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Mijają 74 lata od heroicznego zrywu mieszkańców 
Warszawy i ich sprzeciwu wobec okupacji niemiec-
kiej. Wyznania tych, którzy przeżyli powstanie są 
wstrząsające, pokazują ogrom cierpienia i drama-

tyzmu tamtych czasów, ale jednocześnie są dowodem ogromnej 
siły i woli walki o najwyższe wartości: odpowiedzialność, pra-
wość, braterstwo. Powstańcy ‘44 wiedzieli, że są one bezcenne. 
Wiedzą o tym również stołeczni policjanci, którzy kierują się 
nimi w codziennej służbie i w tym szczególnym dniu oddają hołd 
poległym powstańcom. 

O 10.00 w Parku Dreszera przed pomnikiem „Mokotów Wal-
czący” wartę honorową pełniła kompania reprezentacyjna Policji 
(wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Warszawie) wraz  
z pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Policji. Cześć po-
ległym bohaterom oddał I Zastępca Komendanta Rejonowego 
Policji Warszawa II podinsp. Mariusz Idźkowski, który w imieniu 
Komendanta Stołecznego Policji złożył wieniec, symbol pamięci 
o odwadze powstańców, walczących o naszą wolność.

Następnie kombatanci i uczestnicy wydarzenia przemaszero-
wali ulicami Mokotowa do ul. Dworkowej, gdzie w miejscu upa-
miętniającym mord żołnierzy z pułku „Baszta” (zwanym również 
„Pomnikiem rozstrzelanych powstańców”) oddali hołd poległym. 
Powstańcy zginęli, gdy próbowali - już po kapitulacji Mokotowa  
- uciekać kanałami do Śródmieścia, które było wtedy w polskich 
rękach. Pomyłkowo wyszli na powierzchnię przy ul. Dworkowej 
3/5, w pobliżu komendy niemieckiej żandarmerii.

O 14.00 przy pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Pod-
ziemnego nieopodal Sejmu w imieniu Komendanta Stołecznego 
Policji wieniec złożył Zastępca Naczelnika Gabinetu KSP podinsp. 
Mikołaj Linda i oddał hołd poległym bohaterom, którzy z odwagą  
i poświęceniem walczyli o wolność i niezawisłość. 

Wieczorem stołeczni policjanci wzięli udział w uroczystościach 
na Kopcu Powstania Warszawskiego przed symbolem Polski Wal-

czącej, podczas których zapłonął Ogień Pamięci, żywej pamięci  
o heroicznej walce i jej ofiarach.  - Przy zwożeniu gruzów miasta, 
by powstał ten kopiec, starano się z tych przywożonych gruzów 
wydobywać szczątki ludzkie, to jednak wiele tych szczątków tu-
taj jeszcze na pewno się znajduje. Stoimy na grobie nieznanych 
mieszkańców Warszawy i Powstańców Warszawy - powiedział 
Eugeniusz Tyrajski, ps. „Genek”, uczestnik walk z pułku „Baszta” 
podczas wywiadu dla portalu Polskiego Radia w ubiegłym roku 
(źródło:www.polskieradio.pl). 

Jak co roku, nad bezpieczeństwem uczestników obchodów  
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego czuwali policjanci  
z ruchu drogowego i służb patrolowych komendy stołecznej. g
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Cześć i chwała bohaterom

Pod takim hasłem była obchodzona tegoroczna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć poległych Powstań-
ców Warszawy uczcili również stołeczni funkcjonariusze. W imieniu Komendanta Stołecznego Policji wieniec złożył Zastęp-
ca Naczelnika Gabinetu KSP podinsp. Mikołaj Linda w miejscu pamięci Powstania Warszawskiego przy ulicy Wiejskiej. 
Natomiast przed pomnikiem „Mokotów Walczący - 1944” cześć poległym powstańcom oddał I Zastępca Komendanta 
Rejonowego Policji Warszawa II podinsp. Mariusz Idźkowski. W trakcie uroczystości warty honorowe pełniła kompania 
reprezentacyjna Policji wraz pocztem sztandarowym KSP.

g W imieniu Komendanta Stołecznego Policji wieniec przed
      pomnikiem „Mokotów Walczący - 1944” złożył Zastępca
      Naczelnika Gabinetu KSP podinsp. Mikołaj Linda
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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Dla policjantek i policjantów oraz pracow-
ników Policji Święto Policji to wyjątkowa 
data w kalendarzu. To czas awansów i uho-
norowania medalami i odznakami tych, 
którzy profesjonalnie, z inicjatywą i zaan-
gażowaniem wykonują codzienne czynno-
ści. Choć służba i praca w Policji to niełatwe 
powołanie, mimo to swoją codzienną pra-
cą zatrudnieni w tej formacji dają przykład 
solidności, profesjonalizmu i skuteczności. 
Jak co roku w uroczystościach z okazji Świę-
ta Policji, organizowanych w Warszawie, nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli redakcji Stołecznego Magazynu Policyjnego, któ-
rzy uwieczniali te najważniejsze dla wyróżnionych i odznaczonych 
chwile. 
W naszej pamięci pozostają też policjanci, których już z nami nie 
ma. Pamiętamy o ich oddaniu służbie, poświęceniu dla drugiego 
człowieka i  gotowości do realizowania zadań, także tych najtrud-
niejszych. Dziś wielu młodych ludzi wstępujących do Policji podej-
muje to wyzwanie, choć ryzyko utraty życia czy zdrowia jest wpi-
sane w policyjną służbę. Sylwetki takich właśnie funkcjonariuszy 
oddanych służbie prezentujemy cyklicznie na łamach naszego mie-
sięcznika. Zachęcam do lektury!

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska
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Czy słońce czy deszcz, 
potrzebna jest krew

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
dosłownie co parę sekund ktoś, gdzieś po-
trzebuje krwi lub jej składników. Dlatego stale 

musimy zwiększać świadomość potrzeby regularnego jej 
oddawania. Gdyby można było ją czymkolwiek zastąpić, 
sprawa byłaby prosta, ale tak niestety nie jest. Krew jest 
nie do zastąpienia, a kluczowym elementem skutecz-
nego systemu opieki zdrowotnej jest zapewnienie jej  
i produktów krwiopochodnych wszystkim potrzebują-
cym. Pamiętajmy, że bardzo często transfuzja krwi to je-
dyna forma ratująca czyjeś życie.

Wspólnie możemy przyczynić się do zapełnienia ban-
ków krwi. Razem możemy więcej, dlatego zachęcamy, 
aby włączyć się do akcji honorowego oddawania krwi.  g

Krwiodawcom nie straszne upały ani inne niekorzystne wa-
runki pogodowe, bo dobrą pogodę mają w sercach. Znowu 
dowiedli, że można na nich liczyć. Po kilku godzinach akcji 
na koncie było oddanych prawie 30 litrów krwi, do czego 
przyczyniło się 51 osób. Dziękujemy wszystkim za przybycie 
i za podzielenie się tym, co najcenniejsze. Wielkie podzięko-
wania należą się również zespołowi z krwiobusa, który jak 
zwykle profesjonalnie zajął się każdą przybyłą osobą.

KARINA POHOSKA
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ASP. SZTAB. KATARZYNA ZYCH

Grodziska komenda otrzymała sztandar 

Podczas lokalnych obchodów Święta Policji komenda powiatowa w Grodzisku Mazowieckim otrzymała sztandar. W uro-
czystości udział wzięli: Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji, przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie, radna sejmiku wojewódzkiego oraz  policjanci i mieszkańcy powiatu. Sztandar poświęcił Biskup Polowy Woj-
ska Polskiego ks. Józef Guzdek. Wyjątkowy charakter i oprawa tegorocznego Święta Policji na długo pozostanie w pamięci 
wszystkich funkcjonariuszy i pracowników grodziskiej komendy.

Sztandar jest symbolem najwyższych wartości: honoru, mę-
stwa i wierności. To także wyraz uznania i zaufania społeczno-
ści lokalnej dla formacji działającej na rzecz obywateli. W ten 
sposób mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego postanowili 

uhonorować funkcjonariuszy, którzy nieustannie dbają o ich bezpie-
czeństwo. Aby zrealizować przedsięwzięcie, 29 stycznia 2018 roku 
powołali Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, w skład którego 
weszli między innymi: starosta powiatowy oraz burmistrzowie miast 
i wójtowie gmin. 

Uroczyste nadanie sztandaru miało miejsce 23 lipca 2018 roku 
o godz. 14.00 przed grodziskim Centrum Kultury. Komendant Głów-
ny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk przyjął meldunek złożo-
ny przez dowódcę uroczystości o rozpoczęciu apelu z okazji Święta 
Policji, po czym dokonał przeglądu pododdziałów zgromadzonych 
na grodziskim placu, gdzie chwilę później została podniesiona flaga 
państwowa na maszt.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazo-
wieckim insp. Dariusz Lubański przywitał zgromadzonych gości  
i podziękował fundatorom sztandaru i policjantom za zasługi, które 
doprowadziły do jego nadania. Podkreślił, że wydarzenie to jest bar-
dzo ważne dla grodziskich funkcjonariuszy i pracowników, wskazał 
również na historyczny moment otrzymania sztandaru - jubileusz 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą.

