukoń czył stu dia kry mi na li stycz ne i praw ni cze na Uni ver si ty of So uthern
Mis si si pi w Hat ties bur gu oraz Uni ver si ty of Lon don. Obec nie stu diu je
Scien ce in Crimi nal Ju sti ce Ad mi ni stra tion and Le ader ship na Sam Ho -
uston Sta te Uni ver si ty w Hunt svil le (Tek sas). Po za tym ukoń czył Aka de -
mię FBI w Qu an ti co i Aka de mię Po li cji Dro go wej w Pe arl (Mis si si pi).
Brał udział w m.in. po szu ki wa niach „Una bom be ra”, ak cji w Wa co, mi sji
przy wró ce nia po rząd ku po za miesz kach, ja kie wy bu chły w Los An ge les
w 1992 r., sztur mie na Biu ro Pocz to we w Ed mond (Okla ho ma), gdzie
nie za do wo lo ny pra cow nik za strze lił 14 osób.
Na le ży do eli tar ne go gro na 140 agen tów, któ rzy od po cząt ku po wsta nia
FBI (1909 r.) osią gnę li 100-pro cen to wy wy nik na za wo dach strze lec kich
z pi sto le tu tak tycz ne go, za co otrzy mał na gro dę FBI Po ssi ble – jed no
z wie lu wy róż nień w je go służ bie. 
Było to pierw sze szko le nie w Pol sce pro wa dzo ne przez Mar ka, ale nie
pierw szy je go po byt w na szym kra ju, oże nio ny jest bo wiem z Polką –
Mag dą.

Po ćwiczeniu – omawianie, co było dobre, a co nie
wyszło
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– Historia napisania tego wywiadu jest równie długa, jak
śledztwo przeciwko policjantom – mówi Andrzej Kieryłło. –
Remigiuszowi Mindzie postawiono bardzo ciężkie zarzuty.
Kiedy go zatrzymano, media z lubością je powtarzały. 
Medialnie skazano go w momencie doprowadzenia
do prokuratury. Kiedy obrona obalała nietrafione argumenty
oskarżenia, jej wywodami świat mediów nie zainteresował
się zupełnie. Złagodzenie zarzutów również nie odbiło się
szerszym echem. Dlatego, dbając nie tylko o sprawy
procesowe, ale i wizerunek klienta, nasza kancelaria
postanowiła oddać mu głos. Czy nie obawiamy się zarzutów
o ujawnianie tajemnicy śledztwa? Nie, unikamy podawania
istotnych dla śledztwa szczegółów. Bardziej nam chodzi
o pokazanie, jak to wszystko widzi ta druga strona, 
tak szybko publicznie uznana za winną.

W ja kich oko licz no ściach zo stał Pan za trzy ma ny?
– To by ło w po nie dzia łek 28 kwiet nia 2008 ro ku, kil ka na ście 

mi nut po szó stej ra no, by łem w swo im miesz ka niu na trze cim pię trze

w blo ku. Żo na wy je cha ła do pra cy, chwi lę wcze śniej wró ci łem z po -

ran ne go spa ce ru z jam ni kiem. Za dzwo nił dzwo nek do drzwi,

w pierw szej chwi li po my śla łem, że to ja kiś głu pi żart, bo kto mógł -

by dzwo nić o tej po rze. Lek ko wku rzo ny pod sze dłem do drzwi, przez

wi zjer zo ba czy łem trzech nie zna nych fa ce tów – sta li i ga pi li się

w mo ją stro nę, mi ny mie li ra czej po nu re. W pa mię ci od ży ło mi nie -

od le głe zda rze nie, gwał tow nie sko czy ła ad re na li na.

O czym myśli były policjant o szóstej rano przed drzwiami,
za którymi stoi trzech dziwnych mężczyzn?

– Nie da lej niż ty dzień wcze śniej roz ma wia łem z są sia dem

przed do mem, gdy wy szedł na nas nie zna ny męż czy zna, na mój wi -

dok wy cią gnął spod kurt ki pi sto let i za czął prze ła do wy wać ma ga zy -

nek. To by ła TT, broń o si le ka łasz ni ko wa, uży wa na głów nie

w woj sku, ża den tam stra szak. 

Je dy ną re al ną szan są by ła uciecz ka, zej ście z li nii strza łu. Po cią -

gną łem są sia da za so bą i ja koś się uda ło. Po wia do mi łem miej sco wą

po li cję, ale nie usta li ła, kim fa cet był, więc te raz, gdy zo ba czy łem

tych trzech za drzwia mi…

Sięgnął Pan po broń?
– Przez chwi lę się wa ha łem, czy wziąć broń z sej fu, na wet zro bi -

łem kil ka kro ków w tam tą stro nę, jed nak w koń cu z du szą na ra mie -

niu zde cy do wa łem się uchy lić drzwi.

Biorąc pod uwagę to, ilu przestępców pragnęłoby się na Panu
zemścić, było to raczej nieostrożne.

– Na pew no tak, ale wte dy za dzia ła ły emo cje, mo że po trze ba prze -

ła ma nia wła snych obaw. Uchy li łem drzwi, kie dy po wie dzie li, że są

z Biu ra Spraw We wnętrz nych, a je den z nich po ka zał le gi ty ma cję,

wpu ści łem ich do środ ka.

(…)

Czy powiedzieli, w jakiej sprawie przyszli, przedstawiono Panu
zarzuty?

– Już na wstę pie po wie dzie li, że przy szli w spra wie po rwa nia

Krzysz to fa Olew ni ka, a za rzu ty do ty czy ły za nie dbań w śledz twie.

Nie mo głem uwie rzyć. W śledz twie, w któ rym do pro wa dzi li śmy

do wy kry cia spraw ców? Prze cież to śledz two wy ję ło mi z ży cia kil ka

lat! 

Przy po mnia ły mi się wte dy sło wa mo je go by łe go sze fa, ko men dan -

ta Książ kie wi cza, że sta ry Olew nik ma roz le głe po li tycz ne kon tak ty

i po tra fi z nich ko rzy stać. Spra wa Olew ni ka wró ci ła jak bu me rang.

(…)

Czy skuli Pana kajdankami?
– Nie od ra zu, znacz nie póź niej. W przed po ko ju, zgod nie z pro ce -

du rą, po in for mo wa li mnie, że Pro ku ra tu ra Okrę go wa w Olsz ty nie na -

ka za ła prze szu ka nie miesz ka nia, ga ra żu i piw ni cy. Pod cho dzi li

do mnie jak do po spo li te go prze stęp cy, usta wi li się w ta ki spe cjal ny

spo sób, by w ra zie cze go za blo ko wać mo je ru chy – sam wie le ra zy

sto so wa łem te sztucz ki, więc bez pro ble mu je roz po zna łem. Przez

mo ment na wet za sta na wia łem się, kie dy rzu cą mnie na gle bę i za ku -

ją od ty łu, ale nie by ło po trze by. Roz ma wia li śmy w mia rę spo koj nie,

cho ciaż by ły emo cje, któ rych nie da wa ło się ukryć. Póź niej, gdy roz -

ma wia li śmy już o wie le spo koj niej, przy zna li, że wie dzie li o mo jej

bro ni. Je den z nich ca ły czas trzy mał prze ła do wa ny pi sto let za pa zu -

chą, cze ka li na mo ją re ak cję, gdy bym wy ko nał ja kiś dziw ny ruch lub

ru szył w stro nę sej fu, do szło by do strze la ni ny – oni by li przy go to wa -

ni na ta ką ewen tu al ność.

(…)

Nie ma solidarności między policjantami? 
– Nie ma, w ta kich sy tu acjach nie ma, po stą pił bym do kład nie tak

sa mo.
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Remigiusz Minda
riposta

Wywiad rzeka, który Andrzej Kieryłło przeprowadził z Remigiuszem Mindą, pt. „Wir” ma ukazać się 
w formie książkowej w grudniu br. Jego zapis został skradziony w lipcu tego roku podczas włamania 

do domu mecenas Jolanty Turczynowicz-Kieryłło, obrońcy Remigiusza Mindy. 
„Policja 997”, jako jedyne medium, publikuje fragment wywiadu przed jego wydaniem.
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Pan na ich miejscu zrobiłby to samo?
– Zro bił bym to sa mo. Wte dy, kie dy się jest po dru giej stro nie,

wszyst ko wi dać ina czej, lu dzie w te go ty pu sy tu acjach za cho wu ją się

dziw nie. Pra co wa łem 30 lat w po li cyj nej fa bry ce, sam nie raz wcho dzi -

łem do miesz kań o szó stej ra no, re ak cje lu dzi czę sto by ły za ska ku ją ce.

(…)

A co Pan, stary gliniarz, czuł poza zdenerwowaniem?
– Czu łem się oszu ka ny przez wszyst kich. Kie dy zo ba czy łem na kaz

pro ku ra to ra, ude rzy ło mnie, że przy tak po waż nych za rzu tach, ja kie

mi po sta wił, na ka zał za bez pie czyć mo je te le fo ny ko mór ko we, że by

spi sać z nich książ ki te le fo nicz ne.

Co w tym dziwnego?
– Ta ka de cy zja nie po zo sta wia ła dla mnie naj mniej szej wąt pli wo -

ści, że tak na praw dę pro ku ra tu ra nie ma do wo dów, że ich do pie ro

szu ka. Spraw dza jąc mój spis te le fo nów, pro ku ra tu ra szu ka ła mo ich

rze ko mych kon tak tów z po ry wa cza mi mło de go Olew ni ka.

Może potrzebowali tylko ostatecznych dowodów?
– Bzdu ry! To tal ne bzdu ry i dy le tanc two! Czu łem, że spra wa jest

po li tycz na, że szu ka ją ko złów ofiar nych i pa dło na mnie, do kom ple -

tu bra ko wa ło tyl ko mo ich chło pa ków.

Mocne oskarżenia.
– Ktoś za pla no wał, że po łbie do sta ną ci z naj słab sze go ogni wa

w łań cusz ku po li cyj no -pro ku ra tor sko -mi ni ste rial nym! Ta ka świa do -

mość bar dzo bo la ła, bo trze ba by ło brać udział w ca łym tym cyr ku, ru -

szy ła ma chi na, któ ra mia ła je den cel: za ro bić kil ka punk tów po par cia

w son da żach.

Co by ło da lej?
– Otwo rzy łem sejf, wy da łem broń, prze szu ka li go, a je den z nich 

rzu cił od nie chce nia, że bym od dał od ra zu te pół mi lio na eu ro, któ re

po szły na okup za Krzysz to fa. Mo że to i był dow cip, ale kiep ski. Ja koś

się wte dy nie uba wi łem. Zro bi li prze szu ka -

nie, każ dy re gał, każ da pół ka, paw la cze, tap -

cza ny, sza fy, szaf ki, ła zien ka, kuch nia, garn ki,

lo dów ka, pie kar nik, wszyst ko skru pu lat nie.

Szu ka li do ku men tów zwią za nych ze spra wą,

uru cho mi li kom pu ter i też spraw dzi li. Nic

nie zna leź li.

Pan pierwszy raz po drugiej stronie. Jak to
jest?

– Upo ko rze nie, bo od po cząt ku uwa ża -

łem, że bio rę udział w ja kiejś far sie, ale nie

mia łem moż li wo ści, by po wstrzy mać tę ma -

chi nę. Cho dzi łem za ni mi krok w krok, wo -

la łem pa trzeć im na rę ce i to nie dla te go,

że oba wia łem się, że coś z do mu zgi nie...

Gdy tak grzebali w mieszkaniu, pomyślał
Pan, że kiedyś robił tak samo, że tamte
osoby mogły czuć się podobnie? 

– Tak. Tyl ko że ja nie ro bi łem prze szu kań,

bo od po nad dwu dzie stu lat by łem na sta no -

wi skach kie row ni czych. Oczy wi ście w tym

cza sie wie le ra zy je za rzą dza łem, z tym że

by ła za sad ni cza róż ni ca. Gdy już się wy sy ła -

ło po li cjan tów na prze szu ka nie, to za zwy czaj

do prze stęp cy, gdzie by ły do wo dy je go wi ny.

Przecież prokurator przedstawił jakieś
zarzuty, dla niego to Pan był potencjalnym
przestępcą.

– Wszyst kie za rzu ty by ły bez pod staw ne, ktoś

chciał się wy ka zać i po szu kał win nych. Opi sa -

na sy tu acja i, jak się nie dłu go oka za ło, za trzy -

ma nie ko lej nych dwóch po li cjan tów by ły

kon se kwen cją dzia łań Olew ni ka, któ ry z peł ną

świa do mo ścią wy ko rzy stał służ by i apa rat pań -

stwo wy do osią gnię cia swo ich ce lów.

Jaki miałby w tym cel?
– My ślę, że nie je den i o tym trze ba bę dzie sze rzej po roz ma wiać,

jed nak na tym eta pie po trzeb ni by li win ni, więc się zna leź li. Naj ła -

twiej kop nąć w po li cjan tów ope ra cyj nych. My nie je ste śmy chro nie -

ni w na szej pra cy żad ny mi prze pi sa mi, nas za wsze moż na oskar żyć.

Jeden człowiek miałby aż takie wpływy?
– In ną ran gę ma oskar że nie przez zło dzie ja sa mo cho dów, a in ną

przez bar dzo wpły wo we go i za moż ne go biz nes me na, któ re mu z nie -

wy ja śnio nych po wo dów po rwa no sy na. 

Jak długo trwało przeszukanie? 
– Od siód mej ra no do po łu dnia. Do do mu przy je cha ła mo ja żo na –

od lat cięż ko cho ro wa ła na ser ce. Naj bar dziej mar twi łem się, jak ona

prze ży je ca łe to prze szu ka nie i mo je za trzy ma nie. By ła z tym sa ma,

dzie ci nie miesz ka ły już z na mi, uczy ły się na stu diach. Żo na by ła pra -

cow ni kiem cy wil nym Po li cji i kie dy za dzwo ni ła, że do je cha ła do pra cy

do Ra do mia, nie wie dzia łem, jak jej po wie dzieć, co się dzie je w do mu.

Po pierw szym jej te le fo nie nie przy zna łem się, że ma my tu po li cję. 

Po li cjan ci zgo dzi li się, bym naj pierw po wia do mił o wszyst kim sy na,

któ ry stu dio wał 200 km od do mu. Za le ża ło mi, by jak naj szyb ciej przy -

je chał z uczel ni i za jął się żo ną. Kie dy więc przed ósmą ra no za dzwo -

ni ła dru gi raz, a oni po zwo li li mi ode brać te le fon, po wie dzia łem, że

ma my w do mu „go ści” i że by przy je cha ła. 
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Re mi giusz Min da był sze fem gru py śled czej ma zo wiec kiej KWP od upro wa dze nia
Krzysz to fa Olew ni ka w paź dzier ni ku 2001 ro ku do sierp nia 2004 r. 
Po dob nie, jak Ma ciej L. i Hen ryk S., zo stał za trzy ma ny na po le ce nie olsz tyń skiej Pro -
ku ra tu ry Okrę go wej pod za rzu tem za nie dbań w czyn no ściach i utrud nia nia śledz -
twa, co skut ko wać mia ło śmier cią Krzysz to fa Olew ni ka (art. 231 k.k. w związ ku
z art. 239 k.k. i art. 155 k.k.). Są dy – re jo no wy i okrę go wy – od mó wi ły aresz to wa nia
po dej rza nych. 
Gdań ska Pro ku ra tu ra Ape la cyj na, któ ra prze ję ła spra wę, w sierp niu br. zmie ni ła ostat -
ni za rzut z nie umyśl ne go spo wo do wa nia śmier ci na na ra że nie na bez po śred nie nie -
bez pie czeń stwo utra ty ży cia. Śledz two trwa. 
Za nie za sad ne za trzy ma nie olsz tyń ski Sąd Okrę go wy przy znał po li cjan tom po 7 tys.
zło tych od szko do wa nia. 
Pol ska Agen cja Pra so wa 4 li sto pa da br. in for mo wa ła: Sę dzia An drzej Gwiz da ła, przy -
po mi na jąc oko licz no ści za trzy ma nia, po wie dział, że funk cjo na riu sze wkro czy li
do miesz ka nia Re mi giu sza M. po 6.00 ra no i ja ko je dy ny z za trzy ma nych był wy pro -
wa dza ny w kaj dan kach.
„Był wie zio ny do pro ku ra tu ry w Olsz ty nie, to wa rzy szy li mu przed sta wi cie le me diów,
a re la cje z za trzy ma nia zo sta ły wy emi to wa ne w naj więk szych sta cjach te le wi zyj nych
w głów nych wy da niach wia do mo ści” – pod kre ślił sę dzia.
Do dał, że M. był ofi ce rem Po li cji i otrzy my wał po chwa ły od prze ło żo nych, miesz ka
w ma łej miej sco wo ści i jest oso bą zna ną.
Ma ciej L. i Hen ryk S. na dal słu żą w Po li cji. Re mi giusz M. jest na eme ry tu rze. 

IF, PAP
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Nie dopytywała, jacy goście przychodzą tak wcześnie?
– Py ta ła, po wie dzia łem jej wte dy, że ma my prze szu ka nie z Biu ra

Spraw We wnętrz nych. Sły sza łem, że jest roz trzę sio na, mar twi łem

się, by da ła ra dę do je chać, po czu łem, że wszyst ko in ne prze sta ło

mnie w tam tym mo men cie in te re so wać. W wy obraź ni wi dzia łem tyl -

ko, jak z tym sła bym ser cem do ci ska pe dał ga zu, by jak naj szyb ciej

być w do mu. My śla łem, że by nie mia ła gdzieś po dro dze wy pad ku,

póź niej wez bra ła we mnie złość, że mo ja ro dzi na zo sta ła wkrę co -

na w wir zda rzeń roz krę co nych przez Wło dzi mie rza Olew ni ka i upo -

li tycz nio ną pro ku ra tu rę. 

Gdy póź niej usły sze li śmy mo ją żo nę bie gną cą po scho dach, otwo -

rzy łem drzwi, a ona za sła bła, le cia ła mi przez rę ce. Po li cjan ci wy stra -

szy li się i chcie li wzy wać ka ret kę po go to wia.

Co Pan zro bił?
– Za czą łem ją uspo ka jać, py ta łem, czy ja koś doj dzie do sie bie, to

nie by ło jej pierw sze za słab nię cie. Gdy się nią zaj mo wa łem, przez

ca ły czas mia łem cień za ple ca mi, cień naj młod sze go po li cjan ta, któ -

ry nie od stę po wał mnie na krok.

To był ten najtrudniejszy moment?
– Gdy żo na le piej się po czu ła, ode tchną łem, prze szu ka nie miesz -

ka nia oczy wi ście trwa ło da lej. Póź niej po li cjan ci chcie li prze szu kać

piw ni ce i ga raż, stwier dzi li, że mu szą za ło żyć mi kaj dan ki. Mi mo że

za pew nia łem ich, że nie zro bię żad ne go głup stwa, że nie za mie rzam

ucie kać, by li nie ugię ci – pro ce du ra jest pro ce du rą... Po wie dzia łem,

że by mi je da li i sam je so bie za ło ży łem. 

Dlaczego chciał Pan to zrobić osobiście, to takie ważne? 
– Dla cze go? Wo la łem za ło żyć sam, bo by łem nie win ny, nie 

mo głem dać im tej sa tys fak cji... Ze szli śmy do piw ni cy, sku te rę ce

przy kry łem przed wzro kiem są sia dów ja kąś kurt ką. Po tem prze szu -

ka li sa mo cho dy mój i żo ny, na koń cu ga raż. W tych kaj dan-

kach z prze rzu co ną kurt ką sze dłem przez osie dle z pięć set me trów

w kie run ku ga ra żu. Spo tka łem ja kie goś zna jo me go, ukło ni li śmy się

so bie, dzień do bry, dzień do bry, jak by nic się nie wy da rzy ło. Po raz

pierw szy też wte dy po my śla łem, co po wie dział mi syn pod czas 

roz mo wy, jak go ścią ga łem z uczel ni do do mu, że on wy naj mie mi

ad wo ka ta.

Tłu ma czy łem mu, po co mi ad wo kat, prze cież to ja kieś nie po ro -

zu mie nie, po ja dę, wy ja śnię, prze cież je stem nie win ny. On wte dy za -

czął na mnie krzy czeć: Mu sisz mieć ad wo ka ta, ro zu miesz! I wra ca jąc

z ga ra żu do do mu, sku ty, w to wa rzy stwie po li cjan ta, po my śla łem, że

mo że jed nak mój syn miał ra cję... 

Prokuratura przy tak cienkich poszlakach zdecydowała się
na zatrzymanie i przeszukanie, czy nadal uważa Pan, że prawda
sama się obroni?

– Jest ta ka sta ra teo ria, że po li cjant jest naj głup szy, je śli cho dzi

o je go wła sne spra wy, za wsze my śli, że sam się obro ni, i ja za cho wa -

łem się wte dy jak ty po wy po li cjant, uwa ża łem, że sam so bie po ra -

dzę, bo prze cież jesz cze kil ka mie się cy wcze śniej, w grud niu by łem

w pro ku ra tu rze w Olsz ty nie, za ofe ro wa łem na wet swo ją po moc.

Wierzył Pan wtedy w prokuraturę?
– W roz są dek, prze cież to dzię ki na szym usta le niom CBŚ do tar ło

do po ry wa czy i za bój ców Krzysz to fa, dzię ki na szej pra cy! A pro ku ra -

tor na pi sał, że mam być za trzy ma ny do praw dzi we go bie gu po stę po -

wa nia. Ja kie go praw dzi we go po stę po wa nia? 

Ale jak wra ca łem w tych kaj dan kach do do mu, wte dy do tar ło

do mnie, że mam szy te bu ty. Po czu łem go rycz, przez po nad dwa 

la ta uczci wie pra co wa łem przy śledz twie, wręcz ty ra łem, zda rza ło

się, że ty go dnia mi w do mu nie by łem, spa łem po ho te lach al bo w ko -

men dzie w Płoc ku, świę ta nie świę ta Olew ni ko wie dzwo ni li. 

W święta odbierał Pan telefony?
– Za wsze mie li ja kieś pre ten sje, za wsze cze goś chcie li, a my z ni mi

de li kat nie jak z jaj kiem. Oj ciec nie raz pro po no wał ja kieś ła pów ki, 

wę dli nę na świę ta, po moc fi nan so wą, za wsze kon se kwent nie od ma -

wia li śmy, a te raz on mó wi, że po li cjan ci są naj gor si, a on ni by ta ki 

świę ty!

Ma Pan do nich żal?
– A czy w mo jej sy tu acji mógł bym nie mieć? Mu szę udo wad niać,

że nie je stem wiel błą dem, że wszyst kie za rzu ty ro dzi ny Olew ni ków

wo bec mnie i gru py mo ich po li cjan tów są bez pod staw ne, po dob nie

jak za rzu ty pro ku ra tu ry. Do tych czas opi nia pu blicz na słu cha ła tyl ko

jed nej stro ny, chęt nie nad sta wia ła ucha i in ter pre to wa ła fak ty na ko -

rzyść ro dzi ny Olew ni ków. Na szych ra cji i ar gu men tów nie słu cha no,

my śmy od ra zu zo sta li oskar że ni i uzna ni za win nych. Przy szła jed -

nak mo ja ko lej na ri po stę, na oczysz cze nie do bre go imie nia.

Wróć my do za trzy ma nia, co by ło da lej?
– Przy szedł mo ment, że mu sie li śmy wyjść z do mu, po że gna łem

się z żo ną na ko ry ta rzu, by łem sku ty kaj dan ka mi – zno wu sam je 

so bie na ło ży łem. Nic ze so bą nie wzią łem, żad nej szczo tecz ki, go -

lar ki, by łem prze ko na ny, że za raz po prze słu cha niu wró cę do do mu.

Był Pan opty mi stą czy na iw nia kiem?
– Ra czej na iw nia kiem, wie rzą cym w roz są dek pro ku ra to rów, 

po za tym jak bym za czął pa ko wać tor bę, to bym tyl ko jesz cze bar -

dziej zde ner wo wał mo ją żo nę. Wo la łem te go unik nąć. 

Wierzył Pan w rozsądek prokuratorów i w swoją siłę przekonywania.
– By łem ostro wku rzo ny, po my śla łem, że jak tyl ko przy ja dę do pro -

ku ra tu ry, to im wy gar nę. Od mie sią ca w me diach szła na gon ka na po -

li cję, ale dla cze go nikt nie wspo mi nał o po dej rza nych kon tak tach

Krzysz to fa Olew ni ka ze świa tem prze stęp czym? Nie mó wio no

o utrud nie niach, ja kie Olew nik nam fun do wał przez ca łe śledz two,

opo wia dał, że pła cił pie nią dze oszu stom. 

Wyprowadzili Pana z domu, wsiedliście do auta i ruszyliście
do Olsztyna, to zapewne była dla Pana najdłuższa droga w życiu?

– Tak. Kie row ca usiadł z przo du, a dwóch ze mną z ty łu – ja by łem

w środ ku, że bym nie mógł uciec. Wy tłu ma czy łem im, że nie mam

ta kie go za mia ru, że jest au to blo ka da drzwi w sa mo cho dzie, przed

na mi kil ka go dzin jaz dy, chy ba do tar ło do nich, że nie bę dę ro bił żad -

nych głu pot. Ru szy li śmy, uje cha li śmy ja kieś 15 me trów, po pro si łem,

by włą czy li ra dio. By ło po go dzi nie 12, gdy usły sza łem, jak w Ra dio

Zet po da ją w wia do mo ściach, że olsz tyń ska pro ku ra tu ra za trzy ma ła

trzech po li cjan tów, a wśród nich jest szef gru py pro wa dzą cy spra wę

Olew ni ka, Re mi giusz M. Po chwi li wy po wia dał się Wło dzi mierz

Olew nik, nie za po mnę tych je go słów do koń ca ży cia: wśród za trzy -

ma nych jest za bój ca je go sy na!

