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EWELINA GRAJCAR

Gdy do komendy stołecznej wpłynęło zapytanie o przy-
łączenie się do ogólnopolskiego programu pod nazwą 
Akademia Przyszłości, realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Wiosna, komendant nadinspektor Paweł 

Dobrodziej zgodził się bez wahania. Wiedział, że dla małego 
studenta możliwość poznania pracy policjantów „od kuchni” to 
niezapomniane wydarzenie. Podopieczni Akademii Przyszłości 
mają za sobą trudne przeżycia, które budują w nich poczucie 
niskiej wartości. Dzięki stołecznym funkcjonariuszom mogły po-
czuć się wyjątkowo.

Zaproszonych gości przywitał Komendant Stołeczny Policji 
nadinspektor Paweł Dobrodziej, który opowiedział o blaskach  
i cieniach swojej pracy. Każde z dzieci miało możliwość usiąść  
w fotelu komendanta i przez chwilę poczuć się jak szef. Moment 
ten został utrwalony pamiątkowym zdjęciem. 

Kilkanaście minut w gabinecie najważniejszej osoby w sto-
łecznej Policji i możliwość spojrzenia na świat z perspektywy 
szefa pokazało dzieciom, że mimo różnych przeciwności losu, je-
żeli jest się pracowitym i wytrwałym, to można osiągnąć sukces.  
W miłej atmosferze i przy słodkim poczęstunku, dzieci wy-
mieniły się z komendantem wizytówkami. Kto wie, może  
w przyszłości któryś z gości będzie zarządzać stołeczną Policją. 
Na koniec wizyty komendant stołeczny wręczył dzieciom i ich 
opiekunom drobne upominki.

Od początku wizyty dzieciom towarzyszył sierż. Borsuk (ma-
skotka stołecznej Policji), który nie tylko oprowadzał gości po 
miejscach niedostępnych dla zwykłego obywatela, ale również 
opowiadał, jak bezpiecznie się bawić oraz, jak unikać zagrożeń.  
Podopieczni Akademii Przyszłości mieli okazję poznać pozostałe 
policyjne maskotki, których kolekcja została zgromadzona w ga-
blocie przy Białej Sali. Następnie młodzi goście odwiedzili „ser-
ce” stołecznej Policji, czyli Stołeczne Stanowisko Kierowania, 
gdzie na bieżąco policjanci monitorują sytuację w mieście i po-
dejmują najważniejsze decyzje podczas zabezpieczenia imprez 
masowych oraz zgromadzeń publicznych w stolicy. 

Dzieci mogły też zobaczyć policjantów z Samodzielnego 
Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w specjalistycznym 
umundurowaniu i zapytać o kulisy ich pracy. Natomiast w La-
boratorium Kryminalistycznym KSP każdy mógł zobaczyć techni-
ki ujawniania śladów i poddać się badaniu daktyloskopijnemu,  
a na pamiątkę zabrać odciski swoich palców.

W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć silnych du-
etów, które tworzą przewodnicy i ich psy. Bilbo i Rico (tak wa-
bią się partnerzy st. asp. Kingi Wójcikowskiej i mł. asp. Tomasza 
Kwiatkowskiego) na co dzień pomagają policjantom w patrolo-
waniu ulic, wykrywaniu śladów na miejscu przestępstwa, a także  
w ujawnianiu narkotyków. Funkcjonariusze, specjalnie dla 
dzieci, przygotowali pokaz umiejętności swoich czworonogów, 
zaprezentowali elementy tresury i posłuszeństwa owczarków 
niemieckich. Ponadto najmłodsi dowiedzieli się, jak należy po-
stępować w przypadku ataku agresywnego zwierzęcia.

Wizyta w gmachu Komendy Stołecznej Policji była dla pod-
opiecznych Akademii Przyszłości niezwykłym przeżyciem. Poka-

zała, że gdy uwierzy się w siebie, wyznaczy sobie ambitne cele  
i wytrwale dąży się do ich realizacji, to wówczas odkrywa się cie-
kawy świat, który uczy dostrzegać jego dobre strony. g

W fotelu Komendanta Stołecznego Policji

Dziesięcioro podopiecznych Akademii Przyszłości z okazji Dnia Dziecka odwiedziło 24 maja 2018 roku siedzibę Komendy 
Stołecznej Policji. Funkcjonariusze przygotowali dla nich mnóstwo atrakcji, jednak najwięcej wrażeń dostarczyła im wizyta 
w gabinecie Komendanta Stołecznego Policji, gdzie mieli okazję zasiąść w jego fotelu, by choć na chwilę poczuć się jak szef 
Policji.
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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Wakacje tuż, tuż. Wiele osób w tym cza-
sie ruszy na swój wymarzony odpoczynek, 
często własnym samochodem. Stołeczni 
policjanci w ramach kampanii informacyj-
no-edukacyjnej będą przypominać pod-
stawowe zasady bezpieczeństwa, których 
stosowanie pozwoli uniknąć przykrych nie-
spodzianek. 
Dlatego też zanim ruszycie w drogę, Drodzy 
Czytelnicy, warto zapoznać się z kilkoma ar-
tykułami w bieżącym numerze Stołecznego 
Magazynu Policyjnego. W materiale „Zadbaj o bezpieczne wakacje” 
znajdziecie np. zestaw najważniejszych porad, które należy wziąć 
pod uwagę planując podróż oraz w miejscu wypoczynku. Przygo-
towując się do wyjazdu własnym samochodem nie zapomnijcie  
o niezbędnym wyposażeniu pojazdu, zgodnie z przepisami obowią-
zującymi w danym kraju. Niektórzy z Was z pewnością będą moc-
no zdziwieni czytając artykuł „Kamerki samochodowe - w których 
krajach Europy nie można ich używać?”. Przepisy obowiązujące 
w tej kwestii w różnych krajach europejskich mogą mocno zasko-
czyć Polaków, którzy chętnie wykorzystują je w samochodach. Aby  
w trakcie podróży własnym autem po Europie nie narazić się na kil-
kutysięczny mandat, warto dowiedzieć się, gdzie nie wolno ich uży-
wać.  Bezpiecznej podróży!
Zachęcam także do lektury pozostałych artykułów.

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska
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Aplikacja Blisko - 
stołeczna Policja i inne 
służby dla obywateli

Korzystanie z aplikacji BLISKO jest bezpłatne, więk-
szość użytkowników smartfonów może ją pobrać  
z oficjalnych sklepów dystrybucyjnych Google Play 

(system Android) lub AppStore (system iOS) oraz Windows 
Store (system Windows Phone). Po jej zainstalowaniu 
użytkownik wpisuje swoją miejscowość. Po chwili wyświe-
tli mu się aktualna lista nadawców, którzy informują na da-
nym obszarze. Jeśli zaznaczy „Komenda Stołeczna Policji”, 
otrzyma bieżące informacje o utrudnieniach na drogach 
Warszawy oraz powiatów. Odczyta również komunikat  
o planowanych objazdach czy prowadzonych poszukiwa-
niach za osobami zaginionymi. 

Aplikacja jest elastyczna, w każdej chwili pozwala na 
zmianę ustawień, zakres otrzymywanych powiadomień. 
Jest bardzo wygodna, ponieważ sama informuje o każdym 
nowym wpisie, podobnie jak przy dostarczeniu wiadomo-
ści SMS. Stawia na użyteczne treści bez reklam. 

Do grona jej nadawców mogą dołączyć tylko określo-
ne podmioty, takie jak: urzędy miast i gmin, spółki komu-
nalne, wodociągi, ośrodki kulturalno-oświatowe czy inne 
urzędy użyteczności publicznej. Poza nadawcami lokal-
nymi użytkownik znajdzie również nadawców ogólnopol-
skich, informujących np. o jakości powietrza czy o plano-
wanych wyłączeniach prądu. g

Od kilku tygodni Komenda Stołeczna Policji jest dysponen-
tem panelu administracyjnego SISMS. Jest to platforma wy-
korzystywana do masowego powiadamiania mieszkańców za 
pośrednictwem telefonów komórkowych. Aplikację w KSP 
obsługują policjanci i pracownicy Wydziału Komunikacji 
Społecznej, którzy na bieżąco ostrzegają m.in. o utrudnieniach  
w ruchu drogowym czy informują o osobach poszukiwanych. 

g Użytkownik aplikacji korzystając z niej otrzymuje bieżące  
      informacje o utrudnieniach na drogach Warszawy 
      i powiatów oraz komunikaty o poszukiwaniach zaginionych

KOM. EWA SZYMAŃSKA-SITKIEWICZ 
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Dzień Dziecka w Warszawie 
- działo się, ach działo się!

Nawiązując do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas tegorocznego Dnia Dziecka u Woje-
wody Mazowieckiego, stołeczni policjanci zaprezentowali m.in. umundurowanie policjanta z czasów II Rzeczypospolitej. 
Odwiedzający mogli zobaczyć też, czym różni się współczesny funkcjonariusz od mundurowego z okresu formowania Policji 
Państwowej. Wiele atrakcji czekało również na najmłodszych i ich opiekunów w Muzeum Wojska Polskiego. 

Tradycyjnie, jak co roku stołeczni policjanci współorga-
nizowali z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim Dzień 
Dziecka. Uroczystość rozpoczęła się na dziedzińcu przy 
pl. Bankowym 3/5. Tematem przewodnim tegorocznych 

obchodów był jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Na specjalnie przygotowanej scenie, jak również  
w jej otoczeniu, unosił się duch patriotyzmu.  

Kim był przedwojenny policjant? Czym kierował się w swo-
jej pracy, czy był podobny do współczesnego policjanta? - na te  
i inne pytania odpowiadali obecni funkcjonariusze,  będący człon-
kami grupy rekonstrukcyjnej Policji Państwowej II Rzeczypospolitej: 
insp. Sławomir Cisowski, naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodo-
wego KSP i nadkom. Włodzimierz Jachimowicz, ekspert Wydziału 
dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KRP Warszawa III.  W trakcie 
prezentacji najmłodsi i ich opiekunowie mogli nie tylko zobaczyć, ale 
również dotknąć umundurowanie z pierwszej połowy XX wieku. Po-
licja Państwowa była wówczas formacją wzorowaną na wojsku. Na 
ich uniform składały się: czapka okrągła z długim okutym daszkiem, 
kurtka typu wojskowego zapinana po szyję z chabrowymi patkami 
oraz oznaczeniami stopni policyjnych i naszywkami, spodnie bry-
czesy, buty oficerki, płaszcz sukienny bądź peleryna nieprzemakalna  
z kapturem, do tego pas skórzany – całość w kolorze ciemnograna-
towym (źródło: portal dws-xip). O furażerce - elemencie munduro-
wania mówił insp. Sławomir Cisowski. – W czasie I Wojny Światowej 
dowództwo Amerykańskiego Korpusu Ekspedycyjnego w Europie 
stwierdziło, że tradycyjne kapelusze są niewygodne w warunkach 
polowych i zdecydowało się wprowadzić małe, poręczne furażerki 
wzorowane na francuskich „calot” – powiedział inspektor. 

Ponadto przed każdym policjantem stawiano wymagania – 
wciąż aktualne, które w 14 przykazaniach streścił Komendant Głów-
ny Policji Państwowej gen. insp. Józef Kordian Zamorski. Oto kilka  
z nich:  „przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego 
z powagą i ludzkością”; „pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje 
i obchodź się ze wszystkim tak, jak byś chciał, by się z Tobą obcho-

dzono”; „bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy za-
ufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, 
gdyż kłamstwo jest tchórzostwem” (źródło: portal www.policjapan-
stwowa.pl).

Zawód współczesnego policjanta przybliżył dzieciom sierż. 
Borsuk - maskotka stołecznej Policji, który już od kilku lat towa-
rzyszy mundurowym w trakcie prelekcji z najmłodszymi. Naj-
częściej spotykają się w przedszkolach i szkołach, ale również  
w plenerze, jak podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka. Borsuk po-
przez zabawę zachęcał najmłodszych do bezpiecznych zachowań  
w domu i poza nim. 

Jak spędzać czas nad wodą, by czerpiąc przyjemność z kąpieli nie 
poddać się brawurze i uniknąć niepotrzebnej tragedii? - mówili funk-
cjonariusze z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie w czasie 
pikniku na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego. To ich profesjona-
lizm, przejawiający się w szybkich i trafnych decyzjach, nieraz urato-
wał tonącym osobom życie.

Nieodzownym elementem święta najmłodszych był również 
pokaz tresury posłuszeństwa psa służbowego. W Policji czworo-
nożni przyjaciele zajmują szczególne miejsce. Na co dzień pracują  
w różnych kategoriach. Najliczniejszą grupę stanowią psy patrolo-
wo-tropiące, które pomagają przy zabezpieczaniu imprez masowych  
i zgromadzeń, a także biorą czynny udział w zasadzkach, pościgach 
czy też przeszukaniach terenu lub pomieszczeń. Ponadto posiadają 
umiejętności niezbędne przy wytropieniu śladów ludzkich i poszu-
kiwaniu osób zaginionych. Natomiast psy z kategorii specjalistycz-
nych uczestniczą w badaniach osmologicznych, potrafią precyzyjnie 
wskazać miejsce przechowywania materiałów wybuchowych bądź 
też narkotyków. Posiadane przez zwierzęta zdolności są codziennie 
ćwiczone pod czujnym okiem nieocenionych trenerów i przewod-
ników, którzy potrafią czworonożnych partnerów zdyscyplinować  
i nauczyć wysoko specjalistycznych umiejętności. 