Najważniejszym punktem apelu było wręczenie sztandaru Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim nadanego 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Bru-
dzińskiego. Przedstawiciele fundatorów i zaproszonych gości oraz 
grodziskich policjantów i pracowników wbili gwoździe honorowe  
w drzewiec sztandaru, który poświęcił Biskup Polowy Wojska Pol-
skiego ks. Józef Guzdek. Zgodnie z ceremoniałem policyjnym, Sta-
rosta Grodziski Marek Wieżbicki wręczył sztandar Komendantowi 
Głównemu Policji gen. insp. dr Jarosławowi Szymczykowi, z którego 
rąk sztandar przejął inspektor Dariusz Lubański.

Podczas uroczystości wręczono policjantom akty mianowania 
na wyższe stopnie służbowe. Z okazji Święta Policji w grodziskiej ko-

mendzie awansowało łącznie 42 policjantów.
W ramach podsumowania obchodów odczytany został list 

okolicznościowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji Joachima Brudzińskiego. Głos zabrali również zaproszeni go-
ście. Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk  
w swoim przemówieniu przytoczył wyniki badań opinii publicz-
nej, z których wynika, że 86% Polaków czuje się bezpiecznie,  
a 93% deklaruje, że w okolicy, gdzie zamieszkuje jest bezpiecznie. 
Ponadto generał podziękował policjantom i pracownikom Komendy 
Powiatowej Policji za wysiłek wkładany w każdą służbę, a ich rodzi-
nom za wsparcie i zrozumienie.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej po-
gratulował grodziskim policjantom bardzo dobrych efektów pracy  
w I półroczu, którzy pracują na rzecz bezpieczeństwa, nawet w czasie 
wolnym od służby. Podkreślił także zaangażowanie funkcjonariuszy, 
dzięki któremu w powiecie grodziskim wzrosła wykrywalność prze-
stępstw, jest bezpieczniej na drogach, a przestępcom zabezpieczane 
jest mienie wysokiej wartości. Starosta oraz burmistrz Powiatu Gro-
dziskiego pogratulowali policjantom osiągniętych wyników, wyso-
kich ocen mieszkańców i zaufania społecznego, których efektem jest 
ufundowany sztandar.

Obchody zakończyła policyjna defilada, w której po raz pierw-
szy uczestniczył poczet z nowym sztandarem Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim. Od tego momentu wszystkie ko-
mendy w garnizonie warszawskim mogą poszczycić się najwyższym 
dowodem uznania społecznego - sztandarem. g

Sztandar jest symbolem najwyższych 
wartości: honoru, męstwa i wierności.  

To także wyraz uznania i zaufania 
społeczności lokalnej dla formacji 

działającej na rzecz obywateli.
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Punktualnie o godzinie 10.00 15 lipca 2018 r. w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej odprawiona 
została Msza św. w intencji policjantów i pracowników 
Policji. We mszy koncelebrowanej przez Wikariusza Ge-

neralnego Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prał. kan. 
płk Januarego Wątrobę i Kapelana KSP ks. Józefa Jachimcza-
ka uczestniczyli: Komendant Główny Policji, Komendant Sto-
łeczny Policji wraz z zastępcami oraz kierownicy jednostek  
i komórek organizacyjnych stołecznego garnizonu. Wśród zapro-
szonych gości byli przedstawiciele władz państwowych, lokalnych, 
fundacji i stowarzyszeń współpracujących na co dzień z Policją, 
formacji mundurowych z Republik Litewskiej i Łotewskiej oraz 
oficerowie łącznikowi stacjonujący w Polsce. W trakcie homilii ks. 
prał. kan. płk January Wątroba przywołując przykłady ewangelicz-
nych przypowieści mówił o misji, jaką stołeczni policjanci pełnią 

każdego dnia, dbając o bezpieczeństwo publiczne. – Na zawód 
policjanta trzeba patrzeć w świetle dzisiejszej ewangelii. Jest to 
bowiem nie tylko profesja, ale też właśnie misja, to jest powoła-
nie. (…) Mówiąc dzisiaj o służbie policjanta nie sposób zapomnieć  
o pracownikach cywilnych, bez których służba ta byłaby niemożli-
wa. Setki, a nawet tysiące osób w administracji, służbach technicz-
nych codziennie podejmują żmudną, może niewidoczną, ale jakże 
ważną pracę, która pozwala wykonywać obowiązki funkcjonariu-
szom, bezpośrednio troszczącym się o nasze bezpieczeństwo. Wa-
sza praca - pracownicy cywilni - w jednakowej mierze przyczynia 

się do wysokiego zaufania obywateli do Policji. 
Kolejna część uroczystości miała miejsce w Muzeum Katyńskim 

w Cytadeli Warszawskiej, gdzie dowódca uroczystości nadkom. 
Roman Maciejewski złożył Komendantowi Głównemu Policji  mel-
dunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglą-
dzie pododdziałów podniesiono flagę na maszt i odegrano Hymn 
RP. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego  
mł. asp. Marka Mieczkowskiego z Komendy Powiatowej Policji  
w Chełmnie. Policjant zginął w wypadku drogowym pełniąc służbę 
na motocyklu. 

Szacownych gości powitał Komendant Stołeczny Policji nad-
insp. Paweł Dobrodziej. – Osiągnięcia stołecznej Policji są możliwe 
dzięki funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, z tego miejsca 
pragnę Wam serdecznie podziękować za ciężką pracę. Doceniam 
Waszą skuteczność w zwalczaniu przestępczości, w rozliczaniu 
tych, którzy łamią prawo. Jestem pod wrażeniem Waszej odwagi 
i charakteru, kiedy niejednokrotnie po służbie podejmujecie in-
terwencje, ratując ludzkie życie. Praca policjanta jest bardzo 4  
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Stołeczne obchody Święta Policji 

Podczas tegorocznych obchodów 99. rocznicy powstania Policji Państwowej stołeczni funkcjonariusze otrzymali odznaczenia 
państwowe, nagrody i nominacje na wyższy stopień służbowy. W podniosłej uroczystości udział wzięli Komendant Główny 
Policji, Komendant Stołeczny Policji wraz z zastępcami, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych stołecznego garni-
zonu, a także przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją.

W Waszych codziennych działaniach dostrze-
gam ogromny profesjonalizm, dzięki któremu 
potraficie być ponad wszelkimi podziałami, 
stać na straży prawa i potraficie pomagać dru-
giemu człowiekowi, ale też rozliczać tych, któ-
rzy tego prawa nie szanują i którzy je łamią.
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trudna, musimy łączyć przeciwstawne cechy, musimy być twardzi, 
skuteczni, ale jednocześnie empatyczni, wrażliwi i otwarci na dru-
giego człowieka. Tylko łącząc te cechy, można być dobrym policjan-
tem. 

Podczas uroczystości mł. insp. Krzysztof Smela z rąk Komen-
danta Głównego Policji otrzymał rozkaz o powołaniu na Zastępcę 
Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych.

Święto Policji było również okazją do uhonorowania policjan-
tów i pracowników Policji. W całym garnizonie stołecznym zostało 
odznaczonych medalem „Za Długoletnią Służbę” 72 funkcjonariu-
szy i 4 pracowników cywilnych. Ponad 3 tys. policjantek i policjan-
tów garnizonu stołecznego otrzymało akty mianowania na wyższe 
stopnie, w tym 213 w korpusie oficerów.

W trakcie uroczystości 15 funkcjonariuszy otrzymało nagrody 
za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, w tym 10 po-
licjantów zostało wyróżnionych przez Komendanta Głównego Poli-
cji, a 5 - przez Komendanta Stołecznego Policji.

Po zakończeniu ceremonii wręczania odznaczeń, aktów mia-
nowania na kolejne stopnie policyjne oraz nagród, nadkom. Paweł 
Podgórski z Wydziału Kadr KSP odczytał list okolicznościowy Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. 
– Święto Policji jest doskonałą okazją, by wszystkim funkcjonariusz-
kom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy 
Stołecznej Policji złożyć wyrazy szacunku oraz podziękowania 
za Waszą trudną i odpowiedzialną służbę (...). Jestem dumny, że 
mimo trudności i wielu wyrzeczeń, jakie niesie ze sobą służba,  
z najwyższą starannością troszczycie się o nasze bezpieczeństwo. 
Dziękuję Wam za tę gotowość do poświęcenia, żeby służyć drugie-
mu człowiekowi.

Słowa podziękowania do stołecznych funkcjonariuszy skiero-
wał również w okolicznościowym liście Sekretarz Stanu w MSWiA 
Jarosław Zieliński. – Dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom 
stołecznego garnizonu Policji za codzienne, rzetelne wypełnianie 
obowiązków w naszej służbie, służbie ojczyźnie i bezpieczeństwu 
jej obywateli. Gratuluję otrzymanych awansów służbowych, od-
znaczeń, nagród i wyróżnień. Wyrażam wdzięczność pracownikom 
cywilnym Policji za wkład w pracę na rzecz naszego wspólnego bez-
pieczeństwa.