Moc ne oskar że nie. 
– Ta wy po wiedź zwa li ła mnie z nóg, jak on mógł tak o mnie po wie -

dzieć?! Ja za bój cą Krzysz to fa?! Wte dy też z ca łym re ali zmem do tar -

ło do mnie, że mo je za trzy ma nie oraz dwóch in nych po li cjan tów to

fi nał na gon ki me dial nej, me dial ne show. Pro szę, oto dziel na olsz tyń -

ska pro ku ra tu ra zła pa ła ban dy tów, któ rzy upro wa dzi li i za bi li 

Olew ni ka. �

skró ty frag men tu i ad iu sta cja – „Po li cja 997”
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Mię dzy 14.00 a 15.00 z Dwor ca Cen tral ne go

w War sza wie wy jeż dża i przy jeż dża kil ka kon wo -

jów ob ła do wa nych trzy dzie sto ki lo gra mo wy mi

wor ka mi. Do 1 czerw ca br. kon wój skła dał się z trzech

osób, te raz te sa me za da nia wy ko nu je dwóch po li cjan tów. 

OCZY DO OKO ŁA GŁO WY 
– Na po cząt ku trud no by ło się prze sta wić – mó wi je den

z funk cjo na riu szy Wy dzia łu Pocz ty Spe cjal nej Biu ra

Łącz no ści i In for ma ty ki KGP. – Zda rzy ło się, że po je -

cha ła tyl ko część pocz ty, bo… nie wy ro bi li śmy się pod -

czas po sto ju po cią gu. Te raz za wsze jest jesz cze ktoś

do po mo cy przy za ła dun ku. 

30 paź dzier ni ka, piąt ko we po po łu dnie, przed

week en dem z dniem Wszyst kich Świę tych. Na pe ro -

nach tłu my po dróż nych. Mię dzy ni mi uwi ja ją się po -

li cjan ci ła du ją cy przez okno bre zen to we wo ry. Oczy

trze ba mieć do oko ła gło wy. Przy za ła dun ku mie li asy -

sto wać so ki ści, ale na Cen tral nym trud no ich spo tkać

na pe ro nach, z któ rych eks pe dio wa na jest pocz ta spe -

cjal na. Po li cjan ci więc za peł nia ją prze dział ko lej ny mi

wor ka mi i jed no cze śnie nie spusz cza ją oka z prze sy -

łek, któ re są jesz cze na wóz ku. Za chwi lę od jeż dża

ko lej ny po ciąg. Tu na gły pro blem – nie ma re zer wa -

cji prze dzia łu. Nie przy jem na sy tu acja. Pa sa że ro wie

w po spiesz nym już za ję li wszyst kie miej sca. Kie row -

nik po cią gu mu si opróż nić je den prze dział, by po li -

cjan ci mo gli za cząć ła do wać. Do cho dzi do słow nych
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Specpoczta
W ubiegłym roku policjanci z poczty specjalnej przewieźli 4 mln
dowodów osobistych, 1 mln 200 tys. paszportów, prawie 100 tys.
legitymacji policyjnych i ponad 14 tys. kart stałego pobytu. Bez
ich pracy stanęłaby komunikacja w Policji, paraliż ogarnąłby sądy,
prokuratury, a i nasz miesięcznik nie dotarłby na czas
do czytelników w komendach i komisariatach.

W tym składzie
są na szczęście
starsze wagony,
więc przesyłki
można podawać
przez okno.
Niektóre
z paczek,
najczęściej
dowody
w sprawach
przesyłane
do ekspertyzy,
nie mieszczą się
w workach
i transportowane
są oddzielnie
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utar czek. Czas ucie ka. W koń cu kil ka na ście wor ków

lą du je w prze dzia le. W ko lej nym po cią gu in ne utrud -

nie nie – no wo cze sne wa go ny ma ją tyl ko ma łe uchyl -

ne okien ka, wor ki trze ba wno sić przez drzwi.

Po li cjan ci cze ka ją, bo wej ście jest za blo ko wa ne przez

lu dzi chcą cych nadać u kie row ni ka po cią gu prze sył -

kę ku rier ską… W koń cu uda je się, za sła nia ją fi ran ki

i ru sza ją w kil ku go dzin ną po dróż z cen nym ła dun -

kiem. 

RE AGU JE MY, 
ROZ MA WIA MY 
– Na każ dy sy gnał od na szych lu dzi sta ra my się re ago -

wać na bie żą co – mó wi mł. insp. Wal de mar Kon, na -

czel nik Wy dzia łu Pocz ty Spe cjal nej BŁiI KGP. – O ile

w wo je wódz twach nie jest z tym tak źle, to w War sza -

wie fak tycz nie funk cjo na riu sze Stra ży Ochro ny Ko lei

nie po ma ga ją nam. A prze cież cho dzi tyl ko o to, aby so -

ki ści przez kil ka mi nut, gdy na si lu dzie pa ku ją pocz tę,

zwró ci li uwa gę na wor ki, któ re cze ka ją na pe ro nie. Po -

pro si łem też, aby re zer wo wa no nam prze dział w dru -

giej czę ści wa go nu, po prze ciw nej stro nie niż prze dział

służ bo wy kon duk to rów. Na to mu si my tro chę po cze -

kać, bo miej sców ki ku po wa ne są czę sto z du żym wy -

prze dze niem. 

Nie to jed nak naj bar dziej bo li za ło gę pocz ty spe cjal -

nej. Dzi wią się, że prze rwa, gdy cze ka ją na pocz tę 

i po wrot ny po ciąg w Olsz ty nie, nie jest im wli cza na

do cza su służ by. Po dob nie jest z tra są do Go rzo wa

Wielko pol skie go. 

BEZ OPP 
Trudności  za czę ły się po 1 czerw ca br., kie dy uby ło

45 funk cjo na riu szy z OPP w Iwicz nej, któ rzy do tej

pory po ma ga li kon wo jo wać i ochra niać prze sył ki. Jak za -

stą pić 45 męż czyzn? Trze ba by ło zmie nić kon cep cję

dzia ła nia pocz ty spe cjal nej. 

Dys try bu cja prze sy łek od by wa się na dwóch po zio -

mach. Z cen tra li w War sza wie kon wo jen ci roz jeż dża ją

się po kra ju li nia mi ko le jo wy mi. W wo je wódz twach są

przej mo wa ni przez „spe cjal nych pocz tow ców” pod le -

głych KWP. Z ko mend wo je wódz kich prze sył ki roz wo -

żo ne są am bu lan sa mi po pod le głych jed nost kach.

No ta be ne 21 z tych sa mo cho dów po win no być już wy -

co fa nych z eks plo ata cji. 10 zo sta ło ostat nio ku pio nych

i od no we go ro ku za si lą ta bor pocz tow ców w ca łym

kra ju. 

Do 1 czerw ca wor ki eks pe dio wa ne by ły co dzien nie.

Bez 45 lu dzi, si ła mi tyl ko Wy dzia łu Pocz ty Spe cjal nej

nie da ło się te go utrzy mać. Tra sy ko le jo we ob słu gi wa ne

są te raz co dru gi dzień, co skut ku je więk szą, jed no ra zo -

wą licz bą prze sy łek. Kie dyś nor mą na krót sze tra sy 

by ło 3 do 5 wor ków, te raz jest ich od 8 do 12, a na dłuż -

szych tra sach mo że być na wet 25. Każ dy wa ży 30 kg.

Do 1 czerw ca kon wój sta no wi ło dwóch po li cjan tów

z OPP i funk cjo na riusz pocz ty ja ko do wód ca kon wo ju.

Te raz zwięk szo ną licz bę prze sy łek ochra nia dwóch lu dzi

z wy dzia łu. Ca łe szczę ście dwie tra sy: z Bia łe go sto ku

i Rze szo wa (czy li tak że po dro dze – z Kra ko wa) ob słu -

gu ją ko men dy wo je wódz kie, któ re na dal do wo żą prze -

sył ki co dzien nie. Ina czej ku mu la cja prze sy łek by ła by

jesz cze więk sza. 

JEST KONCEPCJA, NIE MA KASY 
Po li cjan ci z Wy dzia łu Pocz ty Spe cjal nej ze zro zu mie -

niem po de szli do no wej sy tu acji. Zwłasz cza że już

od dłuż sze go cza su przy by wa ło im obo wiąz ków. Od

1 wrze śnia 2008 r. na po trze by wszyst kich biur KGP

wożą np. pie nią dze i in ne mie nie wy ma ga ją ce ochro ny.

Wraz z reorganizacją obie ca no im wyższe do dat ki
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Na specpoczcie 
zawsze jest dużo pracy.
Każda przesyłka 
musi być zarejestrowana
i zewidencjonowana,
aby trafić 
do odpowiedniego
worka. Worki są 
ważone – ich ciężar 
nie może przekroczyć
30 kg. Praca musi być
wykonana w tempie, 
bo pociąg nie będzie
czekał na spóźnialskich

�

20-22.12:Layout 6  11/24/09  2:35 PM  Page 21



służbowe i te otrzy mu ją. Obie ca no im tak że wyż sze gru -

py za sze re go wa nia. Eta ty kon wo jen tów po li cyj ne i re fe -

renc kie mia ły być prze kształ co ne w asy stenc kie.

Pocz tow cy czu ją się nie do ce nie ni i trak to wa ni przez

prze ło żo nych jak zło ko niecz ne. I mó wią o tym wprost.

Tak jak 4 li sto pa da br., na spo tka niu z za stęp cą dy rek -

to ra BŁiI KGP mł. insp. Mar kiem Ku zio. 

– Je ste śmy jak pią te ko ło u wo zu – pa dło z sa li. –

O wyż szych gru pach za sze re go wa nia sły szy my od lat.

Nie któ rzy zdą ży li już odejść na eme ry tu ry ze sta no wi ska

re fe ren ta i nie do cze ka li się speł nie nia obiet nic o gru -

pach asy stenc kich. 

Dy rek tor za pew niał, że te raz sy tu acja jest in na, bo

nowa kon cep cja funk cjo no wa nia pocz ty spe cjal nej,

w któ rej jest mo wa o wyż szym za sze re go wa niu, zo sta ła

za twier dzo na przez ko men dan ta głów ne go i po win na

być w peł ni re ali zo wa na. Nie ste ty, za zna czył, sy tu acja

fi nan so wa bar dzo się po gor szy ła i po pro stu nie ma pie -

nię dzy na pod nie sie nie grup. 

W wy dzia le pra cu je 68 lu dzi, od stycz nia 2010 bę dzie

66. Sek cja eks pe dy cji pra wie w ca ło ści bę dzie skła dać

się z cy wi lów. Prze kształ ce nie 21 eta tów kon wo jen -

tów do gru py asy stenc kiej to wy da tek 6300 zł mie -

sięcz nie. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 
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W roz mo wie opu bli ko wa nej w „Po li cji 997” w czerw cu br. insp. An drzej Tre -
la, za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji ds. lo gi sty ki, uza sad niał ko -
niecz ność zmian w dzia ła niu pocz ty spe cjal nej. – W ubie głym ro ku
kosz to wa ła ona ko men dę głów ną pra wie 4 mi lio ny zło tych, wli cza jąc w to
kosz ty oso bo we – mó wił. Ozna cza to, że KGP wy da wa ła na specpocz tę
pra wie 11 tys. zło tych dzien nie!
Zmniej sza jąc czę sto tli wość kon wo jów i licz bę kon wo jen tów oraz od da -
jąc 45 po li cjan tów OPP ko men dzie sto łecz nej, pla no wa no oszczę dzić 800
tys. zło tych w trud nym te go rocz nym bu dże cie Po li cji. Zmniej sze nie wy dat -
ków na ob słu gę pocz ty spe cjal nej pla no wa no osią gnąć, dzie ląc się kosz -
ta mi z in ny mi służ ba mi pod le gły mi MSWiA i MON, któ re rów nież z niej
ko rzy sta ją. – Je śli każ dy za pła ci za sie bie, da nam to oko ło 1,2 mln zło tych
– mó wił ko men dant Tre la. Uzgodnienia w tej sprawie są w końcowej fazie.
W 2009 roku koszty działania poczty specjalnej powinny zamknąć się
w kwocie 2,7 mln zł. �

IF

Worki pakowane są potem do ambulansu poczty
specjalnej (APS) i jadą na Dworzec Centralny 
w Warszawie

Teraz szybko na peron

Każda przesyłka trafia
do odpowiedniej
przegródki

Uff, udało się, przedział zapełniony, pociąg rusza
w trasę do komendy wojewódzkiej

�
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Poprze ży ciach, ja kich do świad czy li, gdy „utrwa la ła się” wła -

dza lu do wa, ta ka ostroż ność, wręcz zmo wa mil cze nia na te
te ma ty, jak mó wi Zu zan na, naj star sza wnucz ka Mi ko ła ja

Pie tru czu ka, by ła na tu ral na. Nie ste ty, w efek cie te go współ cze sne

po ko le nia nie ma ją peł nej wie dzy o barw nym, jak z fil mo we go sce -

na riu sza, ży ciu swo ich przod ków.

„SZAR ŻE” I PA NIEN KI 
Mi ko łaj Pie tru czuk (1897–1974) wstą pił do Po li cji Pań stwo wej

w 1923 ro ku. Z ro dzin ne go Pod la sia (uro dził się w Pu czy cach, po -

wiat ło sic ki) mu siał cza so wo prze nieść się do Gru dzią dza na szko le -

nie w woj sko wej Cen tral nej Szko le Ka wa le rii, or ga ni zu ją cej kur sy

tak że dla po li cjan tów. Jej ab sol wen tów na zy wa no „uła na mi z cen zu -

sem”, stąd mo że le gen da dziad ka uła na. Le żą cy bli sko gra ni cy

z Niem ca mi Gru dziądz sta no wił waż ny punkt mi li tar ny, w któ rym,

oprócz ośrod ków szko le nio wych ka wa le rii i ar ty le rii, sta cjo no wa ło

kil ka jed no stek z róż nych for ma cji. Oczy wi ście do cho dzi ło do ry wa -

li za cji, cza sa mi przy bie ra ją cej za dzi wia ją ce for my.

– Sły sza łam, że urzą dza li „szar że” uli ca mi Gru dzią dza, tnąc sza -

bla mi na po tka ne drzew ka. Bę dąc w do brym hu mo rze, dzia dek wspo -

mi nał, ja kie to dziew czy ny by ły w Gru dzią dzu. Po dob no w mie ście

dzia ła ło sto knajp z od po wied nią licz bą pa nie nek, że by pa nom ofi ce -

rom się nie nu dzi ło. Oczy wi ście, mó wił to, gdy bab cia nie sły sza ła –

uśmie cha się Zu zan na.

PO LI CJA I RO DZI NA
Bab cią by ła We ro ni ka z do mu rów nież Pie tru czuk (choć by ło to na -

zwi sko przy bra ne przez ro dzi nę w po przed nich po ko le niach, ale to

już in na hi sto ria o zsył kach na Sy bir po po wsta niu stycz nio wym i taj -

nych po wro tach pod zmie nio ny mi per so na lia mi). Po ślu bie za miesz -

ka li w nie wiel kiej wsi Buż ka (pow. ło sic ki), gdzie mie li ma łe

go spo dar stwo rol ne i młyn wod ny od ku pio ny od ro dzi ny żo ny. Wkrót -

ce na świat przy szedł pier wo rod ny Ry szard, nie mow lę jed nak zmar -

ło. W 1925 ro ku uro dził się ko lej ny syn, któ ry tak że otrzy mał imię

Ry szard.

Ro dzi na czę sto zmie nia ła miej sce za miesz ka nia (nie po zby wa jąc

się jed nak sie dli ska w Buż ce), gdyż w trak cie 16-let niej służ by Mi -

ko łaj Pie tru czuk pra co wał w róż nych jed nost kach, m.in.: Sar na kach,

Bił go ra ju, Księ żo po lu, Tar no gro dzie. W 1938 r. zo stał prze nie sio ny

do So ko ło wa Pod la skie go i tu za stał go wy buch woj ny. Kie dy zmi li -

ta ry zo wa na PP otrzy ma ła roz kaz wy co fy wa nia się na Wschód, We ro -

ni ka wraz z dwo ma syn ka mi (w 1928 r. uro dził się Zyg munt An drzej)

wró ci ła do Buż ki; Mi ko łaj po dą żył ku Kre som. Szczę śli wie uda ło mu

się unik nąć lo su ty się cy ko le gów po mor do wa nych przez So wie tów –

ca ło po wró cił do ro dzi ny.

KON SPI RA CJA W MŁY NIE
Mi mo we zwa nia przez oku pan ta nie pod jął służ by w gra na to wej po -

li cji i za jął się go spo dar stwem. Niem cy da ro wa li mu nie po słu szeń -

stwo ze wzglę du na pro wa dzo ny przez nie go młyn, któ ry, co praw da,

naj pierw za mknę li, lecz wkrót ce otwo rzy li, na rzu ca jąc obo wią zek

prze mia łu zbóż na chleb dla ar mii. In nych prze mia łów na chleb nie

miał pra wa wy ko ny wać, je dy nie na śru tę. Niem cy ni gdy nie do wie -

dzie li się, że no ca mi ziar no – po czę ści im pod pro wa dza ne – by ło

mie lo ne na chleb dla lud no ści i par ty zan tów. Ni gdy też nie zo rien -

to wa li się, że po za te go ro dza ju sa bo ta żem (tak to by ło trak to wa ne

i gro zi ło obo zem lub na wet ka rą śmier ci) Mi ko łaj Pie tru czuk zaj mu -

je się du żo po waż niej szą pra cą kon spi ra cyj ną.

Już w 1940 ro ku wstą pił do Związ ku Wal ki Zbroj nej, obie-

ra jąc pseu do nim „Sta wiń ski”. Z dniem 14 lu te go 1942 ro ku, kie -

dy ZWZ prze mia no wa no na Ar mię Kra jo wą, zo stał ko men dan tem 

pla ców ki Buż ka, li czą cej 10 lu dzi z tej wsi i są sied nich Kó zek. 

Na le ża ła ona do – do wo dzo ne go przez mjr. (wów czas jesz cze ka-

pi ta na) Jó ze fa Jerzego Ku le szę, ps. „Błę kit ny” – Ośrod ka (we dług

in nej ter mi no lo gii Re jo nu) IX Sar na ki, wcho dzą ce go w skład 8. 

kom pa nii kpt. Jó ze fa Le gu ta, ps. „Kit”, z 22. Sie dlec kie go Puł ku 

Pie cho ty AK.

„Dom nasz i przy na leż ne do nie go za bu do wa nia by ły usy tu owa ne

w pew nym od da le niu od wsi Buż ka i od dzie lo ne od niej rze ką, oto -

czo ne z jed nej stro ny la sem, z dru giej zaś mo cza ra mi, co by ło do god -

nym punk tem do przy go to wy wa nia róż ne go ro dza ju szko leń,

prze cho wy wa nia bro ni i in nych ma te ria łów dy wer syj nych, kon tak tu

łącz ni ków itp. Znaj do wa li w nim rów nież miej sce cza so we go ukry cia

człon ko wie or ga ni za cji po szu ki wa ni przez ge sta po, tzw. spa le ni, nie -

jed no krot nie od by wa ły się w nim tak że spo tka nia i od pra wy do wód -

cze Sar nac kie go Re jo nu AK” – frag ment po wsta łych pół wie ku

póź niej za pi sków Zyg mun ta Pie tru czu ka, wów czas kil ku na sto let nie -

go chłop ca.

Gdyby nie znalezione przypadkowo zapiski, do dziś najmłodsza wnuczka wierzyłaby, że przed wojną dziadek
Mikołaj był ułanem, a nie policjantem. I nie zdawałyby sobie sprawy, jaką rolę w przejęciu utraconej przez
Niemców rakiety V-2 – jedynej takiej akcji w całej „podziemnej” Europie – odegrał jej ojciec, zaprzysiężony przez
dziadka do AK w wieku 15 lat. W rodzinie Pietruczuków niewiele mówiło się o tamtych czasach; jeszcze mniej
o powojennej konspiracji i prześladowaniach przez NKWD i UB.

Konspiratorzy, 
synowie policjanta

�
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ŚLA DEM OJ CA
Nie dłu go po wstą pie niu do ZWZ Mi ko łaj Pie tru czuk za czął wta jem -

ni czać w spra wy kon spi ra cyj ne star sze go sy na, 16-let nie go Ry szar da.

Rów no cze śnie chło pak pod jął w 1941 r. na ukę w II kla sie Szko ły

Han dlo wej w Sie dl cach, gdzie za miesz kał na stan cji. Nie trwa ło to

dłu go. We wrze śniu te goż ro ku Niem cy za bra li go na ro bo ty przy mu -

so we do Re ichu, ale w War sza wie uciekł z trans por tu. Po zo stał w sto -

li cy, ukry wa jąc się u krew nych. Uczył się na taj nych kom ple tach

przy Li ceum im. S. Ba to re go i zo stał za przy się żo ny do AK pod pseu -

do ni mem „Gra nit”. Prze szedł szy pod cho rą żów kę, zo stał skie ro wa ny

do ro dzin nej miej sco wo ści (spra wa uciecz ki z trans por tu przy ci chła).

Zo stał za stęp cą oj ca i in struk to rem szko leń bo jo wych w re jo nie 

sar nac kim. „So bie tyl ko zna ny mi ka na ła mi zdo by wał broń (...)” – za -

pa mię tał je go brat. Po aresz to wa niach

w do wódz twie re jo nu, po szu ki wa ny przez

ge sta po, mu siał się ukry wać.

Na jed nej z od praw do wód czych re jo nu

w 1943 ro ku Mi ko łaj Pie tru czuk za przy -

siągł do AK i młod sze go sy na. Zyg munt

An drzej ob rał so bie pseu do nim „An dzik”

– miał wów czas 15 lat (na zdjęciu obok).

„(...) zna łem do sko na le oko li ce i jej

miesz kań ców, po sia da łem zna jo mość ję zy -

ka nie miec kie go (...) po ru sza nie się w te -

re nie pa tro lo wa nym przez straż gra nicz ną

oku pan ta mło de go chłop ca bu dzi ło mniej sze po dej rze nie ani że li oso -

by do ro słej. Do przy dzie lo nych mi za tem za dań na le ża ło do star cza -

nie pla ców kom i po szcze gól nym człon kom or ga ni za cji w ob rę bie

nad bu żań skich wsi: pod ziem nej pra sy, roz ka zów, mel dun ków, ostrze -

żeń przed za gra ża ją cy mi ze stro ny oku pan ta ak cja mi itp. oraz prze -

cho wy wa nie i utrzy my wa nie w go to wo ści bo jo wej bro ni (...), w tym

ewa ku owa nie jej z te re nu za bu do wań w przy pad ku za gro że nia.

Do ak cji za czep nych prze ciw ko oku pan to wi (...) ze wzglę du na mło -

dy wiek nie by łem do pusz cza ny (...)” – wspo mi nał w za pi skach.

Gdy zbli ży ła się li nia fron tu, do szedł ko lej ny obo wią zek – ob ser -

wa cja trans por tów idą cych na Wschód. Nie kie dy po ma gał też bra tu

w zdo by wa niu sprzę tu – np. uda ło im się wraz z ko le gą z gru py pod -

wę dzić wy co fu ją cym się Niem com mo to cykl.

NIE WY PAŁ V -2
Naj cie kaw szym wo jen nym epi zo dem „An dzi ka” był jed nak udział

w wy do by ciu nie wy pa łu V -2. Od kwiet nia do czerw ca 1944 ro ku brał

udział w ob ser wa cji po li go nu ra kie to we go nie opo dal Sar nak, a tak że

w zbie ra niu czę ści ro ze rwa nych ra kiet, nim uczy ni li to Niem cy. V -2,

któ ra spa dła 20 ma ja, za ry ła się w nad bu żań skie mo kra dła i nie wy bu -

chła. Przed hi tle row ca mi na miej sce przy by li par ty zan ci z 22. pp AK,

w tym kom pa nii „Ki ta”, któ rzy za ma sko wa li ra kie tę, by wy wieźć ją

no cą. Mi mo po cząt ko wych trud no ści uda ło się, przy po mo cy miej sco -

wych miesz kań ców, roz po ło wić ra kie tę i dwo ma za przę ga mi prze -

wieźć do kry jów ki w po bli skiej Ko lo nii Ho łow czy ce. Pięć dni

póź niej V -2 by ła w An glii.

„(...) bra łem (...) udział w za ma sko wa niu i wy do by ciu (...) nie wy -

pa łu ra kie ty V -2, do star cza jąc (...) bę dą ce na wy po sa że niu na sze go

mły na urzą dze nia słu żą ce do jej wy do by cia, tj. li ny, łań cu chy, pod no -

śni ki, ze sta wy klu czy itp., peł niąc dzia ła nia osło no we w trak cie jej

wy do by wa nia oraz za cie ra jąc śla dy po prze pro wa dzo nej ak cji” – za pi -

sał po pół wie ku „An dzik”. Sy no wi i cór kom po ka zy wał miej sce,

gdzie spa dła V -2, ale szcze gó łów swo je go uczest nic twa nie zdra dził.

„WY ZWO LE NIE”
Zgod nie z wy tycz ny mi pla nu „Bu rza” od dzia ły par ty zanc kie wy cho -

dzi ły z la sów, zaj mu jąc opusz czo ny przez Niem ców te ren przed

Ro sja na mi. Ci po ja wi li się w oko li cach Buż ki w lip cu 1944 r. Od dzia -

ły bo jo we po szły da lej, po zo sta ło 30 „boj ców” w ko men dan tu rze woj -

sko wej w Sar na kach. Po cząt ko wo wszyst ko ukła da ło się w mia rę

nor mal nie. Mi ko łaj Pie tru czuk za cho wał ostroż ność, nie chcąc ujaw -

niać Pla ców ki Buż ka ani zda wać na we zwa nie no wych władz po sia -

da nej przez pod ko mend nych bro ni.

Po wy bu chu po wsta nia war szaw skie go gru pa ze wsi Kóz ki i „Gra -

nit” skie ro wa ni zo sta li do, kon cen tru ją cych się ko ło Bia łej Pod la skiej,

od dzia łów, któ re mia ły iść na po moc sto li cy. Tu po raz pierw szy prze -

ko na li się o praw dzi wych in ten cjach „so jusz ni ka”. Od dzia ły zo sta ły

oto czo ne i na kil ka dni in ter no wa ne. Jesz cze tym ra zem pusz czo no

lu dzi wol no.