Większość uczestników skorzystało z niecodziennej oka-
zji i usiadło za kierownicą oznakowanego motocykla, 4  

EWELINA GRAJCAR
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#PoznajSąsiada

Jeżeli blisko 80 procent warszawiaków jest zadowolonych z sąsiedztwa, a 60 procent utrzymuje z sąsiadami kontakty towa-
rzyskie, to dlaczego nie zacieśniamy z nimi więzi? Sąsiad to skarb, może ostrzec nas przed niebezpieczeństwem i zainter-
weniować w przypadku próby włamania. Do poznawania sąsiadów zachęcają policjanci Komendy Stołecznej Policji oraz 
przedstawiciele Koalicji Dom Bezpieczny i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie.

Świat się zmienia, zmieniamy się i my. Wciąż chcemy być 
na bieżąco z nowinkami technicznymi, dzięki którym mo-
żemy poprawić jakość życia. Chcemy czuć się bezpiecz-
nie, więc inwestujemy w coraz to nowsze zabezpieczenia 

- systemy alarmowe, mechaniczne przeszkody. To powoduje, że 
coraz bardziej zamykamy się w swoim mieszkaniu, które staje się 
naszą twierdzą i stopniowo izolujemy się od swoich sąsiadów. 
Zgodnie z nowoczesnym trendem przenosimy życie prywatne do 
portali społecznościowych (Facebook, Twitter). Tam już chętniej 
dzielimy się informacjami na swój temat. Na bieżąco relacjonu-
jemy każdą chwilę swojego życia, na potwierdzenie naszych słów 
wrzucamy zdjęcia. Wszyscy obserwatorzy profilu wiedzą, gdzie 
jesteśmy i co robimy. W ten sposób zapraszamy złodzieja do na-
szego mieszkania.

Nie chwalmy się więc w Internecie nowymi zakupami czy 
planowanymi wyjazdami, bardziej zaufajmy naszym sąsiadom. 
Dbajmy o dobre relacje z nimi, bo kto, jak nie sąsiad, ostrzeże 
nas przed niebezpieczeństwem, zainterweniuje w przypadku 
próby włamania. Z doświadczeń policjantów wynika, że do za-

trzymania złodziei na gorącym uczynku dochodzi dzięki błyska-
wicznej reakcji sąsiadów, którzy zauważyli podejrzane osoby 4 
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radiowozu lub quada. Każdy mógł porozmawiać z policjantem  
z Wydziału Ruchu Drogowego KSP na temat bezpieczeństwa  
i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zachowaniem na drodze. 
Ponadto funkcjonariusze dzieli się z najmłodszymi i ich opiekunami 
kulisami swojej pracy.  

Dzień Dziecka u Wojewody Mazowieckiego uatrakcyjnił występ 
chóru ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie oraz harcerskiego 
zespołu Bory, ich pokazy artystyczne przywołały wspomnienia o bo-
haterach odzyskania przez Polskę niepodległości. Poza tym na spe-
cjalnie przygotowanych stoiskach przedstawiciele różnych instytucji 
w atrakcyjnej formie promowali wśród najmłodszych zasady bez-
piecznych zachowań: Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warsza-
wie wraz z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Ko-
menda Wojewódzka Policji w Radomiu, Komenda Stołeczna Policji, 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitar-
nego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie, Wojewódzka Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogo-
wego, Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław”, 
Fundacja „Dr Clown”, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew  
w Warszawie. 

Tegoroczne spotkania z okazji Dnia Dziecka były barwne 
i pełne niespodzianek. Nie zabrakło gier, zabaw plastycznych  
i artystycznych, nauki żonglowania piłkami, udzielania pierwszej 
pomocy, pokazu sprzętu ratowniczego i historycznego. Miłośnicy 
militariów mogli zobaczyć samoloty (An-26 i Jak-40), repliki uzbro-
jenia Wojsk Polskich z okresu walk o niepodległość, a także rozłożyć  
i złożyć broń (pozbawioną cech bojowych) pod okiem instruktora.  g

EWELINA GRAJCAR
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lub usłyszeli dziwne hałasy zza ściany. 
Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, w ramach 

koncepcji policji środowiskowej, policjanci z Komendy Stołecznej 
Policji wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej  
w Warszawie i Koalicją Dom Bezpieczny rozpoczęli akcję pod na-
zwą #PoznajSąsiada. 

Inauguracja kampanii społecznej miała miejsce 23 maja 2018 
roku w siedzibie Centrum Społecznego w Warszawie, przy ul. Paca 
40. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele mediów, którzy od-
powiedzieli na zaproszenie z nietypowym załącznikiem. Było nim 
pudełko w kształcie bloku mieszkalnego z niespodzianką w środ-
ku: szklanką cukru - by pamiętać, że sąsiad pomoże, jeżeli czegoś 
zabraknie w trakcie gotowania lub pieczenia w niehandlową nie-
dzielę, konewką – by nie martwić się, że nikt nie zadba o rośliny 
podczas wakacyjnego wyjazdu, saszetką karmy – by mieć pew-
ność, że dobry sąsiad nakarmi zwierzaka, kluczem do mieszkania 
– symbolizującego prośbę o interwencję podczas nieobecności. 
Na miejscu natomiast czekała na dziennikarzy pyszna szarlotka.  
W ten symboliczny sposób rzecznik prasowy Komendanta Sto-
łecznego Policji kom. Sylwester Marczak, psycholog peniten-
cjarny, psychoterapeuta podporucznik Magdalena Pusz i prezes 
Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności CAL Bohdan 
Skrzypczak zachęcali do poznawania sąsiadów, bowiem dobre 
relacje sąsiedzkie mają realny wpływ na bezpieczeństwo na-
szych mieszkań oraz domowników. 

O ważnej roli sąsiadów, zwiększaniu świadomości i długofa-
lowej skuteczności rozmów sąsiedzkich mówił rzecznik prasowy 
stołecznej Policji kom. Sylwester Marczak. – Metoda „na wnucz-
ka” oraz metoda „na policjanta” przestały być skuteczne w mo-
mencie, gdy ludzie zaczęli o  nich mówić, dzielić się informacjami. 
Powinniśmy pamiętać, że rozmowa z sąsiadem na każdy temat, 
może kiedyś okazać się bardzo przydatna. Nie traktujmy sąsiada, 
jako kogoś wścibskiego, ale jako osobę, która może nam pomóc.

Miejsce jest bezpieczne nie dzięki kamerom, ale dzięki lu-
dziom, którzy czują się za nie współodpowiedzialni – mówił pre-
zes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności CAL  Boh-
dan Skrzypczak. Jednym z animatorów społeczności lokalnej był 
np. 44. prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. 

O źródle ograniczonego zaufania mówiła natomiast psycholog 
penitencjarny podporucznik Magdalena Pusz. – Domeną naszych 
czasów jest pewnego rodzaju izolacja i zamykanie się w świecie 
wirtualnym. Gdy wracamy do domu, często włączamy komputer  
i logujemy się na Facebooku. Własnych sąsiadów znamy głównie  
z widzenia, a tak naprawdę niewiele o sobie wiemy.

Z badań CBOS wynika, że Polacy w większości ufają swoim są-
siadom. 15 procent respondentów zdecydowanie ma do nich za-
ufanie, a 60 procent raczej je ma. Blisko 80 procent warszawiaków 

jest zadowolonych z sąsiedztwa w swoim miejscu zamieszkania. 
Tyle samo osób zna swoich sąsiadów, a 60 procent utrzymuje  
z sąsiadami kontakty towarzyskie. Ponad połowa mieszkańców 
stolicy ufa im na tyle, aby przekazać im klucze do mieszkania 
na czas wyjazdu (źródło: Kapitały ludzki i społeczny – Warszawa 
2030, sierpień 2016). Potwierdza to inne badanie, według które-
go 52 procent Polaków dałoby sąsiadowi klucze do mieszkania 
i poprosiło o opiekę nad domem podczas swojej nieobecności. 
Według tego samego raportu więcej, bo 54 procent Polaków od-
dałoby swojemu sąsiadowi dziecko pod opiekę (źródło: Badanie 
relacji sąsiedzkich, Raport portalu Morizon.pl, maj 2017).

W trakcie spotkania wyemitowano również filmik z udziałem 
skazanego za kradzieże z włamaniem, który potwierdził, że bar-
dzo ważnym składnikiem naszego bezpieczeństwa jest właśnie 
czujny sąsiad. Osoba, która jest zainteresowana wszystkim, co 
dzieje się w pobliżu i nie da się zwieść kłamliwym słowom nie-
proszonego gościa, twierdzącego jakoby był członkiem rodziny. 
To właśnie sąsiad może zainterweniować najszybciej, może być 
również pomocny w usuwaniu śladów naszej dłuższej nieobec-
ności. Pusta skrzynka na listy, brak ofert reklamowych na wy-
cieraczce są informacją, że ktoś jest w mieszkaniu. Pamiętajmy, 
włamanie nie jest przypadkowe, dom bądź też mieszkanie są 
wcześniej bacznie obserwowane przez złodzieja, który poznaje 
godziny naszej nieobecności, aby wybrać najbardziej dogodny 
moment.

Dziennikarze mieli również możliwość porozmawiać z dzielni-
cowym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII sierż. sztab. To-
maszem Zatorskim, który na co dzień w bezpośrednim kontakcie  
z mieszkańcami, zachęca ich do zacieśniania więzi sąsiedzkich 
oraz z kom. Marzeną Mikołajczyk, ekspertem Wydziału Prewen-
cji KSP, koordynatorem z ramienia komendy stołecznej Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństw, która jest ważnym narzędziem 
pomocniczym w budowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkań-
ców. 

Czujny sąsiad to prawdziwy skarb, wykorzystujmy ten poten-
cjał. Dobre relacje w społeczności lokalnej są nie tylko ważnym 
składnikiem bezpieczeństwa naszych domów i mieszkań, ale rów-
nież wpływają na poprawę jakości życia, dają możliwość zawiera-
nia fascynujących znajomości, których owocem może być dwu-
stronna pomoc. Dowodem na działanie zasady wzajemności jest 
Centrum Społeczne PACA 40, gdzie sąsiedzi dzielą się swoimi pa-
sjami, umiejętnościami i doświadczeniem. PACA 40 wspiera roz-
wój społeczności lokalnej, aby była zintegrowana, silna, aktywna  
i świadomie decydowała o sprawach dla niej ważnych.

Dbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo. Czujny sąsiad to 
wróg każdego włamywacza. g

CHCESZ LATAĆ DRONEM?

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Komendą Stołeczną Policji realizuje projekt pn. Profesjonalne 
Kadry w Policji, skierowany do policjantów i pracowników Policji z regionu Mazowsza. Właśnie ruszyła rekrutacja 
na kursy z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS oraz lotów dronem poza zasięgiem wzroku  

UAVO BVLOS. 
Pierwszy kurs z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS obejmuje 48 godzin lekcyjnych zajęć: 24 
godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych. Podczas drugiego - kursu z zakresu lotów dronem 
poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS uczestnicy biorą udział w 54 godzinach zajęć lekcyjnych, przygotowano dla 

nich: 30 godzin zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych oraz dane teleadresowe, na które należy wysłać formularz zgłoszeniowy  

i oświadczenie uczestnika projektu oraz regulamin do pobrania na stronie internetowej: 
 

http://www.armsa.pl/profesjonalne-kadry-w-policji
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AKTUALNOŚCI

40. Konferencja Szefów Policji Stolic Europejskich

W dniach 3-6 maja br. w Dublinie odbyła się 40. Konferencja Szefów Policji Stolic Europejskich. Tematem przewodnim 
tego wydarzenia była wymiana doświadczeń w zakresie zagadnień związanych z reagowaniem na incydenty z dużą liczbą 
ofiar oraz współpracą Policji ze społecznością lokalną. Komendę Stołeczną Policji w tym roku reprezentowali nadinsp. Paweł 
Dobrodziej - Komendant Stołeczny Policji oraz podinsp. Piotr Grzywiński – Kierownik Sekcji I Gabinetu Komendanta 
Stołecznego Policji.

Organizatorem i gospodarzem tegorocznej konferencji 
była Komenda Metropolitalna Policji w Dublinie stano-
wiąca część irlandzkiej Policji zwanej potocznie „strażą 
pokoju” (An Garda Síochána). W konferencji uczestni-

czyli szefowie stołecznych Policji z: Albanii, Austrii, Macedonii, 
Rosji, Azerbejdżanu, Serbii, Belgii, Słowacji, Bośni i Hercegowiny, 
Cypru, Hiszpanii, Czech, Szwecji, Estonii, Watykanu, Finlandii, 
Walii, Francji, Niemiec, Węgier, Islandii, Włoch, Kazachstanu, 
Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Czarnogóry, Holandii, Irlandii 
Północnej, Norwegii, Polski, Chorwacji oraz Kosowa.

Podczas obrad na terenie Zamku Dublińskiego uczestnicy 
dyskutowali o bieżących wyzwaniach dla bezpieczeństwa Euro-
py, jakimi są m.in. zagrożenia terrorystyczne oraz radykalizowa-
nie się postaw części społeczeństwa. W trakcie konferencji pod-
kreślono szczególną rolę Policji  w tym dzielnicowych działającej 
w społecznościach lokalnych. Dzięki tej współpracy opartej na 
wzajemnym zaufaniu możliwe jest pozyskiwanie istotnych infor-
macji z zakresu terroryzmu i radykalizacji.