Także Komendant Główny Policji skierował słowa uznania  
i wdzięczności do stołecznych funkcjonariuszy za ofiarną służbę.  
– Na poczucie bezpieczeństwa pracuje wiele służb, którym bardzo 
serdecznie dziękuję. Ogromny wkład w poczucie bezpieczeństwa 
naszych obywateli oraz turystów ma polska Policja. W Waszych co-
dziennych działaniach dostrzegam ogromny profesjonalizm, dzięki 
któremu potraficie być ponad wszelkimi podziałami, stać na straży 
prawa i potraficie pomagać drugiemu człowiekowi, ale też rozliczać 
tych, którzy tego prawa nie szanują i którzy je łamią.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał Zastępca Komendanta Sto-
łecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela. – Otrzymane dzisiaj wy-
różnienia traktować będziemy także w kategoriach zobowiązania. 
Jednocześnie podziękował za powołanie na stanowisko zastępcy.

Do funkcjonariuszy zwrócił się również Dyrektor Muzeum Ka-
tyńskiego Sławomir Frątczak. – Chcę dzisiaj nisko pochylić się nad 
mianowanymi i nagrodzonymi. Każdy człowiek lubi zaszczyty, to jest 
ludzkie, ale zaszczyty w Waszym wydaniu są czymś bardzo istot-
nym (…). Życzę Wam kolejnych mianowań, kolejnych zaszczytów  
i niech się tak toczy ku chwale najjaśniejszej Rzeczpospolitej Policji, 
przed którą zawsze nisko czoła chylę (...). Policja to służba, która 
może uczyć innych, jak szanuje się swoją tradycję (...). 

Komendant Główny Policji wspólnie z Komendantem Stołecz-
nym Policji oraz Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Stando-
wiczem złożyli kwiaty w Epitafium Katyńskim przed tablicami upa-
miętniającymi pomordowanych w Miednoje.

Uroczystość uwieńczyła defilada Kompanii Reprezentacyjnej 
Policji z pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Policji i pocz-
tami towarzyszącymi z jednostek organizacyjnych oraz koncert 
okolicznościowy w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu.

Ponadto każdy z uczestników obchodów miał okazję zwiedzić 
Muzeum Katyńskie, które jest pierwszą w świecie placówką marty-
rologiczno–muzealno–badawczą, gromadzącą w swoich zasobach  
„specyficzne” zabytki rzeczowe np. relikwie wydobyte z dołów 
śmierci (w Katyniu, Charkowie i Miednoje) oraz liczne dokumenty 
- ukazujące zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców 
i więźniów przetrzymywanych w latach 1939–1940 w sowieckich 
obozach oraz więzieniach. g



Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie od-
były się Centralne Obchody Święta Policji pod Patrona-
tem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania  Niepod-

ległości 1918 - 2018. W uroczystości, którą zorganizowano  
w 99. rocznicę powstania Polskiej Policji, udział wzięli prezydent 
Andrzej Duda i szef MSWiA Joachim Brudziński, którzy uroczy-
ście wręczyli sześciu oficerom policji nominacje na stopnie gene-
ralskie. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk 
został mianowany na najwyższy stopień generalski: generalnego 
inspektora. Stopień nadinspektora otrzymali: komendant Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji insp. Kamil Bracha, komendant 
wojewódzki w Szczecinie insp. Jacek Cegieła, komendant woje-
wódzki w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, komendant woje-
wódzki w Opolu insp. Jarosław Kaleta i komendant wojewódzki 
w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski.

Wcześniej wszystkich zgromadzonych przywitał Komendant 
Główny Policji. – Profesjonalizm polskiej policji budowany jest 
m.in. dzięki temu, że decyzją ówczesnej pani premier Beaty Szy-
dło i ministra Mariusza Błaszczaka, a teraz kontynuacją premiera 
Mateusza Morawieckiego i pana ministra Joachima Brudzińskie-
go, polska policja ma możliwość korzystania z programu moder-
nizacji. Ta modernizacja obejmuje zarówno poprawę warunków 
naszej służby, obiektów, w których ją pełnimy, naszego wyposa-
żenia, ale także naszych uposażeń. Dzięki temu w przyszłym roku 
funkcjonariusze polskiej Policji i pracownicy w porównaniu do 
ostatnich trzech lat będą zarabiać o 800 złotych więcej. Mam 
pełną świadomość, że to nie jest to, co nas satysfakcjonuje, ale 
zapewniam, że pan minister Joachim Brudziński również ma tą 
świadomość. Rząd również ma tą świadomość. Ta modernizacja 
to jest krok w kierunku tego, do czego chcemy dojść w tym za-
kresie (…) wierzę gorąco w to, że ta satysfakcja będzie z roku na 
rok coraz większa – powiedział komendant.

Następnie prezydent Andrzej Duda i szef MSWiA Joachim 
Brudziński wręczyli medale i odznaczenia państwowe. Wręczo-
no również wyróżnienia laureatom konkursu „Policjant, który mi 
pomógł” oraz medale „Młody Bohater” - odznaczenia wręczane 
dzieciom, które ocaliły bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia 
życia innych osób.

Kolejnymi punktami uroczystych obchodów była promocja 
na pierwszy stopień oficerski absolwentów WSPol w Szczytnie 
i uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów Komendy 
Stołecznej Policji.
– Z całą pewnością możecie być państwo dumni ze swojej służ-
by, tak jak dumne jest z państwa służby polskie społeczeństwo. 
Dumne jest, kiedy mówi, że w Polsce jest bezpiecznie, że w miej-
scu ich zamieszkania można spokojnie przejść wieczorem bez 
zagrożenia napadem, można spokojnie wypuścić dziecko na po-
dwórko (...), że będzie mogło spokojnie wrócić ze szkoły – powie-
dział prezydent. Podkreślił również, że to dzięki policyjnej służ-
bie dla ojczyzny Polska jest państwem bezpiecznym. – Ogromnie 
za to, z całego serca w imieniu RP i wszystkich naszych rodaków 
w tym dniu chciałem podziękować funkcjonariuszom, pracowni-
kom cywilnym, a także państwa rodzinom.

Prezydent Duda zwrócił również uwagę, że praca w Policji to 
trudna i często niebezpieczna służba. Wspomniał o funkcjona-
riuszu z Chełmna, który zginął w lipcu w wypadku na służbie. 
– Policjanci giną także w czasie akcji, zamordowani przez bandy-
tów. Każdy z państwa, służąc w Policji, liczy się z tym, ale muszą 
się z tym liczyć również i państwa najbliżsi – dodał prezydent.

Listy do policjantów skierowali marszałek Sejmu Marek 
Kuchciński i premier Mateusz Morawiecki.
– Obchodząc w tym roku setną rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości oraz 99. rocznicę utworzenia Policji, sięga-
my myślami do okresu międzywojennego, do czasu wielkiego 
entuzjazmu i przekraczającej wszelkie podziały społecznej idei 
umocnienia polskiej państwowości i suwerenności – napisał 
Kuchciński. Podkreślił, że: – dzisiaj nasza ojczyzna znajduje się 
w nieporównywalnie lepszym położeniu, nie wymagającym tak 
wielkiego heroizmu.

Natomiast szef rządu napisał, że poczucie bezpieczeństwa 
obywateli w miejscu zamieszkania jest warunkiem przepro-
wadzenia modernizacji naszego kraju, warunkiem stabilnego 
i zrównoważonego rozwoju. Dodał, że od dwóch lat w Polsce 
spada przestępczość, zaś dzięki programowi modernizacji służb 
mundurowych policja otrzymuje nowy sprzęt, w tym tysiąc no-
wych pojazdów, drony, pierwsze w historii tej formacji nowe 
śmigłowce – wymienił Mateusz Morawiecki.

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji 4 
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AKTUALNOŚCI

Centralne Obchody Święta Policji 2018
Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej funkcjonariusze przy wsparciu 
pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Każdego dnia  
z determinacją, poświęceniem i odwagą narażają swoje życie i zdrowie w trosce o dobro drugiego człowieka.
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Joachim Brudziński podkreślił w swoim wystąpieniu, że na bez-
pieczeństwie nie należy oszczędzać. – Chciałbym się skupić tutaj 
na dwóch słowach. Te słowa to: podziękowania i gratulacje – po-
wiedział minister do policjantów. Dziękował m.in. komendanto-
wi głównemu za to, że polska Policja cieszy się tak ogromnym za-
ufaniem obywateli. Gratulował również mianowanym tego dnia 
generałom, oficerom, nowym funkcjonariuszom, którzy zostali 
uroczyście uhonorowani.
– Decydując się na tę niezwykle trudną służbę, decydujecie się 
narażać własne życie i wasze zdrowie. Tu niezwykła jest rola 
waszych najbliższych. Drogie mamy, ojcowie, mężowie, żony, 
dzieci polskich policjantów, w pas się wam kłaniam – powiedział 
szef MSWiA. Oświadczył także, że zawsze będzie stał murem za 
funkcjonariuszami, którzy są atakowani. Odniósł się również do 
finansowania Policji i planowanych podwyżek. – Mam świado-
mość, że program modernizacji, te sześć miliardów, które po-
płyną do polskiej policji do 2019 roku, to kwota dalece niewy-
starczająca. Dziękuję związkowcom za to, że rozmawiamy. Drzwi 
mojego gabinetu są zawsze otwarte. Zawsze jestem gotowy  
– zadeklarował. – Jak tylko pozwolą na to możliwości finansowe 

budżetu państwa, to nie poprzestaniemy na tym programie. Bę-
dziemy szukać nadal środków, bo nigdy ich nie jest za wiele. Jako 
politycy powinniśmy być skrzętni, oglądać każdy grosz publiczny 
dwa razy, zanim go wydamy, ale na jednym na pewno nie należy 
oszczędzać: na bezpieczeństwie(...) bo bezpieczniejszy i dobrze 
wyposażony funkcjonariusz policji to także bezpieczni obywa-
tele – powiedział minister. – Proszę dobrego Boga, aby zawsze 
polski policjant mógł bezpiecznie wrócić do najbliższych – dodał 
na koniec.