Prawie dwa mie siące póź niej mia ła jed nak miej sce pierw sza fa la

aresz to wań akow ców przez NKWD, w tym trzech z Pla ców ki Buż ka

(prze wie zio no ich w głąb ZSRR; dwóch wró ci ło po trzech la tach, je -

den nie wy trzy mał tru dów de por ta cji). Za wi ta no i do do mu Pie tru -

czu ków. Oj ca ze star szym sy nem nie by ło; młod szy oca lał

przy pad kiem – w do mu był aku rat zna jo my, ma ją cy sy na w tym sa -

mym wie ku, co Zyg munt Pie tru czuk. Ro sja nie nie zna leź li żad nych

do ku men tów toż sa mo ści chłop ca i da li się na brać, że „An dzik” to

syn zna jo me go.

Oj ciec i chłop cy nie mo gli jed nak po ja wić się w do mu. „Sta wiń ski”

ukrył się u za przy jaź nio nej ro dzi ny Lu cja na Bog da niu ka w Rze wusz -

kach, a „An dzik” u ro dzi ny ze stro ny mat ki w Chłop ko wie. „Gra nit”

do łą czył do po wsta łe go w tam tym cza sie od dzia łu „Mło ta”, czy li kpt.

Wła dy sła wa Łu ka siu ka (in ne pseu do ni my: „Gra wicz”, „Ole śnic ki”).

Nie trwa ło to dłu go, od dział czer wo no ar mi stów zo stał w za sadz ce

do szczęt nie roz bi ty (praw do po dob nie przez „Mło ta” lub za pusz cza -

ją ce go się w tam te re jo ny „Łu pasz kę”), ko men dan tu rę zli kwi do wa -

no. Pie tru czu ko wie mo gli wró cić do do mu.

„SWOI” W AK CJI
Krót ko by ło spo ko ju, po Ro sja nach przy szło UB. Ro da cy by li mniej

po błaż li wi. W dru giej po ło wie lip ca 1945 ro ku „An dzi ka” wraz z mat -

ką (oj ca zno wu nie by ło w do mu, brat po zo sta wał w le sie) aresz to wa -

no i prze wie zio no do szta bu I Dy wi zji im. T. Ko ściusz ki w Sie dl cach,

gdzie wię zio no ich przez mie siąc. 

Prze słu chu ją cych in te re so wa ły struk tu ry Re jo nu Sar nac kie go AK;

nie wy cią gnę li nic. Uwol ni li aresz to wa nych jed nak do pie ro po przed -

sta wie niu przez oj ca oświad cze nia, że o ile „An dzik” po ma gał 

pod zie miu pod czas woj ny, o ty le te raz nie ma nic wspól ne go z kon -

spi ra cją i po pod pi sa niu zo bo wią za nia, że Mi ko łaj Pie tru czuk – ja ko

opie kun nie let nie go – do pil nu je, by syn nie wią zał się z ugru po wa -

nia mi an ty rzą do wy mi. Dru gim wa run kiem by ło ujaw nie nie się „Gra -

ni ta”, co też na stą pi ło. Obie ca no mu bez kar ność, ale nie wie rząc

w nią, Ry szard Pie tru czuk umknął na Zie mie Od zy ska ne i za szył się

tam.

Miał ra cję. 13 stycz nia 1946 r. „An dzik” tra fił za kra ty UB dru gi raz

– tym ra zem już ja ko peł no let ni, i tym ra zem wraz z oj cem. Cho dzi -

ło o kon tak ty z od dzia łem „Mło ta” i udzie la ną mu po moc. Na „An -

dzi ku” cią żył do dat ko wy za rzut nie le gal ne go po sia da nia bro ni

(w rze czy wi sto ści były to pi sto let spor to wy, któ ry po ży czył ko le dze,

i zde ze lo wa ny ka ra bin wy rzu co ny do rze ki na chwi lę przed prze szu -

ka niem schow ka w trak cie jed nej z licz nych re wi zji w ich do mu). 

UB mia ło do brych ka pu siów. Choć Pla ców ka Buż ka zo sta ła ofi cjal -

nie roz for mo wa na, Mi ko łaj Pie tru czuk nie za prze stał kon spi ro wa nia.

Czę stym go ściem u nie go by wał Edward Gre gor czuk, ps. „Bo na wen -

tu ra”, de le gat „Mło ta” na oko li ce Sar nak. W cza sie prze mar szów 

od dział „Mło ta” nie jed no krot nie ko rzy stał z noc le gów, re gu lar nie 

za opa try wał się w żyw ność, a cza sem i broń. W cza sie jed nej z wi zyt

„Mło ta” Mi ko łaj Pie tru czuk przed sta wił mu młod sze go sy na, 

któ ry oso bi ście wrę czył do wód cy od dzia łu pi sto let ma szy no wy 
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schme is ser – jed ną z kil ku sztuk bro ni prze ka za nej przez bra ci an ty -

ko mu ni stycz ne mu pod zie miu (3 nie miec kie kbk; 4 pi sto le ty ma szy -

no we: bry tyj ski sten, ro syj ska pe pe sza, nie miec kie schme is ser

i StG. 44, czy li pier wo wzór ka łasz ni ko wa – rzad kość na wet w Wehr-

mach cie, a co do pie ro w od dzia łach par ty zanc kich; 1 nie miec ki rkm

oraz pi sto let).

Oj ca i sy na chcia no naj pierw zmięk czyć zwy kłym bi ciem. „An dzik”

szcze gól nie ze zło ścił prze słu chu ją ce go go kpt. „Lut ka” (był to raczej

pseu do nim, nie na zwi sko) iro nicz ną od po wie dzią, że nie zna ni ko go

o tak rzad kim imie niu, jak Bo na wen tu ra, ale na po tkał je w książ ce

„Ta jem ni cza wy spa”. W tym cza sie, aresz to wa ny wcze śniej, ska to wa -

ny „Bo na wen tu ra” sie dział tuż za nim. Skon fron to wa no go z nim, tak

jak wcze śniej oj ca. I tym ra zem bez sku tecz nie. Póź niej przez trzy dni

i no ce we trzech – obaj Pie tru czu ko wie i „Bo na wen tu ra” – sie dzie li

na od kry tej pa ce cię ża rów ki na środ ku po dwór ca pla ców ki UB, pil no -

wa ni przez straż ni ków z od bez pie czo ną bro nią. Mie li być przy nę tą

na „Mło ta”.

W tym cza sie „An dzi ka” za bra no na prze słu cha nie w spra wie bro -

ni. Po cząt ko wo nie przy zna wał się, ale wi dząc, że UB ma do brą orien -

ta cję, po sta no wił grać ina czej – przy znać się, ale tak mo dy fi ku jąc

fak ty i da ty, by trop ury wał się na nim, a je mu sa me mu nie gro zi ła od -

po wie dzial ność kar na. Wie rzył, że mo że się udać. Na za koń cze nie

prze słu cha nia usły szał roz kaz kpt. „Lut ka”, by war tow nik wy pro wa -

dził go za ogro dze nie i roz strze lał. Żoł nierz wy pro wa dzić wy pro wa -

dził, ka zał się od wró cić, a gdy chło pak nie chciał wy ko nać po le ce nia,

mó wiąc, by strze lał mu w oczy, za re pe to wał pe pe szę, ale po chwi li 

za bez pie czył. Po wie dział, że ka pi tan nie mo że je mu, żoł nie rzo wi, 

wy dać ta kie go roz ka zu i sam mo że so bie roz strze li wać, jak chce. 

„An dzik” po now nie tra fił na pa kę cię ża rów ki, do oj ca i „Bo na wen-

tu ry”.

Jesz cze po pół wie ku Zyg munt Pie tru czuk za sta na wiał się, czy żoł -

nierz nie chciał mor do wać, czy by ła to tyl ko ko lej na pró ba za stra sze -

nia. Ra czej ta dru ga wer sja by ła bliż sza praw dzie – prze cież nie

o zde ze lo wa ną broń szło, lecz o „Mło ta” i „Bo na wen tu rę”. W ten spo -

sób pró bo wa no zła mać oj ca, wie dział wię cej niż syn.

Na stęp ne go dnia cze ka ła go jesz cze wi zy ta w do mu i 2-go dzin ne

bro dze nie po szy ję w wy rą ba nej prze rę bli w ce lu zna le zie nia wy rzu -

co ne go ka ra bi nu (wy ra to wa ła go mat ka, któ ra przedar ła się przez 

za dzi wio nych żoł nie rzy UB i po pro stu wy rwa ła go z wo dy). Przy wie -

zio no go z po wro tem na prze słu cha nie, po czym po now nie zna lazł

się obok oj ca i „Bo na wen tu ry”.

Gdy za sadz ka się nie uda ła, więź nio wie zo sta li prze wie zie ni do sie -

dzi by UB w Sie dl cach. W nie ogrze wa nej piw ni cy, ma jąc do dys po zy -

cji tyl ko kurt kę oj ca (świą tecz ny ko żuch mat ki, któ ry Zyg munt zdo łał

za brać z domu po przy mu so wej „ką pie li”, zra bo wa li ubow cy), Pie -

tru czu ko wie spę dzi li jesz cze trzy ty go dnie. W koń cu scho ro wa ni (na -

stęp stwa bę dą od zy wać się u obu do koń ca ży cia), ale ży wi wró ci li

do do mu. 

Zma sa kro wa ne go „Bo na wen tu rę” zna le zio no po kil ku dniach przy

dro dze – „za mor do wa ne go przez re ak cyj ne ban dy”, jak gło si ła ofi cjal -

na wer sja.

MIL CZE NIE
Bo ją cy się ko lej nych re pre sji, skłó ce ni z miesz kań ca mi Buż ki, któ rzy

za pa li li się do wal ki z „ku łac twem” i ocze ki wa li, że mły narz bę dzie

spła cać za ca łą wieś usta no wio ny przez wła dze kon tyn gent żyw no ści,

mę cze ni ko lej ny mi do no sa mi, Pie tru czu ko wie sprze da li w 1947 ro ku

go spo dar stwo i prze nie śli się do Te re spo la. To by ło je dy ne wyj ście –

dal sza wal ka do pro wa dzi ła by tylko do za gła dy ro dzi ny.

Mi ko łaj Pie tru czuk nie za znał jed nak spo ko ju.

– Dzia dek już po prze nie sie niu się do Te re spo la zo stał aresz to wa -

ny, wy da je mi się, że pod moc no na cią ga nym za rzu tem sa bo ta żu, gdyż

zwol nio no go pod czas amne stii więź niów po li tycz nych w 1956 r. –

mó wi Zu zan na. – Nie mo gę wy klu czyć, że an ga żo wał się w dzia łal -

ność opo zy cyj ną, gdyż pa mię tam z wcze sne go dzie ciń stwa, że przez

nasz dom prze wi ja li się róż ni księ ża, a Ko ściół wte dy sta no wił ośro -

dek opo ru.

„Sta wiń ski”, „Gra nit” i „An dzik” rzad ko mó wi li o prze szło ści.

– Chcia no uchro nić dzie ci przed an ga żo wa niem się w po li ty kę, za

co ro dzi na za pła ci ła wy so ką ce nę – oce nia Zu zan na.

Ko lej ne po ko le nie nie mia ło moż li wo ści szcze gó ło wo jej po znać.

Zyg munt do pie ro w 1991 ro ku spi sał ży cio ry sy bra ta (zmar łe go tra -

gicz nie w 1957 ro ku na sku tek za tru cia sub stan cja mi tok sycz ny mi

w Za kła dach Che micz nych w Oświę ci miu, w któ rych pra co wał)

i swój, a w 1998 ro ku po czy nił szer sze za pi ski w od po wie dzi na list

z py ta nia mi od Ja nu sza No wo siel skie go, au to ra książ ki „NSZ na

Pod la siu”. Przy pad kiem, w trak cie do mo wych po rząd ków, zo sta ły one

od na le zio ne przez naj star sze z dzie ci „An dzi ka”, nie ży ją ce go już 

An drze ja. Nie ste ty, wy glą da ją na nie do koń czo ne... �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. ar chi wum ro dzin ne, au tor

Pomnik na rynku w Sarnakach upamiętniający przechwycenie
niewybuchu V-2
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90’997 Małgorzata Drozd-Witek

Fragmenty – Policjanci Krzysztof Musiał

Wspomnienie Marek Kubski

Kiedy Ci´ znajd´ Ewelina Barbara Wrona

Z

Âw. Michał Archanioł 

Pouczona Renata Bieliƒska
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Bez tytułu Bo˝ena Baranowska

Zapomniana szar˝a Policji – Husynne 24.09.1939 Stanisław Eugeniusz Bodes
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Wer ni saż i au kcja wpi sa ły się w rocz ni co we ob cho dy 90. rocz ni cy

po wo ła nia Po li cji Pań stwo wej. W tym ro ku ob cho dzo ne jest rów nież

dzie się cio le cie ple ne rów ma lar skich, or ga ni zo wa nych przez śro do -

wi sko po li cyj ne. �

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor

Z ostat niej chwi li:
16 li sto pa da Fun da cja Dzie ciom „Zdą żyć z Po mo cą”, któ ra za dba -

ła wcze śniej m.in. o wy da nie ka ta lo gu z wy sta wy, prze ka za ła swo ją

część pie nię dzy z aukcji Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po

Poległych Policjantach.
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Pol iceArt
’09

Ponad 21 tys. zł zebrano na aukcji obrazów i rzeźb,
zaprezentowanych na wernisażu PoliceArt ’09
w warszawskiej Królikarni. Pieniądze trafią
do podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach i Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 

7 li sto pa da br. w Mu zeum Na ro do wym – Mu zeum Rzeź by

im. Xawerego Du ni kow skie go ko men dant głów ny Po li cji 

gen. insp. An drzej Ma te juk otwo rzył wy sta wę „Po li cja w ma lar -

stwie, gra fi ce i ry sun ku – Po li ceArt ’09”. Zgro ma dzo no na niej 142

pra ce, prze ka za ne przez 118 ar ty stów. Naj licz niej sze by ły pej za że,

bę dą ce efek tem ple ne rów ma lar skich or ga ni zo wa nych przez śro do -

wi sko po li cyj ne. Oprócz dzieł ma lar skich moż na by ło po dzi wiać 

tak że rzeź by, pła sko rzeź by i ar ty stycz ne fo to gra fie. Po nad 40 dzieł

stwo rzy li ar ty ści pro fe sjo nal ni, ab sol wen ci pol skich i za gra nicz nych

aka de mii sztuk pięk nych. Du ża część prac wy szła spod rę ki po li cjan -

tów, pra cow ni ków cy wil nych Po li cji bądź osób zwią za nych ze śro do -

wi skiem mun du ro wym, dla któ rych twór czość ar ty stycz na sta ła się

ży cio wą pa sją i spo so bem na wy ra że nie uczuć i emo cji. Te ma ty ka 

by ła naj róż niej sza, po nad dwa dzie ścia prac na wią zy wa ło do pro ble -

ma ty ki po li cyj nej, choć czę sto w spo sób bar dzo do wol ny. 

Pod czas uro czy sto ści w pa ła cu w Kró li kar ni ge ne rał An drzej Ma te -

juk wrę czył sta tu et kę FOR TI TER ET REC TE (męż nie i spra wie -

dli wie) za ło ży cie lo wi i pre ze so wi Fun da cji Dzie ciom „Zdą żyć

z Po mo cą” Sta ni sła wo wi Ko wal skie mu (na zdjęciu powyżej). De cy -

zję o przy zna niu wy róż nie nia pod ję ła 15 lip ca br. ka pi tu ła na gro dy

w skła dzie: prof. Re gi na Renz – rek tor Uni wer sy te tu im. Ja na Ko -

cha now skie go w Kiel cach, prof. Zbi gniew Ju dyc ki z KGP, Le szek

Szre der – pre zes Sto wa rzy sze nia Ge ne ra łów Po li cji RP, prof. Piotr

Ma jer z WSPol. w Szczyt nie i ks. prof. Wła dy sław Za ręb czan z Pa pie -

skiej Kon gre ga cji Ewan ge li za cji Na ro dów. Fun da cja zo sta ła uho no -

ro wa na za współ pra cę z Po li cją i po moc w re ha bi li ta cji dzie ci z ro dzin

po li cyj nych. 
Na stoisku aukcyjnym przez godzinę można było licytować
eksponowane prace

Na pierwszym planie rzeźby Edmunda Szpanowskiego
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Ten te le fon 
ma już rok

116 111 to nu mer Te -

le fo nu Za ufa nia dla

Dzie ci i Mło dzie ży, któ -

ry dzia ła już po nad rok. –

Od 6 li sto pa da 2008 do

6 li sto pa da 2009 ro ku

ode bra li śmy po nad 85 ty się cy te le fo nów –

mó wi ko or dy na tor Lu cy na Ki ciń ska.

Z ini cja ty wy Ko mi sji Eu ro pej skiej te le fo -

ny za ufa nia dla dzie ci o nu me rze 116 111 po -

wsta ją we wszyst kich kra jach UE. W Pol sce,

pią tym kra ju Unii, w któ rym uru cho mio no

nu mer, usłu gę re ali zu je Fun da cja Dzie ci Ni -

czy je, a part ne rem tech no lo gicz nym i głów -

nym spon so rem 116 111 jest fir ma Po l-

kom tel SA. Dzia ła nie te le fo nu 116 111 

jest współ fi nan so wa ne przez Mi ni ster stwo

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji. Pa tro -

nat nad te le fo nem ob ję ło Mi ni ster stwo Edu -

ka cji Na ro do wej.

W sy tu acjach bez po śred nie go za gro że nia

ży cia lub zdro wia dzwo nią cej oso by dzia ła

Po ro zu mie nie w spra wie współ pra cy jed no -

stek or ga ni za cyj nych Po li cji i Fun da cji 

Dzie ci Ni czy je na rzecz spraw nej ob słu gi

„Ogól no pol skie go Te le fo nu Za ufa nia dla

Dzie ci 116 111”. W cią gu 12 mie się cy 

dzia ła nia te le fo nu 116 111 kon sul tan ci za ini -

cjo wa li 39 in ter wen cji

po li cyj nych.

– W imie niu kie row -

nic twa i pra cow ni ków

Fun da cji Dzie ci Ni czy je

– mó wi Lu cy na Ki ciń ska – skła dam po dzię -

ko wa nia wszyst kim po li cjan tom za wzo ro wą

współ pra cę i za ogrom ne za an ga żo wa nie

funk cjo na riu szy w roz po wszech nia nie wie -

dzy na te mat nu me ru 116 111 wśród dzie ci

i mło dzie ży. 

Po za te le fo nem, czyn nym od po nie dział -

ku do piąt ku w go dzi nach od 12 do 20, działa

też stro na www.116111.pl, któ ra umoż li wia

za da nie ano ni mo we go py ta nia kon sul tan -

tom 116 111. Tą dro gą do spe cja li stów Fun -

da cji Dzie ci Ni czy je tra fi ło bli sko 2000

wia do mo ści. �

Dni prze ciw prze mo cy 
wo bec ko biet

Do 10 grud nia br. trwa kam pa nia „16 dni

prze ciw prze mo cy wo bec ko biet”. To część

mię dzy na ro do wej kam pa nii „16 dni ak cji

prze ciw ko prze mo cy ze wzglę du na płeć”,

w któ rą włą cza się fun da cja Cen trum Praw

Ko biet i in ne or ga ni za cje oraz in sty tu cje,

wśród nich Po li cja. 

Ko men dant głów ny Po li cji jest jed nym

z pa tro nów IX Try bu na łu do spraw Prze mo -

cy wo bec Ko biet, któ ry fun da cja CPK za po -

wie dzia ła na 30 li sto pa da br. w Są dzie

Okrę go wym w War sza wie. Te mat wio dą cy

te go rocz ne go Try bu na łu to za bój stwa ko biet

– ofiar prze mo cy, oraz ko biet – ofiar prze mo -

cy, któ re za bi ły w obro nie wła snej. Celem

IX Try bu na łu jest kon ty nu acja de ba ty 

na te mat zmian praw nych i in sty tu cjo nal -

nych, któ re po zwo lą na sku tecz ne prze ciw -

dzia ła nie i zwal cza nie prze mo cy wo bec 

ko biet. 

Wię cej o kam pa nii i try bu na le na stro nie

Biu ra Pre wen cji KGP. �

Ko cham, nie bi ję
„Każ de dziec ko ma pra wo być szczę śli we”

– to mot to to wa rzy szą ce kam pa nii Fun da cji

KCK, któ rej jed nym z part ne rów jest Ko men -

da Głów na Po li cji. Przez ostat nie trzy mie sią -

ce z bil l bo ar dów w ca łej Pol sce pa trzy li na nas

uśmiech nię ci ce le bry ci tu lą cy swo je po cie chy. 

Ko cham. Nie bi ję. Ko cham. Nie krzy czę. 

Ko cham. Re agu ję. Ko cham. Mam czas – 

mó wi li z pla ka tów i ekra nów. Nu mer in fo li nii:

0 801 109 801 dzię ki kam pa nii wpi sał się w kra -

jo braz na szych ulic. Przez trzy mie sią ce te le fon

o tym nu me rze za dzwo nił oko ło 250 ra zy. 

W grud niu nie bę dzie już kam pa nii w

me diach, z ulic znik ną bil l bo ar dy. Ale te le fon 

bę dzie dzia łał ca ły rok. Każ dy, kto wie

o krzyw dzie dziec ka, mo że i po wi nien tam za -

dzwo nić. �

IF 
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Sznu pek ra dzi 
Nie co dzien na kon fe ren cja pra so wa od by ła się 17 li sto pa -

da br. w jed nej z ka to wic kich pod sta wó wek: Wy dział Ru chu

Dro go we go ślą skiej KWP za pre zen to wał młod szym uczniom

swój film pt. „Sznu pek ra dzi, jak być bez piecz nym na dro -

dze”. Skie ro wa ną do dzie ci w wie ku przed szkol nym i szkol -

nym (kla sy I –III) baj kę opo wia da pio sen kar ka Maj ka

Je żow ska, a głów ny mi bo ha te ra mi są ma lu chy w wie ku od 3

do 11 lat. Do dat ko wa atrak cja fil mu to in te rak tyw na na uka

ukła du cho re ogra ficz ne go po ka zy wa ne go pod czas se an su

i po stać Sznup ka, ma skot ki ślą skiej po li cji, któ ry opo wia da

dzie ciom, jak bez piecz nie po ru szać się po uli cy.

Przy go to wa nie fil mu trwa ło oko ło dwóch mie się cy. To je -

den z ele men tów pro wa dzo nej przez ślą ski gar ni zon kam pa -

nii „2009 – rok pie sze go”. Na kład pły ty wy no si 30 tys.

eg zem pla rzy i bę dzie dys try bu owa ny do wszyst kich przed -

szko li, szkół i do mów dziec ka wo je wódz twa ślą skie go oraz,

za po śred nic twem Ko men dy Głów nej Po li cji i ko mend wo je -

wódz kich, do pla có wek oświa to wych w ca łym kra ju. Po nad -

to wspól nie z ku ra to rium oświa ty opra co wa ny zo sta nie

kon spekt dla na uczy cie li z wy ko rzy sta niem te go ma te ria łu

edu ka cyj ne go. �

AW
zdj. KWP w Ka to wi cach
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– Puść mnie, nic nie mam! Tylko różaniec
i klucze – 84-letnia Zofia Przybysz próbowała
szarpać się z bandytą, ale ten jednym
ruchem wyrwał jej torebkę i z całej siły
pchnął starszą panią na ziemię. – Ratunku!,
Ratunku! – krzyczała. Z pomocą ruszyli jej
trzej nastolatkowie. 

Był 16 paź dzier ni ka, tro chę po go dzi nie 18. Pa ni

Zo fia wy szła z ko ścio ła. Do do mu mo gła iść

na dwa spo so by – na skró ty, ciem ną ulicz ką mię -

dzy blo ka mi, al bo dłuż szą, ale oświe tlo ną dro gą na oko -

ło. Za sta na wia jąc się, któ rą wy brać, prze szła na dru gą

stro nę uli cy. Tam ją do padł. Wiel ki był, w ta kiej ciem -

nej kurt ce. Za czął szar pać, cią gnął w stro nę ulicz ki. 

Po pchnął, ude rzył, prze wró cił na zie mię. Z rąk wy rwał

to reb kę. Pa ni Zo fia krzy cza ła, ale mi mo że pod ko ścio -

łem sta ło spo ro lu dzi, nikt nie re ago wał. 

– Gdy by nie ci mło dzi, kto wie, jak by to się skoń czy -

ło. Mógł się wściec, że nic nie mam, żad nych pie nię dzy

i jesz cze mnie za to za bić – mó wi. 
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Zrobiliśmy, 
co należało

Na zdjęciu Pani Zofia
Przybysz
z chłopcami.
Oprócz listów
gratulacyjnych
chłopcy dostali
od burmistrza
odtwarzacze MP4,
a od komendanta
książki i kuferki pełne
słodyczy

NA RA TU NEK
– Sta łem przed bra mą ko ścio ła i cze ka łem na Ad ria na.

Gdy wy szedł, sta li śmy ra zem i za sta na wia li śmy się,

gdzie iść, co ro bić – opo wia da 16-let ni Ma ciej. 

– Na gle usły sze li śmy, że chło pa ki wo ła ją po mo cy –

do da je 15-let ni Ad rian. – Sły sze li, jak ta pa ni krzy cza -

ła, ale ba li się po dejść.

– Więc po de szli śmy we dwóch, wy rwa li śmy mu to -

reb kę i od da li śmy tej pa ni – Ma ciej opo wia da tak, jak -

by nie by ło się czym chwa lić. – Zro bi li śmy, co na le ża ło.

We dwóch po bie gli za ra bu siem, któ ry pró bo wał ucie -

kać. Tro chę się wy ry wał, sta wiał opór, ale da li mu ra dę. 

– Wca le nie był ta ki wiel ki. Tyl ko kurt ka go po sze rza -

ła – mó wią.