Prelegenci podkreślali, że w sytuacjach kryzysowych ogrom-
ne znaczenie ma współdziałanie służb wczesnego reagowania 
(w tym w szczególności Policji, Wojska, Straży Pożarnej, Ratow-
nictwa Medycznego oraz transportu miejskiego). Dlatego też 
ważne są wcześniejsze szkolenia oraz koordynacja wspólnych 
ćwiczeń. Wskazano również na konieczność wypracowania od-
powiednich algorytmów postępowania na wypadek incydentów 
z dużą liczbą ofiar.

Podsumowaniem konferencji było oficjalne podpisanie  
i przyjęcie przez stołecznych szefów Policji deklaracji końcowej. 
Wśród postanowień w niej zawartych znalazły się m.in.: utwo-
rzenie wśród zainteresowanych krajów komitetu roboczego, 
który wypracuje ogólne zasady praktycznego reagowania na in-
cydenty terrorystyczne, zintensyfikowanie ćwiczeń specjalistów 
z różnych służb, monitorowanie mediów społecznościowych,  
a także zwiększenie zaangażowania Policji w życie społeczności 
lokalnych.

Podsumowując konferencję, Komendant Stołeczny Policji  

w Dublinie Pan Patrick Leahy stwierdził, że skupia ona najlepsze 
praktyki z całej Europy na temat tego jak kadra dowódcza Poli-
cji powinna zarządzać incydentami krytycznymi, następstwami 
takich zjawisk oraz działaniami, które służą ich zapobieganiu. 
Dodał on również, że dzięki tego typu inicjatywom jesteśmy bez-
pieczniejsi i lepiej przygotowani na potencjalne zagrożenia.

Konferencje Szefów Policji Stolic Europejskich odbywają się 
cyklicznie każdego roku w poszczególnych stolicach państw bio-
rących w nich udział. Obrady podczas konferencji odbywają się 
w języku angielskim i dotyczą wspólnych problemów, zjawisk 
przestępczych, spraw bieżących oraz wymiany doświadczeń,  
z których mogliby skorzystać wszyscy partnerzy. Komenda Sto-
łeczna Policji dwukrotnie była gospodarzem Konferencji Szefów 
Policji Stolic Europejskich: w roku 1998 oraz 2013. Gospodarzem 
przyszłorocznej konferencji będzie Prezydium Policji w Wiedniu, 
natomiast konferencję w roku 2020 zorganizuje Policja z Koso-
wa. g

ELŻBIETA SANDECKA-PULTOWICZ
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Zmiany w kadrze
	 Od dnia 15 maja  pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim 

powierzono kom. Zbigniewowi Kołeckiemu, naczelnikowi wydziału kryminalnego tej komendy.
	 Z tym samym dniem został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego Policji w Otwocku nadkom. Dariusz Sadoch, 

ekspert wydziału dochodzeniowo-śledczego tej komendy.
	 Z kolei na stanowisko zastępcy komendanta rejonowego Policji Warszawa II został powołany kom. Remigiusz Bodnar, naczelnik wydziału 

kryminalnego komisariati Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.
	 Na stanowisko naczelnika wydziału do spraw odzyskiwania mienia KSP został mianowany podinsp. Janusz Gruchalski, a stanowisko za-

stępcy powierzono nadkom. Zbigniewowi Walewskiemu.
	Na stanowisku naczelnika wydziału zaopatrzenia KSP została zatrudniona pani Barbara Hulbój, na stanowisku zastępcy naczelnika wy-

działu transportu pani Elzbieta Loranty, a stanowisko zastępcy naczelnika wydziału teleinformatyki KSP powierzono podinsp. Dariuszowi 
Kosno.
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Rynek farmaceutyczny jest jednym z najbardziej rozwija-
jących się sektorów w Polsce i w ubiegłym roku wart był 
około 38 mld złotych. Statystyczny Polak preparaty prze-
ciwbólowe przyjmuje już 7 razy w miesiącu. Polska jest 

szóstym co do wielkości rynkiem zbytu leków w Europie.1 Od 
wielu lat notowany jest wzrost popytu na farmaceutyki, którymi 
często leczymy się sami, kupując je w aptece bez recepty.2 Dosyć 
powszechne jest także zjawisko wykorzystywania przeterminowa-
nych leków, w tym antybiotyków, zaordynowanych nam uprzed-
nio przez lekarza, które przechowujemy w domowych apteczkach.

Dostępne w Polsce leki, choć są sprawdzone i bezpieczne, 
niewłaściwie stosowane, a nawet źle przechowywane, mogą 
stać się źródłem występowania fatalnych dla pacjenta powikłań.  
Problem nieodpowiedniego stosowania leków istnieje dzisiaj  
w wielu krajach rozwiniętych i nie omija również wielkich polskich 
aglomeracji miejskich.

Dlatego też Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji już 
w połowie czerwca rusza z kampanią społeczną pn: „Domowa Ap-
teczka – Tylko Bezpieczna”. Akcja ta dedykowana jest seniorom, 
ale ma również zwrócić uwagę rodziców i opiekunów na bezpiecz-
ne stosowanie i podawanie leków małym dzieciom. 

Działania te mają na celu uświadomienie społeczeństwu za-
sad bezpiecznego stosowania środków farmakologicznych, ogra-
niczenie stosowania leków pochodzących z nielegalnych źródeł, 
uwrażliwienie pacjentów na możliwość występowania działań 
niepożądanych związanych z terapią oraz uświadomienie zagro-
żeń wynikających z interakcji leków z niektórymi produktami spo-
żywczymi.

Narzędziami akcji są: plakaty, ulotki, kolorowa fotościanka dla 
dzieci oraz gadżety dedykowane kampanii takie jak: kasetki służą-
ce precyzyjnemu dawkowaniu lekarstw, materiały odblaskowe czy 
kolorowe pompony z logo „Domowa Apteczka – Tylko Bezpiecz-
na”.

Kampania została przygotowana we współpracy z partnerami 
społecznymi: „Fundacją Wsparcia Policjantów”, Spółką Akcyjną 

„Polpharma”, Stowarzyszeniem „Stop Nielegalnym Farmaceu-
tykom” oraz Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego. Takie interdyscyplinarne podejście do 
problemu bezpiecznego przechowywania i przyjmowania leków 
stanowi gwarancję opracowania i rozpowszechniania na najwyż-
szym poziomie, rzeczowej i merytorycznej wiedzy. Stworzenie tak 
szerokiej koalicji jest osiągnięciem o dużym znaczeniu społecznym 
i stanowi znakomity przykład efektywności w osiąganiu celów 
dzięki ścisłemu współdziałaniu podmiotów z sektora publicznego 
i prywatnego.
Pamiętajmy o bezpiecznych zachowaniach, trosce o zdrowie  
i jakość życia swojego i osób nam najbliższych. Przestrzegajmy 
podstawowych zasad związanych ze stosowaniem i przechowy-
waniem leków:

• Pamiętajmy, że nie ma leków „bezpiecznych, postępujmy  
z nimi ostrożnie.

• Leki przechowujmy zawsze w jednym miejscu – APTECZCE!
• Zadbajmy, by leki były niedostępne dla dzieci.
• Przypominajmy najmłodszym, że leki to nie cukierki, ani ko-

lorowe drażetki!
• Zadbajmy, by leki były niedostępne dla osób, które nie są sa-

modzielne i cierpią na choroby ograniczające zdolność prawi-
dłowego postrzegania rzeczywistości.

• Nie gromadźmy leków, po zakończonej terapii.
• Pamiętajmy, że długość leczenia i dawkowanie leku są do-

kładnie określone przez lekarza.
• Nigdy nie wyrzucajmy przeterminowanych leków do kosza na 

śmieci. Wrzucajmy je do specjalnego pojemnika w aptece.
• Pamiętajmy, że nie można stosować przeterminowanych le-

ków!
• Czytajmy dokładnie ulotki.
• Leki źle przechowywane mogą szkodzić zdrowiu, stosujmy się 

zawsze do zaleceń producenta.
• Pamiętajmy, również o zgłaszaniu działań niepożądanych  

w związku z przyjmowanymi lekarstwami lekarzowi, farma-
ceucie, Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych lub producentowi 
leku. Więcej informacji www.urpl.gov.pl.

Źródło:
1. Raport „Rynek Farmaceutyczny w 2017 roku”, 

IMS Health&Quintiles Are Now, Warszawa, styczeń 2018 
2. Badania Target Group Millward Brown, 2015.  g

Domowa Apteczka - Tylko Bezpieczna

W ciągu ostatnich kilkunastu lat popyt na leki w Polsce wzrósł czterokrotnie. Samodzielna terapia dolegliwości bólowych sta-
je się powszechnie występującym zjawiskiem w polskim społeczeństwie. Polacy chętnie sięgają po leki dostępne bez recepty, 
przy czym apteka przestała być jedynym miejscem ich zakupu. Czy w związku z tym wiemy, gdzie powinniśmy przechowy-
wać leki w domu oraz, co zrobić z lekami, których termin ważności już minął? 

KOM. KAROLINA KARWOWSKA

Co dla jednych jest lekarstwem, 
dla innych jest straszną trucizną.

Hipokrates

W NASZYM GARNIZONIE 
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ZANIM RUSZYSZ W DROGĘ
Upewnij się, że przygotowałeś samochód do podróży. W tym 

celu nawet krótka wizyta w stacji diagnostycznej pozwoli ocenić, 
czy auto nie wymaga specjalistycznej naprawy albo wymiany jakiś 
części samochodowych. Nie zapomnij o sprawdzeniu:

• opon, 
• poziomu oleju, 
• płynów eksploatacyjnych, 
• sprawności świateł i wycieraczek, 
• przeglądzie klimatyzacji, by w upalne dni nie martwić się o 

komfort jazdy. 
Jeśli wybierasz się poza granice naszego kraju, sprawdź też przepisy 
obowiązujące na drogach, którymi będziesz się poruszać. W nie-
których państwach nie tylko przekroczenie dozwolonej prędkości 
może Cię słono kosztować. Zabierz ze sobą: 

• kamizelkę odblaskową, 
• gaśnicę,
• trójkąt ostrzegawczy, 
• apteczkę, 
• zapasowe żarówki do lamp,
• koło zapasowe, 
• podnośnik, 
• klucze do kół, 
• linkę holowniczą. 
• samochodowe foteliki (jeśli podróżują z Tobą małe dzieci),
• dokumenty (sprawdź ważność badań technicznych  

i ubezpieczenia OC!).
Zaplanuj dokładnie trasę przejazdu z uwzględnieniem przerw 

na odpoczynek, sprawdź aktualne informacje o remontach i budo-
wach na wyznaczonej trasie. Przed wyjazdem dobrze wypocznij,  
a godziny jazdy dostosuj do swojego rytmu dnia, unikając pór, kie-
dy najczęściej odczuwasz zmęczenie i senność. 

W PODRÓŻY 
Pogoda nie zawsze sprzyja kierowcom. Weź to pod uwagę prze-

mierzając poszczególne odcinki drogi. Podczas opadów pogarsza 
się widoczność i znacznie wydłuża droga hamowania pojazdów. 
Niezachowanie odpowiedniego odstępu, nadmierna prędkość, 
wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych czy nieustępowanie 
pierwszeństwa to najczęstsze przyczyny tragedii na drodze. Prze-
strzegaj więc zasad i przepisów ruchu drogowego, pamiętaj o za-
sadzie ograniczonego zaufania na drodze. Nigdy nie prowadź sa-
mochodu po alkoholu! Wyjeżdżając do innego kraju zapoznaj się 
z obowiązującym tam prawem. Niewiedza nie zwalnia kierowców 
z odpowiedzialności za złamanie przepisów drogowych. Nie zapo-
mnij o różnicach w oznaczeniu dróg, ograniczeniach prędkości i wy-
mogach dotyczących obowiązkowego wyposażenia samochodu.

W Polsce za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze 
zabudowanym o ponad 50 km/h możemy zapłacić mandat w wy-
sokości do 500 złotych i stracić prawo jazdy na 3 miesiące. 

W innych krajach mandaty mogą być jeszcze bardziej dotkli-
we finansowo. Nie zapominaj, że korzystanie przez kierującego  
z telefonu komórkowego jest zabronione nie tylko w naszym kra-

ju. Dlatego w razie potrzeby korzystaj z zestawu głośno-mówią-
cego lub poproś pasażera o pomoc. Nie wszyscy też wiedzą, że  
w wielu miejscach w Europie karane jest korzystanie z kamerki sa-
mochodowej! (więcej na ten temat w materiale „Kamerki samo-
chodowe – w których krajach Europy nie można ich używać?”).

W czasie dłuższej podróży nie zapomnij o odpoczynku. Po 
2-3 godzinach jazdy zrób co najmniej 15-minutową przerwę  
w bezpiecznym miejscu – na parkingu lub na stacji paliw. Gdy 
dopadnie cię zmęczenie, nie walcz z nim pijąc kolejną kawę, tyl-
ko pomyśl o długim odpoczynku lub noclegu. W trakcie przerw  
w podróży nigdy nie opuszczaj samochodu zostawiając kluczyki  
w stacyjce lub wartościowe rzeczy np. aparat fotograficzny w wi-
docznym miejscu.

WYPOCZYNEK NAD WODĄ 
Podczas wakacji ma miejsce wyjątkowo dużo wypadków nad 

wodą. Jak zapobiegać takim zdarzeniom i zabezpieczyć się od ich 
skutków? Nie zapomnij o kilku ważnych zasadach. W pobliżu ką-
pieliska ratownicy zamieszczają flagi, które informują o tym, czy 
można wchodzić do wody, czy też jest to zabronione. Który kolor 
flagi oznacza zakaz kąpieli? 