Uroczystości zakończyło złożenie wieńca na Grobie Niezna-
nego Żołnierza, pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej  
i uroczysta defilada pododdziałów Policji.

Przy okazji Centralnych Obchodów Święta Policji wszyscy 
goście mogli zapoznać się z działalnością różnych formacji poli-
cyjnych, które zaprezentowały się na promocyjnych stoiskach. g

  

wykorzystano materiał KGP

Inicjatywa polsko-włoskich wspólnych patroli jest kontynuacją 
współpracy międzynarodowej z włoskimi partnerami reali-
zowaną przez Biuro Prewencji KGP przy udziale KSP i KWP 
w Krakowie. Od kilku lat polscy policjanci dbając o bezpie-

czeństwo Polaków podczas sezonu zimowego, doskonalą swoją 
technikę jazdy na nartach i ratownictwa górskiego na stokach 
Alp, zaś włoscy partnerzy w sezonie wakacyjnym pełnią służbę 
w miastach najczęściej odwiedzanych przez ich rodaków, a więc 
Warszawie i Krakowie. 

Na początku lipca dwóch włoskich policjantów patrolowało 
więc ulice Warszawy, zaś dwie włoskie policjantki ulice Krako-
wa. Koledzy z Włoch asystowali i pomagali naszym funkcjonariu-
szom podczas wspólnych patroli w samym centrum miasta i na 
Lotnisku Chopina. To nie pierwsze takie polsko-włoskie patrole  
w Polsce. Mogliśmy zobaczyć je po raz pierwszy już podczas 
ubiegłorocznych wakacji. 

W ostatnich latach Włosi coraz chętniej odwiedzają nasz kraj. 
Podobnie jak wielu innych obcokrajowców zwiedzają Warszawę 
i Kraków. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, włoscy 
turyści darzeni są przez Polaków dużą sympatią i stąd nieliczne 
interwencje ograniczają się praktycznie do obsługi zdarzeń lo-
sowych.

Dbając o zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeń-
stwa włoskich turystów wprowadzono więc sprawdzone na are-
nie międzynarodowej rozwiązanie w postaci wspólnych patro-
li. Tego rodzaju współpraca ułatwia, w razie potrzeby, kontakt 
funkcjonariuszy państwa partnerskiego ze swoimi rodakami oraz 
placówkami dyplomatycznymi, przełamuje bariery językowe,  
a także wskazuje procedury karno-administracyjne obowiązują-
ce na terenie Polski. Dotychczasowe doświadczenia dowiodły, że 

pomoc „własnych” funkcjonariuszy, jest bardzo dobrze oceniana 
przez jego obywateli i zwiększa zaufanie do tego kraju, a także 
znacznie ułatwia wszelkie niezbędne kontakty ze służbami pań-
stwa goszczącego.

Od blisko dekady polscy funkcjonariusze Policji są delego-
wani do wspierania swoich chorwackich kolegów pełniąc z nimi 
służbę na wybrzeżu Adriatyku. W tegorocznym sezonie letnim 
polska Policja kontynuuje też, prowadzoną od 2016 r., współpra-
cę z partnerem bułgarskim, w ramach której polscy policjanci 
pełnią służbę na Słonecznym Brzegu Morza Czarnego. g

Wykorzystano mat. Biura Prewencji KGP

Polsko-włoskie patrole na ulicach Warszawy

Przez pierwsze dwa tygodnie lipca dwóch umundurowanych funkcjonariuszy włoskiej Policji pełniło służbę patrolową  
w Warszawie w ramach wypełniania zobowiązań wynikających z Porozumienia Wykonawczego pomiędzy Komendantem 
Głównym Policji a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego MSW Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków 
prowadzenia wspólnych patroli. 

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA
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GENEZA PROJEKTU „OSOBA-DOKUMENT-PSYCHE”
Współpraca trzech komórek organizacyjnych komendy stołecz-
nej (Wydziału Psychologów, Wydziału Doskonalenia Zawodowego  
i Zespołu Funduszy Pomocowych) zaowocowała kolejną inicjaty-
wą, finansowaną ze źródeł funduszu unijnego w ramach Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt „Osoba-Dokument-Psy-
che” zrodził się w zespole kierowanym przez głównego specjali-
stę Olgę Czuba-Czubiak i jest kontynuacją innego przedsięwzięcia, 
które zostało zrealizowane z Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego, na temat weryfikacji tożsamości osób. Projekt zakoń-
czono w 2016 roku. Przeszkolono wówczas ponad 4 tysiące osób,  
w tym: policjantów, żandarmów wojskowych, strażników granicznych  
i miejskich, urzędników oraz pracowników instytucji finansowych. 
Zainteresowanie, a zarazem zapotrzebowanie było tak duże, że 
postanowiono kontynuować przedsięwzięcie. Tym razem, zgodnie  
z zaleceniami psychologów, dodano aspekt psychologiczny. 4

Policjant z Komendy Stołecznej Policji od wielu lat koordy-
nuje zwalczanie przestępczości skimmingowej na terenie 
garnizonu stołecznego. W tym roku uczestniczył w szkole-

niu, którego tematem przewodnim były sposoby walki z nowym 
trendem wśród grup przestępczych, tzw. „black box”. Tak określa 
się urządzenie umieszczane w bankomacie, za pomocą którego 
przestępcy przejmują kontrolę nad urządzeniem. Jak wynika  
z doświadczeń hiszpańskich kolegów, międzynarodowe grupy 
przestępcze coraz częściej używają złośliwego oprogramowania, 
aby zainfekować bankomaty i w ten sposób wypłacić całą gotów-
kę znajdującą się wewnątrz.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem tego rodzaju prze-
stępczości podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi  
z rozpracowywaniem takich spraw. W Centrum Bankowym San-
tander w Madrycie mieli też możliwość, podczas zajęć warszta-
towych, zapoznać się z technicznymi aspektami działania prak-
tycznie wszystkich rodzajów bankomatów na świecie.

To już kolejny kurs organizowany przez Europol, który ma na 
celu przeszkolenie funkcjonariuszy zajmujących się na co dzień 
rozpracowywaniem oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych. 
Omawiane szczegółowo, podczas zajęć szkoleniowych, różne 
przypadki ataków na bankomaty pozwalają na wypracowanie 

coraz lepszych sposobów zwalczania tego rodzaju przestępczo-
ści. Pozyskana w ten sposób wiedza pozwala na skuteczniejsze 
zapobieganie tego typu przypadkom, także na terenie garnizonu 
stołecznego oraz zwiększenie ochrony obywateli przed tego ro-
dzaju nadużyciami. g
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Policjant z KSP w hiszpańskiej Akademii Policyjnej
W ostatnim tygodniu czerwca br. odbyła się czwarta edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu prowadzenia śledztw  
w sprawach fałszerstw przy płatnościach kartami płatniczymi (Europol Training Course on Payment Fraud Forensics and 
Investigations), które tradycyjnie zorganizowane zostało w Hiszpanii, w Narodowej Akademii Policyjnej w Avilli. Do udziału 
w szkoleniu po raz kolejny zaproszono asp. sztab. Roberta Jabłońskiego, specjalistę Wydziału do walki z Przestępczością 
Gospodarczą KSP.

EWELINA KUCHARSKA

„Osoba-Dokument-Psyche” 

Już we wrześniu rusza kolejny projekt dofinansowywany z funduszu unijnego pn. „Osoba-Dokument-Psyche”. Dzięki nie-
mu stołeczni policjanci będą doskonalić umiejętności w zakresie kompleksowej weryfikacji tożsamości osób, niezbędne do 
wykrywana i zwalczania terroryzmu oraz zorganizowanej przestępczości. Przedsięwzięcie jest efektem pracy zgranego „trio” 
- Wydziału Psychologów, Wydziału Doskonalenia Zawodowego oraz Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Stołecznej 
Policji.
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KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?
Projekt adresowany jest do funkcjonariuszy garnizonu stołecznego, 
którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem terroryzmu oraz zorgani-
zowanych grup przestępczych, w szczególności grup zajmujących się 
handlem ludźmi (pion kryminalny, patrolowo-interwencyjny). – Pod-
niesienie wiedzy i kompetencji policjantów ma utrudnić przestęp-
com ich działalność kryminalną, ma być swego rodzaju „zaciskaniem 
pętli na szyi” – mówi Olga Czuba-Czubiak. 