Po zo sta li ko le dzy za opie ko wa li się w tym cza sie pa -

nią Zo fią. By ła w szo ku. Prze stra szo na. Ca ła roz dy go ta -

na. Głos wiązł jej w gar dle. Sła by, pi skli wy głos mia ła,

pa mię ta ją chło pa ki.

– I co da lej? – pa trzy li po so bie, gdy już do rwa li ban -

dy tę.

W SZO KU
Ma ciek i Ad rian nie ko niecz nie lu bią po li cję, więc nie

rwa li się, że by dzwo nić po mun du ro wych. Ktoś za pro -

po no wał, że mo gą mu sa mi łomot spu ścić, ale to też im

się nie po do ba ło. 

– Jak chcesz go bić, two ja spra wa. Ja nie chcę mieć

z tym nic wspól ne go – mó wił Ma ciej.

Osta tecz nie po po li cję za dzwo nił ich ko le ga Piotr.

Pierw szy przy je chał dziel ni co wy. Bły ska wicz nie. Za raz

po tem pa trol. Naj dłu żej cze ka li na ka ret kę. By ła

po oko ło 10 mi nu tach.

Na szczę ście pa ni Zo fii nic po waż ne go się nie sta ło.

Od si nia ków i krwia ków na no gach i rę kach gor sze były

lęk i szok. 

– Ma ma by ła w ta kim sta nie, że nie pa mię ta ła, któ -

re go dnia się uro dzi ła – mó wi jej cór ka Ma ria.

– Cięż ka by ła z nią roz mo wa. I dłu ga. Du żo cier pli -

wo ści wymagała – do da je mł. asp. Ja cek Ka sprzyc ki

z go sty niń skiej ko men dy.

NO TO WA NY
Naj trud niej by ło mu usta lić, co się wy da rzy ło. Po ko -

lei, pre cy zyj nie.

– Dwie, trzy go dzi ny sie dzia łem z pa nią Zo fią w ko -

men dzie, roz ma wia łem i pró bo wa łem uło żyć tę ukła -
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dan kę. Ale bab cia by ła w ta kim szo ku, że wie lu rze czy

nie pa mię ta ła. Na przy kład, czy ten ło buz ją ude rzył –

opo wia da Ja cek Ka sprzyc ki.

Dla te go jak naj szyb ciej trze ba by ło prze słu chać

wszyst kich świad ków, w tym chło pa ków. Do Mać ka wy -

słał jed ne go z po li cjan tów. Z Ad ria nem roz ma wiał pro -

ku ra tor. 

– Wszyst ko mu po wie dzia łem, jak to wy glą da ło od po -

cząt ku do koń ca – mó wi 15-let ni Ad rian.

Po dob nie Ma ciek: – Oko ło 21.00 przy je chał do nas

do do mu pan z po li cji. Ja mó wi łem, on spi sy wał, ma ma

spa ła. 

Róż ni ca by ła jed na. Ad rian po chwa lił się ma mie zła -

pa niem ban dy ty. Ma ciek nie pi snął sło wa. Dla te go, gdy

je go mat ka na gle się obu dzi ła, z prze ra że niem pa trzy ła

na sy na i po li cjan ta.

– Syn nic nie zro bił. Do brze się za cho wał – uspo ko ił

ją po li cjant.

– Szcze rze po wiem, że ja też by łem w szo ku, jak się

do wie dzia łem, że jed nym z tych chło pa ków jest Ma ciek

– mó wi Ka sprzyc ki. – Bo on no to wa ny jest u nas. Zna -

my go z in ter wen cji. Zdzi wi ło mnie, że sta nął w obro nie

star szej ko bie ty. 

Ka sprzyc ki był pierw szym, któ ry po wie dział, że chło -

pa kom, na wet Mać ko wi, na le ży się list gra tu la cyj ny. Ty -

dzień póź niej w Urzę dzie Mia sta zor ga ni zo wa no

spo tka nie. By li chłop cy, ich ro dzi ce, dy rek to rzy szkół,

pa ni Zo fia z cór ką, bur mistrz i ko men dant go sty niń skiej

po li cji.

GRA TU LA CJE I PO DZIĘ KO WA NIA
– Nie ba li ście się? – py ta li dzien ni ka rze pod czas uro -

czy sto ści zor ga ni zo wa nej na cześć mło dych bo ha te rów.

– No… strach był… – od po wia da li Ma ciek i Ad rian.

– A nie my śle li ście, że ry zy ku je cie wła sne ży cie?

– Nie my śle li śmy… Nie za sta na wia li śmy się, czy on

ma nóż na przy kład…

– A gdy by jesz cze raz by ła ta ka sy tu acja, tak sa mo by -

ście się za cho wa li?

– A pan by nie po mógł?

Po tem przy szedł czas na po dzię ko wa nia i gra tu la cje.

Chłop com uści snę li dłoń bur mistrz mia sta Wło dzi -

mierz Śnie ci kow ski i ko men dant go sty niń skiej po li cji 

mł. insp. Zbi gniew Stroń ski.

– Jest to nie ba ga tel na spra wa, czyn bo ha ter ski mło -

dych lu dzi, któ rzy uję li ban dy tę – mó wił bur mistrz. 

– Je stem dum ny, że ma my taką mło dzież. To jest praw -

dzi wa po sta wa oby wa tel ska. 

– War ci są naj wyż szej oce ny. A ro dzi com chcę po dzię -

ko wać za mą dre wy cho wa nie dzie ci – do dał ko men dant,

zwra ca jąc się do ma tek chłop ców. 

Na ko niec głos za bra ły pa ni Zo fia i jej cór ka.

– Znam tych chło pa ków, miesz ka my na jed nym osie -

dlu. Ży cie mamy za wdzię czam wam, chłop cy – mó wi ła

Ma ria. – Sło wa nie wy ra żą te go, co czu ję.

– Bar dzo dzię ku ję, że zo sta łam oca lo na dzię ki tym

chłop com. Dzię ku ję – mó wi ła wzru szo na pa ni Zo fia. 

ARESZT
Za trzy ma ny męż czy zna oka zał się 27-let nim miesz kań -

cem gmi ny No wy Du ni nów. Był pi ja ny, miał 2,74 pro mi -

la al ko ho lu w or ga ni zmie. Pierw szą noc spę dził
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Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!

AKTUALNOŚCI

Działania PaT/M:
Przysucha, Łódź, Łomża

�

Pierwsza Ogólnopolska Wigilia Programu PaT
�

Ogólnopolska wystawa programu PaT „Wilanów 2009”
�

Certyfikat „Wspiera nas PaT” dla Przeglądu Sztuk Teatralnych 
w Sokołowie Podlaskim

Więcej na: www.policja.pl, www.pat.policja.gov.pl

Serdeczne ˝yczenia ciepłych, pogodnych i rodzinnych Êwiàt Bo˝ego Narodzenia 
wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i sympatykom programu 

oraz czytelnikom miesi´cznika „Policja 997” 
składa Impresariat PaT

Szkolenie ogólnopolskiego zespołu liderów programu PaT 
Supraśl  – 6-8.XI.2009

w po li cyj nym aresz cie. Na stęp ne go dnia sąd za sto so wał

wo bec nie go trzy mie sięcz ny areszt. 

– Mię dzy in ny mi na pod sta wie ze znań tych dwóch

chło pa ków. Zro bi li ka wał do brej ro bo ty – mó wi Ja cek

Ka sprzyc ki.

– War to jesz cze do dać jed no. Dzień wcze śniej Ad rian

był ra zem z kla są na przed sta wie niu or ga ni zo wa nym

w ra mach pro gra mu PaT, czy li Pro fi lak ty ka a Te atr –

mó wi pod kom. Zbi gniew Bar to siak, ofi cer pra so wy 

go sty niń skiej po li cji. – Był spek takl, by ła dys ku sja.

Spo tka nie do ty czy ło głów nie pro fi lak ty ki an ty nar ko -

ty ko wej, ale by ło i o od po wie dzial no ści oby wa tel skiej.

Gdy po tem roz ma wia łem z chło pa kiem, po wie dział

wprost, że nie by ło to bez zna cze nia, że coś mu zostało

w gło wie.

– No ja koś tak za dzia ła ło na in stynk cie – w roz mo wie

z na mi po twier dził Ad rian.

Chłop cy do sta li za pro sze nie ja ko go ście ho no ro wi

na V Przy sta nek PaT. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Pa weł Osta szew ski
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ZATRZYMANIE NA
GORĄCYM UCZYNKU?

Ochro na ła pie w su per mar ke cie
zło dzie ja, któ ry skradł rzecz war to -
ści po wy żej 250 zł. Przy jeż dża ją 
po li cjan ci z pa tro lów ki, od bie ra ją de -
li kwen ta, wy peł nia ją pro to kół za trzy -
ma nia. Czy mo gą uwzględ niać to
w swo ich sta ty sty kach za trzy mań
na go rą cym uczyn ku (bo tak ro bią,
a mo im zda niem nie po win no tak być
i nie po win no się te go li czyć do wy -
kry wal no ści wła snej)?

Oczy wi ście, nie ma my tu do czy nie nia

z za trzy ma niem na go rą cym uczyn ku,

a z oby wa tel skim uję ciem i prze ję ciem

tej oso by przez Po li cję i tak po win no to

być kwa li fi ko wa ne.

BEZ PEŁNEGO
ROZEZNANIA?

W par. 33 ust. 7 za rzą dze nie KGP
nr 1426 mó wi o oso bie, która „(...) nie
ma peł ne go ro ze zna nia (...)”. Cho dzi
o oso by upo śle dzo ne umy sło wo, 
cho re psy chicz nie czy mo że tak że o
czło wie ka, któ ry wy pił w knaj pie,
a w dro dze do do mu, w au to bu sie
noc nym, go okra dli i chce zło żyć za -
wia do mie nie o prze stęp stwie?

Wszyst kie wspo mnia ne przy pad ki 

mo gą wcho dzić w grę. Za rzą dzenie nie

pre cy zu je te go, bo też nie spo sób enu-

me ra tyw nie zde fi nio wać, w ja kich sy-

tu acjach czło wiek „nie ma peł ne go ro-

ze zna nia”. Naj czę ściej po li cjan ci ma ją

do czy nie nia z oso ba mi nie trzeź wy mi lub

pod wpły wem al ko ho lu, któ re są po -

krzyw dzo ny mi lub tak im się wy da je,

i praw do po dob nie o to cho dzi ło py ta ją ce -

mu. O tym, czy da na oso ba „mia ła ro ze -

zna nie”, czy też nie, tak na praw dę mo że

za de cy do wać do pie ro póź niej bie gły 

są do wy. Funk cjo na riusz in for mo wa ny

o prze stęp stwie, lub o zda rze niu mo gą -

cym być prze stęp stwem, roz strzy ga o

sta nie oso by zgod nie z wła sny mi spo -

strze że nia mi, do świad cze niem ży cio wym

i za wo do wym itd. Jed nym sło wem, bie -

rze to na swo je bar ki i, mó wiąc krót ko, ry -

zy ku je. Przy od mo wach by wa ją póź niej

skar gi na nie przy ję cie za wia do mie nia

o prze stęp stwie; by wa ją i nad gor li wi

prze ło że ni, któ rzy z te go po wo du wsz czy -

na ją nie uza sad nio ne po stę po wa nia dys cy -

pli nar ne. Tym cza sem za rzą dze nie KGP

nr 1426 sta no wi o moż li wo ści zło że nia za -

wia do mie nia o prze stęp stwie po usta niu

przy czyn, któ re za de cy do wa ły o wcze -

śniej szej nie moż no ści prze słu cha nia, czy -

li np. gdy al ko hol wy pa ru je, a oso ba na dal

bę dzie prze ko na na, że do szło do prze -

stęp stwa.

Zgło sze nie zda rze nia czy za wia do -
mie nie o prze stęp stwie?

Na le ży ko niecz nie pod kre ślić, że czym

in nym jest zgło sze nie zda rze nia, któ re

mo że być prze stęp stwem – in for ma cja,

być mo że bez kon se kwen cji, a czym in -

nym za wia do mie nia o prze stęp stwie –

ka te go ria praw na. War to tu za cy to wać

wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra -

cyj ne go w K. (ze wzglę du na ogra ni czo ną

ob ję tość mie sięcz ni ka przy ta cza my naj -

istot niej sze frag men ty, od sy ła jąc do ca ło -

ści orze cze nia za miesz czo ne go przez

WOJ RO MA na IFP – 17 str. postu o no -

wej in struk cji do cho dze nio wo -śled czej –

przyp. P.K.): 

„(...) bę dą cy pod wy raź nym wpły wem

al ko ho lu bar dzo pi ja ny, ma ją cy być po -

szko do wa nym tłu ma czył nie ja sno, że in -

ter we nio wał po stro nie bra ta bę dą ce go

z in nym męż czy zną w spo rze o dziew czy -

nę – oso ba ta mi mo we zwań nie sta wi ła

się na Po li cji i nie wy ka za ła żad ne go za in -

te re so wa nia pro wa dze niem po stę po -

wa nia prze ciw ko ko mu kol wiek. Kon tro -

lu ją cy za rzu ci li skar żą ce mu (po li cjan to wi

– przyp. P.K.) nie pra wi dło we pod ję cie

de cy zji koń czą cej po stę po wa nie ma ją cej

wy raz w ad no ta cji OZ (osta tecz nie za -

koń czo na) za miast ich zda niem wy da nia

for mal ne go roz strzy gnię cia pro ce so we go. 

Na tle ta kich spraw or ga ny obu in stan -

cji bez kry tycz nie przy ję ły sta no wi sko

kon tro lu ją cych, wsz czy na jąc po stę po wa -

nie dys cy pli nar ne prze ciw ko X (per so na -

liów nie ujaw nia my – przyp. P.K.),

uzna jąc jego wi nę i stwier dza jąc w uza -

sad nie niach sprzecz ność w prze pi sach za -

rzą dze nia nr 1426 KGP lub sprzecz ność

prze pi sów te go za rzą dze nia z prze pi sa mi

ko dek su po stę po wa nia kar ne go. 

Zda niem Wo je wódz kie go Są du Ad mi -

ni stra cyj ne go w K. – żad na sprzecz ność

nie wy stę pu je ani w prze pi sach sa me go

za rzą dze nia nr 1426 KGP (jak wska zu je

to or gan I in stan cji), ani prze pi sów te go

za rzą dze nia z prze pi sa mi ko dek su po stę -

po wa nia kar ne go (jak wska zu je or -

gan II in stan cji). 

Sąd zwra ca uwa gę, że Za rzą dze nie

nr 1426 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

z 23 grud nia 2004 ro ku w spra wie me to -

dy ki wy ko ny wa nia czyn no ści do cho dze -

nio wo -śled czych przez służ by po li cyj ne

wy zna czo ne do wy kry wa nia prze stępstw

i ści ga nia ich spraw ców (Dz.Urz. KGP

z 2005 ro ku, nr 1, poz. 1) wy da ne jest

w opar ciu o de le ga cję usta wo wą art. 7

ust. 1 pkt 2 usta wy z 6 kwiet nia 1990 

ro ku o Po li cji: 

Art. 7.1. Ko men dant Głów ny Po li cji
okre śla: (...) 

2) me to dy i for my wy ko ny wa nia za dań
przez po szcze gól ne służ by po li cyj ne, w za -
kre sie nie ob ję tym in ny mi prze pi sa mi wy da -
ny mi na pod sta wie usta wy.

Po wyż sze za rzą dze nie nr 1426 Ko men -

dan ta Głów ne go Po li cji z 23 grud nia 2004

ro ku dzie li się na dzia ły, a te ostat nie

na roz dzia ły. Sys te ma ty ka ta jest istot na,

gdyż sta no wi wy kład nię sys te mo wą prze -

pi sów, któ rej nie zna jo mo ścią wy ka za ły się

or ga ny kon tro li i or ga ny ad mi ni stra cyj ne

obu in stan cji w ni niej szej spra wie. 

Z te go wzglę du sąd zwra ca uwa gę, że

Dział 2. oma wia ne go za rzą dze nia no si 

ty tuł: Czyn no ści po prze dza ją ce wsz czę cie
po stę po wa nia przy go to waw cze go i za wie ra

dwa roz dzia ły – Roz dział 1. za ty tu ło wa ny:

Przy ję cie za wia do mie nia o prze stęp stwie
i wnio sku o ści ga nie kar ne i w tym roz dzia -

le znaj du je się par. 33, oraz Roz dział 2.

no szą cy ty tuł: Po stę po wa nie spraw dza ją ce
i od mo wa wsz czę cia i w tym roz dzia le usy -

tu owa ne są za rów no par. 37, jak i par. 40.

Z po wyż sze go wy ni ka, że par. 33 oma -

wia czyn no ści Po li cji po prze dza ją ce wsz -
czę cie po stę po wa nia przy go to waw cze go
(...). Na to miast ust. 7–9 te go paragrafu

oma wia ją za cho wa nie Po li cji w sy tu acji,

gdy zgło si się (za wia do mi ust nie, te le fo -

nicz nie itp.) oso ba, któ ra nie ma peł ne go
ro ze zna nia co do przed się bra nych czyn no ści,
a więc nie wąt pli wie w sy tu acji, gdy o zda -

rze niu zgła sza oso ba cho ra psy chicz nie,

ubez wła sno wol nio na, bę dą ca pod wpły -

wem nar ko ty ków lub środ ków o po dob -

nym dzia ła niu, czy bę dą ca pod wpły wem

al ko ho lu, nie trzeź wa:

Pytania i odpowie
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7. W przy pad ku zgło sze nia się oso by,
któ ra nie ma peł ne go ro ze zna nia co
do przed się bra nych czyn no ści – treść prze -
ka za nych in for ma cji do ku men tu je się w no -
tat ce urzę do wej. Je śli za kres in for ma cji
na to po zwa la, prze pro wa dza się nie -
zwłocz nie czyn no ści zmie rza ją ce do po -
twier dze nia zda rze nia, a gdy jest to
ko niecz ne do za bez pie cze nia śla dów i do -
wo dów prze stęp stwa przed ich utra tą, na le -
ży prze pro wa dzić czyn no ści, o któ rych
mo wa w art. 308 k.p.k.

8. Po usta niu przy czyn wy łą cza ją cych
moż li wość prze słu cha nia oso by, o któ rej
mo wa w ust. 7, po li cjant po stę pu je zgod nie
z prze pi sem ust. 4.

9. Po usta niu przy czyn wy łą cza ją cych
moż li wość prze słu cha nia oso by, o któ rej
mo wa w ust. 7, w ra zie od mo wy zło że nia
przez nią za wia do mie nia o prze stęp stwie
na le ży ode brać od niej pi sem ne oświad cze -
nie o od mo wie zło że nia za wia do mie nia
o prze stęp stwie, a gdy nie chce te go uczy nić
– z roz mo wy spo rzą dza się no tat kę urzę do -
wą. Je że li brak in nych moż li wo ści po twier -
dze nia za ist nie nia prze stęp stwa i nie
prze pro wa dzo no czyn no ści prze wi dzia nych
w art. 308 k.p.k. – spra wę na le ży uznać
za osta tecz nie za ła twio ną.

Sąd stwier dza – ma jąc na wzglę dzie

choć by przy to czo ną wy żej spra wę [...] –

że skar żą cy X zna lazł się w sy tu acji do -

kład nie ta kiej, jak prze wi du je to par. 33

ust. 7 i 9 za rzą dze nia nr 1426 KGP

i słusz nie – zgod nie z obo wią zu ją cy mi

prze pi sa mi – za koń czył to po stę po wa-

nie (po dob nie jak in ne, któ rych nie pra -

wi dło we za koń cze nie mu za rzu co no) 

ad no ta cją OZ ja ko spra wę osta tecz nie za -
ła twio ną”. 

Jak wi dać, po li cjant ry zy ku je, ale nie

zna czy to, że stoi na stra co nej po zy cji. �

na pod sta wie in for ma cji 
z Wy dzia łu Do cho dze nio we go 

Biu ra Kry mi nal ne go KGP przy go to wał 
PRZE MY SŁAW KA CAK

Uwa gi do za miesz cza nych w tym cy klu 

po rad lub py ta nia o prak ty kę służ by (nie

tyl ko pio nu do cho dze nio wo -śled cze go i in -

struk cji) pro si my kie ro wać pod ad res:

p.ka cak@po li cja.gov.pl lub dzwo nić:

22 60 131-43.
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i edzi (2)

Unijne wsparcie
18 spe cja li stycz nych fur go nów do dzia łań pro fi lak tycz no -edu ka cyj nych, 64 am bu lan se po -

go to wia ru chu dro go we go, 120 ozna ko wa nych ra dio wo zów z wi de ore je stra to ra mi, 368 cięż -

kich mo to cy kli w wer sji RD z wy po sa że niem otrzy ma ją po li cjan ci w ra mach pro jek tu

Do po sa że nie jed no stek Po li cji w spe cja li stycz ny sprzęt słu żą cy po pra wie bez pie czeń stwa w ru chu
dro go wym na ob sza rze ca łe go kra ju. Pro jekt o war to ści 70 586 400 zł w 85 pro cen tach fi nan so -

wa ny jest ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go

w ra mach dzia ła nia 8.1 Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko. Pierw sze po jaz dy za spon so ro -

wa ne przez UE po win ny po ja wić się w jed nost kach Po li cji już pod koniec 2010 roku.

Ce lem te go pro jek tu, któ re go re ali za cja trwać bę dzie do koń ca czerw ca 2011 r., jest

przede wszyst kim po pra wa bez pie czeń stwa kie ru ją cych i pie szych, mię dzy in ny mi przez:

zmniej sze nie licz by śmier tel nych ofiar wy pad ków dro go wych, ujaw nia nie nie trzeź wych 

kie row ców i wal kę z „pi rac twem dro go wym”. Pro jekt ma rów nież na ce lu wzbo ga ce nie 

dzia łań edu ka cyj no -pro fi lak tycz nych Po li cji, któ re pro wa dzo ne bę dą wśród dzieci z wy ko -

rzy sta niem prze woź nych mia ste czek ru chu dro go we go. 

– 60 pro cent bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym za le ży od in fra struk tu ry, 20 pro cent to

dzia ła nia po li cjan tów, a ko lej ne 20 pro cent to wła śnie edu ka cja. Od wie lu lat pro wa dzi my

dzia ła nia pro fi lak tycz ne ukie run ko wa ne na edu ka cję naj młod szych i wła śnie ta kie mia -

stecz ka ru chu dro go we go po zwo lą na do tar cie do świa do mo ści dzie ci i mło dzie ży, a, co

za tym idzie, na po pra wę bez pie czeń stwa na pol skich dro gach – pod kre ślił pod czas pod pi -

sy wa nia umo wy ko men dant głów ny Po li cji gen. insp. An drzej Ma te juk.

Umo wę o do fi nan so wa nie pro jek tu KGP ze środ ków unĳ nych pod pi sa li: An na Siej da,

dy rek tor Cen trum Unĳ nych Pro jek tów Trans por to wych, oraz gen. insp. An drzej Ma te juk,

ko men dant głów ny Po li cji. � J.Pac

Terenówki dla Policji
O 66 te re nó wek mar ki Mit su bi shi L200 z prze dłu żo ną ka bi ną wzbo ga ci ła się w li sto pa dzie

br. po li cja pre wen cji. Po jaz dy za ku pio no z do ta cji Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go dla

jed no stek pod sta wo wych z ca łe go kra ju. 

No we po li cyj ne ra dio wo zy przy sto so wa no na po trze by Po li cji, wy po sa ża jąc je w spe cja li -

stycz ny osprzęt, m.in. osło ny re flek to rów i szyb, sta lo we osło ny sil ni ków i skrzyń bie gów,

wy cią gar ki, ze sta wy umoż li wia ją ce mon taż ra dio sta cji i sy gna li za cji uprzy wi le jo wa nia w ru -

chu, a tak że za mon to wa no na nich pod sta wy dla au to ma tycz nych wy rzut ni gra na tów łza wią -

cych lub re flek to rów oświe tla ją cych. Po jaz dy – wszyst kie w ko lo rze srebr nym – ozna ko wa no

zgod nie z naj now szy mi prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi na te re nie państw Unii Eu ro pej skiej.

O wy bo rze te go au ta dla Po li cji za de cy do wa ły też in ne je go atu ty: na pęd na obie osie,

któ ry po zwa la spraw nie po ru szać się po każ dej dro dze i w każ dym te re nie, dwu let nia gwa -

ran cja bez li mi tu ki lo me trów, a tak że wy so ki współ czyn nik je go bez pie czeń stwa (czte ry

gwiazd ki w te stach zde rze nio wych). Po nad to, dzię ki NMF, ku pio no jesz cze: 35 ozna ko wa -

nych for dów mon deo kom bi, 2,5 l z tur bo do ła do -

wa niem (220 kM), 25 ozna ko wa nych

sa mo cho dów osobowych kia c’eed, 

51 motocykli z wyposażeniem 

dla RD, 40 skuterów

terenowych i 1 łódź

morską. Wszystko

razem z terenówkami

za prawie 21 mln zł, 

z czego ponad 

17,8 mln zł 

z NMF. �

J. Pac.
zdj. Marek Krupa
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Wbrew po pu lar nym po glą dom wa rio graf nie wy kry wa kłamstw.

Jest urzą dze niem, któ re słu ży do ana li zo wa nia fi zjo lo gicz -

nych re ak cji or ga ni zmu czło wie ka. Oce nia jąc re je stro wa ne

przez nie go zmia ny, moż na od po wie dzieć na py ta nie, czy w sys te -

mie ner wo wym oso by ba da nej są tzw. śla dy pa mię cio we i emo cjo nal -

ne, ma ją ce zwią zek z prze stęp stwem. Za sa da jest pro sta: każ de

zda rze nie po zo sta wia w nas ślad. Je że li w czymś uczest ni czy my albo

z czymś się sty ka my, za pa mię tu je my. Im więk sze te mu zda rze niu

to wa rzy szą emo cje – stres, po bu dze nie, strach, po czu cie wi ny – tym

moc niej śla dy za pi su ją się w na szym sys te mie ner wo wym. Spraw cy

prze stępstw czę sto dzia ła ją tak, by na miej scu prze stęp stwa nie po zo -

sta wić żad ne go śla du. Ten w pa mię ci – prze cho wu ją pra wie za wsze.