• Flaga biała – kąpiel bezpieczna.
• Flaga czerwona – kąpiel zabroniona.
• Brak flagi – brak dyżuru ratowników.

Oprócz flag na wodzie znajdują się specjalne boje. Pełnią one 
również funkcję informacyjną.

• Boja biała – brodzik dla dzieci (głębokość wody do 40cm).
• Boja czerwona – koniec strefy dla nieumiejących pływać (głę-

bokość wody do 1,20m).
• Boja żółta – koniec strefy dla umiejących pływać.

Najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą 
według Policji i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

• Kąp się tylko w miejscach strzeżonych przez ratowników.
• Przestrzegaj regulaminu kąpieliska.
• Stosuj się do zaleceń ratownika (krótki gwizdek użyty przez 

niego oznacza zwrócenie uwagi, seria długich gwizdków lub 
syrena/gong – nakaz wyjścia z wody).

• Nigdy nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu lub środków 
odurzających.

• Wchodź do wody powoli i ostrożnie. Nie wskakuj do wody 
bezpośrednio po opalaniu. Twoje ciało jest wtedy nagrzane,  
a woda zimna. Nagła zmiana temperatur może być niebez-
pieczna dla twojego zdrowia.

• Nie pływaj bezpośrednio po obiedzie czy kolacji. Odczekaj  
2 godziny po posiłku.

• Pamiętaj, że dno w jeziorze lub morzu może gwałtownie się 
zmienić. Wypływając daleko nie masz pewności, jaka jest tam 
głębokość.

• Nie skacz „na główkę” do wody.
• Zwróć uwagę na to, co dzieje się w twoim otoczeniu – szcze-

gólnie zadbaj o bezpieczeństwo dzieci.
• Po pomostach chodź ostrożnie. Często są one mokre  

i łatwo można się poślizgnąć.4 

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Zadbaj o bezpieczne wakacje

Niektórzy wyruszą w góry, niektórzy nad morze, a inni spędzą czas wolny nad jeziorami. Niezależnie czy w kraju, czy 
zagranicą, aby dotrzeć na upragnione wakacje będą musieli pokonać setki kilometrów. Planowanie podróży, rozsądna jazda 
i przestrzeganie obowiązujących w miejscu wypoczynku zasad to klucz do bezpiecznego spędzenia letniego wypoczynku.

     W NASZYM GARNIZONIE 
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• Jeśli jesteś miłośnikiem sportów wodnych, załóż kamizelkę ra-
tunkową. Podczas wywrotki łodzi lub kajaku nie będzie czasu 
na jej założenie.

WYPOCZYNEK W GÓRACH 
Czyste powietrze i zapierające dech w piersiach widoki co roku 

ściągają w góry tysiące turystów. Jednak górskie wędrówki mogą 
być niebezpieczne, zwłaszcza podczas załamania pogody. Aby nie-
potrzebnie nie narażać się na ryzyko utraty zdrowia lub życia, na-
leży zawsze wychodząc w góry, w miejscu pobytu zostawić wiado-
mość o trasie wycieczki. Co więcej?

• Zaplanuj trasę i dostosuj ją do swoich możliwości fizycznych.
• Sprawdź warunki pogodowe w dniu wycieczki i ubierz się ade-

kwatnie do przewidywanej pogody (najlepiej „na cebulkę”, 
zabierz ciepłe, nieprzemakalne okrycie, czapkę i rękawiczki – 
nawet gdy jest ciepło, dodatkowe skarpety (na zmianę - pot 
działa drażniąco na skórę i może doprowadzić do bolesnych 
odparzeń, właściwe obuwie).

• Zabierz ze sobą folię izotermiczną – złoto-srebrną, kompres 
gazowy, bandaż, kawałek plastra, bandaż elastyczny, żel ła-
godzący ukąszenia owadów i krem z filtrem UV oraz latarkę 
i scyzoryk.

• Nie zapomnij o wodzie do picia i lekkim, łatwoprzyswajalnym 
jedzeniu o wysokiej kaloryczności.

• Przed wyjściem w góry upewnij się, że twój telefon komórko-
wy jest naładowany, byś w razie potrzeby mógł wezwać po-
moc i aby był z tobą kontakt.

• Na szlaku nie zbaczaj z wytyczonych ścieżek.

• Podczas burzy udaj się w bezpieczne miejsce tzn. oddal się od 
drzew, zbiorników wodnych, metalowych konstrukcji, zejdź ze 
szczytów, wyłącz telefon komórkowy – schowaj się w natural-
nym zagłębieniu terenu, usiądź na plecaku; jeśli jest Was wię-
cej – rozproszcie się, ale bądźcie w zasięgu wzroku! Jeśli burza 
dopiero się zaczyna – zawróć ze szlaku.

Już zatem wiesz, jak uniknąć niebezpiecznych przygód podczas 
wakacji. Zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko pamiętać o tych 
zasadach i je przestrzegać. Wówczas obejdzie się bez przykrych 
niespodzianek, a urlop będzie prawdziwym wypoczynkiem. Bez-
piecznych wakacji.g

W IX Mistrzostwach Komendy Stołecznej Policji w Pił-
ce Nożnej o puchar Komendanta Stołecznego Policji 
wzięło udział 12 drużyn. Rozgrywki w grupach odby-

wały się w systemie „każdy z każdym“ i trwały przez trzy dni. 
Do fazy pucharowej awansowały następujące teamy: Ko-

menda Powiatowa Policji w Otwocku, Komenda Rejonowa Poli-
cji Warszawa VI, Oddział Prewencji Policji w Warszawie, Komen-
da Rejonowa Policji Warszawa II, Komenda Powiatowa Policji  
w Wołominie i Piasecznie, Komisariat Policji Warszawa Żoliborz 
oraz Komenda Rejonowa Policji Warszawa V.

W meczu o pierwsze miejsce drużyna OPP pokonała zawod-
ników KRP Warszawa II 2:0. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw 
został Bartłomiej Konopko, a najlepszym bramkarzem Bartło-
miej Pondo z OPP w Warszawie. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy  
z KRP Warszawa VI.

Puchar kapitanom zwycięskich drużyn wręczył Naczelnik Wy-
działu Doskonalenia Zawodowego KSP insp. Sławomir Cisowski, 
jego zastępca - podinsp. dr Łukasz Świerczewski oraz zastępca 
burmistrza dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski. Wszyscy gratu-
lowali zawodnikom dobrej kondycji, stosowania zasady fair play, 
a także sportowej rywalizacji.

Organizatorzy: Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP i Ko-
menda Rejonowa Policji Warszawa VII dziękują za pomoc wszyst-
kim osobom, które przyczyniły się do przeprowadzenia zawodów 
 i już teraz zapraszają na kolejne mistrzostwa. g

Puchar dla OPP w Warszawie

Zwycięzcami IX Mistrzostw Komendy Stołecznej Policji w Piłce Nożnej o Puchar Komendanta Stołecznego Policji została 
drużyna OPP Warszawa. W rywalizacji uczestniczyło dwanaście zespołów, które przez trzy dni rozgrywały mecze na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wawer.

PODKOM. PIOTR ŚWISTAK 
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St. post. Adrian Kopka-Drzewicki  to policjant śródmiejskiej 
komendy rejonowej. W policyjnej formacji pracuje od nie-
mal trzech lat, od początku w służbie patrolowej. Razem  

z kolegami w patrolu monitoruje centrum miasta, np. rejon Bul-
warów Wiślanych.

Dlaczego skoczyłeś nocą w pełnym umundurowaniu  do rwą-
cego nurtu rzeki o temperaturze kilkunastu stopni? – pytam 
młodego policjanta. 
Po chwili zastanowienia odpowiada: – właśnie po to zawsze 
chciałem pracować w Policji. Zawsze chciałem pomagać innym  
i nawet gdybym wtedy nad Wisłą nie był w służbie, to i tak wsko-
czyłbym do wody, aby pomóc temu chłopakowi. To dla takich 
chwil służę w tej formacji i to właśnie na nie warto czekać. To taki 
odruch, gdy wiesz, że nikt inny mu nie pomoże i tylko od Ciebie 
zależy jego życie. 

Co wtedy zrobiłeś? Jak zareagowałeś?
– Gdy usłyszałem krzyki i zorientowałem się, że ktoś tonie w Wi-
śle, rozejrzałem się po bulwarze. To co zobaczyłem, zdumiało 
mnie i na chwilę obezwładniło. Kilkanaście osób wpatrzonych 
w monitory swoich telefonów komórkowych obserwowało dra-
mat jednego człowieka nagrywając na swoje komórki być może 
ostatnie chwile jego życia.  Widząc to rzuciłem się w ciemną toń,  
w pełnym mundurze i z wyposażeniem. Poczułem w tamtej chwili 
ciężar munduru, który nasiąkł wodą, a buty zdawały się być z be-
tonu. Wiedziałem, jednak że jak tonący zniknie pod wodą to jego 
szanse na przeżycie zmaleją do zera. Na szczęście nie zanurkował 
głęboko i chwyciłem go mocno holując do brzegu. Przechodnie 
pomogli mi wyciągnąć go na nabrzeże i zacząłem udzielać mu 
pierwszej pomocy. 

Czy mężczyzna był przytomny?
– Gdy chłopak się ocknął, myślałem, że podziękuje mi. On na-
tomiast chciał mnie uderzyć. Uchyliłem się, myśląc sobie, że 
wdzięczność ludzka bywa „uderzająca”. Gdy karetka zabrała go 
do szpitala, wiedziałem, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeń-
stwo. Wtedy też zorientowałem się, że skacząc do wody znisz-
czyłem kamerę i radiostację służbową, które miałem przy sobie. 
Wiem jednak, że nie było innego wyjścia. Gdyby sytuacja się po-
wtórzyła, nie wahałbym się ani chwili.

Czy jesteś bohaterem? 
– Nie mam pojęcia, ale wiem, że jeśli kiedyś ktoś będzie potrze-
bował pomocy, to może na nią liczyć. g

ASP. SZTAB. TOMASZ OLESZCZUK 

„Uratowałem komuś życie”

Adrian jest młodym, postawnym mężczyzną, z iskierkami w oczach. Gdy przychodzi na spotkanie, zupełnie nie wygląda na 
bohatera, a raczej na skromnego nauczyciela w-fu. Zaczynamy rozmowę, a ja jestem ciekawy, czy skoczył bo na chłodno 
przeanalizował tę niebezpieczną sytuację, czy też zadziałał impulsywnie i ryzykując własne życie postanowił pomóc obcej 
osobie?

Jak twierdzą organizatorzy spotkania, wydawnictwo magazy-
nu Pocisk - Skarpa Warszawska, Warszawa jako największe 
miasto w Polsce jest, była i będzie areną przestępczości. Po-

stanowili więc zaprosić znanych, polskich pisarzy powieści kry-
minalnych: Grzegorza Kalinowskiego, Krzysztofa Beśkę, Tomasza 
Konatkowskiego, Marcina Grygiera i Janusza Majewskiego, by 
dowiedzieć się, dlaczego od lat konstruują fabułę swoich książek 

w tym mieście.       

BO SĄ TU LUDZIE 
Autorzy używają Warszawy jako tła zarówno swoich przed-
wojennych kryminałów, jak i tych w scenerii współczesnej.  
I choć pisanie ich wydaje się niezbyt skomplikowane, to jeśli 
pisarzom zależy na wiarygodności muszą wykonać solidną 4  

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Tam, gdzie rodzą się kryminały

W Vabanku Henryk Kwinto, grany przez Jana Machulskiego, zapytany, dlaczego napada na banki, odpowiada, dlatego że 
są tam pieniądze. Warszawa jest dobrym tłem dla kryminałów, bo tu są ludzie -  mówił jeden z uczestników Strefy Krymi-
nału na Warszawskich Targach Książki, które odbywały się w stolicy od 18 do 20 maja. A co na to pozostali autorzy, którzy 
Warszawę uczynili tłem swoich powieści kryminalnych. Dlaczego Warszawa inspiruje ich do osadzania kryminału w tym 
mieście?
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pracę na źródłach. Pisząc kryminały np. z Warszawą sprzed 100 
lat w tle łatwo o błąd. Inna siatka i nazewnictwo ulic, inna orga-
nizacja miasta wymagają stałej pracy z mapami. Trzeba więc być 
bardzo ostrożnym w podawaniu konkretnych danych faktogra-
ficznych. Jedna pomyłka może zaważyć na całości, może poddać 
w wątpliwość pozostałe informacje. Jak mówi Janusz Majewski, 
jeden nieprawdziwy szczegół może wzbudzić podejrzenie, że 
wszystko jest nieprawdziwe. Pedantyczny charakter zmuszał go 
zawsze, by wszystko dokładnie sprawdzać. 

Dla piszących współczesne kryminały Warszawa również jest 
bardzo dobrym tłem. Obecnie mieszka i pracuje tu około 2 mln 
ludzi. Mnóstwo przyjezdnych, duży ruch, czarne charaktery - peł-
ny przekrój. Tomasz Konatkowski twierdzi, że to bardzo ciekawe 
miasto dla kryminału, bo tu są ludzie, tu możemy obserwować 
mnóstwo różnych ludzkich relacji, jest tu, co wymyślać i o czym 
pisać. 