W specjalistycznych szkoleniach, zgodnie z założeniami przedsię-
wzięcia, udział weźmie 1300 policjantów, w tym 60 trenerów, którzy 
będą szkolić w formie kaskadowej 1240 funkcjonariuszy. Za przygo-
towanie trenerów będą odpowiedzialni zewnętrzni eksperci wyło-
nieni w drodze konkursu. Kandydatów na trenerów typować będzie 
wydział psychologów oraz doskonalenia zawodowego. Natomiast 
pozostałych uczestników będą zgłaszać komórki i jednostki organiza-
cyjne stołecznej komendy.
 
CZAS TRWANIA PROJEKTU
„Osoba-Dokument-Psyche” rusza już we wrześniu 2018 roku,  
w pierwszej kolejności zostaną przeszkoleni trenerzy. Następnie  
w danych blokach tematycznych (szczegóły poniżej), swoje kompe-
tencje będą podnosić funkcjonariusze. Zakończenie projektu zapla-
nowano na koniec lutego 2020 roku.

TEMATYKA SZKOLEŃ, FORMA PRZEKAZU
Specjalistyczne szkolenia będą odbywały się w czterech blokach te-
matycznych:

• psychologiczne metody oceny zachowań osób w świetle zagro-
żeń terrorystycznych,

• weryfikacja tożsamości osób i legalności dokumentów z wyko-
rzystaniem psychologicznych metod oraz specjalistycznych na-
rzędzi technicznych i baz danych,

• podstawy profilowania geograficznego,
• handel ludźmi w ujęciu ujawniania ofiar oraz rozpoznawania 

metod stosowanych przez sprawców tego procederu.
Każde z wyżej wymienionych zagadnień będzie realizowane w róż-
nych ramach czasowych. Najdłuższy blok został zaplanowany na 50 
dni, najkrótszy - 2 dni. 

Zajęcia będą prowadzone zarówno w formie wykładów, jak rów-
nież warsztatów, dzięki którym słuchacze będą mogli „nałożyć” teo-
rię na rzeczywiste sytuacje, z jakimi stykają się w codziennej służbie. 
Nieodzownym elementem będą także ćwiczenia, dające możliwość 

utrwalenia zdobytej wiedzy. 
W ramach przedsięwzięcia zostaną opracowane materiały 

dydaktyczno-merytoryczne w postaci broszur i filmu instruktażo-
wego. – Z tych pomocy będą mogli skorzystać zarówno uczestnicy 
szkolenia, jak również nie biorący udziału w spotkaniach stołeczni 
policjanci oraz funkcjonariusze z innych komend wojewódzkich  
i służb mundurowych w Polsce – zaznacza Olga Czuba-Czubiak. 

SKŁAD ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO
Osobami odpowiedzialnymi za właściwe wdrażanie przedsięwzięcia 
i wykonywanie zadań zgodnie z założeniami projektowymi (pod ką-
tem merytorycznym) jest koordynator - naczelnik Wydziału Psycho-
logów KSP nadkom. Beata Mazur i zastępca koordynatora - zastęp-
ca Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP podinsp.  
dr Łukasz Świerczewski. 

Za realizację w zakresie zgodności z założeniami i wymogami 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiada główny spe-
cjalista Zespołu Funduszy Pomocowych KSP Olga Czuba-Czubiak. 
W skład zespołu wchodzą także:

• koordynator Zespołu ds. Psychologii Policyjnej i Stosowanej 
Wydziału Psychologów KSP podinsp. Magdalena Żaboklicka- 
Madziar,

• naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych KSP Marta Gawracz,
• kierownik Sekcji Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu KSP Ma-

ria Trzaskowska,
• kierownik Sekcji Żywnościowej Wydziału Zaopatrzenia KSP Pa-

weł Kasprzak,
• koordynator Zespołu I Wydziału Teleinformatyki KSP Marek Sro-

ka.

PARTNERZY PROJEKTU
Projekt „Osoba-Dokument-Psyche” jest komponentem krajowym, 
realizowanym w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i nie wymaga partnera.

FINANSE I KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROJEKTU
Całkowita kwota projektu to 277 313,18 zł, z czego 207 984,89 zł 
stanowią środki unijne, a 69 328,29 zł - własne. 
– Podnoszenie wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy organów ściga-
nia w zakresie weryfikacji tożsamości będzie znaczące dla transgra-
nicznej współpracy Policji w zakresie wymiany informacji oraz wdra-
żana nowych rozwiązań – nadmienia Olga Czuba-Czubiak. g

Seniorze nie daj się! Ruszyła akcja stołecznej 
Policji, Straży Miejskiej i Związku Banków Polskich
Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych poprzez zastraszanie, udawanie policjanta, urzędnika czy członka rodziny niestety 
wciąż zbiera żniwa – tylko w Warszawie, w ciągu  trzech pierwszych miesięcy tego roku wyłudzono od seniorów ponad 4,3 
miliona złotych. W ubiegłym roku ta kwota wyniosła prawie 19 milionów złotych! Policjanci, strażnicy miejscy oraz ban-
kowcy łączą siły i uruchamiają nową kampanię społeczną, która obejmuje zarówno działania informacyjne, jak i operacyjne.

Wyłudzanie pieniędzy od seniorów, którzy z typową 
dla siebie otwartością, chętnie nawiązują kontak-
ty z obcymi to dla oszustów łatwy sposób na szyb-
kie wzbogacenie się. Ludzie w podeszłym wieku 

najczęściej nie zdają sobie sprawy z zagrożenia – na oszustwa 
najbardziej narażeni są ludzie mieszkający samotnie, bez rodzi-
ny, którzy łatwowiernie dają się zwieść metodzie „na wnuczka” 
czy „na policjanta”. Ofiarami przestępców padają jednak także 
osoby, na co dzień rozważne, aktywne w lokalnym środowi-

sku, które poddają się manipulacji i ostatecznie dają się okraść. 
– Przygotowana wspólnie akcja obejmuje szereg działań infor-
macyjno-edukacyjnych realizowanych przez policjantów, strażni-
ków miejskich i bankowców. Przygotowaliśmy plakaty, ulotki do 
rozdawania w bankach, na komisariatach, w siedzibach straży. 
Dystrybuować będziemy je także na licznych spotkaniach i wy-
kładach – nie tylko z seniorami, ale także z ich dziećmi i wnukami 
– powiedział asp. sztab. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej 
Policji. 4



Metody naciągania osób starszych bazują najczęściej na za-
ufaniu, jakim cieszą się wśród nich urzędnicy, administratorzy 
czy przedstawiciele różnorakich stowarzyszeń. Oszuści, podając 
się za  policję, rodzinę, pracowników ZUS-u, opieki społecznej 
czy fundacji, bez problemu wchodzą do domu, swoją wizytę 
tłumacząc koniecznością uiszczenia zaległej opłaty, wręczenia 
korzyści majątkowej, bądź zachęcają do wsparcia zbiórki na 
szczytny cel. Często potencjalnie ofiara nieświadomie wskazuje 
miejsce przechowywania gotówki, a sprawca, korzystając z chwi-
li jego nieuwagi, kradnie oszczędności i inne cenne przedmioty, 
znajdujące się w mieszkaniu.

Najczęściej oszustwa opierają się o kontakt telefoniczny, 
kiedy seniorzy namawiani są na przekazanie komuś albo pozo-
stawienie w jakimś miejscu gotówki lub kosztowności. Często 
skłania się ich do wypłat oszczędności z banku, a nawet do zacią-
gania kredytów. – W ramach uruchamianej dziś akcji, która jest 
pilotażem szerszego projektu, w warszawskich placówkach ban-
kowych pojawią się policjanci oraz strażnicy miejscy, wyposażeni 
w specjalne materiały informacyjne przeznaczone zarówno dla 
klientów, jak i dla pracowników banków. Plakaty i specjalnie 
skonstruowane ulotki mają pomóc obu stronom zorientować się 
w tym, że właśnie dochodzi do próby wyłudzenia – mówi Prze-
mysław Barbrich, dyrektor w Związek Banków Polskich.

Zagrożeniem są także osoby podszywające się pod pracowni-
ków firm oferujących np. usługi telekomunikacyjne. Kusząc obiet-
nicą bardziej korzystnych niż dotychczas warunków, podsuwają 
do podpisu umowy zobowiązujące seniorów do regularnego 
uiszczania wysokich opłat na konta prywatnych przedsiębiorstw. 
– Metody stosowane przez przestępców są ciągle zmieniane i do-
skonalone, dlatego nie koncentrujemy się wyłącznie na jednym 
rodzaju oszustw, ale pokazujemy ich pełen zakres. Naszym ce-
lem jest dotarcie do seniorów z informacją, że każdy może zostać 
oszukany. Niezmiernie ważne jest to, żeby o tym problemie infor-
mować także dzieci i wnuki seniorów, aby każdy osobiście poroz-

mawiał ze swoimi rodzicami lub dziadkami. Bardzo się cieszymy, 
że naszą akcję wspierać będą m.in. Metro Warszawskie, Miej-
skie Zakłady Autobusowe w Warszawie, Tramwaje Warszawskie,  
a także TV Student – powiedział Grzegorz Staniszewski, Naczel-
nik Wydziału Profilaktyki i Planowania, Straży Miejskiej m.st. 
Warszawy.