Dziś w pol skiej Po li cji jest pięć ośrod ków, w któ rych prze pro wa dza się

ta kie eks per ty zy. Są to pra cow nie ba dań wa rio gra ficz nych w CLK KGP

oraz w laboratoriach kryminalistycznych w: Bia łym sto ku, Ło dzi, Ka to -

wi cach i Byd gosz czy. Rocz nie prze pro wa dza ją 100–120 eks per tyz.

PI NE ZKA
Ba da nia wa rio gra ficz ne naj czę ściej i naj chęt niej prze pro wa dza się

w pierw szej fa zie po stę po wa nia przy go to waw cze go. Ba da się tych,
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Wykres emocji

Zaczynamy się trochę pocić, częściej oddychamy, nasze tętno
przyspiesza. Tak organizm może reagować, gdy kłamiemy. 
Gołym okiem tego nie widać, ale czujniki przypięte do palca, 
ramienia i klatki piersiowej rejestrują wszystkie te zmiany. 
Emocje widać na wykresach.
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któ rzy mogą mieć zwią zek ze zda rze niem i ma ją wie dzę o zda rze -

niu, czy li po ten cjal nych spraw ców i świad ków. Za wsze ko niecz na

jest zgo da ba da ne go. Na każ dym eta pie mo że on ba da nie prze -

rwać, zre zy gno wać, wy co fać się. Nie mu si po da wać po wo du. In nym

ogra ni cze niem są wy ma ga nia zdro wot ne. Oso by z niektórymi pro -

ble ma mi psy chicz ny mi nie są ba da ne na wa rio gra fie. Z ko lei ci, któ -

rych mę czy ka tar czy ka szel, po win ni po cze kać, aż wy zdro wie ją.

Dla cze go? Bo pod czas testów nie na le ży się ru szać, ge sty ku lo wać,

nie moż na na wet po cią gać no sem. 

– Kie dyś by ło tak, że badani wkła da li pi ne zkę do bu ta i sły sząc py -

ta nie, za da wa li so bie ból, za kłó ca jąc w ten spo sób zapisy – opo wia da

sierż. Do mi ni ka Słap czyń ska z Ze spo łu Ba dań Wa rio gra ficz nych

w CLK. – Sa mi sty mu lo wa li bodź ce, or ga nizm mo men tal nie re ago -

wał i zapisy sza la ły.

CZUJ NI KI
Dziś jest ina czej. Ba da nia nie da się sfał szo wać. Jest spe cjal ny fo tel

i są po dusz ki ak tyw no ści mo to rycz nej, któ re kon tro lu ją każ dy ruch

ba da ne go. Oprócz te go re ak cje ba da ne go kon tro lu ją czuj ni ki: dwa

za ło żo ne na klat ce pier sio wej i w oko li cy prze po ny re je stru ją licz bę

cy kli od de cho wych oraz głę bo kość wde chu i wy de chu; elek tro dy za -

ło żo ne na dwóch nie są sia du ją cych pal cach rę ki nie do mi nu ją cej ba da -

ją opor ność elek trycz ną skó ry powiązaną z po tli wością; re je stro wa ne

są zmiany w ci śnie niu i pulsie.

– Wszyst kie te re ak cje są nie świa do me i nie moż na nad ni mi za pa -

no wać. Oczy wi ście by wa ją ta cy, któ rzy ma ni pu lu ją od de chem, świa -

do mie lub nie świa do mie wstrzy mu ją go, ale to od ra zu wi dać

na wy kre sach – mó wi Słap czyń ska.

Ba da nie trwa go dzi nę al bo dwie i skła da się z kil ku te stów.

NOR MA
Te sty ukła da eks pert na pod sta wie akt spra wy i po sił ku jąc się wie -

dzą po li cjan tów pro wa dzą cych po stę po wa nie. 

– Eksperci z zakresu badań wariograficznych są partnerami

policjantów ze służb dochodzeniowo-śledczych. Ci ostatni wie dzą

naj wię cej, przed sta wia ją nam swo je ty po wa nia i wersje zdarzenia –

dodaje sierż. Słap czyń ska. – W trak cie ba da nia mo że my tę wer sję

po twier dzić albo ją wy klu czyć.

No to za czy na my. Naj pierw jest test prób ny. 

– Py tam: Czy ma pan/pa ni na imię, czy dziś jest śro da, czy je ste śmy
w ko men dzie po li cji... – opo wia da Słap czyń ska. – W ten spo sób po zna -

ję wzo rzec re ak cji fi zjo lo gicz nej. Ta nor ma, któ rą usta li my w te ście

prób nym, jest punk tem od nie sie nia do póź niej szych re ak cji.

Po tem jest czas na omó wie nie wszyst kich py tań te sto wych, po -

nie waż w ba da niu nie mo że być ele men tu za sko cze nia. 

– Oso ba ba da na mu si wie dzieć, o co bę dzie py ta na i mu si wy ra zić

na to zgo dę – do da je Słap czyń ska.

TEST
Jedną z tech ni k ba daw czych są te sty wie dzy o czy nie. Na pod sta wie

se rii py tań eks pert wnio sku je, czy da na oso ba wie coś o zda rze niu,

zna ja kieś szcze gó ły, któ rych nie mo gła by po znać, nie bę dąc na miej -

scu prze stęp stwa. 

– Na przy kład chce my spraw dzić się, czy ba da ny wie, w ja ką część

cia ła spraw ca za dał cios ofie rze – tłu ma czy Dominika Słap czyń ska. –

Test skła da się z kil ku py tań: czy spraw ca za dał cios w udo, gło wę,

ple cy, w ra mię, w brzuch. Dla oso by, któ ra nie wie, nie ma związ ku

ze spra wą, każ da z tych od po wie dzi bę dzie tak sa mo praw do po dob -

na. Z ko lei spraw ca al bo ktoś, kto był świad kiem, bę dzie znał pra wi -

dło wą od po wiedź. 

Za sa da jest ta ka: je że li oso ba ba da na w kil ku te stach re agu je

na wła ści we ele men ty, to zna czy, że ma wie dzę o da nym zda rze niu.

Je że li re agu je wła ści wie, ale za prze cza, zna czy – nie mó wi praw dy.

– W ta kich sy tu acjach moż na sto so wać inną me to dę ba daw czą,

czy li test py tań po rów naw czych, kon tro l nych, kie ro wa nych bez po -

śred nio do oso by – mó wi Słap czyń ska. – Py ta my: czy to ty, czy wiesz
kto, czy wiesz gdzie…

ZA LE TY
Ale to nie jest tak, że po ba da niu eks pert przy cho dzi do po li cjan ta

z go to wym roz wią za niem. Ro lą bie głe go nie jest od po wiedź na py ta -

nie, czy ba da ny po peł nił prze stęp stwo, ale czy w związ ku z za da wa -

ny mi mu w trak cie eks per ty zy py ta nia mi wy stą pi ły u nie go re ak cje

psy cho fi zjo lo gicz ne. Takie informacje zazwyczaj przekazywane są

prowadzącym zaraz po badaniu. Eks per ty za jest do wo dem po śred -

nim, wspo ma ga ją cym. Sąd nie mo że tyl ko na jej pod sta wie wy dać

wy ro ku.

– Ba da nie jest ma te ria łem po moc ni czym, mo że dać dal sze wska -

zów ki co do pro wa dze nia śledz twa, mo że być po moc ne w wy ty po wa -

niu osób mających związek ze zdarzeniem, ale mo że rów nież oczy ścić

ko goś z fał szy wych po dej rzeń – mó wi Słap czyń ska. – Ostat nio

miałam ta ką spra wę. Oso ba oskar żo na o po bi cie ze skut kiem śmier -

tel nym sa ma popro si ła pro ku ra to ra o ba da nie wa rio gra ficz ne. Prze ba -

da li śmy ją i oka za ło się, że nie wie dzia ła nic, gdzie oso ba zo sta ła

po bi ta, czym, w ja kich go dzi nach, ja kim na rzę dziem. A więc ba da nie

wa rio gra ficz ne trak tu je się rów nież ja ko ba da nie eli mi na cyj ne. 

Ba da nie mo że rów nież przy czy nić się do prze ło mu w po stę po wa -

niu. Cza sem zda rza się tak, że spraw ca przy zna je się za raz po ba da -

niu, ale by ły i ta kie przy pad ki, że za czął mó wić na sam wi dok

wa rio grafu. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Sebastian Pająk, CLK
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Ba da nie wa rio gra ficz ne jest w pol skim pra wie do pusz czal -
ne od 2003 ro ku. 

Art. 192a k.p.k.
§ 1. W ce lu ogra ni cze nia krę gu osób po dej rza nych lub usta le -
nia war to ści do wo do wej ujaw nio nych śla dów moż na po brać
od ci ski dak ty lo sko pĳ ne, wło sy, śli nę, pró by pi sma, za pach, wy -
ko nać fo to gra fię oso by lub do ko nać utrwa le nia gło su. Po wy -
ko rzy sta niu w spra wie, w któ rej do ko na no po bra nia lub
utrwa le nia, po bra ny lub utrwa lo ny ma te riał zbęd ny w po stę po -

wa niu na le ży nie zwłocz nie
usu nąć z akt spra wy i znisz -
czyć.
§ 2. W wy pad kach, o któ rych
mo wa w § 1, za zgo dą oso by
ba da nej bie gły mo że rów -
nież za sto so wać środ ki tech -
nicz ne, ma ją ce na ce lu
kon tro lę nie świa do mych re -
ak cji or ga ni zmu.

Art. 199a k.p.k.
Sto so wa nie w cza sie ba -
da nia przez bie głe go środ -
ków tech nicz nych ma ją cych
na ce lu kon tro lę nie świa do -
mych re ak cji or ga ni zmu ba -
da nej oso by moż li we jest
wy łącz nie za jej zgo dą.
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Za koń cze nie woj ny z bol sze wic ką Ro sją w 1920 r. nie

przy nio sło uspo ko je nia na wschod nich ru bie żach

Rze czy po spo li tej. Pod pi sa ny 18 mar ca 1921 r. Ry -

ski Trak tat Po ko jo wy re gu lo wał kwe stie spor ne, ale tyl -

ko na pa pie rze. W rze czy wi sto ści śmierć zbie ra ła tu

na dal ob fi te żni wo.

Na pa dy ra bun ko we, gra bie że, kon tra ban da, ata ki ter -

ro ry stycz ne ko mu ni stycz nych bo jó wek, agi ta cja so wiec -

kich pro wo ka to rów by ły nie mal że co dzien no ścią.

W sa mym tyl ko 1924 r. po li cyj ne sta ty sty ki od no to wa ły

na po gra ni czu pol sko -so wiec kim 189 na pa dów ra bun ko -

wych i dy wer syj nych oraz 28 za ma chów sa bo ta żo wych

z udzia łem oko ło 1000 dy wer san tów. Pol skie wła dze ad -

mi ni stra cyj ne nie by ły w sta nie skrom ny mi si ła mi opa -

no wać sy tu acji i za pro wa dzić po rząd ku na roz le głej,

li czą cej oko ło 2000 km gra ni cy wschod niej. Na od cin -

ku 500 km prze bie ga ła ona la sa mi, 460 km ba gna mi

i bło ta mi, a 450 km te re nem otwar tym i pa gór ko wa tym.

Za pew nie nie jej szczel no ści przy ów cze snych moż li wo -

ściach tech nicz nych by ło nie moż li we, stwa rza ło za to

do sko na łe wa run ki do dzia ła nia dla prze stęp ców i dy -

wer san tów.

STOŁP CE
Ów cze sna pra sa peł na jest opi sów be stial skich na pa dów,

gra bie ży i mor dów do ko ny wa nych na Kre sach Wschod -

nich w po cząt kach lat 20. ubie głe go wie ku na pol skiej

lud no ści. Od by wa ją się one we dług pew nej re gu ły – pi sał

w 1924 r. ty go dnik „Świa to wid”. – Mniej lub wię cej licz -
na gru pa kre so wych oprysz ków zbie ra ła się po tam tej stro -
nie gra ni cy, prze cho dzi ła ją, wdzie ra ła się na wet głę bo ko

w głąb kra ju, ota cza ła sa mot ne za gro dy, bra ła łup i ucie ka -
ła z po wro tem za gra ni cę. W na pa dach ta kich głów ną ro lę
grał za zwy czaj re wol wer, ka ra bin, nie rzad ko na wet ka ra -
bin ma szy no wy. Świad czy to o tem, że ban dy ci na te ry to -
rium so wiec kim mie li za wsze du żo cza su i spo sob no ści,
aże by te na pa dy w spo ko ju przy go to wać.

W no cy z 3 na 4 sierp nia 1924 r. wy da rzy ło się jed nak

coś, co zbu rzy ło do tych cza so wy sche mat. Zbrod ni czy
napad ban dy bol sze wic kiej. 150 zbi rów uzbro jo nych na pa -
dło na Stołp ce. Znisz cze nie sie ci te le fo nicz nej i te le gra ficz -
nej. Ban dy ci cięż ko ra ni li te le gra fi stę, za bi li po li cjan ta.
Wal ka na uli cach mia sta i oko li cach trwa – do no sił w po -

nie dział ko wy po ra nek, 4 sierp nia, „Ku rier Wi leń ski”

w swo im do dat ku nad zwy czaj nym. Jak to zwy kle z ta ki -

mi new sa mi by wa, pi sa ne na go rą co za zwy czaj nie są

zbyt do kład ne. Tak by ło i tym ra zem. Ale już na stęp ne

pre cy zo wa ły prze bieg zda rzeń. Wy ni ka ło z nich, że

o godz. 1.20 ban da dy wer syj na w si le oko ło 100 lu dzi,

uzbro jo na w ka ra bi ny ma szy no we i gra na ty, na pa dła

na przy gra nicz ne, po wia to we mia stecz ko Stołp ce w woj.

no wo gródz kim. Po prze kro cze niu gra ni cy dy wer san ci

znisz czy li wszyst kie po łą cze nia te le gra ficz ne i te le fo -

nicz ne, oto czy li mia stecz ko pa tro la mi, po czym przy stą -

pi li do wy ko na nia swe go zbrod ni cze go pla nu. Ich ce lem

by ło znisz cze nie urzę dów pań stwo wych (m.in. sta ro -

stwa, ko men dy po wia to wej i po ste run ku PP, urzę du

skar bo we go, pocz ty), a tak że sta cji ko le jo wej i aresz tu

miej skie go. Wszyst kich sta wia ją cych opór mie li na miej -

scu li kwi do wać. Ban dę po dzie lo no na trzy gru py, któ re

mia ły jed no cze śnie za ata ko wać sie dzi bę sta ro stwa, ko -

men dę po wia to wą PP i sta cję ko le jo wą.

Służ bę war tow ni czą przy ka sie skar bo wej w bu dyn ku

sta ro stwa peł nił w tym cza sie post. Le on Pi kie ra. To

do nie go ktoś krzyk nął po ro syj sku: „Stać i nie ru szać

się z miej sca!”. Po li cjant nie usłu chał, bły ska wicz nie

wbiegł do środ ka bu dyn ku, ry glu jąc za so bą drzwi. Po sy -

pa ły się strza ły z bro ni ma szy no wej i pi sto le tów. Prze by -

wa ją cy w urzę dzie dy żur ny sta ro stwa, woź ny oraz

po li cjant rów nież od po wie dzie li ogniem. Z bu dyn ku

sto ją ce go na prze ciw do wal ki włą czył się też za stęp ca

sta ro sty. Po oko ło 15 mi nu tach ban dy ci wy co fa li się i ru -

szy li w kie run ku pocz ty.

ŚMIERĆ PO LI CJAN TÓW
Atak na urząd sta ro sty był jed no cze śnie sy gna łem do

roz pra wy ze stró ża mi pra wa i znisz cze nia po li cyj nych

jed no stek. Ban dy ci za ata ko wa li rów no cze śnie sie dzi bę

ko men dy po wia to wej PP przy ul. Szpi tal nej oraz po ste -

ru nek po li cji na dwor cu PKP. Do oświe tlo nej dy żur ki

ko men dy wrzu ci li przez okno gra nat, któ ry ogłu szył peł -

Płonąca granica
Napad na Stołpce trwał godzinę. W nierównej walce z sowieckimi dywersantami zginęło siedmiu funkcjonariuszy
PP, kilku zostało rannych. Był to najtragiczniejszy epizod w historii polskiej policji okresu międzywojnia.

Zdemolowany urząd
pocztowy w Stołpcach

Sowieccy bandyci
schwytani podczas
pościgu. Od lewej:
Karczmarczyk vel
Sapiński, Goriaczko
i Joda
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nią ce go służ bę po li cjan ta. Huk eks plo zji ze rwał na no gi

śpią ce go na pię trze kom. Chlu dziń skie go, któ ry chwy cił

ka ra bin i przez okno ostrze li wał na past ni ków, unie moż -

li wia jąc im wtar gnię cie do bu dyn ku.

Na po tkaw szy na opór od stro ny uli cy, ban dy ci skie ro -

wa li się na za ple cze ko men dy, gdzie w bu dyn ku go spo -

dar czym ulo ko wa no staj nię. Aku rat trzech po li cjan tów

opo rzą dza ło tam ko nie. Na wi dok uzbro jo nych na past -

ni ków dwaj ukry li się w sia nie, trze ci – Ka zi mierz Kwa -

śniew ski nie zdą żył. A mo że nie chciał? Ban dy ci po le ci li

mu wy pro wa dzić zwie rzę ta, po czym z zim ną krwią za -

strze li li go na uli cy. 

W tym sa mym cza sie in na gru pa dy wer san tów za ata -

ko wa ła dwo rzec ko le jo wy i miesz czą cy się tam Po ste ru -

nek PP. Nim za sko cze ni po li cjan ci zdą ży li się gnąć

po broń, do się gły ich ku le z ka ra bi nów ma szy no wych.

Na miej scu zgi nę li po ste run ko wi Lu cjan Ro stek i Sta ni -

sław Woj de ra, cięż ko ran ni zo sta li ko men dant po ste run -

ku st. post. Ry szard Ma ty jasz kie wicz (zmarł w szpi ta lu)

oraz Jó zef Ci chow ski. Cu dem ura to wał się post. Szew -

czyk, któ ry padł na zie mię i udał za bi te go. 

Opa no waw szy dwo rzec, dy wer san ci znisz czy li cen tra -

lę te le gra ficz ną i na staw nię. Na stęp nie zde mo lo wa li

urząd pocz to wy. Zra bo wa li kil ka ty się cy zło tych i pa pie -

ry war to ścio we. 

Usi łu ją cych sta wić im opór po li cjan tów: Ber nar da Fos -

sa, Igna ce go Ko rziu ka i Paw ła Li sie wi cza osa czy li i bez

par do nu zli kwi do wa li se ria mi z ka ra bi nów. Po tem bez

prze szkód opa no wa li areszt miej ski (uwol ni li z nie go

18 prze stęp ców, któ rzy po kil ku go dzi nach sa mi do nie -

go wró ci li), splą dro wa li skle py Mal ce rzo na, Naj fel da

i Cha je ła, ogra bi li kil ka na ście miesz kań pry wat nych, po

czym w tar ta ku Ki ta je wi cze za strze li li kie row ni ka Gold -

bau ma i upro wa dzi li 7 ko ni.

Oko ło godz. 2.30, za ła do waw szy łu py na kil ka fur ma -

nek, ban dy ci opu ści li w po śpie chu mia stecz ko. Do gra -

ni cy mie li oko ło 20 km i żad nej pew no ści, że do trą tam

bez prze szkód.

PO ŚCIG I KA RA
Na pad na Stołp ce trwał go dzi nę. Był naj tra gicz niej szym

epi zo dem w hi sto rii pol skiej po li cji okre su mię dzy woj -

nia. W nie rów nej wal ce z so wiec ki mi dy wer san ta mi zgi -

nę ło sied miu funk cjo na riu szy PP, urzęd nik sta ro stwa

oraz dwie oso by cy wil ne. Kil ku in nych po li cjan tów od -

nio sło ra ny po strza ło we. 

Pierw sza wia do mość o zdo by ciu mia stecz ka i ster ro ry -

zo wa niu je go miesz kań ców do tar ła do Urzę du Wo je -

wódz kie go w No wo gród ku oraz sta cjo nu ją ce go w oko li cy

woj ska do pie ro w mo men cie, gdy ban dy ci szy ko wa li się

już do uciecz ki. Zor ga ni zo wa na na tych miast ak cja po -

ści go wa do pro wa dzi ła do za trzy ma nia trzech pierw szych

bo jów ka rzy oraz od zy ska nia fur ma nek z łu pa mi. Bol sze -

wic ki od dział dy wer syj ny roz bił się wte dy na ma łe gru -

py i roz pro szył po oko licz nych la sach. Ban dy ci usi ło wa li

na wła sną rę kę, po je dyn czo prze kra czać gra ni cę. Po ma -

ga li im w tym so wiec cy po gra nicz ni cy, ostrze li wu jąc pol -

skich uła nów i po li cjan tów, któ rzy sta ra li się prze ciąć

dy wer san tom dro gę uciecz ki. 

Ob ła wa na ko mu ni stycz nych ter ro ry stów trwa ła

do koń ca sierp nia, schwy ta no kil ku na stu. Pierw si: Mi ko -

łaj Go riacz ko, Edward Karcz mar czyk vel Sa piń ski oraz

Piotr Jo da sta nę li przed są dem do raź nym w No wo gród -

ku 25 sierp nia 1924 r. Go riacz ko i Jo da przy zna li się

do wi ny, choć pod kre śla li, że dzia ła li pod przy mu sem.

Opi sa li przy tym szcze gó ło wo 6-mie sięcz ne szko le nie

ter ro ry stycz ne, pro wa dzo ne przez ofi ce rów bol sze wic -

kich w Miń sku, a po tem sam prze bieg na pa du i uciecz -

kę. Ca łą wi nę zrzu ci li na swe go ko men dan ta, nie ja kie go

Bo ryk sie wi cza, któ re go ba li się jak ognia. 

Sąd, opie ra jąc się na ze zna niach bez po śred nich świad -

ków na pa du, któ rzy roz po zna li w oskar żo nych so wiec -

kich ter ro ry stów, ska zał wszyst kich na ka rę śmier ci

przez roz strze la nie. Pre zy dent RP sko rzy stał z pra wa

łaski je dy nie w sto sun ku do Pio tra Jo dy, któ ry nie brał

udzia łu w mor dach, bę dąc tyl ko war tow ni kiem. Na

dwóch po zo sta łych ban dy tach wy rok wy ko na no.

�

Po tra ge dii w Stołp cach ze brał się Ko mi tet Po li -
tycz ny Ra dy Mi ni strów z udzia łem pre zy den ta RP
Sta ni sła wa Woj cie chow skie go. Te ma tem po sie dze -
nia by ła oce na sy tu acji na Kre sach Wschod nich.
Jed no myśl nie pod ję to uchwa łę o ko niecz no ści za -
stą pie nia po li cji gra nicz nej no wą for ma cją – Kor -
pu sem Ochro ny Po gra ni cza, zor ga ni zo wa nym
na wzór woj sko wy dla za bez pie cze nia „pło ną cej
gra ni cy” ze Związ kiem Ra dziec kim. Już w kil ka -
na ście dni póź niej, 12 wrze śnia 1924 r., uka zał się
roz kaz o po wo ła niu KOP. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Świa to wid”, „Na Po ste run ku”

Uroczysty pogrzeb poległych policjantów odbył się 6 sierpnia 1924 r. Zgromadził
olbrzymie rzesze społeczeństwa różnych wyznań i narodowości. Władze
państwowe reprezentował wojewoda nowogródzki Władysław Raczkiewicz,
Komendę Główną PP insp. Władysław Galle. W ostatniej drodze bohaterskim
policjantom towarzyszyli również komendanci okręgowi PP, delegacje
funkcjonariuszy z całego kraju, przedstawiciele innych służb mundurowych.
W imieniu rządu ostatni hołd poległym złożył wojewoda Raczkiewicz. Miasto
Stołpce postanowiło ufundować pomnik ofiarom sowieckiego napadu

Trumny ze zwłokami
poległych policjantów
złożono do wspólnej
mogiły
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USTA WA FO TO RA DA RO WA DO PO PRAW KI
Mia ła wejść w ży cie w ma ju 2010 r. Zo sta ła jed nak za skar żo na do

Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go,

który za rzu cił jej „nad mier ny ry go ryzm”. Pre zy dent za kwe stio no wał

tryb uchwa le nia usta wy w kwiet niu 2009 r. z po mi nię ciem opi nii

Kra jo wej Ra dy Są dow nic twa, wy mie rza nie kar za prze kro cze nie

pręd ko ści w try bie ad mi ni stra cyj nym wraz z na kła da niem punk tów

kar nych, ry gor na tych mia sto wej wy ko nal no ści w przy pad ku de cy zji

ad mi ni stra cyj nej o na ło że niu ka ry, a tak że moż li wość sprze da ży po -

jaz du za trzy ma ne go do kon tro li dro go wej, na wet gdy nie sta no wi on

wła sno ści kie row cy.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny po dzie lił za strze że nia pre zy den ta. W uza -

sad nie niu wy ro ku sę dzia Ewa Łę tow ska pod kre śli ła, że przy ję cie za -

pi sa ne go w usta wie roz wią za nia ozna cza ło by, że przy roz pa try wa niu

spra wy nie mia ły by za sto so wa nia „żad ne szcze gól ne oko licz no ści: ani

stan wyż szej ko niecz no ści, ani błęd na iden ty fi ka cja po jaz du”.

W oce nie TK rów nież sys tem punk to wy, któ ry miał obo wią zy wać

od ma ja 2010 ro ku, był by zu peł nie in ny niż do tych cza so wy, do szło -

by bo wiem do sca le nia dwóch sys te mów: ka ry pie nięż nej i punk tów

kar nych. W re zul ta cie otrzy ma li by śmy roz wią za nie peł ne luk, nie ja -

sno ści i nie moż no ści przed sta wie nia przez za in te re so wa nych swo -

ich ra cji. 