Potwierdza to Marcin Grygier. Choć pochodzi ze Śląska i zwią-
zał się z Warszawą 20 lat temu, on również postrzega to miasto 
jako tygiel przeróżnych osobowości, miejsce, do którego ściągają 
różne osoby, zarówno te czarne, jak i białe, kolorowe i szare.  –
Warszawa jest bardzo dobrym gruntem, mówiąc kolokwialnie, 
do tworzenia historii kryminalnych, ale żeby pisać o mieście, 
trzeba w nim żyć. Bardzo trudno pisać o Szczecinie mieszkając 
w Białymstoku albo o Gdańsku mieszkając całe życie w Krako-
wie. Dlatego  mieszkając w Warszawie widzę ją, czuję i odbieram 
wręcz namacalnie – dodaje. 

BO INSPIRUJĄ ICH PRAWDZIWE HISTORIE
W swoich książkach pisarze kryminałów często odwołują 

się do faktów kryminalnych, prawdziwych zdarzeń, które miały 
miejsce w tym mieście. Marcin Grygier na przykład sięgnął do 
słynnej afery spirytusowej z początków lat 90. – Chciałem w ten 
sposób pokazać genezę powstania organizacji przestępczych 
oraz, jak rodził się ich lider. Nie chciałem wyważać otwartych 
drzwi, wziąłem więc tę historię i rozwinąłem tak, jak mi wyobraź-
nia podpowiedziała. 

Krzysztof Beśka wziął z kolei „na tapetę” przyjazd marszałka 
Piłsudskiego na Dworzec Wiedeński 10 listopada 1918 r. Zadanie 
nie było łatwe, bo nie ma ani jednego zdjęcia z tego wydarzenia, 
możemy jedynie oglądać na fotografiach podobne zdarzenie, 
które miało miejsce kilka lat wcześniej. Grzegorz Kalinowski się-
gnął natomiast do pamiętników, by poznać sprawę zapomnianą 
przez historię, tzw. alfons-pogrom, trzydniowe zamieszki w War-
szawie w 1905 r. Wydarzenia  opisane w jednej z jego książek 
były właśnie tym pogromem inspirowane. 

Inspiracją dla Janusza Majewskiego w „Czarnym mercedesie” 
były natomiast własne przeżycia, zbrodnie kryminalne w oku-
powanej Warszawie oraz inny obraz getta niż ten, który zwykle 
pamiętamy. Resztę trzeba było wymyśleć. Jego główny bohater 
nadkomisarz Rafał Król ma do rozwiązania zagadkę tajemniczej 
śmierci młodej, pięknej kobiety. To funkcjonariusz tzw. policji 
granatowej, współpracującej z Niemcami, ale także zaprzysiężo-
ny żołnierz polskiego podziemia, wykonujący jego rozkazy. „Jak 
cała policja wziął czynny udział w obronie Warszawy w 1939 
roku, a po kapitulacji miasta najpierw ukrywał się pod zmienio-
nym nazwiskiem, a po zawiązaniu się pierwszych struktur pod-
ziemnego państwa, na rozkaz konspiracyjnych władz, ujawnił się 
i zgłosił się na apel okupanta, aby powrócić do służby w ramach 
tzw. granatowej policji, formalnie pełniąc te same obowiązki co 
przed wojną, a faktycznie (…) będąc jedną z polskich „wtyczek” 
w niemiecki aparat bezpieczeństwa”. Jak poradzi sobie z rozwią-
zaniem zagadki kryminalnej? Być może dowiemy się tego czyta-
jąc „Ryk kamiennego lwa”, kontynuację „Czarnego mercedesa”, 
która pojawi się na półkach księgarskich w czerwcu.

Tomasz Konatkowski w „Wilczej wyspie” (dawna nazwa 
miejsca, na którym dziś stoi stadion PGE Narodowy) pisze zaś 
o gangu tzw. obcinaczy palców, grupie, która faktycznie miała 
na swoim koncie obcinanie palców obcokrajowcom. Znana była 
np. historia Hindusa, którego tylko palce odnaleziono, a reszty 
ciała nie. Z kolei w swojej najnowszej powieści „Pięć czaszek” 
autor umieszcza wątek tzw. dzikiej reprywatyzacji i postać de-
monicznego kamienicznika. Sprawą zajmuje się komisarz Adam 
Nowak, który wkrótce ma przejść na emeryturę. Prowadzi śledz-
two w sprawie pięciu bezgłowych ciał, spalonych w dostawczaku 
na warszawskich Powązkach. Jednak z każdym nowym ciałem 
sprawa komplikuje się coraz bardziej: to, co wyglądało na mafij-
ne porachunki, zaczyna niepokojąco łączyć się z rynkiem sztuki, 

okrutnymi tybetańskimi bóstwami i pozbawionymi skrupułów 
przedsiębiorcami, którzy zajmują się reprywatyzacją kamienic  
i gruntów. 

W innej powieści „Przystanek śmierć” inspiracją dla autora 
była historia z 2006 r. – W prasie przeczytałem, że na przystan-
ku tramwajowym na Placu Zawiszy, jakiś obywatel wysiadający 
z tramwaju został przez drugiego zaatakowany nożem i pozba-
wiony życia. Sprawa znalazła swój finał dopiero dwa lata temu. 
W książce czytamy, że na pętli motorniczy znajduje w wagonie 
ugodzonego nożem mężczyznę. Wkrótce na końcowym przy-
stanku innej linii tramwajowej ktoś dusi sznurem pijaka. Do akcji 
wkracza ponownie komisarz Adam Nowak. Kolejne zabójstwo 
popełnione w podobnych okolicznościach upewnia policjantów 
z Komendy Stołecznej Policji, że mają do czynienia z seryjnym 
mordercą, próbującym nawiązać z nimi makabryczny dialog. Tro-
py prowadzą w najróżniejszych kierunkach - pracownicy ZTM-
-u, grafficiarze, miłośnicy komunikacji miejskiej, goście portalu 
randkowego. Morderca zostawia znaki i wskazówki, wysyła ma-
ile z anonimowych serwerów, zadaje zagadki.

BO TO MIASTO TRANSFORMACJI
Warszawa pełna jest śladów przeszłości. Odzyskanie nie-

podległości, wojna, rok 1926, kolejne przełomy, aresztowania  
i procesy brzeskie, zaostrzenie kursu, śmierć marszałka, kolejne 
zaostrzenie kursu, wojna, zmiany polityczne - tu cały czas coś 
się dzieje. Jak mówią prokuratorzy w swoich oświadczeniach, 
sytuacja rozwija się dynamicznie. Dla pisarzy kryminałów takie 
transformacje społeczne i polityczne są doskonałym tłem do 
opisywanych przez nich historii. 

Marcin Grygier miejsce zbrodni jednej ze swoich książek 
umieścił np. w miejscowościach satelickich Warszawy: Woło-
minie i Kobyłce. Dziś polskie społeczeństwo raczej nie koja-
rzy Wołomina z istniejącą tam kiedyś hutą szkła. – Wydaje mi 
się, że zbrodnia pełza w tych miejscach, tworzy się wśród 4  
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domów jednorodzinnych z lat 60. czy 70., pośród dróg dziura-
wych, nieasfaltowanych, to taka przestępczość, która wpełza do 
Warszawy, dosłownie zza rogu – barwnie opisuje pisarz. 

BO ŁATWO TU O IDEALNE MIEJSCE ZBRODNI
W bramie, w mieszkaniu, a może na ulicy. Autorzy krymina-

łów zgodnie przyznają, że podczas prac nad kolejną powieścią 
kryminalną dużo czasu zajmuje im poznawanie miasta, by stwo-
rzyć katalog miejsc, które chcą opisać w kryminale. Tomasz Ko-
natkowski np. najpierw patrzy na mapę, potem zastanawia się, 
gdzie chce umieścić pierwsze zwłoki. Rzadko kiedy opisuje miej-
sce, które zna jedynie ze zdjęcia w Google Earth – Najczęściej 
ciało umieszczam na zewnątrz. To zapewnia większą przestrzeń 
do operowania dla policjantów, techników kryminalistyki czy 
prokuratorów. Mój bohater musi zawsze rozejrzeć się dookoła  
i ocenić miejsce zdarzenia.

BO MOŻNA POKAZAĆ WAŻNE SPOŁECZNE PROBLEMY
Kryminał jest bardzo nośnym gatunkiem literackim. Czytel-

nicy literatury Zygmunta Miłoszewskiego pamiętają pewnie, że 
gdy poruszył on problem przemocy wobec kobiet, mówili o tym 
wszyscy, temat stał się powszechnie znany. Z kolei pewien pisarz 
z Krakowa Robert Ostaszewski powiedział kiedyś podczas spo-
tkania z czytelnikami, że dobry kryminał jest w stanie powiedzieć 
o współczesnej Polsce dużo więcej i ciekawiej niż tzw. literatura 
ambitna. 

Pisarze kryminałów często osadzają historie swoich książek 
na tle ważnych społecznych problemów. Podejmują np. problem 
reprywatyzacji, bezdomności, piszą o przemianach politycznych 
i społecznych. Na ile ten kontekst społeczny jest istotny w ich 
książkach? Krzysztof Beśka w swoim cyklu „Pozdrowienia z Lon-
dynu” wydarzenia w książce osnuł wokół zdarzeń z 1892 r. tzw. 
łódzkiego buntu. – Tło uwiarygadnia wszystko, co piszemy. Trze-
ba jednak uważać, by nie wyrosło ponad akcję czy zaplanowaną 
intrygę – ostrzega. 

BO ŁATWO ZNALEŹĆ PIERWOWZÓR CZARNEGO CHARAKTERU
Tomasz Konatkowski może trochę więcej powiedzieć o książ-

kowym zabójcy, gdy go sobie wyobrazi. – W tym celu wsiadam 
do tramwaju albo kolejki WKD, rozglądam się i wybieram osobę, 
która będzie bohaterem mojego kryminału. Morderca z mojej 
ostatniej książki jest właśnie tak wytypowaną osobą. Tę twarz 
widziałem kiedyś w kolejce podmiejskiej. 

Grzegorz Kalinowski natomiast przypomina, że choć w swo-
im pierwszym kryminale miał od początku pisania pomysł na to, 
kto zabił, ostatecznie wszystko potoczyło się inaczej, zupełnie 
inaczej niż sam się spodziewał. Podkreśla jednak, że chcąc pisać 
dobre kryminały warto dążyć do tego, by były one „chandlera-
mi” (od nazwiska Raymonda Chandlera, wybitnego amerykań-
skiego autora powieści i opowiadań kryminalnych), czyli oprócz 
wątku kryminalnego opisywały coś więcej, ludzi, ich postawy, 
charaktery, otaczający świat, by nie były tylko historią komikso-
wą. Z takim stwierdzeniem zgadza się również Janusz Majewski. 
– Nie chodzi tylko o intrygę kryminalną, bo to proste. Scenarzyści 
z Hollywood mają szuflady pełne takich pomysłów, trzeba być 
Chandlerem – podkreśla.

BO TO MIASTO O WIELU TWARZACH
Pisarze powieści kryminalnych tworzą zaskakujące scenariu-

sze, trzymającą w napięciu do ostatniej karty fabułę, w której 
ważny jest motyw, zbrodnia i śledztwo, ale ważna jest też War-
szawa, pełna śladów dramatycznej przeszłości - żywa miejska 
tkanka o wielu twarzach. Przestrzeń miejska staje się plątaniną 
wątków i historii, w których ludzkie losy splatają się w sposób 
nie zawsze prosty i zrozumiały. To obraz stolicy ciemny, zimny, 
obcy, ale z klimatem, od którego trudno się jednak uwolnić. 
Zapraszam więc do lektury kryminałów, by nie tylko rozwiązać 
kolejne zagadki kryminalne, ale i poznać miasto, które jest tłem 
tych mrocznych opowieści. g

Wśród prelegentów biorących udział w konferencji byli: 
prof. Andrzej Misiuk, gen. Adam Grzegorz Rapacki, dr 
Mariusz Sokołowski, dr Krzysztof Liedel, mł. insp. dr 

Mariusz Ciarka, dr Anna Matczak, dr Magdalena Dobrowolska-
-Opała, Monika Baylis, Grzegorz Cieślak oraz Piotr Caliński.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zmiany, jakie za-
szły w polskiej Policji od 1989 roku oraz nakreślono obraz specy-
fiki transformacji tej instytucji na tle innych państw w regionie. 
Naukowcy, eksperci, specjaliści i praktycy zajmujący się tematem 
bezpieczeństwa i porządku publicznego rozmawiali o aktualnych 
zmianach w organizacji i funkcjonowaniu organu ścigania w kon-
tekście rozwiązań systemowych, reform i percepcji społecznej.

Uczestników konferencji powitał rektor Collegium Civitas 
prof. dr hab. Stanisław Mocek oraz prof. Andrzej Misiuk, który 

zwrócił się do zgromadzonych m.in. z takim oto cytowanym prze-
słaniem: – Wszystko, co zamierzasz zmienić w kierowaniu insty-
tucją nie zakładaj a priori, że będzie najlepsze. Przeciwnie szukaj 
wad i błędów w swoich propozycjach zmian, każde planowane 
przedsięwzięcie staraj się sprawdzić przez symulacje przewidy-
wanych skutków. Nie twórz wewnętrznych komisji, gdyż nic one 
nie zmienią. Każda organizacja ma tendencję zachowawczą. Ucz 
się na błędach poprzedników i właściwie wykorzystuj ideologię.