Na potrzeby kampanii opracowano szereg materiałów in-
formacyjnych w postaci m.in. plakatów, ulotek, banerów inter-
netowych, animacji i informatorów. Stworzono także stronę 
internetową www.SeniorzeNieDajSie.pl, gdzie można szybko 
dowiedzieć się tego, jakimi metodami posługują się przestępcy  
i jak reagować w przypadku próby wyłudzenia.

Głównym przesłaniem dla seniorów jest to, aby niezależnie 
od okoliczności starali się zachować zdrowy rozsądek:

1. Zawsze trzeba być ostrożnym, czujnym i przewidującym.
2. Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy lub kosz-

towności obcym osobom ani policjantom.
3. Jeżeli otrzyma się taki telefon można być pewnym, że 

dzwoni oszust. Jeżeli ktoś telefonicznie prosi o pieniądze 
i są jakiekolwiek wątpliwości z kim się rozmawia trzeba 
skontaktować się z najbliższymi lub policją dzwoniąc pod 
numer 112.

4. Gdy obce osoby osobiście pojawiają się w naszym miesz-
kaniu trzeba być wyjątkowo ostrożnym. 

Najczęściej spotykane przypadki oszustw, na które trzeba uwa-
żać:

• Na wnuczka: dzwoni ktoś podający się za rodzinę lub przyja-
ciela rodziny i prosi o pomoc finansową w związku z wypad-
kiem, chorobą albo wyjątkową okazją do zarobienia pienię-
dzy. Sytuacja jest nagła i wymaga natychmiastowej reakcji 
ze strony seniora i uniemożliwienie kontaktu z kimkolwiek.

• Na policjanta: Dzwoni policjant i informuję, że grupa prze-
stępcza chce ofiarę okraść – np. z lokat w banku i prosi  
o współpracę.

• Na zaliczkę, przedpłatę czy nadpłatę: Nakłanianie do prze-
słania pieniędzy z góry za jakiś produkt lub usługę lub prze-
kazanie czeku na kwotę wyższą niż ustalona cena, z prośbą 
o odesłanie nadwyżki środków za pośrednictwem przekazu 
pieniężnego (jednak czek okazuje się fałszywy).

• Na ofertę pracy: Prośba o przesłanie pieniędzy w zamian za 
przyjętą propozycję zatrudnienia.

• Na loterię, nagrodę: Zawiadomienie o wygranej na loterii 
i prośbę o wysłanie pieniędzy, aby móc odebrać nagrodę.

• Na nieruchomość: Oferta wynajmu/zakupu nieruchomości 
i prośba Cię o wysłanie pieniędzy, podając przyczyny, które 
wydają się zasadne, jednak nieruchomość nie jest prawdzi-
wa.

• Na zakupy przez internet: Prośba o przesłanie pieniędzy  
w celu zapłaty za produkt, przedmiot aukcji lub usługę rekla-
mowaną przez Internet.

• Na znajomości: Ofiara poznaje kogoś przez internet, zwią-
zuje się z tą osobą, a następnie jest proszona o przysłanie  
pieniędzy

• Na chwilówkę: Propozycja unikalnej promocji uzyskania po-
życzki, potem okazuje się, że faktyczne oprocentowanie jest 
bardzo wysokie

• Na pracownika administracji, hydraulika, pracownika socjal-
nego: Pod pretekstem wywiadu środowiskowego, spraw-
dzenia stanu technicznego instalacji w mieszkaniu, wykorzy-
stując chwile nieuwagi, dokonywane są kradzieże pieniędzy 
lub kluczy do mieszkania;

• Na dostawcę prądu / usług telekomunikacyjnych: W ramach 
fałszywej promocji podkładane są umowy z zawyżonymi 4 
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Tak rozpoczyna się artykuł z policyjnego numeru „Na Poste-
runku” z 24 lipca 1926 roku, mogłoby się wydawać, że tekst 
ten jest bardziej współczesny. Wygląda na to, że problema-
tyka bezpieczeństwa nad wodą od prawie stu lat nadal jest 

aktualna.
Autor tekstu (Szczeniowski) poruszył istotną kwestię dotyczącą moż-
na by nazwać „kultury” pływania. Pomimo strzeżonych kąpielisk, 
rzeszy ratowników WOPR oraz policji wodnej, corocznie dochodzi 
do ok. 500 utonięć w Polsce. Nic i nikt nie stworzy warunków ideal-
nych do wypoczynku nad wodą, gdy sami odpoczywający nie spełnią 
choćby minimum z głównych zasad bezpieczeństwa wodnego, a to 
wymaga przecież wcześniejszego zdobycia stosownej w tym zakresie 
wiedzy.

Jeszcze nie tak dawno (czytelnicy zapewne pamiętają), aby latem 
popływać kajakiem, należało okazać w wypożyczalni kartę pływac-
ką. Teraz ten dokument można zdobyć, ale tak naprawdę nie jest on 
już do niczego potrzebny. I tak każdy „unoszący” się na wodzie jest 
zdania, że posiada umiejętności pływackie w stopniu zadawalają-
cym. Jak bardzo błędne jest to myślenie.… Zbiorniki wodne tak bar-
dzo różnią się przecież od siebie. Co innego jest pływać na pływalni,  
a co innego w zafalowanym jeziorze czy morzu. Największe niebez-
pieczeństwo niesie zaś niewidoczny dla laika nurt rzek. Woda nie 
równa się wodzie.

Specyfika akwenu to jedno, drugie to jego ukształtowanie, głę-
bokość, wpływy zewnętrzne, a nawet warunki atmosferyczne. Bę-
dąc nad wodą trzeba wiele rzeczy brać pod uwagę. Bezmyślność  
i nieumiejętność przewidywania, często kończą się tragicznie. Dlate-
go tak ważna jest nie sama umiejętność pływania, ale także wiedza 
z rożnych dziedzin życia. I tak jak kiedyś modna „zabawa” w harcer-
stwo i brak elektronicznych złodziei czasu sprawiało, że mieliśmy 
większą sprawność fizyczną i umiejętności w pływaniu wpław czy na 
wiosłach, tak obecnie musimy postarać się, by tę wiedzę i sprawność 
zdobyć. A to jest dziecinnie proste dzięki wszechobecnej elektronice.
I tak w Internecie dzięki dokładnym mapom możemy sprawdzić 
zbiornik wodny, nad który się wybieramy, dowiedzieć się o nim 
szczegółów na stronach Urzędu Żeglugi Śródlądowej czy Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej. Dostępna jest też wiedza o kąpie-
liskach i plażach,  prognozy pogody. I to wszystko bez wychodzenia  
z domu! Jest jeszcze kwestia własnych umiejętności – te warto by-
łoby sprawdzić, ewentualnie zdobyć jeszcze przed wyjazdem letnim. 
Jednak dwa dni przed urlopem to za późno, by nauczyć siebie i dzieci 
pływać. Mamy cały rok szkolny, by skorzystać z pływalni i instrukto-

rów. Tak więc wyjazd letni nad wodę nie powinien być impulsem, 
tylko przemyślanym i logistycznie przeprowadzonym  działaniem.

Funkcjonariuszom Komisariatu Rzecznego Policji problem „non-
szalanckiego” przebywania nad wodą urlopowiczów jest szczególnie 
bliski. Działający od 1920 komisariat boryka się wciąż z podobnymi 
zchowaniami. Różnica polega na tym, że współcześnie nie ma ką-
pielisk na wiślanych wodach stolicy. Na plażach stoją jednoznacznie 
wyglądające zakazy. Niestety nie dla wszystkich są one tak oczywiste. 
Statystyki policyjne wskazują, że ofiarami wodnych kąpieli są w 94%  
mężczyźni w ok. 60% po 50. roku życia, w większości przypadków po 
spożyciu alkoholu.

Policjanci rzeczni każdego roku, miesiąca i dnia apelują o rozsądek 
nad wodą, gdyż „obowiązkiem naszym jest zabraniać bezwzględnie 
ludziom lekceważenia wody, a tem samem i swego życia”. ggr
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ASP. SZTAB. KINGA CZERWIŃSKA

Walcząc z wakacyjną nonszalancją nad wodą 

„Lato gorące ciągnie ludzi do chłodu. Skwar dokucza, cień mało orzeźwia, więc podążają młodzi i dorośli ku brzegom rzeki, 
bliżej wody, gdzie powietrze jest wilgotniejsze, bardziej orzeźwiające. Ma zresztą woda swój specjalny urok, którym pociąga 
ku sobie. W ten czy inny sposób spędzają więc ludzie czas gorący nad wodą, kąpiąc się, łapiąc ryby czy jeżdżąc łodzią. Jakże 
często płacą za to – życiem. I nie jest to wina wody, ani organów bezpieczeństwa, mści się tu błąd wychowania, które już 
na ławie szkolnej powinno przyzwyczajać młodzież do wody, nauczać nie tylko pływania, wiosłowania, lecz i udzielania 
pierwszej pomocy tonącym”.

stawkami z inną firmą.