TK za zna czył, że nie zgod na z Kon sty tu cją RP jest tak że sprze daż

po jaz du, któ rym prze kro czo na zo sta ła pręd kość. W je go oce nie, po -

zba wie nie wła sno ści wią że się z na ka zem są do wym. 

Usta wa fo to ra da ro wa, któ ra prze wi dy wa ła utwo rze nie m.in. Cen -

trum Au to ma tycz ne go Nad zo ru nad Ru chem Dro go wym, wró ci ła

do Sej mu.

KIE DY PO WIE DZIEĆ „STOP!”
W Szwe cji po sta no wio no bli żej przyj rzeć się wpły wo wi wie ku kie -

row cy na za cho wa nie się na dro dze. In te re su ją ce ba da nia na ten te -

mat prze pro wa dził Na ro do wy In sty tut Ba daw czy Dro go wnic twa

i Trans por tu VTI w Linköping. Oka za ło się, że kie row cy, któ rzy

wkro czy li w 75. rok ży cia, pod czas jaz dy sku pia ją się na zna kach dro -

go wych, sy gna li za cji świetl nej i li niach na ma lo wa nych na jezd ni. Bra -

ku je im zde cy do wa nie po dziel no ści uwa gi. Do te go do cho dzi ty po we

dla star szych osób za wę że nie po la wi dze nia i sztyw ność kar ku. Vo lvo

już za po wie dzia ło wpro wa dza nie w swo ich sa mo cho dach roz wią zań

ła go dzą cych skut ki tych ogra ni czeń. 

Po wsta je py ta nie, kie dy po wie dzieć so bie dość i zre zy gno wać

z pro wa dze nia sa mo cho du? I kto miał by pod jąć ta ką de cy zję? 

75 proc. in ter nau tów uczest ni czą cych w an kie cie por ta lu IN TE RIA.pl 

uwa ża, że star si kie row cy po win ni prze cho dzić okre so we, obo wiąz -

ko we ba da nia le kar skie. A mo że wy star czy ło by wpro wa dze nie spe -

cjal ne go ozna ko wa nia sa mo cho dów kie ro wa nych przez se nio rów. Tak

jak ro bi się to w Ja po nii, gdzie każ dy kie row ca, któ ry skoń czył 70 lat,

mu si umie ścić na swo im au cie od po wied nią na lep kę. 

TRZY MA MY ZA SŁO WO
– Do 2013 r. zo bo wią zu je my się do istot nej re duk cji licz by wszyst -

kich wy pad ków na dro gach – stwier dził Ra do sław Stę pień, pod se -

kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry pod czas ce re mo nii

sy gno wa nia Eu ro pej skiej Kar ty Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go.

Karta ta sta no wi apel do wszyst kich or ga ni za cji o pod ję cie dzia łań

na rzecz bez pie czeń stwa na dro gach ca łej Eu ro py. Efek tem tych wy -

sił ków ma być ob ni że nie o 50 proc. sta ty styk śmier tel no ści na dro -

gach, a co za tym idzie – oca le nie 25 ty się cy osób, któ re w cią gu ro ku

gi ną w wy pad kach ko mu ni ka cyj nych. Do tych czas kar ta zo sta ła pod -

pi sa na przez po nad 1400 sy gna ta riu szy.

JE ŚLI KIE ROW CA ZA PO MNI O PO LI SIE OC
Wte dy nie gro zi mu już od ho lo wa nie au ta na par king, co prak ty ko -

wa no do nie daw na. Obec nie kon tro ler ru chu dro go we go nie ma już

obo wiąz ku wzy wa nia po mo cy dro go wej, na kła da je dy nie na kie row -

cę man dat w wy so ko ści 50 zł (lub 250 zł w przy pad ku re cy dy wy)

oraz po wia da mia o bra ku po li sy Ubez pie cze nio wy Fun dusz Gwa ran -

cyj ny. Ta kie roz wią za nie umoż li wi ła no we la prze pi sów usta wy Pra wo

o ru chu dro go wym. Pol ska Izba Ubez pie czeń za skar ży ła tę zmia nę

prze pi sów do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. An drzej Mi tu ra

38

Prosto z d       ogi
TYLKO SŁUŻBA Ruch drogowy POLICJA 997       grudzień 2009 r.

Prezent albo rózga – to już niedługo

38.12:Layout 6  11/23/09  1:36 PM  Page 38



Za sa dy mun du ro we
Pod czas czy ta nia ar ty ku łu „No we mun du ry – dla cze go

płat ne” z ostat nie go nu me ru PO LI CJA 997 w pierw szym
mo men cie na wet przy zna łem ra cję sta no wi sku BLP KGP.
Bo prze cież w usta wie o Po li cji mó wi się, że po li cjant otrzy -
mu je bez płat ne umun du ro wa nie, a je śli nie do sta nie – to
otrzy mu je rów no waż nik pie nięż ny. Po za tym przy ję to za sa -

dę (czy ra czej zin ter pre to wa no prze pi sy), że pierw sze umun du ro wa nie
otrzy mu je po li cjant w na tu rze, a na stęp nie co rocz nie w for mie rów no waż -
ni ka. Tu jed nak po ja wi ła się pierw sza wąt pli wość: pierw sze w ogó le w ca -
łej ka rie rze, czy pierw sze we dług no we go wzo ru. Przyj mij my wer sję
ko rzyst niej szą dla BLP KGP, czy li tę pierw szą, zgod nie z któ rą bez płat -
nie po wi nie nem otrzy mać tyl ko pierw szy sort, przyj mu jąc się do Po li cji 18
lat te mu. Przez na stęp ne la ta (aż do koń ca służ by) po wi nie nem otrzy my -
wać rów no waż nik pie nięż ny. Hmm... dla cze go za tem nie po trą co no mi
mun du rów ki w ro ku, kie dy do sta łem we dług cał ko wi cie no we go wzo ru
swe ter czy też in ne go ro ku blu zę (tzw. olim pij kę) w kom ple cie z czap ką.
Czy wte dy ta za sa da nie obo wią zy wa ła? Od te go mo men tu mo je wąt pli -
wo ści za czę ły się mno żyć. Oto po da ne zo sta ło, że przed mio ty wcho dzą ce
w skład umun du ro wa nia służ bo we go zo sta ły wy da ne nie od płat nie w na -
tu rze. Rów no waż nik pie nięż ny zo sta nie więc wy pła co ny w za mian za po -
zo sta łe przed mio ty umun du ro wa nia wyj ścio we go i ga lo we go. Ale w ja kiej
wy so ko ści? Wcze śniej by ła mo wa o zmniej sze niu o oko ło 1/3. Dla cze go?!
(...) Na ko niec zo sta wi łem tro chę ma te ma ty ki: mó wi się o po trą ce niu czę -
ści rów no waż ni ka, któ ra w zło tów kach bę dzie mia ła za pew ne war tość kil -
ku set zło tych (nie waż ne, czy zmniej szo ny zo sta nie o 1/3, czy 2/5).

Tym cza sem z cen no we go te go rocz ne go sor tu na asy gna tach wy ni ka, że to
nie peł ne umun du ro wa nie służ bo we, któ re otrzy ma li śmy, war te jest nie co
po nad 2 tys. zł – czy li nie mal ty le, ile ca ły te go rocz ny rów no waż nik. Czy
więc kil ka set zło tych mo że być rów ne po nad dwóm ty siąc om zło tych? (...) �

Da rek 

W try bach (swe go) sys te mu!
Wzru szył mnie ar ty kuł pod ty tu łem „Ra chu nek

za krzyw dy” za miesz czo ny w li sto pa do wym nu me rze „Po -
li cji”. Przy pa dek dwóch star szych ofi ce rów, któ rych
na pod sta wie wąt pli wych do wo dów oskar żo no o ła pów -
kar stwo, mo że być prze stro gą dla nas wszyst kich. Cie szę
się, że oby dwaj zo sta li unie win nie ni, lecz nie mo gę po -
wstrzy mać wra że nia, że pa dli ofia rą sys te mu, któ ry sa mi two rzy li. Jest
w Po li cji wie lu prze ło żo nych, któ rzy dla STA TY STY KI na rzu ca ją po -
li cjan tom, aby nie zwa ża jąc na nie wy star cza ją cy ma te riał do wo do wy,
przed sta wia li za rzu ty oso bom po dej rze wa nym bez wzglę du na ich wcze -
śniej szą nie po szla ko wa ną opi nię. Je śli nie ma wy star cza ją cych do wo -
dów, to za miast za sto so wać za sa dy praw ne obo wią zu ją ce
w cy wi li zo wa nym świe cie i umo rzyć spra wę, idzie się va ba nque i przed -
sta wia za rzu ty, ma jąc na dzie ję, że po dej rza ny się przy zna i do bro wol nie
pod da ka rze. Są pro ku ra to rzy, któ rzy apro bu ją za koń czo ne w ten spo sób
po stę po wa nia, lecz cze ka ją tyl ko na oka zję, aby któ re muś po li cjan to wi
po ka zać, że kto mie czem wo ju je, od mie cza gi nie i sto su ją po dob ne
me to dy, gdy do sta ną ja kiś wąt pli wy do nos na po li cjan ta. (...) �

Po li cjant 
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Tak koń czy się je den z naj gło śniej szych w ostat nich

la tach w re gio nie lesz czyń skim pro ce sów, w któ -

rym uczest ni ka mi, a za ra zem po krzyw dzo ny mi –

jak orzekł sąd – by ło m.in. kil ku po li cjan tów. Jed nak

tyl ko dwaj z nich: 52-let ni dziś mł. insp. Ma ciej Ko wal -

ski, na czel nik Wy dzia łu PG z Ko men dy Wo je wódz kiej

Po li cji w Po zna niu, oraz je go od po wied nik z KMP

w Lesz nie, 43-let ni pod insp. Ma rek Ma ty la, zo sta li za -

trzy ma ni i osa dze ni w aresz cie śled czym. 

„ZA ŁA MAŁ MI SIĘ ŚWIAT”
– W jed nej chwi li za ła mał mi się świat – mó wi pod insp.

Ma rek Ma ty la, dziś już w sta nie spo czyn ku. – To był

13 grud nia 2005 r., okres przed świą tecz ny, Wi gi lia za pa -

sem, Bo że Na ro dze nie, naj bar dziej ro dzin ne ze świąt,

a ja w kaj dan kach na rę kach tra fiam za kra ty! I do te go

z czy stym su mie niem. Po cząt ko wo są dzi łem, że to jakaś

fa tal na po mył ka, że za go dzi nę, dwie wró cę do do mu.

I wte dy usły sza łem za rzut po peł nie nia prze stęp stwa

z art. 228 par. 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.: kto w związ ku
z peł nie niem funk cji pu blicz nej przyj mu je ko rzyść ma jąt ko -
wą lub oso bi stą al bo jej obiet ni cę, pod le ga ka rze po zba wie -
nia wol no ści od 6 mie się cy do 8 lat. Póź niej do wie dzia łem

się, że ten sam za rzut po sta wio no mo je mu by łe mu prze -

ło żo ne mu Ma cie jo wi Ko wal skie mu, na czel ni ko wi wy -

dzia łu pg z Po zna nia. Ra zem mie li śmy przy jąć prze szło

180 tys. zł ła pó wek. Ab surd!

Te go sa me go jesz cze dnia, na pod sta wie roz ka zu per -

so nal ne go wiel ko pol skie go ko men dan ta Po li cji, obaj ofi -

ce ro wie zo sta li zawieszeni w czyn no ściach służ bo wych.

Nie dwu znacz nie da no im też do zro zu mie nia, że dla do -

bra służ by po win ni ra czej po my śleć o zmia nie za wo du

al bo sko rzy stać z przy słu gu ją cych im upraw nień eme ry -

tal nych. 

– Po 20 la tach nie na gan nej służ by, któ ra by ła mo im

dru gim ży ciem, jed nym po cią gnię ciem pió ra znisz czo no

mój au to ry tet, do bre imię, do tych cza so we osią gnię cia,

z któ rych by łem dum ny, i per spek ty wę dal szej ka rie ry

za wo do wej – ża li się Ma rek Ma ty la. – Z sza no wa ne go

oby wa te la sta łem się w oczach opi nii pu blicz nej szu mo -

wi ną, wy rzut kiem spo łecz nym, sko rum po wa nym gli ną.

Na nic się zda ły mo je za pew nie nia, że je stem nie win ny.

Dla Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Ka to wi cach, któ ra wsz czę -

ła to śledz two, bar dziej wia ry god ne by ły po mó wie nia nie -

ja kie go Ja ro sła wa Ł., lesz czyń skie go przed się bior cy

za mie sza ne go w nie le gal ny han del pa li wa mi, niż wy ja -

śnie nia ofi ce ra Po li cji o nie po szla ko wa nej opi nii. Te mu

czło wie ko wi, nie zna ne mu mi zu peł nie, by ło wszyst ko

jed no, ko go po mó wi. By le by tyl ko wyjść na wol ność,

oskar żył by za pew ne wła sną mat kę. To on ze znał w śledz -

twie i pod czas pro ce su, że opła cał się po li cjan tom, 

aby uchro nić się przed aresz to wa niem i kryć swo ich

wspól ni ków.

Z ak tu oskar że nia prze ciw ko Mar ko wi Ma ty le: W okre -
sie od czerw ca 2002 r. do wrze śnia 2003 r. w Lesz nie bę dąc
funk cjo na riu szem KMP i peł niąc funk cję na czel ni ka sek cji
do wal ki z prze stęp czo ścią go spo dar czą, dzia ła jąc w krót kich
od stę pach cza su, w wy ko na niu z gó ry po wzię te go za mia ru,
w związ ku z peł nie niem funk cji pu blicz nej, kil ka krot nie
przy jął wrę czo ną przez Ja ro sła wa Ł., za po śred nic twem Da -
riu sza W. (ko le ga Ja ro sła wa Ł. i je go wspól nik w in te re -

sach – przyp. J. Pac.) ko rzyść ma jąt ko wą w łącz nej
wy so ko ści 110 tys. zł, w za mian za obiet ni cę zło żo ną Ja ro -
sła wo wi Ł., iż nie zo sta nie on za trzy ma ny i tym cza so wo
aresz to wa ny w związ ku z pro wa dzo nym śledz twem przez
Pro ku ra tu rę Okrę go wą w Po zna niu (…) w spra wie pro wa -
dze nia przez Ja ro sła wa Ł. sprzecz nej z pra wem dzia łal no -
ści do ty czą cej han dlu pa li wa mi.

Ma cie jo wi Ko wal skie mu po sta wio no ten sam za rzut.

Tyl ko su ma ła pó wek by ła mniej sza – 73 800 zł.

NA CIĄ GA NE OSKAR ŻE NIA
Po mó wie nia Ja ro sła wa Ł. wy star czy ły, aby Sąd Re jo no wy

w Ka to wi cach wy dał po sta no wie nie o tym cza so wym aresz -

to wa niu oby dwu ofi ce rów Po li cji. Naj pierw na trzy mie sią -

ce, po czym prze dłu żył areszt o na stęp ne trzy, do 

13 czerw ca 2006 r. Ka to wic ka pro ku ra tu ra do ma ga ła się dla

po li cjan tów bez względ nej izo la cji aż do cza su pro ce su, sąd

na szczę ście był in ne go zda nia i po pół rocz nym aresz to wa -

niu Ma ciej Ko wal ski i Ma rek Ma ty la wy szli na wol ność.

Przed tem jed nak ich ro dzi ny mu sia ły się za dłu żyć, aby

wpła cić 40-ty sięcz ne po rę cze nia ma jąt ko we. 

Akt oskar że nia prze ciw ko lesz czyń skim po li cjan tom tra -

fił do Są du Re jo no we go w Lesz nie w sierp niu 2006 r.

W tym cza sie (od kwiet nia) obaj by li już eme ry ta mi, co lo -

kal ne me dia zło śli wie im wy tknę ły, in for mu jąc nie tyl ko

o ich „uciecz ce” z Po li cji, ale i o wy so kich apa na żach, któ -

re bę dą z te go ty tu łu otrzy my wa li do koń ca ży cia. Na wet

je śli zo sta ną ska za ni pra wo moc nym wy ro kiem. W rze czy -

wi sto ści Ma rek Ma ty la po bie ra dziś eme ry tu rę w wy so ko -

ści 1700 zł, a Ma ciej Ko wal ski, po bli sko 30 la tach służ by

i zaj mo wa nym wy so kim sta no wi sku, otrzy mu je oko ło

3 tys. zł. 

Pro ces prze ciw ko lesz czyń skim po li cjan tom oraz przed -

się bior cy Da riu szo wi W. roz po czął się 4 wrze śnia 2006 r.

przed Są dem Re jo no wym w Lesz nie, w Wy dzia le II Kar -

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY Niewinni, i co z tego? POLICJA 997       listopad 2009 r.6

Rachunek za krzywdy
Około pół miliona złotych oraz comiesięczna renta wyrównawcza w wysokości 2 tys. złotych dla każdego –
to cena, jakiej domagają się dwaj byli policjanci z Leszna za doznane krzywdy: bezpodstawne oskarżenie

o korupcję, pół roku za kratami aresztu śledczego, utratę pracy i dobrego imienia, pogorszenie stanu zdrowia
i rozłąkę z rodziną.

�
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Roz wią za nia za rzą dze nia nr 323/08 KGP, zmie nio ne za rzą dze -

niem nr 429/09 KGP z 17 kwiet nia 2009 r., wska za ły or gan

Policji ja ko wła ści wy do kie ro wa nia do mar szał ka Sej mu Rze -

czy po spo li tej Pol skiej lub mar szał ka Se na tu Rze czy po spo li tej Pol -

skiej, za po śred nic twem mi ni stra spra wie dli wo ści – pro ku ra to ra

ge ne ral ne go, wnio sku o wy ra że nie zgo dy na po cią gnię cie po sła/se -

na to ra do od po wie dzial no ści za wy kro cze nie (patrz „Po li cja 997”

nr 5/09). Prze pi sy przy czy ni ły się tym sa mym do kie ro wa nia przez

organy Po li cji przed mio to wych wnio sków w sy tu acji, gdy za sto so wa -

nie środ ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze go wo bec oso by ko rzy sta -

ją cej z im mu ni te tu oka za ło się nie wy star cza ją ce.

Ana li za wpły wa ją cych od or ga nów Po li cji wnio sków o wy ra że nie

zgo dy na po cią gnię cie po sła/se na to ra do od po wie dzial no ści za wy -

kro cze nie wska za ła jed nak, że or ga ny Po li cji, wbrew art. 7b ust. 4

pkt 1 usta wy z 9 ma ja 1996 r. o wy ko ny wa niu man da tu po sła i se na -

to ra nie wska zy wa ły oso by (peł no moc ni ka), któ ra bę dzie re pre zen -

to wać Po li cję przed wła ści wą ko mi sją re gu la mi no wą Sej mu lub

Se na tu RP.

WŁA ŚCI WY DLA MIEJ SCA ZDA RZE NIA
Or ga nem wła ści wym do uzy ski wa nia zgo dy na ści ga nie, a tym sa mym

kie ro wa nie wnio sku o po cią gnię cie po sła lub se na to ra do od po wie -

dzial no ści za wy kro cze nie, jest wła ści wy dla miej sca zda rze nia or gan

Po li cji, któ ry we wnio sku po wi nien za wrzeć ozna cze nie oso by peł no -

moc ni ka.

Twier dze nie to spo wo do wa ło bez względ ną po trze bę do ko na nia

zmian w Za rzą dze niu nr 323 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 26 marca
2008 r. w spra wie me to dy ki wy ko ny wa nia czyn no ści ad mi ni stra cyj no -
-po rząd ko wych w za kre sie wy kry wa nia wy kro czeń oraz ści ga nia ich
spraw ców, gdyż przed mio to wy akt praw ny nie wska zy wał obo wiąz ku

upo waż nia nia przez or gan Po li cji pod le głych funk cjo na riu szy do re -

pre zen to wa nia Po li cji ja ko wnio sko daw cy pod czas roz pa try wa nia

wnio sku przez Ko mi sję Re gu la mi no wą i Spraw Po sel skich Sej mu

Rze czy po spo li tej Pol skiej (je śli wnio sek do ty czy po sła) lub Ko mi sji

Re gu la mi no wej, Ety ki i Spraw Se na tor skich Se na tu Rze czy po spo li -

tej Pol skiej (je śli wnio sek do ty czy se na to ra).

Uzna no, że ko rek ty wy ma ga ją przede wszyst kim za pi sy par. 6 za -

rzą dze nia, od no szą ce się do try bu i spo so bu po stę po wa nia funk cjo -

na riu szy i or ga nów Po li cji w sto sun ku do po słów/se na to rów

po peł nia ją cych wy kro cze nia, w sto sun ku do któ rych za sto so wa nie

środ ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze go uzna no za nie za sad ne.

WY KRO CZE NIA EU RO PO SŁÓW
Po sta no wio no jed no cze śnie ure gu lo wać kwe stie do ty czą ce spo so bu

po stę po wa nia po li cjan tów i or ga nów Po li cji w sto sun ku do po słów

do Par la men tu Eu ro pej skie go, w sto sun ku do któ rych za sad ne jest

wy stą pie nie z wnio skiem o wy ra że nie zgo dy na po cią gnię cie do od -

po wie dzial no ści za wy kro cze nie.

Wska zać na le ży, że kwe stie do ty czą ce im mu ni te tu przy słu gu ją ce -

go po słom do Par la men tu Eu ro pej skie go sta no wią przed miot re gu la -

cji Pro to ko łu w spra wie przy wi le jów i im mu ni te tów wspól not eu ro pej skich
(Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864/4) oraz Re gu la mi nu Par la men tu Eu -

ro pej skie go wy da ne go 1 lip ca 2004 r. (Dz.U. UE. L. 05.44.1). 

Art. 10 pro to ko łu sta no wi, że pod czas se sji Zgro ma dze nia, je go

człon ko wie ko rzy sta ją:

na te ry to rium swo je go pań stwa – z im mu ni te tów przy zna wa nych

człon kom par la men tu ich pań stwa;

na te ry to rium in ne go pań stwa człon kow skie go – z im mu ni te tu

chro nią ce go przed za trzy ma niem oraz im mu ni te tu ju rys dyk cyj ne go.

Im mu ni tet chro ni tak że człon ków pod czas ich po dró ży do i z miej -

sca, gdzie od by wa się po sie dze nie Zgro ma dze nia.

Ozna cza to, że pol skim po słom do Par la men tu Eu ro pej skie go przy -

słu gu je im mu ni tet par la men tar ny przy słu gu ją cy po słom na Sejm i se -

na to rom, okre ślo ny w art. 105 Kon sty tu cji RP oraz prze pi sach

roz dzia łu 2 usta wy z 9 ma ja 1996 r. o wy ko ny wa niu man da tu po sła

i se na to ra.

Zgod nie z tre ścią art. 6 re gu la mi nu Par la men tu Eu ro pej skie go

uchy le nie im mu ni te tu po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go mo że na -

stą pić na wnio sek skie ro wa ny do prze wod ni czą ce go Par la men tu Eu -

ro pej skie go przez wła ści wy or gan pań stwa człon kow skie go. 

Zna cze nie okre śle nia „wła ści wy or gan pań stwa człon kow skie go”

usta la się na pod sta wie wła ści wych prze pi sów pra wa kra jo we go.

W przy pad ku Pol ski na le ży się gnąć do od po wied nich prze pi sów

usta wy o wy ko ny wa niu man da tu po sła i se na to ra, czy li do art. 7b

ust. 1 w zw. z art. 10b.

Prze pis ten sta no wi, że w przy pad ku prze stępstw ści ga nych

z oskar że nia pry wat ne go oraz wy kro czeń wnio sek skła da się za po -

śred nic twem mi ni stra spra wie dli wo ści – pro ku ra to ra ge ne ral ne go.

Ozna cza to, że w przy pad ku wy kro cze nia po peł nio ne go przez pol -

skie go po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go wnio sek o uchy le nie im -

mu ni te tu te go po sła skła da się do prze wod ni czą ce go Par la men tu

Eu ro pej skie go za po śred nic twem mi ni stra spra wie dli wo ści – pro ku -

ra to ra ge ne ral ne go.

PRAWO Prewencja POLICJA 997       grudzień 2009 r.40

Po li cja wo bec wy kro czeń
par la men ta rzy stów

Półtoraroczny okres obowiązywania przepisów Zarządzenia nr 323 Komendanta Głównego Policji z 26 marca 2008 r.
w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania
wykroczeń oraz ścigania ich sprawców oraz stosowania zawartych w nim zasad postępowania funkcjonariuszy
i organów Policji wskazał na potrzebę dostosowania poszczególnych regulacji tego aktu prawa wewnętrznego

komendanta głównego Policji do wymogów porządku prawnego RP.
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Tym sa mym, zgod nie z pla no wa ny mi zmia na mi, w sy tu acjach, gdy

za sto so wa nie środ ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze go wo bec po sła

do Par la men tu Eu ro pej skie go oka za ło by się nie wy star cza ją ce, 

wła ści wy dla miej sca zda rze nia or gan Po li cji spo rzą dzi wnio sek o

wy ra że nie zgo dy na po cią gnię cie po sła do od po wie dzial no ści za wy -

kro cze nie, któ ry skła da ny jest do prze wod ni czą ce go Par la men tu 

Eu ro pej skie go za po śred nic twem mi ni stra spra wie dli wo ści – pro ku -

ra to ra ge ne ral ne go.

PEŁ NO MOC NIK Z PO LI CJI
Pro jekt za kła da tak że od mien ną od po przed niej pro ce du rę wy stę po -

wa nia wła ści we go dla miej sca po peł nie nia wy kro cze nia or ga nu Policji

z wnio skiem o wy ra że nie zgo dy na po cią gnię cie do od po wie dzial no -

ści za wy kro cze nie po sła lub se na to ra. Wszak, tak jak po przed nio,

wnio sek skła da ny bę dzie do mar szał ka Sej mu/Se na tu za po śred nic -

twem mi ni stra spra wie dli wo ści – pro ku ra to ra ge ne ral ne go, acz kol -

wiek pro jekt za kła da, że or gan Po li cji wska że we wnio sku

peł no moc ni ka upo waż nio ne go do wy stą pie nia z wnio skiem pod czas

po sie dze nia Ko mi sji Re gu la mi no wej i Spraw Po sel skich Sej mu 

Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz Ko mi sji Re gu la mi no wej, Ety ki i Spraw

Se na tor skich Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Uzna no, że udział peł no moc ni ka w po sie dze niach ko mi sji jest obo -

wiąz ko wy, jed nak, ma jąc na uwa dze eko no mi kę po stę po wa nia oraz

treść art. 6 ust. 2 re gu la mi nu Ko mi sji Re gu la mi no wej i Spraw Po sel -

skich, uzna no, że or gan Po li cji mo że wno sić o roz po zna nie wnio sku

o zgo dę na po cią gnię cie po sła lub se na to ra do od po wie dzial no ści

za wy kro cze nie przez Ko mi sję Re gu la mi no wą i Spraw Po sel skich bez

udzia łu wnio sko daw cy lub je go peł no moc ni ka.