SYMBOLE ZMIAN
Zmiany ustrojowe w 1989 r. zapoczątkowały zmiany w po-

licyjnej formacji. 6 kwietnia 1990 roku została przyjęta ustawa  
o Policji. Był to milowy krok w budowaniu demokracji. Przemiano-
wując Milicję Obywatelską na Policję, odłączono ją od aparatu4  

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Długa droga za nami

Jak zmieniała się polska Policja w ciągu ostatnich 30 lat? Jak mieszkańcy oceniali w tym czasie policyjną formację? Jakie 
czynniki wpływają na postrzeganie współczesnej Policji? – m.in. na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji 
„Transformacja Policji w Polsce po 1989 r.”, zorganizowanej 23 maja przez Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi  
i Gospodarczymi Collegium Civitas oraz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie.
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 bezpieczeństwa i przyjęto zasadę apolityczności, która miała być 
nadrzędną zasadą funkcjonowania służb porządkowych. Wcze-
śniej już zlikwidowano ZOMO, w miejsce którego utworzono od-
działy prewencji, najpierw milicji obywatelskiej, a później Policji. 

– Zmiany strukturalne wiązały się z dość dynamicznymi zmia-
nami personalnymi w instytucji. Powstał Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Policjantów. Polska Policja znalazła się też  
w strukturach organizacji międzynarodowych, tj. Interpol. Trud-
no dziś doszukać się w obowiązującej wersji ustawy zapisów 
sprzed 30 lat. Ustawa o Policji zmieniała się tak, jak zmieniała 
się sama instytucja – mówił mł. insp. dr Mariusz Ciarka, rzecznik 
prasowy komendanta głównego Policji. 

Mało kto wie, że na początku były rozważane pomysły, by 
nadzór nad Policją sprawował sam prezydent. Ostatecznie ta 
koncepcja nie przeszła i zwierzchnikiem wszystkich policjantów 
jest do dziś Komendant Główny Policji. Zgodnie z podziałem 
administracyjnym kraju z 1999 r. w poszczególnych wojewódz-
twach funkcjonują komendy wojewódzkie Policji (w każdym jed-
na, wyjątek na Mazowszu, gdzie oprócz KWP w Radomiu działa 
też KSP). Szczeble niższe to komendy powiatowe i komisariaty 
Policji. 

Na początku wiele decyzji wymagało zgody komendan-
ta głównego Policji, a nieraz nawet ministra spraw wewnętrz-
nych. Dziś jest zupełnie inaczej. Policja ma zdecydowanie więcej 
uprawnień, inne jest też podejście do ochrony praw człowieka. 
Możliwość kontroli społecznej zwiększa ich przestrzeganie. 

Ale w pierwszych latach transformacji Policja miała przed 
sobą szczególnie trudne zadanie. Zmiana ustroju i idące za nią 
przemiany gospodarcze zaowocowały niespotykanym do tej 
pory rozwojem przestępczości zorganizowanej. Już w lipcu 1990 
roku w Nadarzynie pruszkowscy gangsterzy otworzyli ogień do 
policjantów. Wcześniej nikt nie odważył się zaatakować tej for-
macji tak otwarcie. Ofiary wśród policjantów były tylko kwestią 
czasu. – Niemal na porządku dziennym miały miejsce wydarzenia 
z użyciem broni. Pierwszą ofiarą tej nierównej walki był Marek 
Sienicki, policjant z Bytomia, który zginął na służbie w 1992 roku 
– przypomniał rzecznik prasowy komendanta głównego Policji.

Wzrost przestępczości wymusił zwiększenie liczby funkcjo-
nariuszy z 80 tysięcy w 1990 roku do 105 tysięcy w 1993 roku. 
Nadal jednak brakowało sprzętu. Polonez był luksusem – więk-
szość funkcjonariuszy wciąż wyruszała w teren „dużym fiatem”. 
Uzbrojenie było przestarzałe i niekompletne. Jeśli w jednostce 
Policji można było znaleźć chociaż jedną kamizelkę kuloodporną, 
to i tak było nieźle. 

Potrzebne były szybkie zmiany, wprowadzające nowe za-
pisy w ustawie np. dot. zakupu kontrolowanego czy instytucji 

świadka koronnego. Nowe narzędzia pozwalały na skuteczne 
zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Dziś mamy armię 
wykształconych policjantów i nowoczesny sprzęt, podobny do 
tego, który wykorzystują w swojej pracy koledzy z Policji innych 
krajów. Zwalczaniem tej najgroźniejszej przestępczości zajmuje 
się Centralne Biuro Śledcze Policji, które odnosi kolejne sukcesy  
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, narkotykowej  
i ekonomicznej. 

ZMIANY WIZERUNKOWE POLSKIEJ POLICJI 
Jak wygląda obecnie obraz Policji w społeczeństwie? Jak do-

szliśmy do tych 72% społecznego zaufania? Okazuje się, że wcale 
nie była to prosta droga. Oczywiście najważniejsza zmiana doko-
nała się w 1989 r., kiedy to nowa policyjna formacja otworzyła 
się na społeczeństwo, a nie jak milicja była zbrojnym ramieniem 
rządzącej partii. Na początku jednak Polska nie była uznawana 
za kraj bezpieczny. Działalność na terenie Polski zorganizowa-
nych grup przestępczych z Pruszkowa i Wołomina wpływała na 
nienajlepszy wizerunek instytucji i dość niskie poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańców. Poza tym odebrano Policji wiele upraw-
nień umożliwiających skuteczne działanie. 

–  Postawiliśmy sobie wtedy zadanie, że będziemy insty-
tucją, która będzie zmieniać swój wizerunek. Z czasem Policja 
musiała się zmieniać: w podejściu do ludzi, mentalności zatrud-
nionych, ich wyszkoleniu i sprzęcie. Jak wynika z badań CBOS, 
zdecydowane przełamanie, czyli wzrost społecznego zaufania do 
Policji i zwiększone poczucie bezpieczeństwa nastąpiło dopiero  
w latach 2004-2007. Dość późno, ale to był pewien proces, po-
trzebny był czas, by przekonać ludzi, że Policja będzie formacją 
lepszą, skuteczniejszą. Z ostatnich badań Eurostatu wynika, że 
wśród krajów europejskich jedynie Chorwaci czują się jeszcze 
bezpieczniej niż Polacy – mówił dr Mariusz Sokołowski z Instytu-
tu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Czasami ocena Policji zależała od jednostkowych wydarzeń. 
Słaby, niepewny wizerunek Policji został zachwiany przez tak 
dramatyczne zdarzenia, jak: sprawa śmiertelnego postrzelenia 
weterynarza podczas obławy na tygrysa w Warszawie czy spra-
wa śmierci Przemka Czai w Słupsku. Potrzebne były kolejne lata, 
wytężonej pracy policjantów, by zapracować na wysokie spo-
łeczne zaufanie. W efekcie jesteśmy lepiej oceniani niż takie in-
stytucje jak: sądy i prokuratury.

Jeśli dziś ludzie czerpią informacje na temat świata zewnętrz-
nego z mediów, to trudno, by Policja nie współpracowała z me-
diami. Jednym z ważnych elementów zmian wizerunkowych 
polskiej Policji jest z pewnością korzystanie z nowoczesnych na-
rzędzi komunikacji. –  Kiedy podjąłem decyzję, że polska Policja 
otworzy swój profil na Facebooku, byliśmy pierwszą instytucją 
publiczną w kraju. Zrobiliśmy to, bo tam są obywatele, tam są 
Polacy, oni z tego narzędzia coraz chętniej korzystają. Obecnie 
trudno nam sobie wyobrazić, że Policji tam nie ma – dodał dr 
Mariusz Sokołowski i podkreślił,  że siłą tej instytucji jest to, że 
działamy na rzecz społeczeństwa, jesteśmy apolityczni i to oka-
zujemy. 

PR A POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 
Dziś Policji ufa się nawet bardziej niż mediom. Jak do tego do-

szliśmy? Dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik prasowy komen-
danta głównego Policji wymienił kilka najważniejszych elemen-
tów. – Przede wszystkim postawiliśmy na otwartość. Jesteśmy 
otwarci na tyle, na ile pozwala obowiązujące prawo. Pokazujemy 
efekty policyjnej pracy nie udostępniając informacji z prowadzo-
nych postępowań przygotowawczych. Oczywiście nie byłoby tej 
otwartości, gdyby nie wola przełożonych i realna praca policyjna. 
Nie da się zrobić dobrego PR, dobrych zmian wizerunkowych4 
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bez konkretnych efektów pracy. Stworzenie struktur do walki  
z przestępczością zorganizowaną, a co za tym idzie sukcesy po-
licjantów związane z rozbiciem grup przestępczych z Wołomina 
i Pruszkowa miały ogromny wpływ na postrzeganie Policji. Je-
śli więc ludzie będą dobrze oceniać Policję, to przyjdą do nas  
z informacjami. Nie ma bowiem skutecznej Policji na świecie bez 
informacji od obywateli – mówił dr Sokołowski.

Kolejnym elementem naszych działań PR, które wpływały na 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców było zbudowanie służby 
prasowo-informacyjnej, poczynając od Komendy Głównej Policji 
i komend wojewódzkich Policji, a kończąc na szczeblu komend 
powiatowych. Dzięki temu rozwiązaniu dziennikarz o każdej po-
rze dnia i nocy ma możliwość dodzwonienia się do służby pra-
sowej, by otrzymać potrzebne informacje, o tym, co się dzieje. 

Pod koniec lat 90. zaczęto wprowadzać system szkolenia 
osób odpowiedzialnych w Policji za współpracę z mediami. Cho-
dziło o to, by osoby te wykonywały swoje zadania profesjonalnie 
i aktywnie wychodziły do społeczeństwa z informacjami. Akcja 
musi zastąpić reakcję. Nawet w sytuacji kryzysowej, wychodzi-
my z informacją do mediów wcześniej. Przykładem są sytuacje, 
kiedy to sami informujemy o zatrzymaniu policjanta za wzięcie 
korzyści majątkowej. Z reguły sprawa i tak wcześniej czy później 

ujrzałaby światło dzienne, a wtedy skandal gotowy. Informując 
o takiej sytuacji wcześniej można skutecznie zapobiec kryzysowi. 
Uczymy się zarządzania kryzysami na własnej skórze. Analizuje-
my też przypadki z różnych krajów, by nie popełniać tych samych 
błędów. 

Budowanie właściwych relacji z redakcjami – wspólne szko-
lenia, spotkania z dziennikarzami oraz pełny profesjonalizm dzia-
łania to także te czynniki, które decydowały i nadal mają wpływ 
na społeczny odbiór Policji. Policja zbudowała własne medium 
– portal policyjny, na którym potrzebne informacje może znaleźć 
zarówno dziennikarz, jak student piszący pracę o Policji. Wszyst-
kie te działania się opłaciły. – W 2014 r. portal polskiej Policji był 
najczęściej odwiedzanym portalem publicznym. Dziennie wcho-
dziło na niego około 100 tys. osób. Policja obecna jest też w me-
diach społecznościowych: na Facebooku, Twitterze, Instagramie 
i Youtubie – zawsze czynna, aktywna, działająca. Wykorzystuje 
nowe możliwości, które daje rozwijający się świat nowoczesnych 
technologii.

W ramach działań wizerunkowych ważnym elementem był 
również udział Policji w kampaniach społecznych i programach 
profilaktycznych. Duże znaczenie miało też rozpoczęcie współ-
pracy z większością polskich produkcji filmowych o tematyce 
policyjnej. Skoro ludzie oceniają Policję przez pryzmat mediów, 
to także filmy kinowe i telewizyjne mogą mieć wpływ na obraz 
Policji. Na szczęście polska Policja nie musiała przeznaczać na 
ten cel żadnych środków finansowych, w przeciwieństwie np. 
do duńskiej, która z własnego budżetu musi finansować filmy 
o swoich policjantach. – Jak bardzo takie produkcje mogą kształ-
tować obraz Policji świadczą np. listy od widzów do Macieja Za-
kościelnego, aktora z serialu „Kryminalni”, do którego zgłaszali 
się przed laty chętni do pracy w stołecznym wydziale do walki 
z terrorem kryminalnym i zabójstw. Jak widać media mogą sku-
tecznie zatracać poczucie rzeczywistości – dodał na koniec swo-
jego wystąpienia dr Mariusz Sokołowski.  g

–  Nie utożsamiam się z określeniem „nożownik” – mówi Tomek. 
–  Używam zapożyczonego terminu z języka angielskiego „knife-
maker”. Nazwa przyjęła się w środowisku osób wytwarzających 
noże. Natomiast określenie „nożownik” używane jest coraz rza-
dziej w Polsce  z uwagi na swoje pejoratywne brzmienie. Dziś 
mianem nożownika określa się przestępcę, który za pomocą 
noża dokonuje czynu zabronionego. Historycznie jednak nożow-
nik był rzemieślnikiem-wytwórcą noży. Trochę szkoda, że nie 
używamy polskiej nazwy, ale dopóki „nożownik” będzie kojarzo-
ny z bandytą, to długo się to nie zmieni.
 