SENIORZE PAMIĘTAJ! ZAWSZE BĄDŹ UWAŻNY, OSTROŻNY  
I PRZEWIDUJĄCY!

• Nie izoluj się - nie trać więzi z rodziną i przyjaciółmi.
• Szukaj informacji (internet, prasa, radio, telewizja, instytu-

cje gromadzące i przetwarzające informacje).
• Bądź otwarty na tzw. myślenie krytyczne. Nie cho-

dzi tu o postawę „krytykanta”, któremu wszystko się nie 
podoba. Chodzi o postawę badacza, który poszukuje  
prawdy. g
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Robert mówi, że w życiu spełnił dwa swoje marzenia za-
wodowe. - Od dziecka chciałem być aktorem, ale też 
fascynowała mnie praca policjanta. Swoją przygodę  
z aktorstwem rozpocząłem już w szkole podstawowej, do 

której uczęszczałem w małej miejscowości w województwie war-
mińsko-mazurskim. Uczestniczyłem w zajęciach teatralnych dla 
dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Pamiętam wtedy, Panią Stasię, 
która prowadziła z nami zajęcia i udzielała pierwszych wskazówek, 
jak zachować się na scenie. Do dziś wspominam swoje pierw-
sze wystąpienie w spektaklu „przygody Lisa Witalisa”. Zagrałem 
wtedy główną rolę lisa. To było dla mnie niesamowite przeżycie, 
które pamiętam do dziś. Dlatego cały czas rozwijałem w sobie 
tę pasję. W wieku 15 lat zacząłem pisać opowiadania. Gdy tra-
fiłem do szkoły średniej, brałem udział we wszelkiego rodzaju 
akademiach, przedsięwzięciach teatralnych. Zaangażowany by-
łem również w prowadzenie radiowęzła, a nawet uczestniczyłem  
w lekcjach chóru, gdzie śpiewałem piosenki patriotyczne. Wtedy 
wiedziałem, że chcę występować na scenie – mówi asp. sztab. Ro-
bert Koniuszy. 

DETERMINACJA DOPROWADZIŁA GO DO CELU 
Bohater mojego materiału mówi, że pochodzi z małej miejsco-
wości, i nie miał w pobliżu żadnego kółka teatralnego ani grupy 
teatralnej, gdzie mógłby uczęszczać i ćwiczyć swój talent. – Byłem 
tak bardzo zdeterminowany i pochłonięty swoją pasją, że posta-
nowiłem sam dojeżdżać po zajęciach lekcyjnych autobusem do 
Lidzbarka Warmińskiego, oddalonego o kilkanaście kilometrów 
od mojego miejsca zamieszkania, żeby dalej rozwijać się w tym 
kierunku. 

Po ukończeniu szkoły średniej marzyłem o szkole filmowej 
czy teatralnej.  Jednak, okazało się, że marzenie staje się odległe, 
ponieważ rodziców nie było stać na moje studia. Wtedy pomy-
ślałem, że skoro nie mogę spełnić swoich marzeń związanych ze 
sceną, to wstąpię do Policji, bo w końcu od dziecka myślałem  
o pracy w niebieskim mundurze. Wtedy miałem to szczęście, bo 
miałem się kogo poradzić, ponieważ mój brat od 5 lat służył już  

w szeregach Policji. 
Po rozmowie z bratem postanowiłem złożyć aplikację do Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Po przejściu rekrutacji, 
dowiedziałem się, że zdałem wszystkie egzaminy i ku mojej rado-
ści dostałem się do Policji. 

Pracując w Policji nie rezygnowałem ze swojego hobby.  Dzięki 
mojej miłości do teatru i sztuki w 2003 roku wpadłem na pomysł 
napisania „Opowieści biblijnych” dla dzieci trzynastozgłoskowcem  
i to zrobiłem. Pojechałem ze swoim dziełem na targi książki i póź-
niej  znalazłem wydawcę w Kielcach. Podpisaliśmy nawet, umo-
wę na wydanie książki, jednak w wyniku niezależnych ode mnie 
perturbacji wydawnictwo się wycofało. Nie mniej jednak książ-
ką zainteresowały się lokalne media i publikowały jej fragmenty  
w gazetach, a miejscowe radio przez tydzień emitowało moje opo-
wieści czytane na antenie przez lektora. 

Kiedy w gazetach lokalnych zaczęła ukazywać się moja twór-
czość tj. wiersze i opowiadania, zostałem zauważony przez zrze-
szoną grupę lokalnych literatów, z której wiele osób mogło się po-
chwalić sporym dorobkiem literackim – mówi policjant.

INFORMACJA, KTÓRA ZMIENIŁA JEGO ŻYCIE 
Dla Roberta to był niezapomniany dzień, kiedy ówczesna kadrowa 
wiedząc o jego zamiłowaniu do teatru, przyniosła mu pismo infor-
mujące, że w Komendzie Głównej Policji w Wydziale Upowszech-
niania i Promocji Policji, Katarzyna Krakowiak zakłada klub literac-
ki pod nazwą  „Niebieskie Pióro”, który ma zrzeszyć policyjnych 
literatów.

Dwa razy nie trzeba było mu powtarzać. Jak twierdzi, od razu 
zadzwonił do tego wydziału i pierwszą osobą, która odebrała te-
lefon była Katarzyna Krakowiak, która teraz jest jego najlepszą 
przyjaciółką, reżyserem i założycielką teatru. – Wtedy zaczął się 
dla mnie poważny początek drogi teatralnej. Na pierwszym spo-
tkaniu przy ul. Domaniewskiej 36 w Warszawie okazało się, że  
w Policji funkcjonuje Teatr „Scena 07”,  w którym grają dzieci ze 
środowiska policyjnego, jak również osoby dorosłe z poza forma-
cji. 4

Policjant z aktorskim zamiłowaniem 

Bardzo lubi to co robi. Sam o sobie mówi „mam to szczęście, że w moim życiu spełniły się oba marzenia zawodowe. 
Chciałem być aktorem, ale od dziecka też myślałem o pracy w niebieskim mundurze”. Robert Koniuszy ma 45 lat. Od szkoły 
podstawowej związany jest ze sceną, od 22 lat z mundurem. Obecnie pracuje w mokotowskiej komendzie na stanowisku 
oficera prasowego. 

ASP. SZTAB. MAŁGORZATA WERSOCKA
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Moje zdziwienie sięgnęło zenitu, ponieważ wówczas zrozu-
miałem, że marzenia się spełnią. Po moim udanym wieczorze 
literackim pod nazwą „Impresje artystyczne”, marzenie o aktor-
stwie stało się realne. Najpierw zostałem zaproszony do popro-
wadzenia warsztatów literackich dla młodzieży w Hadlach Szklar-
skich. Był to projekt Komendy Głównej Policji nazwany „Centralna 
Artystyczna Akcja Letnia”. Po dwóch tygodniach obcowania  
z młodzieżą i artystami zapragnąłem sprowadzić teatr do Barto-
szyc. Przekonałem samorządowców i swojego komendanta do 
słuszności zrobienia warsztatów teatralnych dla miejscowej mło-
dzieży i wystawienia spektaklu profilaktycznego pt. „Dzwonek”. 
Pozyskałem środki finansowe i wszystko się udało. W warsztatach 
wzięło udział kilkadziesiąt osób, a ja zagrałem jedną z głównych 
ról w spektaklu. 

W kolejnych latach zrobił jeszcze kilka projektów w swoim 
mieście, ale prócz tego objeździł z Teatrem „Scena 07” wiele miast 
w Polsce ze spektaklami pt. „Dzwonek: oraz „Blackout” mający-
mi uświadomić młodym ludziom szkodliwości i zagrożenia wyni-
kające z zażywania narkotyków. Dzięki tym podróżom zagrał na 
deskach w Teatru Polskiego w Poznaniu, w Bielsku Białej, Teatru 
Wyspiańskiego w Katowicach, Teatru Dramatycznego w Płocku 
oraz w wielu innych miastach. – Dla mnie nic się nie może równać 
z emocjami, jakie towarzyszą człowiekowi łaknącemu sztuki, który 
może stanąć i zagrać na największych scenach w Polsce. To był 
zwrot w moim życiu. Zrozumiałem, że będąc policjantem można 
oddziaływać na młodych ludzi poprzez teatr. Dawać im perspekty-
wę lepszego życia, bez uzależnień, bez przemocy.  Teatr otworzył 
wielu młodym ludziom drzwi do lepszego świata.  Jestem dum-
ny z tego, że dzięki m. in. mojej działalności życie wielu młodych, 
czasami nierokujących, ludzi poszło w dobrym kierunku i teraz są 
porządnymi dwudziestokilkulatkami, którzy skończyli studia. Jedni 
poszli w aktorstwo, drudzy skończyli inne kierunki. Mogę śledzić 
ich kariery zawodowe i prywatne sukcesy. Do tej pory z wieloma 
osobami mamy świetny kontakt – mówi asp. sztab. Robert Koniu-
szy. 