Z for mal ne go punk tu wi dze nia zło że nie ta kie go wnio sku jest moż -

li we, gdyż art. 6 ust. 1 uchwa ły Ko mi sji Re gu la mi no wej i Spraw Po -

sel skich z 22 kwiet nia 2009 r. – Re gu la min Ko mi sji Re gu la mi no wej

i Spraw Po sel skich (pod ję tej na pod sta wie art. 204b uchwa ły Sej mu

Rze czy po spo li tej Pol skiej z 30 lip ca 1992 r. – Re gu la min Sej mu Rze -

czy po spo li tej Pol skiej, MP z 2009 r. nr 5, poz. 47) sta no wi, że na po -

sie dze niu ko mi sji, na któ rym roz po zna wa ny jest wnio sek o wy ra że nie

zgo dy na po cią gnię cie po sła do od po wie dzial no ści są do wej, wnio sek

ta ki przed sta wia wnio sko daw ca lub je go peł no moc nik, o ile jest

obec ny na po sie dze niu, zgod nie zaś z art. 6 ust. 2 re gu la mi nu ko mi -

sji, wnio sek mo że być roz pa trzo ny przez ko mi sję tak że w przy pad ku

nie obec no ści wnio sko daw cy lub je go peł no moc ni ka, chy ba że ko mi -

sja po sta no wi ina czej. 

Nie ma za tem prze szkód praw nych do wy stą pie nia o roz po zna nie

wnio sku przez Ko mi sję Re gu la mi no wą bez udzia łu peł no moc ni ka,

przy czym każ do ra zo wo wnio sek ta ki pod le gał bę dzie oce nie ko -

mi sji, któ ra mo że żą dać obec no ści wnio sko daw cy lub je go peł no-

moc ni ka.

Ce lo we jed nak wy da je się zo bo wią za nie peł no moc ni ka do przy go -

to wa nia się do udzia łu w po sie dze niu ko mi sji, gdyż ko mi sja mo że

uznać, że nie zbęd ne jest przed sta wie nie jej szcze gó ło we go uza sad -

nie nia wnio sku tak, aby mo gła do ko nać wła ści wej je go oce ny i przed -

sta wić Sej mo wi RP pro po zy cję w za kre sie przy ję cia bądź od rzu ce nia

wnio sku.

Li czyć tak że na le ży się z sy tu acją, że ko mi sja za żą da udo stęp nie -

nia akt spra wy (ma te ria łów z czyn no ści wy ja śnia ją cych w spra wie

o wy kro cze nie) oraz ma te ria łów ze bra nych do chwi li wy stą pie nia

z wnio skiem. 

Ak ta czyn no ści wy ja śnia ją cych po win ny być prze ka za ne do Sej mu

ja ko do ku men ty sta no wią ce ta jem ni cę służ bo wą, gdyż we dług art. 7

re gu la mi nu Ko mi sji Re gu la mi no wej i Spraw Po sel skich ak ta te są

udo stęp nia ne w wa run kach tech nicz no -or ga ni za cyj nych okre ślo nych

w prze pi sach do ty czą cych ochro ny in for ma cji nie jaw nych na te re nie

Sej mu.

Z uwa gi na fakt, że pro po zy cje zmian do ty czą bez po śred nio or ga -

nów Po li cji (ko men dan ta po wia to we go, re jo no we go, miej skie go Po -

li cji, ko men dan ta ko mi sa ria tu i ko mi sa ria tu spe cja li stycz ne go

Po li cji), pro jekt zmie nia ją cy za rzą dze nie nr 323/08 KGP prze ka za ny

zo stał do kon sul ta cji po szcze gól nym jed nost kom or ga ni za cyj nym 

Po li cji. 

KO MEN TARZ
In no wa cyj ny cha rak ter za rzą dze nia nr 323/08 KGP, fakt, że ja ko

pierw szy do ku ment tej ran gi re gu lu je pro ce du ry po li cyj ne od no szą -

ce się do pro wa dze nia czyn no ści wy ja śnia ją cych w spra wach o wy -

kro cze nia, zło żo ny cha rak ter te go ak tu pra wa we wnętrz ne go,

od no szą cy się czę sto do wie lu róż nych ustaw, a tak że wpro wa dzo ne

obo wiąz ki przy czy ni ły się do pod ję cia prac nad na pi sa niem ko men -

ta rza do za rzą dze nia.

Współ pra ca Biu ra Pre wen cji KGP z Wyż szą Szko łą Po li cji w Szczyt -

nie przy czy ni ła się do po wo ła nia ze spo łu re dak cyj ne go, efek tem pra -

cy któ re go by ło na pi sa nie i zło że nie do dru ku pu bli ka cji pt.:

Ko men tarz do Za rzą dze nia nr 323 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji
z 26 mar ca 2008 r. w spra wie me to dy ki wy ko ny wa nia czyn no ści ad mi -
ni stra cyj no -po rząd ko wych w za kre sie wy kry wa nia wy kro czeń oraz ści ga -
nia ich spraw ców. 

Ko men tarz wy da ny zo stał we wrze śniu br. przez Wy dział Wy daw -

nictw i Po li gra fii w WSPol. w Szczyt nie. Jest to pierw sza pu bli ka cja,

któ ra w ta kiej for mie ko men tu je akt pra wa we wnętrz ne go ko men -

dan ta głów ne go Po li cji.

Fakt, że na pi sa nia pod ję li się prak ty cy i na uczy cie le po li cyj ni, po -

zwo lił na spraw ne po łą cze nie prak ty ki z teo rią oraz wy pra co wa nie

wzo rów, czy wska zó wek pra wi dło we go po stę po wa nia funk cjo na riu szy

Po li cji pro wa dzą cych i nad zo ru ją cych czyn no ści wy ja śnia ją ce w spra -

wach o wy kro cze nia.

Au to rzy dą ży li do za war cia w Ko men ta rzu ujed no li co nych po glą -

dów na te mat po szcze gól nych in sty tu cji pra wa wy kro czeń, co z po -

wo du wie lo ści pre zen to wa nych przez na ukow ców ocen nie by ło

ła twe.

PRO BLE MY
Or ga ny Po li cji na dal bo ry ka ją się z ta ki mi pro ble ma mi, jak spo sób

dys po no wa nia do wo da mi rze czo wy mi w to ku czyn no ści wy ja śnia ją -

cych w spra wach o wy kro cze nia czy pra wi dło we pro wa dze nie sze ro -

ko ro zu mia nej go spo dar ki man da to wej. 

Wska zać na le ży, że Biu ro Pre wen cji KGP na bie żą co, we współ pra -

cy z KWP/KSP, dia gno zu je pro ble my od no szą ce się do pro ce du ry wy -

kro cze nio wej, jak też za sad ność po dej mo wa nia prac zmie rza ją cych

do zmian po szcze gól nych re gu la cji praw nych.

Istot ne jest jed nak wska za nie, że za rów no Mi ni ster stwo Spra wie -

dli wo ści, jak i Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji za -

uwa ży ło od po wied nio po trze bę pod ję cia sto sow nych dzia łań

zmie rza ją cych do wy pra co wa nia za sad po stę po wa nia z do wo da mi rze -

czo wy mi czy wy pra co wa nia za sad od no szą cych się do go spo dar ki

man da to wej. Pro wa dzo ne są pra ce w tych kie run kach, przy udzia le

przed sta wi cie li KGP. �

AGA TA KRY SIAK
Biu ro Pre wen cji KGP
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Tadeusz i Michał Dymerscy. Ojciec i syn. Obaj w Policji.
Obaj zajmują się sprawnością słuchaczy Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie. Obaj są trenerami
i zawodnikami judo. I obaj w tym sporcie odnoszą
sukcesy. 

W czerw cu te go ro ku Mi chał Dy mer ski w Mi strzo stwach Pol -

ski Po li cji w Ju do w By to miu za jął trze cie miej sce. We wrze -

śniu na IX Mię dzy na ro do wych Mi strzo stwach Pol ski

MA STERS w Ju do wy wal czył zło to w ka te go rii 30–34 la ta w wa dze

do 100 kg. Je go oj ciec Ta de usz z po wo du kon tu zji sto py mu siał zre -

zy gno wać w tym ro ku ze star tów. Ośmio krot ny me da li sta mi strzostw

Pol ski Po li cji nie od pusz cza jed nak. W ubie głym ro ku zdo był mi strzo -

stwo Pol ski MA STERS w ka te go rii 55–59 lat w wa dze do 100 kg

i wy star to wał w mi strzo stwach świa ta, zaj mu jąc pią te miej sce.

W przy szłym ro ku zno wu za mie rza sta nąć na ma cie z naj lep szy mi 

ju do ka mi świa ta. 

RO DZIN NY TAN DEM 
Obaj pa no wie Dy mer scy pra cu ją w Za kła dzie Wy szko le nia Spe cjal -

ne go WSPol. w Szczyt nie i jed no cze śnie są tre ne ra mi w tu tej szym

Po li cyj nym Klu bie Spor to wym Gwar dia. Do sko na lą umie jęt no ści słu -

cha czy w za kre sie sa mo obro ny i sto so wa nia tech nik in ter wen cji,

a z chęt ny mi pro wa dzą tre nin gi ju do. 

Na za wo dach nie bę dą już mie li oka zji spo tkać się na ma cie. O ile

na tur nie jach MA STERS ka te go rie wie ko we są co 5 lat, o ty le w za -

wo dach po li cyj nych ju do cy wal czą w dwóch prze dzia łach wie ko wych:

do 35 lat i po wy żej 35. ro ku ży cia. Za dwa la ta teo re tycz nie oj ciec

i syn mo gli by sta nąć na prze ciw sie bie nie tyl ko w ran do ri (tre nin gu

wal ki), ale tak że na mi strzo stwach Po li cji. Ta de usz skoń czył by wte -

dy 61 lat, a Mi chał 35... Ta de usz Dy mer ski po 33 la tach służ by od -

cho dzi jed nak w lu tym przy szłe go ro ku na eme ry tu rę, więc ta kie go

po je dyn ku nie do cze ka my się. Chy ba że wy star tu je... ja ko po li cyj ny

eme ryt. 

RE KORD NIE DO PO BI CIA 
Pod insp. Ta de usz Dy mer ski ni gdy nie mó wi ni gdy. Na mi strzo -

stwach Pol ski Po li cji zdo był już osiem me da li. To trud ny do po bi cia

re kord. Ostat ni raz star to wał w 2006 r. Miał 56 lat i był naj star szy.

Wy grał wte dy ka te go rię po wy żej 35 lat. Mu siał po ko nać za wod ni ków

młod szych o 20 lat! 

Przy go dę ze spor tem za czął w Szczyt nie. 

– Nie by ło wte dy sek cji, klu bów – wspo mi na po li cyj ny mistrz. –

Za wo dy ro bi li śmy na po dwór ku. Wy le wa li śmy lo do wi ska, ści ga li śmy

się na ro we rach, urzą dza li śmy bie gi do oko ła blo ku, ro bi li śmy na wet

po je dyn ki bok ser skie. Pił ka noż na nie in te re so wa ła mnie za bar dzo,

za to lu bi łem się bić na po dwór ku. W 1963 r. miesz ka li śmy

przy dwor cu i tam prze czy ta łem ogło sze nie o na bo rze do sek cji ju do.

Przyj mo wa no chłop ców od 14. ro ku ży cia. Do pie ro po la tach przy -

zna łem się tre ne ro wi, że sfał szo wa łem wte dy le gi ty ma cję, bo skoń -

czy łem do pie ro 13 lat. Mia łem wiel ką po trze bę ry wa li za cji. Mo że to

wpływ oj ca, przed wo jen ne go uła na, któ ry brał udział w róż nych za -

wo dach lek ko atle tycz nych? Czy tał książ ki o spo rcie, wspo mi nał swo -

je star ty. Nie wszy scy pre de sty no wa ni są do spor tów wal ki, ja by łem

tro chę ta ki ło bu ziak. Gdy za pi sa łem się na ju do, ro dzi ce mie li wresz -

cie ze mną spo kój, wy ży wa łem się na ma cie. 

CA ŁY CZAS W SZCZYT NIE 
Od po cząt ku tre no wał w gwar dyj skiej sek cji ju do w Szczyt nie. 

W za wo dach za czął star to wać pod ko niec lat 60. W 1969 r. ja ko ju -

nior za kwa li fi ko wał się do fi na łów Ogól no pol skiej Spar ta kia dy Mło -

dzie ży we Wro cła wiu, w 1972 r. zdo był zło to na Otwar tych

Mi strzo stwach War sza wy Se nio rów. Pod czas stu diów w Wyż szej

Szko le Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Gdań sku wal czył w tur nie jach
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uczel nia nych. W Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol ski zdo był dwa

me da le (zło ty i brą zo wy). 

Po tem za czął pra co wać w szko le w Szczyt nie i z za wod ni ka stał

się szko le niow cem. Z pa sją opo wia da o swo ich pod opiecz nych, któ -

rzy zdo by wa li lau ry. Przez 10 lat był tre ne rem ko bie cej re pre zen ta -

cji Po li cji w ju do, szko lił tak że męż czyzn. Na trzech mi strzo stwach

Eu ro py za wod nicz ki z pro wa dzo nej przez nie go re pre zen ta cji Po li cji

zdo by ły: je den ty tuł mi strzy ni Sta re go Kon ty nen tu, dwa ty tu ły wi -

ce mi strzow skie i trzy brą zo we me da le. Je go wy cho wan ko wie, cy wi -

le i po li cjan ci, w mi strzo stwach Pol ski zdo by li po nad 30 me da li.

Star to wa li w mi strzo stwach Eu ro py, świa ta i igrzy skach olim pĳ skich.

W 2005 r. na pre sti żo wy Mię dzy na ro do wy Tur niej Służb Mun du ro -

wych w Cze skich Bu dzie jo wi cach po wo łał swo je go sy na Mi cha ła. 

– Ba łem się, że ktoś po my śli, że po zna jo mo ści go wzią łem –

uśmie cha się szczy cień ski tre ner. – Na szczę ście Mi chał wy wal czył

srebr ny me dal i oka za ło się, że jest bar dzo do brym za wod ni kiem.

TA TA NIE PRZY MU SZAŁ 
Mł. asp. Mi chał Dy mer ski za czął przy go dę z ju do ja ko sze ścio la tek.

– Bra łem go na tre nin gi, obo zy – opo wia da oj ciec. – Ale nie trwa -

ło to dłu go. Nie chcia łem, że by się znie chę cił. Cho dzi ło mi tyl ko

o to, aby był ak tyw ny fi zycz nie, nie waż na by ła dys cy pli na. 

– Ta ta fak tycz nie mnie nie przy mu szał – do da je Mi chał. – Nie ro -

bił tra ge dii, że ju do już prze sta ło mnie in te re so wać. Po tem za czą -

łem upra wiać ko szy ków kę. Gra łem w re pre zen ta cji szko ły, mia sta.

Do ju do wró ci łem w ogól nia ku. Aby się wzmoc nić, cho dzi łem na si -

łow nię i tre nin gi do ta ty i tak już zo sta ło. 

Syn po szedł w śla dy oj ca. Skoń czył tę sa mą uczel nię, któ ra co

praw da zmie ni ła na zwę na Aka de mię Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor -

tu, ale na dal jest w Gdań sku i po kil ku la tach pra cy ja ko na uczy ciel

WF w szko łach po sta no wił wstą pić do Po li cji. Rok spę dził w sto łecz -

nym OPP, a po tem wró cił do Szczyt na. W mi strzo stwach Pol ski Po -

li cji w ju do zdo był do tej po ry czte ry me da le – 2 srebr ne i 2 brą zo we.

Jak tak da lej pój dzie, to ma szan sę do go nić oj ca.

Ten zresz tą na mó wił go do wzię cia udzia łu w za wo dach 

MA STERS. 

– To by ło po star cie ta ty w mi strzo stwach świa ta w Bruk se li –

mó wi Mi chał Dy mer ski. – We Wro cła wiu na mi strzo stwach Pol ski

w 2008 r. by łem dru gi. W tym sa mym ro ku po je cha li śmy na mi strzo -

stwa Eu ro py MA STERS do Pra gi. By ło cięż ko, ale brą zo wy me dal

zdo by łem. W tym ro ku na MP w So bót ce wy wal czy łem zło to. Sa tys -

fak cja by ła tym więk sza, że po ko na łem za wod ni ka, z któ rym przed

ro kiem prze gra łem na punk ty. Te raz po ko na łem go przed cza sem.

W JA SKI NI LWA 
– Gdy je cha li śmy na mi strzo stwa Eu ro py, spo tka li śmy na Dwor cu

Cen tral nym w War sza wie za stęp cę ko men dan ta głów ne go ge ne ra ła

Szwaj cow skie go, któ ry wcze śniej był rek to rem WSPol. – do da je Ta -

de usz Dy mer ski. – Po roz ma wia li śmy, a po tem, gdy był w Szczyt nie,

py tał, jak nam po szło. Mó wię, że wspa nia le i że przy niósł nam szczę -

ście i że przed na stęp ny mi za wo da mi ko niecz nie mu si my się zno wu

spo tkać. A on na to – pro szę bar dzo! Ge ne rał przecież za wsze lu bił

sport. 

Mo że ta kie spo tka nie przy da się przed przy szło rocz ny mi mi strzo -

stwa mi świa ta MA STERS? Po noć ma ją od być się w Ja po nii. W ja ski -

ni lwa cięż ko bę dzie za wal czyć o po dium. Ta de usz Dy mer ski nie

tra ci jed nak opty mi zmu. 

– Ja dę, gdzie kol wiek bę dą, roz wo jo wy za wod nik je stem – śmie je

się. – Bę dę naj młod szy w ka te go rii wie ko wej 60–64 la ta i za mie rzam

wró cić z me da lem! Re kor dy si ło we na ra zie bi ję. Pod no szę wię cej

niż 30 lat te mu. Te raz na ła wecz ce wy ci skam cię żar oko ło 100 kg,

a Mi chał na to „Tyl ko, ta to, sztan gi nie po łam”. Do brze się zgry wa -

my, ale ja w szko le i klu bie usu wam się już w cień. Ta ka jest ko lej rze -

czy. Do tej po ry syn mi po ma gał w tre ner ce. Te raz ja za czy nam

po ma gać je mu, bo on przej mu je więk szość tych spraw. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor
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ROZRYWKA Kryminał z morałem POLICJA 997       grudzień 2009 r.44

An drzej P. stał na po bo czu szo sy i cze kał

oka zji, aby pod ho lo wać mo to cykl, bez na -

dziej ny rzęch, ja kim, ko rzy sta jąc z wa ka cji,

wy brał się do oko ła Pol ski i zdą żył za li czyć

trzy dzie ści ki lo me trów, gdy sil nik ze psuł się

tak zło śli wie, że trze ba by ło szu kać warsz ta -

tu na praw cze go.

Nie zwa ża jąc na roz pacz li we zna ki An drzeja

P., prze je cha ła cię ża rów ka, prze je cha ła fur go -

net ka, omi nął au to bus, na to miast za trzy mał

się po jazd fa brycz nie no wy, bi ją cy mar ką

po oczach i wy siadł z nie go rów nie mar ko wy

Pan; po bież nie zba dał rzę cha, uważ nie przyj -

rzał się An drze jo wi P., za py tał, czym się zaj -

mu je i do kąd zdą ża. Aha, ma gi ster, do pie ro

po dy plo mie? Na wa ka cje, co? Do oko ła Pol ski,

tym tru pem? Fan ta sta! Czy ma gi ster P. chce

za ro bić na no wy mo tor? Kto by nie chciał.

U nie go za ro bi przez mie siąc. Co to za pra ca?

Lek ka i ra czej przy jem na. Szcze gó ły na miej -

scu. Nie, nic, co by ko li do wa ło z pra wem.

Oszo ło mio ny ma gi ster P. do ho lo wa ny zo stał

wraz ze swo im rzę chem do mia sta, gdzie je go

do bro czyń ca – in ży nier Wa cław L. – miesz kał

i pra co wał, pro wa dząc warsz tat na pra wy 

sa mo cho dów. Rzęch po zo stał w warsz ta cie,

gdzie Szef za rzą dził oglę dzi ny, ale mu siał pil -

nie za ła twić na pię tą spra wę, wła śnie w tym

ce lu je chał, gdy spo tkał ma gi stra P. Czas to

pie niądz! – Dla te go nie może na tych miast

wdro żyć ma gi stra P. w je go obo wiąz ki, uczy ni

to, kie dy wró ci, to zna czy za trzy dni. Osta -

tecz nie ma gi ster P. ma wa ka cje, więc nie zro -

bi mu róż ni cy, gdzie bę dzie próż no wał, za nim

za ro bi na no we go rzę cha. Po cze ka so bie te

trzy dni u nie go w do mu w Ł. – oto ad res

i kart ka do żo ny. Co ma jej po wie dzieć? Że

jest da le kim ku zy nem in ży nie ra. Le piej, żeby

ko bie ta nie wie dzia ła, od jak nie daw na się

zna ją – za wsze wy rzu ca mę żo wi lek ko myśl -

ność al bo zbyt nie za ufa nie do lu dzi.

W ta ki spo sób ma gi ster P. za in sta lo wał się

w kom for to wej wil li, ukry tej w du żym, świet -

nie utrzy ma nym ogro dzie. Żo na in ży nie ra

przy ję ła „ku zy na” ser decz nie, wy raź nie się

nu dzi ła, i ka za ła mó wić do sie bie per Iga.

Ko la cja by ła przy świe cach, na ada masz ko -

wym ob ru sie, sre bra, por ce la na, krysz ta ły, de -

li ka te sy. A od za war to ści ba ru w gło wie się

krę ci ło do słow nie i w prze no śni. Do te go

Mo zart z ma gne tu i Iga w wie czo ro wych ro -

bro nach, aż ma gi ster P. po czuł się, jak by

wstą pił w kadr fil mu z ży cia sfer wyż szych.

Za raz też do wie dział się, że Nur sa z dziec -

kiem są nad mo rzem, a go spo sia ma wy chod -

ne, mąż wcze śniej niż za trzy dni do do mu

nie wró ci. Ży cie jest krót kie i za faj da ne jak

ko szul ka ma lu cha, oso bli wie zaś Iga nic

z tego ży cia nie ma, bo jest w mał żeń stwie

nie szczę śli wa, na to miast o po za mał żeń skie

szczę ście w mie ście Ł., ma łym i roz plot ko -

wa nym, jest trud no.

Ma gi ster P. te go wie czo ra Igi nie po cie szył,

bo cho ciaż był nie od te go, miał cha rak ter;

nie chciał pod ło żyć świ ni fa ce to wi, któ ry od -

niósł się do nie go jak czło wiek do czło wie ka.

Nie czu ły na sub tel ne awan se Igi, he ro icz nie

acz chwiej nie udał się na noc do wy zna czo -

ne go po ko ju.

Cha rak te ru i he ro izmu star czy ło do na -

stęp ne go wie czo ra (sce ne ria ta sa ma), jed -

nak gdy ra no obu dził się obok cu dzej żo ny,

do al ko ho lo we go ka ca do łą czył ko cio kwik

mo ral ny. Jak spoj rzy w oczy fa ce to wi, któ ry

nie tyl ko oka zał po moc, ale i za ufał? Nie

spoj rzy! Za raz się wy nie sie po an giel sku. Za -

bie rze z warsz ta tu rzę cha, za pła ci za re pe ra -

cję i od je dzie. 

Kie dy wszyst ko wy znał Idze, ko bie ta ze rwa -

ła się z po ście li – Ach, ty cie mię go! – wrza snę -

ła i chcia ła na tych miast się ubrać oraz za piąć

pod szy ję, ale nie zdą ży ła, po nie waż w tej sa -

mej chwi li trza snę ła szy ba w drzwiach ta ra su

i w sy pial ni po ja wił się jej mąż, na to miast ryk,

ja ki przy tym wy ge ne ro wał, do za cisz nej wil li

zwa bił są sia dów. Iga tak że krzy cza ła, drąc

na so bie prze zro czy sty stro ik noc ny: – Gwał ci -

ciel! – nie dwu znacz nie wska zu jąc ma gi stra P.

Go ły męż czy zna – a ta ki był ma gi ster P. –

wo bec męż czy zny ubra ne go i pod kra wa tem

czu je się na der nie zręcz nie, zwłasz cza je śli ten

ubra ny jest, po wiedz my, wy rę cza nym z obo -

wiąz ków mał żeń skich mę żem, ale ma gi ster P.,

mi mo fa tal ne go sa mo po czu cia, przy tom nie

usi ło wał do ciec, co jest gra ne, po nie waż ja ko

fa cet dość by stry do strzegł, że in ży nier wście -

ka się zbyt te atral nie, w każ dym ra zie nie tak

wy obra żał so bie zra nio ne go w swej du mie

męż czy znę.