OD TEORII DO PRAKTYKI
Zamiłowanie do noży Tomek odkrył w październiku 2016 
roku, kiedy za namową brata poszedł na największą wystawę 
noży w Polsce, czyli „KNIFE SHOW”, która odbyła się w PKiN                  

w Warszawie.  – Byłem pod wrażeniem dzieł i umiejętności ludzi, 
którzy wystawili tam swoje prace. Noże i nożyki, a nawet miecze 
samurajskie, zrobione były zgodnie z poszanowaniem tradycji 
japońskiej. Czułem się tam, jak dziecko w sklepie z zabawkami. 
Korzystając z okazji, kupiłem nóż bez okładek na rękojeści. Po-
myślałem, że spróbuję samodzielnie wykonać do niego rękojeść. 
Nie sądziłem wtedy, że tak mnie to wciągnie. Po wykonaniu rę-
kojeści i skórzanej pochewki poczułem niedosyt. Pomyślałem 
sobie, że chciałbym mieć nóż zrobiony od początku do końca 
samodzielnie. Wtedy jeszcze nie miałem doświadczenia i pod-
stawowej wiedzy na ten temat. Jednak Internet to znakomite 
źródło porad i informacji, dlatego też, zacząłem oglądać filmy 
na Youtube. Po przygotowaniu teoretycznym przyszedł czas na 
praktykę i tak powstał mój pierwszy nóż zrobiony z pilnika do 
metalu. 4

ST. ASP. MAŁGORZATA WERSOCKA 

„Knifemaker” w mundurze 

Kiedy dowiedziałam się, że mam  zrobić materiał z osobą, która interesuje się białą bronią, nie pomyślałam, że poznam wy-
twórcę noży... (tzw. knifemakera). O swojej pasji opowiedział mi kierownik Ogniwa Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego 
z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I asp. sztab. Tomasz Piliszek. 

            
PR a poczucie bezpieczeństwa 

1. Otwartość – pokazujmy naszą pracę
2. Zbudowanie służby prasowo-informacyjnej
3. Szkolenie odpowiedzialnych w Policji za współpracę 

z mediami
4. Akcja musi zastąpić reakcję
5. Zarządzanie kryzysami
6. Budowanie właściwych relacji z redakcjami
7. Profesjonalizm działania



Jak mówi policjant, jego pierwszy, własnoręcznie zrobiony 
nóż, nie był pozbawiony wad, zwłaszcza estetycznych. Posta-
nowił więc zrobić lepszy, a nawet idealny. – Wykonując kolejne 
oczywiście uczę się na własnych błędach i zdobywam nowe do-
świadczenia. Idę śladami polskich nożowników, dążę do perfek-
cji. Realizując kolejny projekt podnoszę sobie poprzeczkę przez 
zastosowanie nowych, nie używanych wcześniej materiałów. 
Przykładem jest mój flagowy projekt, czyli seria noży alfabetycz-
nych (alfabet fonetyczny). Pierwszy z tej serii to A-Alpha, B-bra-
wo, C-charlie. Obecnie pracuję nad nożami: M-mike, N-novem-
ber, O-oscar.  

Asp. sztab. Tomasz Piliszek nie ukrywa, że jego hobby jest 
czasochłonne. Dlatego nie jest łatwo pogodzić obowiązki służ-
bowe oraz życie rodzinne z taką pasją. Jednak przy wsparciu  
i wyrozumiałości rodziny wszystko jest możliwe. Ręczne wykona-
nie noża zajmuje mu około dwóch, trzech tygodni. Do ich wyko-
nania, nie używa wielu skomplikowanych urządzeń. Podstawo-
wymi narzędziami są: pilnik ślusarski ze specjalnym przyrządem 
do wyprowadzania szlifów, zrobiony z desek sosnowych, papier 
ścierny, szlifierka kątowa oraz wiertarka. 
– Do każdego noża, robię też pochwę skórzaną, którą wykonu-
ję ze skóry juchtowej. Tłoczenia wzorów na skórze, wykonuję 
specjalnymi przyrządami tj. stemplami dedykowanymi do tego 
typu prac. Niekiedy z braku takich narzędzi, posługuję się tym, 
co mam pod ręką np. gwoździem, ekierką, krzywikiem kreślar-
skim. Wzór tłoczeń wymyślam na poczekaniu, dobrany jest pod 
względem zastosowania noża. Pochewki są zszywane ręcznie 
nićmi kaletniczymi, zazwyczaj nylonowymi i nawoskowanymi 
w celu ułatwienia szycia. Skórę zabarwiam bejcą spirytusową 

lub specjalnymi preparatami do barwienia skór. Aby uzyskać 
spójność pomiędzy nożem a pochewką, dobieram pasujące do 
siebie kolory. Najbardziej pracochłonną czynnością jest ręczne 
szycie. Niekiedy szwy mają długość około jednego metra, a ilość 
nici nierzadko przekracza 3 metry. Otwory pod szew wykonuję 
specjalnym widelcem. Odległość między otworami to zazwyczaj 
4 mm. Taki szew wygląda estetycznie i bardzo dobrze uzupełnia 
zdobienie pochewki, zwłaszcza gdy jest prosty, a nić kontrastuje 
z kolorem materiału. 

PASJA ŁĄCZY POKOLENIA 
Jest dumny, bo swoją pasją udało mu się zarazić swojego syna 
Przemka, obecnie studenta Politechniki Warszawskiej. Przemek 
ma w swoim dorobku kilka ciekawych noży. Zrobienie noża jest 
jednak bardzo pracochłonne, dlatego ostatnio skoncentrował 
się na innym zagadnieniu okołonożowym, tzn. na robieniu pół-
produktów do wykonywania rękojeści do noży. Są to wszelkiego 
rodzaju materiały z zastosowaniem żywic barwionych, w zależ-
ności od potrzeb. Żywicą zalewane są między innymi: szyszki 
świerkowe, łupiny pistacji. Znakomitym na rękojeść i cenionym 
przez nożowników oraz użytkowników noży jest materiał ze sta-
bilizowanej czeczoty (narośl na drzewie) drzew rodzimych gatun-
ków takich jak: klon, olcha, topola, brzoza. 

Ostatnio nowym i ciekawym pomysłem do zrobienia ręko-
jeści jest egzotyczna szyszka z dalekiej Australii, czyli banksia, 
która zupełnie nie przypomina szyszki europejskiej. Proces ten 
polega na przesączeniu materiału na rękojeść specjalną żywicą 
(barwioną lub bezbarwną), a następnie utwardzeniu jej w próżni 
w temperaturze około 120 stopni Celsjusza. Po tym procesie i po 
oszlifowaniu drewno czeczota przypomina przedmiot wykonany 
z tworzywa sztucznego z zachowaniem pięknych wzorów stwo-
rzonych przez naturę.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 
W najbliższym czasie policjant planuje stworzyć nóż z własno-
ręcznie kutej stali. – Odpowiednie przekucie dwóch różnych ga-
tunków stali sprawi, że na nożu pojawią się charakterystyczne 
wzory. Taki materiał to dziwer lub bardziej znana stal damasceń-
ska. W październiku br. planuje przekazać swoje prace na wysta-
wę KNIF, która odbędzie się w Warszawie. 

Od grudnia 2016 r. asp. sztab. Piliszek prowadzi też swój ka-
nał na Youtube pn. TomP Knifemaking. – Zainteresowani mogą 
tam oglądać przygotowane przeze mnie filmy poradnikowe  
i czerpać z moich doświadczeń. Zachęcam więc do zajrzenia na 
kanał, szczególnie tych, którzy zaczynają swoją przygodę z tą pa-
sją. g
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g Kierownik Ogniwa Wydziału Wywiadowczo Patrolowego Komendy 
       Rejonowej Policji Warszawa I asp. sztab. Tomasz Piliszek
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PODKOM. MARCIN LEMIESZEK

O fałszerstwach dokumentów

Od 28 maja do 1 czerwca w ramach programu CEPOL-Frontex Joint Exchange Programme w Komendzie Stołecznej Policji 
gościł przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Bułgarskiej Policji Granicznej w Sofii – Ivan Ilchev, oficer w randze komisarza. 
Wizyta odbyła się w związku z wymianą międzynarodową organizowaną corocznie przez Agencję Unii Europejskiej ds. 
Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) odpowiedzialną za przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla 
funkcjonariuszy Policji i innych organów ścigania.

Tegoroczna edycja obejmowała również wymianę koordyno-
waną przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeż-
nej – FRONTEX dotyczącą fałszerstw dokumentów podróży. 

Funkcjonariuszem opiekującym się gościem był podkom. Marcin 
Lemieszek z Laboratorium Kryminalistycznego KSP - biegły z zakre-
su technicznych badań dokumentów, który na początku lipca sam 
będzie gościem w Regionalnej Dyrekcji Bułgarskiej Policji Granicznej 
w Sofii. 

Pierwszego dnia wizyty gość zapoznał się ze strukturą i działal-
nością stołecznego laboratorium kryminalistycznego, a w szczegól-
ności z Sekcją Badań Dokumentów. Poznał zakresy wykonywanych  
w laboratorium badań oraz typowe fałszerstwa dokumentów wykry-
wane na terenie garnizonu warszawskiego. Tego samego dnia Ivan 
Ilchev odwiedził Stołeczne Stanowisko Kierowania, gdzie zapoznał 
się z działaniem i koordynacją patroli przez służbę dyżurną Komendy 
Stołecznej Policji. 

W kolejnych dniach gość odwiedził Placówkę Straży Granicznej 
Warszawa-Okęcie działającą na lotnisku oraz laboratorium krymina-
listyczne Straży Granicznej. W trakcie tych wizyt mógł zobaczyć dzia-
łanie funkcjonariuszy Straży Granicznej odpowiedzialnych za kontro-
lę ruchu granicznego na tzw. pierwszej i drugiej linii kontroli placówki 
granicznej na największym polskim lotnisku. Wizyta w laboratorium 
kryminalistycznym miała na celu prezentację działania trzeciej linii 
kontroli, jaką są laboratoria kryminalistyczne. 

Ciekawym punktem była wizyta w Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych. Tam bułgarski gość zobaczył produkcję dokumen-
tów zabezpieczonych przed fałszerstwem na poszczególnych ich eta-
pach. Swój pobyt w Warszawie zakończył w Centralnym Laborato-
rium Kryminalistycznym Policji, gdzie miał możliwość zaznajomienia 
się z pracą Zespołu Badań Dokumentów. g
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Dotychczasowe działania stołecznych policjantów i Spółki 
Tramwaje Warszawskie przyczyniły się do zmniejszenia 
liczby zdarzeń drogowych z udziałem tramwajów. Celem 

kampanii jest dalsze zwiększanie bezpieczeństwa komunika-
cyjnego  oraz propagowanie prawidłowych zachowań pieszych  
i zmotoryzowanych. Organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwa-
gę na coraz większe zagrożenia wynikające z korzystania z telefo-
nów komórkowych na drodze.

W ramach prowadzonej kampanii planowane są m.in. spo-
tkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, warsztaty interaktywne  
i lekcje instruktażowe w miasteczku ruchu drogowego oraz spo-
ty reklamowe na antenie radia i telewizji.

Podczas inauguracji X edycji kampanii stołeczni policjanci 
wezmą udział w pokazowej akcji ratowniczej bezpośrednio po 
symulacji wypadku tramwaju z samochodem. g

20 czerwca Tramwaje Warszawskie rozpoczną X edycję kampanii społecznej „Bądźmy Razem Bezpieczni” promującej 
bezpieczeństwo na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem torowisk. Partnerem akcji, która potrwa do 31 grudnia, jest 
Komenda Stołeczna Policji. 

MŁ. ASP. ANTONI RZECZKOWSKI

„Bądźmy Razem Bezpieczni”
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WARTO WIEDZIEĆ

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Kamerki samochodowe  
- gdzie w Europie nie można ich używać?

Nawet 10 tys. euro grozi kierowcy, który użyje kamerki samochodowej w Austrii. Dla polskich kierowców to dość zaskaku-
jące, bo w naszym kraju przepisy prawa nie zabraniają ich stosowania. Warto więc zanim ruszymy w podróż poza granice 
naszego kraju zadbać o odpowiednie wyposażenie samochodu i poznać dokładnie regulacje prawne dotyczące ruchu dro-
gowego w poszczególnych państwach.

AUSTRIA
Tutaj najsurowiej może zostać ukarany kierowca używający kamerki 
samochodowej. Taki sprzęt  traktowany jest jak monitoring wizyjny 
miejsc publicznych, na który należy mieć zgodę. Jeśli kierowca nie 
przestrzega w tym zakresie przepisów, musi się liczyć z mandatem 
w wysokości 10 tys. euro. W przypadku ponownego przyłapania na 
tym samym wykroczeniu kara może być nawet dwukrotnie wyższa. 
Dodatkowo osoba, której samochód został nagrany może domagać 
się odszkodowania w wysokości  do 90 000 zł.

SZWAJCARIA
Tutaj również kamerki samochodowe są zabronione, a dodatkowo 
na przedniej szybie nie mogą znajdować się żadne dodatkowe urzą-
dzenia, jeśli martwe pole, jakie powoduje ich używanie jest większe 
niż 12 metrów przed pojazdem. Warto o tym pamiętać, szczególnie 
gdy chcemy zamontować nawigację lub smartfon, można to zrobić 
tylko przy dolnej lub górnej krawędzi przedniej szyby. Zainstalowa-
nie urządzenia, które w znacznym stopniu ogranicza pole widzenia 
może skończyć się mandatem do 3,5 tys. złotych.

NIEMCY
W Niemczech brak jest konkretnych uregulowań w kwestii uży-
wania kamerek samochodowych, jednak instytucje zajmujące się 
ochroną danych osobowych przestrzegają użytkowników takiego 
sprzętu przed wykorzystywaniem nagrań do celów innych niż pry-
watne. Za publikację tego typu nagrań grozi bowiem kara nawet do 
300 tys. euro! 