Gra na zaś by ła przy czy na do roz wo du, któ -

re go in ży nier nie mógł otrzy mać, po nie waż

je go żo na żą da ła roz wo du z wi ny in ży nie ra,

a nie, jak su ge ro wał me ce nas mę ża, bez orze -

ka nia o wi nie. Za tem, że by mę żo wi tę wi nę

udo wod nić, ucie ka ła się do róż nych, fakt!

na ogół dość pa skud nych chwy tów. Przy kład

nie po szedł w las. Kie dy in ży nier spo tkał

przy pad ko wo na szo sie bar dzo przy stoj ne go

fa ce ta, po sta no wił po de słać go żo nie, ufa jąc

przy sło wiu, że oka zja czy ni zło dzie ja. A mo rał

z te go ta ki: bez piecz niej pie cho tą niż sfa ty go -

wa nym jedno śla dem. �

HELENA SEKUŁA
collage Krzysztof Zaczkiewicz, zdj. sxc.hu

Okazja
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K osz ma ry sen ne po li cjan ta moż na po -

znać, oglą da jąc spek takl „Kto do go ni

psa?” w war szaw skim Te atrze Ocho ty.

Wpraw dzie sen ma ra, Bóg wia ra, ale chy ba

żad ne mu stró żo wi pra wa nie był by mi ły 

taki: tra fić do pa ki ra zem z ty mi, któ rych się

wcze śniej tam po sła ło. Głów ne go bo ha te ra

sztu ki, ko mi sa rza Sa kła ka, prze ra ża też in na

wi zja: je go in for ma tor, mó wiąc oględ nie, miał

bliż szą zna jo mość z je go żo ną. Tę wła śnie

sce nę za ser wo wa li twór cy spek ta klu na po -

ka zie pra so wym przed pre mie rą, a już na -

stęp ne go dnia ser wi sy plot kar skie za mie ści ły

zdję cia „ostre go sek su” Edy ty Her buś i Bo -

gu sła wa Kacz mar czy ka (gra ją cych ro le Zo fii,

żo ny Sa kła ka, i Młot ka, gan gu sa). Nic więc

dziw ne go, że po ta kiej re kla mie bi le ty na

sztu kę ro ze szły się bły ska wicz nie. 

MO NO LOG Z PA NEM BO GIEM
W po przed nim nu me rze „Po li cji 997” w roz -

mo wie przed pre mie rą Mar cin Kwa śny po -

wie dział, że nie by ło by źle, gdy by wi dzo wie

przy szli zo ba czyć tę sztu kę przy cią gnię ci na -

zwi skiem pa ni Her buś; te raz, mie siąc po pre -

mie rze, moż na do dać, że pój dą po to, by

po dzi wiać jej ta lent ta necz ny. Po dob ne go

zda nia jest dru gi z au to rów, Mar cin Skó ra,

któ ry po spek ta klu przy znał, że pa ni Edy ta

po do ba ła mu się w tej ro li – ja ko ko bie ta. I to

po win no wy star czyć za ca łą re cen zję, po nie -

waż to nie gra na przez nią po stać jest naj waż -

niej sza (i to bez wzglę du na wa lo ry, któ re

pre zen tu je). War to na to miast wsłu chać się

w to, co mó wi jej sce nicz ny mąż, ko mi sarz

Ma rek Sa kłak, gra ny przez Mar ci na Kwa śne -

go. Je go mo no log, cza sem skie ro wa ny wprost

do pu blicz no ści, a chwi la mi do sa me go Pana

Bo ga (świet na jest sce na po ka zu ją ca, o co

mo dli się gli na przed ak cją!) ma w so bie po -

tęż ny ła du nek emo cji, i nie mam tu na my śli

wy łącz nie nie cen zu ral nych słów sto so wa -

nych ja ko prze cin ki. Po zo sta li po ja wia ją cy się

na sce nie bo ha te ro wie: żo na Zo fia, Mło tek,

ko le ga z pra cy Ży ła i je go sio strze ni ca, są,

mo im zda niem, tyl ko tłem dla moc nych słów

ko mi sa rza opo wia da ją ce go m.in. o ogrom nej

daw ce ad re na li ny, ja ką da ją mu je go pra ca

i po czu cie wy jąt ko wo ści z ra cji wy ko ny wa ne -

go za wo du. Bez fa bry ki, kum pli i swej bla chy

nie po tra fił by żyć. Tak sil na pa sja nisz czy na

swej dro dze wszyst ko, co na po tka – nie tylko

w ży ciu gli nia rza, ale każ de go z nas.

PLA NY NA PRZY SZŁOŚĆ
Nad kom. Skó ra, współ au tor sztuki, po wie -

dział, że za nim jesz cze je go tekst tra fił do

Mar ci na Kwa śne go, po ka zał go Mar ci no wi

Do ro ciń skie mu (na pre mie rze sie dział

w pierw szym rzę dzie) – ak tor uznał, że był -

by z te go ma te ria łu do bry mo no dram.

Po pre mie rze, jak opo wia da Skó ra, Do ro ciń -

ski pod trzy mał swo je zda nie, mó wiąc mu, że

na dal wi dział by je go tekst ja ko mo no log,

w do dat ku dla sie bie. Czy coś z te go wyj -

dzie, oka że się w przy szło ści. Na ra zie po ja -

wił się po mysł, by za grać „Kto do go ni psa?”

w tar now skim te atrze Sol skie go – trwa ją

per trak ta cje z dy rek cją tej sce ny. Po zaz dro -

ścić tyl ko wy pa da tar now skim te atro ma nom,

że, je śli po mysł się po wie dzie, bę dą mo gli

po rów nać „Fa bry kę” Skó ry, pier wo wzór gra -

ny tam w mar cu te go ro ku, ze sto łecz ną wer -

sją tek stu. I rów nież po zo sta je mieć

na dzie ję, że „Kto do go ni psa?” tak szybko

nie znik nie z afi sza – war to obej rzeć tę

sztukę nie tyl ko dla wdzię ków pa ni Her buś,

ale przede wszyst kim dla re flek sji nad wła -

snym ży ciem. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Andrzej Mitura

plakat spektaklu „Kto dogoni psa?” 
wg projektu Mariusza Fransowskiego

Co się śni psu
Mistrz Ildefons w „Śnie psa” opisał
kulinarne rozkosze senne czworonoga:
kalafiory, w których rosną kości, stół
z wołowych nóg (wędzonych w dymie
z ziół) i spadające z drzew kotlety.
A co się śni gliniarzowi?

Na pokazie prasowym zaserwowano
pikantną scenę ze spektaklu.
Skutek: bilety szybko zniknęły

44-45.12:Layout 6  11/23/09  1:42 PM  Page 45



W serialu „Ojciec Mateusz” gra Pan aspiranta Nocula
– czy ta rola coś zmieniła w Pana życiu? 

– Tak, zmie ni ła je dra stycz nie. Se rial oka zał się suk -

ce sem, bi je re kor dy oglą dal no ści, co w dzi siej szych cza -

sach jest mia rą suk ce su, przy naj mniej dla te le wi zji.

Zmie nił mo je ży cie na ty le, że sta łem się roz po zna wal -

ny. Na uli cy nie je stem już ano ni mo wy, nie któ rzy na wet

za pa mię tu ją mo je na zwi sko. To dla mnie ko lo sal -

na zmia na, mi mo że w za wo dzie je stem już po nad sie -

dem lat.

Mi ło być roz po zna wa nym? 
– Oczy wi ście, że tak. Prze cież to isto ta na sze go za -

wo du być bar dziej zna ną twa rzą. Nie spra wia mi to żad -

nej trud no ści i nie wpra wia mnie w kom plek sy, lu dzie

ra czej są dla mnie mi li, rza dziej uszczy pli wi i nie życz li -

wi. Ogól nie rzecz bio rąc, dla mnie to po zy tyw ne zja wi -

sko – być mo że zwią za ne z mo ją po stu rą, któ ra chy ba

skła nia do te go, by być dla mnie uprzej mym.

Nie obawia się Pan, że ta rola przylepi się 
do Pana, spowoduje, że nie pojawią się 
inne propozycje? 

– Pro po zy cje oczy wi ście są, tyl ko że mo je za an ga żo -

wa nie w ten se rial nie za wsze po zwa la mi je przyj mo -

wać. Zresz tą trud no mi wy ro ko wać, czy ta ro la mnie

ogra ni czy – ja ko ak tor je stem w sta nie za grać róż ne 

po sta cie, mo je em ploi jest sze ro kie i mam na dzie ję, że

nie zo sta nę za szu flad ko wa ny ja ko aspi rant No cul. 

Se ria li i fil mów jest te raz na praw dę bar dzo du żo, są 

co raz lep sze i we dług mnie doj dzie do te go, że 

wy znacz ni kiem suk ce su da nej pro duk cji bę dzie wła -

śnie do bra ob sa da.

Czy do Pana roli odbył się casting, 
byli inni kandydaci?

– Zo sta łem za pro szo ny przez re ży se ra se ria lu Ma cie -

ja Dej cze ra, któ re mu je stem za to bar dzo wdzięcz ny. 

Po tem by ła roz mo wa z pro duk cją i zo sta łem za ak cep to -

wa ny, więc chy ba moż na to na zwać ca stin giem. 

Mundur nie wydaje się Panu trochę za ciasny?
– W ko lej nej se rii, któ rą nie dłu go za cznie my krę cić,

ma ją być dla nas no we mun du ry – ale sły sza łem, że nie

są zbyt wy god ne dla po li cjan tów. 

Policjanci się skarżą, że się w nich odparzają – ale to
mundury wiosenno-jesienne, nie letnie, trzeba o tym
pamiętać.

– Zdję cia ma my krę cić zi mą i wio sną, więc chy ba 

bę dzie to od po wied nia po ra na ich wy pró bo wa nie. Cho -

ciaż cze kam na te mun du ry z lek ką oba wą, to przy znam,

że bar dziej mi się po do ba ją niż ubiór, w któ rym gra łem

do tej po ry. Mam ta ką krót ką jak by blu zę…

Olim pĳ kę.
– Tak, i jest to tro chę de ner wu ją ce, bo cią gle mi spod

niej wy cho dzi ko szu la al bo spodnie, mu szę wciąż po pra -

wiać pa sek, co nie wy glą da za do brze przed ka me rą.

Szcze rze mó wiąc, współ czu ję po li cjan tom, że mu szą

w tym cho dzić – ja to mia łem na so bie kil ka go dzin

i mia łem dość, oni to no szą ca ły czas. 

Najtrudniejsza do zagrania scena, w której brał Pan
udział? Pościg, oględziny miejsca zbrodni,
przesłuchiwanie zatrzymanego przestępcy?

– Na pew no sce ny po ści gu są dość mę czą ce, zwłasz cza

że dwie ostat nie se rie by ły krę co ne w dni upal ne i by ło

tro chę wię cej po tu niż przy nor mal nych, sta tycz nych sce -

nach. Ale też nie by ło aż tak du żo tych ujęć, któ rym by śmy

z Ore stem Mo żej ką, czy li Pio trem Po lkiem, nie po do ła li.

Aspirant Nocul i podinspektor Możejko są na ty –
są przyjaciółmi?

– Oczy wi ście, moż na po wie dzieć, że te po sta cie się

przy jaź nią; w san do mier skiej ko men dzie pa nu ją zwy kle

przy ja ciel skie sto sun ki, ale gdy trze ba, po wra ca re la cja

szef – pod wład ny, nie tyl ko mię dzy ni mi, ale w ca łej jed -

no st ce. Jed nak sta ra my się bu do wać przy ja ciel skie re la -

cje, tak że w sfe rze pry wat nej.

Z tytułowym księdzem Mateuszem pan aspirant 
ma dość zażyłe kontakty. 

– Dla mnie ja ko ak to ra tkwi tu cie ka wość tej po sta ci,

któ rą od twa rzam, bo mu szę po łą czyć dwa świa ty: służ -

bo wy, za wo do wy z pry wat ną, bar dziej luź ną zna jo mo ścią

z Ma te uszem. Mu szę za cho wać rów no wa gę mię dzy 

ni mi; z dru giej stro ny Orest dość scep tycz nie przy glą da

się tej zna jo mo ści – wy da je mi się jed nak, że on po pro -

stu za zdro ści, bo ja mam efek ty.

Sta ram się też tak grać tę po stać, by No cul nie wy -

cho dził na ja kie goś kom plet ne go głup ka al bo sier żan ta

Gar cię, chcę dać mu pew ną daw kę in te li gen cji, po ka -

zać, że on sam też coś po tra fi. 

Policjanci, którzy konsultowali serial, nie kręcili
nosami, że im w prawdziwym życiu nie jest aż tak
łatwo?

– Roz ma wia łem z ni mi o róż nych fil mach kry mi nal -

nych – mó wi li, że to wszyst ko z przy mru że niem oka,

a nie re ali stycz ne przed sta wie nie pra cy po li cji. Da ją

nam pew ne wska zów ki, któ re bar dzo po ma ga ją w pra cy

i za któ re je ste śmy bar dzo wdzięcz ni, bo dzię ki nim mo -

że my upraw do po dob nić to, co gra my. 

Policjanci, których gracie, są mili, uczynni i życzliwi –
jak Pan myśli, jaki ma to wpływ na postrzeganie przez
ludzi policji w codziennym życiu?

– Z te go, co wiem, pier wo wzór se ria lu, „Don Mat teo”,

miał przed sta wić wło skich ka ra bi nie rów w po zy tyw nym

świe tle ja ko lu dzi, któ rym moż na ufać. W na szym spo -

łe czeń stwie jest na dal ste reo ty po wy ob raz po li cjan ta,

dla te go uwa żam, że po przez se rial w ja kimś stop niu

przy czy nia my się do oswa ja nia lu dzi z po li cją. Mo gę być

tyl ko dum ny z na szej Po li cji, mam na dzie ję, że bę dzie

co raz bar dziej sku tecz na i co raz lep sza.

Czy aspirant Nocul dostanie w końcu wymarzony
awans? Dowiemy się czegoś więcej o tej postaci?

– Śmie ję się, że gdy bym do stał awans, to prze stał bym

grać w tym se ria lu. Nie ste ty, mój bo ha ter mu siał by

zmie nić ko men dę, gdy by tak się sta ło. Nie dłu go bę dzie -

my na gry wa li od ci nek, w któ rym Mo żej ko awan su je i ma

się prze nieść do Kielc – ta sy tu acja w na szej san do mier -

skiej ko men dzie po wo du je i smu tek, i ra dość. Czy się
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prze nie sie, to już wi dzo wie sa mi zo ba czą. Gdy by tak się

sta ło, to No cul na pew no by na tym sko rzy stał i sam być

mo że zo stał by sze fem. W dru giej se rii le piej po zna my

aspi ran ta, bę dzie miał pro ble my ro dzin ne i za wo do we,

a wi dzo wie bę dą mie li oka zję, by mu się przyj rzeć z in -

nej stro ny. 

Gdyby mógł Pan wymarzyć dla swojej postaci jakiś
wątek, co by to było?

– Ma rzy ła by mi się współ pra ca z po li cją z in ne go kra -

ju, gdy by Orest i Mie tek wy je cha li za gra ni cę, tro piąc

prze stęp cę, mo że film fa bu lar ny by z te go po wstał? Jed -

nak mu sia ło by się zro dzić za po trze bo wa nie na ta ki po -

mysł. Z te go, co wiem, są na ra zie za ku sy, by za cząć pi -

sać wła sne sce na riu sze, nie wzo ro wa ne na wło skim ory -

gi na le – prze cież wszyst kich od cin ków nie da się

prze nieść w pol skie re alia.

Porozmawiamy, jak już Pan zagra w nowym mundurze?
– Oczy wi ście, bę dę miał wte dy no we do świad cze nia.

Sam je stem cie ka wy te go mun du ru.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Marzena Stokłosa

Michał Piela (ur. w 1978 r.) w 2003 r. ukończył Akademię Teatralną w Warszawie. Znany jest m.in. z seriali „Hela w opałach”,
„Dwie strony medalu”, „Glina” i „Determinator”. W Teatrze Telewizji w „Ślubach panieńskich” (w reż. Krystyny Jandy, 2003 r.)
zagrał jednego z głównych bohaterów, Albina, a w „Żywocie Józefa” Mikołaja Reja (również Teatr Telewizji, 2005 r., reż. Piotr
Tomaszuk) – diabła Zabulona.Obecnie najbardziej znaną rolą Michała Pieli jest sandomierski policjant, aspirant Mieczysław
Nocul, w serialu „Ojciec Mateusz”. Aktor występuje w nim razem z Arturem Żmĳewskim i Piotrem Polkiem. Michał Piela gra
również w stołecznych teatrach: Współczesnym i Polonii.
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Po zio mo: 3 – w świę ta ozdo bio na lamp ka mi, bomb ka mi, 6 – „Bóg się ro dzi” lub „dzi siaj w Be tle jem”, 11 – nie mow lę, 14 – cho ro ba jak rze ka, 
15 – ona cią gle na rze ka, 16 – ty tu ło wa bo ha ter ka po wie ści po etyc kiej Ada ma Mic kie wi cza, 17 – wie deń ski wśród ciast, 18 – rdzeń wul ka nu, 19 – uchwyt
ślu sar ski, 21 – głos pra cu ją ce go sil ni ka, 24 – …, czy li Da ria West man, któ rą gra ła Agniesz ka Dy gant w se ria lu „Fa la zbrod ni”, 25 – prze ci nek nie gdyś,
27 – nie wa dy, 29 – zie le ni się w ogród ku pan ny, 30 – czte ry w ko me dii „Ze msta”, 32 – nie do ro sły syn pań stwa, 35 – ura to wa ny z So do my, 37 – kło -
pot, 41 – nie je den znaj dzie się pod cho in ką, 42 – po pu lar ne – No wak, 43 – ptak dra pież ny wiel ko ści go łę bia, 44 – Dol ne lub Gór ne w Biesz cza -
dach, 48 – ta ta, ma ma i dzie ci, 50 – mru czy, 51 – ob szer ne opra co wa nie na pi śmie, 52 – zło to na ta bli cy Men de le je wa, 53 – cze ko la do wa do ob la nia
pier ni ka, 55 – pięk na to ko bie ty, 56 – np. wy de cho wa, 58 – zo sta ła żo ną Ka le go, 59 – krót ki ar ty kuł, 63 – roz two ry ko lo ido we, 64 – kul szo wa cho ro -
ba, 65 – te go imie nia et no graf Kol berg, 68 – mia sto nad Woł gą (Ro sja), 70 – przed eg za mi nem, pu blicz nym wy stą pie niem, 71 – gad zwa ny też hat -
te rią, 73 – w uży ciu sło necz ne, al ka licz ne, do ra dia, la tar ki, 74 – …, my dło i po wi dło, 76 – skła do wa kłęb ka, 77 – obok agen tów, 78 – ćwi cze nia
na pla cu, 79 – dar jed ne go z Trzech Kró li, 80 – mę ża ko ro na, 81 – szal z fu tra.
Pio no wo: 1 – kto nią ob da rzo ny – ma au to ry tet, wpływ na in nych, jest uwiel bia ny, 2 – sta wia ne na sza lę, 4 – wiel bi ciel rżą cych czwo ro no gów, 5 – pierw -
szy mąż, 6 – na gło wie ko la rza, 7 – w mu zy ce: po wo li, uro czy ście, 8 – eks cen tryk, ory gi nał, 9 – zbu do wał ją Noe, 10 – kĳ, żył ka i ha czyk, 11 – zstą pił
do pie kieł i opi sał to w „Bo skiej Ko me dii”, 12 – cząst ki ognia, 13 – Hof f man na, kan ter be ryj skie, 20 – ma larz pędz lem sam o so bie, 22 – tu pro wa dzą
wszyst kie dro gi, 23 – pły nie przez Cie szyn, 25 – ścien ne, kart ko we na 2010 rok, 26 – two rzy wo Wszech świa ta, 28 – … ta ta, 31 – w po wie dze niu –
cze ka lat ka, 32 – szew ski dzień, 33 – mia no, 34 – je den ze słyn nych bra ci Marx („Mał pi in te res”, „Noc w Ca sa blan ce”), 36 – kra ina fil mo we go czar -
no księż ni ka, 38 – droż dżo wa z ro dzyn ka mi, 39 – wy da ny – wy ko nać, 40 – w nie brze mien ne dzia ła nia, 45 – kró lew ski sto łek, 46 – na po tem, 47 – bia -
ła do pi sa nia, 49 – obu wia mę skie go – od 41 wzwyż, 53 – ko bie ta w czap ce fry gĳ skiej, uoso bie nie Fran cji, 54 – po śred ni cze nie w za wie ra niu
mał żeń stwa, 57 – tęt ni ca głów na, 60 – zna ko mi ty dy ry gent, pia ni sta, 61 – naj zim niej szy stan USA, 62 – szla chec ki ubiór z wy lo ta mi, 66 – po jazd czte -
ro ko ło wy re so ro wa ny, 67 – ro śli na ole ista, 69 – Wiel ki na nie bie, 72 – wśród pro mie nio twór czych, 74 – la ta dla ju bi la ta, 75 – sku sił Ewę. 
Po roz wią za niu krzy żów ki na le ży od czy tać ha sło, któ re two rzą li te ry w krat kach ozna czo nych w pra wym dol nym ro gu cy fra mi od 1 do 27: 

(…...................…)    (……..........................................)    (….............)    (….….........................................)
1  2  3  4  5  6  7        8  9  10  11  12  13  14  15 16         17  18  19        20  21  22  23  24  25  26  27 BOŻENA CHMIELEWSKA

Roz wiąza nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kart kach pocz to wych pod ad re sem re dak cji lub e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 18 grud nia
2009 r. W e -ma ilu pro si my o po da nie imie nia i na zwi ska oraz ad re su za miesz ka nia. 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 dę: książ kę Wy daw nic twa Pu bli cat. 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 ra zie wy gra nej. Peł ny re gu la min do wglą du w re dak cji. 
Roz wią za nie krzy żów ki z ha słem nr 7 „Na wszyst ko przyj dzie po ra”. Na gro dę, książ ki Wy daw nic twa Dol no ślą skie go, wy lo so wa li Ali cja Mi ki ciuk 
z War sza wy i Woj ciech Szyszko z Gdyni.
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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

Nie któ re sło wa zmie nia ją swo je zna cze -

nie w za leż no ści od kon tek stu, w któ -

rym się je wy po wie. Trze ba też

zwra cać uwa gę na to, kto mó wi. Tak jest na

przy kład ze sło wem „we so łe” wy po wie dzia -

nym przez po li cjan ta uda ją ce go się na służ -

bę. „Oj, bę dzie my mie li dzi siaj we so ło”

ozna cza w ta kim przy pad ku zu peł nie co in -

ne go niż „Bę dzie we so ło” gosz czą ce na

ustach grup ki mło dzie ży, któ ra w dro dze z si -

łow ni na dys ko te kę za trzy ma ła się na chwi lę

pod oknem miej sco we go dys try bu to ra ta nie -

go al ko ho lu sprze da wa ne go na hek to li try

w wor kach fo lio wych po na wo zach sztucz -

nych. Mi mo że obie te „we so ło ści” na pew -

nym eta pie ich roz wo ju mo gą się ze so bą

spo tkać, żad na ze stron nie bę dzie z tej „ra -

do ści” za do wo lo na. Na tę róż ni cę w zna cze -

niu słów zwró ci łem sam so bie uwa gę, kie dy

za sia da łem do pi sa nia te go tek stu z za mia -

rem zło że nia Pań stwu ży czeń „We so łych

Świąt”. No więc niech one bę dą „We so łe”,

ale z umia rem i tyl ko w do brym zna cze niu

te go sło wa. A przede wszyst kim chciał bym

ży czyć Świąt. Po pro stu, że by by ło świą tecz -

nie – uro czy ściej, mi lej, cie plej, sym pa tycz -

niej niż każ de go nie świą tecz ne go dnia.

Pa mię tam z Te le wi zyj nych Kon cer tów Ży -

czeń, że każ de ta kie po zdro wie nia koń czy ły

się for muł ką „Do ży czeń do łą cza my pio sen -

kę”. Ja też do łą czam:

Za ło sną skar gę nie za do wo lo nych
ko lend ni ków, nie udol nie sty li zo wa ną
na mo wę wiej ską i z re sor to wym ak -
cen tem na ko niec

Ty zro bi łeś nie bo, mo ze,
Pół noc i po łu dnie,
Po pats na nas Du zy Bo ze
Jak nam co raz trud niej.
Jak nam co raz trud niej cho dzić
Po za wia nych dro gach,
Ze by śpie wać ze się ro dzi
Syn Du ze go Bo ga.

Bo te lu dzie się nie zna jom!
Zie mia to nie śrub ka!
Ko lend ni cy wsyst kich kra jów
Zbiór ka ko ło złób ka!

Ca sy idom nie we so łe
I zja wi ska dziw ne:
Staj nia, złó bek i osio łek
Som pe jo ra tyw ne.
Po zmie nia ło się tu du zo
Naj świent sa Oso bo,

Cie bie to na pew no wku zo
Nam się nie po do bo.

Bo te lu dzie się nie zna jom!
Zie mia to nie śrub ka!
Ko lend ni cy wsyst kich kra jów
Zbiór ka ko ło złób ka!

Lu dzie do dom nie wpu sca jom
Ko lend ni ków te ra,
Na Wi gi lie one ma jom
Sian ko z de ko de ra.
W te le wi zji jest pa ster ka,
Oraz in ne hi ty:
Ga da z kar piem pre zen ter ka,
Chri st mas Re ali ty...

Bo te lu dzie się nie zna jom!
Zie mia to nie śrub ka!
Ko lend ni cy wsyst kich kra jów
Zbiór ka ko ło złób ka!

Jest to ja kaś san sa mo ze,
Ze dzi siaj w Be tle jem...
Ródź się syb ko Ma ły Bo ze!
Zo bac co się dzie je!
Ródź się syb ko Bo ze Dzie cie!
Mów do lu dzi onych!
Niech nie dłu bią lu dzie w świe cie!
Ze jus jest zro bio ny! 

Bo te lu dzie się nie zna jom!
Zie mia to nie śrub ka!
Ko lend ni cy wsyst kich kra jów
Zbiór ka ko ło złób ka!

PS
Że by ta kiej no cy pienk nej
Nie za kłó cił ło buz
Pod sta wi my pod sta jen ke
Srebr niut ki ra dio wóz,
Spraw dzi się pod każ dym wzglę dem,
W każ dych sa niach, każ dą pło zę,
A gło so wi wy da się ko men dę:
„Wśród noc nej ci szy pro szę się ro zejść!”.

ARTUR ANDRUS

zdj. A. Mitura

Wesołych? Świąt!
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