SŁOWACJA
Używanie kamerki samochodowej na Słowacji również może za-
kończyć się nałożeniem mandatu, ponieważ przepisy drogowe 
zabraniają umieszczania na szybie czegokolwiek w polu widzenia 
kierowcy.

WĘGRY
Na Węgrzech kierowca może używać kamerki samochodowej, 
ale musi pamiętać, by skasować prywatne nagrania w ciągu  
5 dni od rejestracji. Jeśli film zostanie opublikowany bez zgody wi-
docznych na nim osób, twarze zarejestrowanych osób i numery re-
jestracyjne nie mogą być rozpoznawalne.

LUKSEMBURG
To kolejny kraj, w którym  używanie kamerek samochodowych jest 
zabronione z uwagi na ochronę danych osobowych obywateli i za-
kaz filmowania osób bez ich wiedzy. Rejestracja ruchu drogowego 
może być wykonywana tylko przez upoważnione do tego osoby.  
O ile miejscowe przepisy dopuszczają posiadanie kamer samocho-
dowych, to ich używanie na drogach publicznych jest już karalne  
i grozi za to grzywna, a w skrajnych przypadkach, np. w razie pu-
blikacji nielegalnych materiałów, nawet kara pozbawienia wolności.

BELGIA
Prawo belgijskie dopuszcza możliwość rejestrowania filmów do ce-
lów prywatnych, domowych, turystycznych. Jednak publikacja ta-
kich materiałów wymaga zgody zarejestrowanych na nim osób. Jeśli 
więc na kamerce zarejestrowałeś wypadek drogowy i masz zamiar 
wykorzystać go jako dowód w sprawie, niezwłocznie należy poinfor-
mować o tym pozostałych uczestników zdarzenia. 

PORTUGALIA 
W tym kraju rejestrowanie obrazu kamerką samochodową jest 
dozwolone na własny użytek i nie może być traktowane jako  
materiał dowodowy. Film taki nie może też być publikowany  
w sieci. 

NORWEGIA
W Norwegii obowiązuje zakaz stosowania wideorejestratorów, po-
nieważ są one traktowane jak przenośna telewizja, a jej używanie  
w samochodzie jest zabronione, gdyż rozprasza uwagę kierowcy.

FRANCJA
Francuskie przepisy zakazują  używania wszelkich urządzeń  
z monitorami, innych niż GPS, które są w zasięgu wzroku kierowcy.

Opisane przykłady wyraźnie pokazują zróżnicowane podejście do 
korzystania z kamerek samochodowych w Europie. Dlatego tak 
ważne jest, by przed wyjazdem sprawdzić dokładnie, jak przepisy 
obowiązujące w danym kraju regulują tę kwestię. Nie warto przez 
brak rozwagi narażać się na mandat czy więzienie. To z pewnością 
nie byłyby najlepsze wspomnienia z wakacji.

Materiał opracowany z wykorzystaniem informacji z portalu autem-
poeuropie.pl  g
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WARTO WIEDZIEĆ

ASP. SZTAB. PAWEŁ PRZESTRZELSKI

Pasy bezpieczeństwa ratują życie

Pierwsze trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zostały zamocowane w samochodach marki Volvo w 1967 roku. Wymyślone 
w Szwecji przez inżyniera Nilsa Bohlina uratowały wiele istnień ludzkich. Obowiązek używania pasów bezpieczeństwa na 
przednich siedzeniach poza obszarem zabudowanym został wprowadzony w Polsce w 1983 roku. Od roku 1991 obowiązek 
używania pasów mają wszyscy pasażerowie na każdych drogach.

Trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 
mają za zadanie utrzymanie w stabilnej pozycji ciała osoby 
znajdujące się w pojeździe, w przypadku ich nagłego kon-

taktu z przeszkodą. Prawidłowe ustawienie fotela, prawidłowe 
zapięcie pasów bezpieczeństwa oraz prawidłowe ustawienie za-
główka to trzy podstawowe czynności, które powinien wykonać 
kierowca samochodu po zajęciu miejsca za kierownicą. W przy-
padku pasażera siedzącego obok niego te trzy czynności rów-
nież mogą uratować życie lub zdrowie. Pasażerowie zajmujący 
miejsce z tyłu samochodu osobowego mają mniejsze możliwości 
ustawienia kanapy, ale mają wpływ na ochronę swojego zdrowia 
poprzez prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa i ustawie-
nie zagłówka.

Wieloletnie doświadczenia policjantów ruchu drogowego 
będących na miejscu wypadków drogowych pokazują, że pasy 
bezpieczeństwa spełniają swoje przeznaczenie. Jednak, aby 
stwierdzić, jak duże znaczenie dla zdrowia i życia ma zapinanie 
pasów i ustawianie zagłówka, nie trzeba brać udziału w wypadku 
drogowym ani oglądać skutki na miejscu zdarzenia. Wystarczy 
trochę wyobraźni i zastanowienie się, co się dzieje z ciałem osób 
w pojedzie, w przypadku jego uderzenia w jakąkolwiek przeszko-
dę. Z praw fizyki wynika, że samochód gwałtownie się zatrzyma, 
natomiast ciało kierowcy i pasażerów będzie się przemieszczać. 
I właśnie w tym momencie o ochronę ciała zaczynają dbać pasy 
bezpieczeństwa. Nie pozwalają ciału wykonać zbyt dużego ruchu 
bezwładnościowego do przodu (im bardziej pionowo jest usta-
wiony fotel - tym mniejszy ruch ciała do przodu). Pirotechniczne 
napinacze pasów jeszcze bardziej zniwelują ruch i ograniczą ude-
rzenie ciała w poduszkę powietrzną. Po gwałtownym zatrzyma-
niu ciała w miejscu przez pasy bezpieczeństwa, nastąpi jego „na-
turalny powrót” na fotel. I tu prawidłowo ustawiony zagłówek 
zabezpieczy przed uszkodzeniem górnego odcinka kręgosłupa.

Wśród kierowców można spotkać „praktyków”, którzy znają 
osoby, których znajomi przeżyli wypadki drogowe tylko dlatego, 
że nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa. Takie przypadki 
rzeczywiście sporadycznie się zdarzają i to do nich można przypi-
sać powiedzenie: „wyjątki potwierdzają regułę”.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym za brak za-
piętych pasów bezpieczeństwa grozi oczywiście kara grzywny  
i punkty karne. Jednak jest to naprawdę niewielka krzywda  
w porównaniu z tą, jaką kierowca i jego pasażerowie mogą sobie 
sami „zafundować” nie używając pasów.

Oczywiście każdy rodzic dbający o zdrowie i życie swoich 
dzieci zawsze używa do ich przewożenia odpowiedni fotelik bez-
pieczeństwa lub urządzenie przytrzymujące dla dzieci. g 

g Unikniesz mandatu, ocalisz życie - ZAPNIJ PASY!

fo
to

 M
ar

ek
 S

ZA
ŁA

JS
KI

CZY WIESZ, ŻE…

***
Jak informuje portal podroze.onet.pl, władze chińskie na 
różne sposoby starają się walczyć z mieszkańcami, którzy 
przechodzą przez ulicę na czerwonym świetle. Zwykle są to 
policyjne pouczenia lub mandaty. Jednak ostatnio w Chinach 
zastosowano metodę, którą niesubordynowani przechodnie 
mogą natychmiastowo poczuć na własnej skórze. Otóż miasto 
Huangshi w prowincji Hubei zaprezentowało „nowy model” 
przejścia dla pieszych na ruchliwym skrzyżowaniu. Jest ono 
wyposażone w słupki z fotokomórką na krawędzi jezdni, któ-
re dyscyplinują przechodniów, którym za bardzo się śpieszy, 
spryskując ich wodną mgiełką. Opinie chińskich internautów 
są podzielone. Mówią m.in. o marnowaniu wody, dobrym 
miejscu do mycia rąk i schładzaniu psów, a także ostrzegają, 
że ktoś może się przestraszyć i wpaść pod samochód. 

***
Ten sam portal informował wcześniej o innym sposobie dys-
cyplinowania mieszkańców w chińskim mieście Shenzhen. 
Zastosowano tam z kolei system rozpoznawania twarzy do 
karania osób przechodzących przez ulicę na czerwonym świe-
tle. Wizerunek i nazwisko osoby łamiącej przepisy wyświetla-
ne jest na billboardzie. W marcu policja w tym mieście uru-
chomiła też stronę internetową, na której publikuje zdjęcia, 
nazwiska i fragmenty numerów dowodów osobistych osób, 
które przechodziły na czerwonym świetle. Docelowo system 
będzie wysyłał pouczenia prosto na telefony komórkowe nie-
sfornych przechodniów. Po przekroczeniu określonej liczby 
wykroczeń dana osoba będzie mogła również trafić na czarną 
listę w państwowym systemie zaufania społecznego. 
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Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób 
niepełnosprawnych
Niemal każdego dnia zdarza nam się spotykać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Tak bardzo nie chcemy 
sprawić im przykrości, że często sami czujemy się niepewnie i mamy tego świadomość, ale to jeszcze bardziej nas krępuje. 
Nie zawsze wiemy, jak się zachować w kontaktach z nimi i jak przyjść im ze skuteczną i właściwą pomocą, gdy tego potrze-
bują. Dzięki przychylności autorów i wielu instytucji publikujemy cykl krótkich porad, które nam to ułatwią. (red.) 

Podstawowe zasady

ZANIM POMOŻESZ – ZAPYTAJ
Sam fakt bycia niepełnosprawnym nie oznacza, że dana osoba po-
trzebuje pomocy. Jeżeli znajduje się ona w przyjaznym otoczeniu, 
zwykle sama da sobie świetnie radę. Dorośli niepełnosprawni chcą 
być traktowani jak niezależni ludzie. Pomoc należy oferować jedynie 
wówczas, gdy wydaje się, że dana osoba może jej potrzebować. Je-
żeli tak jest w istocie, zapytaj zanim zaczniesz jej udzielać.

BĄDŹ TAKTOWNY INICJUJĄC KONTAKT FIZYCZNY
Niektóre osoby niepełnosprawne utrzymują równowagę dzięki swo-
im rękom, dlatego chwytanie ich za nie – nawet w celu udzielenia 
pomocy – może tę równowagę zakłócić. Unikaj klepania takiej osoby 
po głowie a także dotykania jej wózka, skutera czy laski. Osoby nie-
pełnosprawne uważają je za część ich przestrzeni osobistej.

POMYŚL ZANIM COŚ POWIESZ
Zawsze zwracaj się bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej, nie 
do jej towarzysza, pomocnika, ani tłumacza języka migowego. Pro-
wadzenie zwykłej rozmowy z osobą niepełnosprawną jest fajne, 
po prostu zwracaj się do niej jak do każdej innej osoby. Szanuj jej 
prywatność. Jeżeli będziesz wypytywał ją o jej przypadłość, może się 
ona poczuć jakbyś sprowadzał ją wyłącznie do jej niepełnosprawno-
ści, a nie widział w niej człowieka (jednak wiele osób niepełnospraw-
nych nie ma nic przeciwko naturalnej ciekawości dzieci i nie krępują 
się odpowiadać na zadawane przez nie pytania).

NIE RÓB ŻADNYCH ZAŁOŻEŃ
Osoby niepełnosprawne same najlepiej wiedzą, co mogą zrobić, 
a czego nie. Nie podejmuj za nie decyzji, co do uczestnictwa w ja-
kiejkolwiek czynności. W zależności od sytuacji, wykluczanie osób 
niepełnosprawnych z jakiegokolwiek działania na podstawie założeń 
o ich ograniczeniach może stanowić pogwałcenie ich praw.

REAGUJ UPRZEJMIE NA PROŚBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jeżeli osoby niepełnosprawne proszą cię o dokonanie pewnych 
przystosowań w twojej działalności, to nie jest to skarga. Świadczy to  
o tym, że czują się w twoim lokalu na tyle swobodnie, aby mówić  
o swoich potrzebach. Jeżeli twoja reakcja będzie pozytywna, na 
pewno będą do ciebie wracać i powiedzą swoim znajomym, jak do-
brze zostali obsłużeni.

Uwaga: Chcielibyśmy, abyście myśleli o osobach niepełnosprawnych 
jak o jednostkach – waszych znajomych, współpracownikach, sąsia-
dach – dlatego zamiast używać bezpostaciowego zaimka „oni” w od-
niesieniu do osób niepełnosprawnych, w tekście staramy się używać 
zaimków „ona” lub „on”.
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ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO

4 czerwca br. weszła w życie zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 957). Jej zapisy dotyczą etapowego uruchamiania poszczególnych modułów systemu informatycznego 
„CEPIK 2.0”, co w praktyce będzie uzależnione od wdrażania rozwiązań technicznych zapewniających 
funkcjonowanie tych modułów. Jednym z przyjętych rozwiązań jest zwolnienie użytkowników pojazdów 
zarejestrowanych w Polsce z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu stwierdzającego dopuszczenie 
pojazdu do ruchu oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu. 

Jednakże dla praktycznego stosowania nowych przepisów niezbędne jest wdrożenie odpowiednich 
rozwiązań technicznych umożliwiających organom kontroli ruchu drogowego bieżące przekazywanie do 
centralnej ewidencji pojazdów informacji o „wirtualnym” zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego oraz jego 
zwrocie. W związku z powyższym wejście w życie wspomnianych zmian zostało zawieszone do czasu 
wdrożenia owych rozwiązań technicznych. (BRD KGP)