Robert, przez wiele lat pracował w województwie warmińsko-
-mazurskim, ale dzięki miłości do teatru szybko podjął decyzję  
i w 2014 roku, przeprowadził się do Warszawy, do rodzinne-
go miasta swoich dziadków i pradziadków. – W tamtym okresie  
w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego tworzono Wydział Profi-
laktyki. Wiedziałem o tym, ponieważ cały czas współpracowałem  
z KGP. Złożyłem aplikację i zostałem przyjęty. Zostałem przeniesiony  
z Bartoszyc do KGP rozkazem Komendanta Głównego Policji. Moje 
życie zawodowe z dnia na dzień uległo diametralnej zmianie. Kasia 
Krakowiak już prowadziła Teatr „Komedianci”, a jednocześnie pra-
cowaliśmy w jednym wydziale w KGP. Zaproponowała mi współ-
pracę, na którą przystałem bez zastanowienia - mówi rozmówca.

PASJA POMAGA W PRACY
Jak twierdzi, nie miał żadnego problemu z tym, aby połączyć 
pracę zawodową z działalnością w Teatrze, ponieważ te dwie 
rzeczy doskonale się uzupełniają. – Bycie aktorem pomaga w by-
ciu policjantem, a bycie policjantem ma ogromny wpływ na by-
cie aktorem – mówi Robert.  Uważa, że pasja pomaga mu pracy,  
w tym trudnym i odpowiedzialnym, często stresującym  zawodzie. 
To powoduje, że nadal chce służyć jako policjant. – Wielu policjan-
tów z moim stażem pracy jest już na emeryturze i często słyszę 
pytanie, kiedy ja się wybieram? W najbliższych latach nie zamie-
rzam – tłumaczy. 

Poza teatrem Roberta możemy również zobaczyć w serialach, 
np. zagrał rolę policjanta w „Ukrytej Prawdzie” oraz w „Na dobre 
i na złe” z Filipem Bobkiem. Dwukrotnie miał możliwość zagrać  
w „Barwach szczęścia” również rolę policjanta. Ale jak wspomina 
najpiękniejsze były dla niego chwile, kiedy spotkał na planie Sta-
nisławę Celińską, którą bardzo sobie ceni jako aktorkę i człowieka. 

Robert współpracuje również ze Stowarzyszeniem „Akademia 
Wilanowska” i dwukrotnie występował w widowiskach rekon-
strukcyjnych. W spektaklu „Uczta Króla Jana” wcielił się w rolę 
Księdza Biskupa Radziejowskiego. Natomiast w spektaklu „Tulln 
1683 Narada przed bitwą” - legata papieskiego Ojca D’Aviano. 

Współpracuje również z Warszawską Szkołą Filmową. Ma za 
sobą zdjęcia do komediowej etiudy filmowej „Walt D.” w reżyserii 
Łukasza Zakrzewskiego. Obecnie przygotowuje się do kolejnych 
projektów i stworzenia serii etiud komediowych. – W moim życiu 
bardzo ważny jest progres. Możliwość rozwijania się. Podejmo-
wania nowych wyzwań. Nie lubię nudy i monotonności. Ostatnio 
zgodziłem się wziąć udział jako model w charakteryzacji w Stu-
diu Sztuki. Jedna ze studentek Natalia Lisowska charakteryzowała 
mnie na Wojtka Mecwaldowskiego. 

Z nowych projektów jako „Grupa Komedianci” zrobiliśmy kaba-
ret pt. „Strachy Polskie czyli czego boją się Polacy” wg. Scenariusza 
Jerzego Andrzeja Masłowskiego w reżyserii Katarzyny Krakowiak.  
Premiera miała miejsce 13 lipca br. w piątek. Widownia „pękała  
w szwach”. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji i tak wspania-
le reagującej publiczności.

W kabarecie po raz pierwszy śpiewałem. Nigdy nie sądziłem, 
że potrafię, ale skoro Aleksander Nowacki przygotowujący nas do 
tego zadania w swoim studiu muzycznym, powiedział, że idzie mi 
dobrze to nie dyskutowałem z tym, tylko zaśpiewałem. 

Robert Koniuszy, mówi, że dopina kolejne doświadczenia do 
swojego CV i jak twierdzi, bardzo go to nakręca do działania.

Na co dzień pracuje jako oficer prasowy w Komendzie Rejono-
wej Policji Warszawa II. Dzięki swojej pasji do aktorstwa i literatury  
z przyjemnością pełni służbę w Policji i nie wyobraża sobieinnego 
życia. g 



A.I. - PODSTAWY I PRZYKŁADY
Czym jest sztuczna inteligencja? Jest to obszar nauki o kompute-
rach, który kładzie nacisk na tworzenie inteligentnych maszyn, mo-
gących pracować i reagować, jak ludzie. Przykładem są wyskakują-
ce na stronach reklamy (ang. Advertisement - Ad lub Ads). Twoja 
aktywność, zainteresowania oraz urządzenie z jakiego korzystasz 
- wszystko to brane jest pod uwagę zanim zostanie Ci przedstawio-
na jakaś reklama. Większość z nich dostosowywana jest konkretnie 
do Twoich potrzeb i wyborów, jakich dokonałeś surfując po inter-
necie. Szukaliście wycieczek poprzez biuro podróży, a potem nagle 
zewsząd atakowały Was reklamy z konkretnie wybranym kierun-
kiem? To jest właśnie magia sztucznej inteligencji, w której sidła 
wpaść jest bardzo łatwo. 

Funkcja inteligentnej odpowiedzi w aplikacji Gmail to kolejna 
ingerencja sztucznej inteligencji w nasze życie. Jest ona oparta na 
dwóch sieciach neuronowych, jednej odkodowującej pocztę przy-
chodzącą, drugiej wykorzystywanej do przewidzenia możliwej od-
powiedzi. Te sieci pracują w tandemie, aby odszyfrować znaczenie 
kryjące się za przychodzącą wiadomością i automatycznie zasuge-

rować odbiorcy trzy różne odpowiedzi. 
Systemy rozpoznawania głosu, takie jak Siri czy Cortana, uży-

wają uczenia maszynowego (t.j. zautomatyzowanych systemów 
analitycznych, które „uczą się” wraz z pozyskiwaniem coraz to 
większej ilości różnych informacji) i sieci neuronowych do imitowa-
nia ludzkich reakcji. W miarę postępu te aplikacje zaczynają „rozu-
mieć” wszelkie niuanse i semantykę naszych języków.

Aplikacje Spotify, Pandora i Apple Music to tylko niektóre punk-
ty odniesienia pomiędzy A.I. a użytkownikiem. Te serwisy są zdolne 
polecać muzykę bazując na naszych zainteresowaniach. Monitoru-
ją wybory, których dokonujemy, wrzucają je w algorytmy i sugerują 
muzykę, którą prawdopodobnie nam się spodoba.

CZY A.I. I UCZENIE MASZYNOWE TO TO SAMO?
Mimo że oba te terminy często używane są zamiennie, nie są tym 
samym. A.I. to szersza koncepcja, podczas gdy uczenie maszynowe 
stanowi tylko jej podstawę. A.I. skupia się na budowaniu inteligent-
nych maszyn a w uczeniu maszynowym chodzi o tworzenie algo-
rytmów, które pozwalają maszynom uczyć się z doświadczenia. 4
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Do końca sierpnia nasza koleżanka Katarzyna Kowalczyk bę-
dzie przebywać na urlopie macierzyńskim. Pomimo absor-
bujących zajęć przy małym synku, pasja pływania jest na 

tyle silna, że policjantka cały czas startuje w różnych zawodach 
policyjnych w pływaniu odbywających się w kraju.

I tak, 17 marca br. w VI Mistrzostwach Policji w Pływaniu  
- Lublin 2018 im. podinspektor Małgorzaty Bigos, młoda mama 
wywalczyła pierwsze miejsce w kategorii Open na dystansie 50 
metrów stylem motylkowym oraz drugie miejsce w kategorii 
Open na dystansie 50 metrów stylem dowolnym.

Trzy miesiące później 29 czerwca br. w Ogólnopolskich Zawo-
dach Pływackich Służb Mundurowych im. kom. Wacława Lejko  
w Warszawie o Puchar Komendanta Głównego Policji, zajęła 
dwa pierwsze miejsca i jedno drugie miejsce stylu dowolnym, 
motylkowym oraz grzbietowym na dystansie 50 metrów.

Podziwiamy zamiłowanie naszej policjantki, cieszymy się z jej 
wyników i jesteśmy przekonani, że swoją pasją „zarazi” wkrótce 
swojego synka. g

Policjantka, matka, mistrzyni w pływaniu

Sierżant Katarzyna Kowalczyk zawsze zdobywa dla swej jednostki medale i puchary w pływaniu. Nie przeszkadza jej  
w tym nawet przerwa związana z urodzeniem dziecka. – Bez pływania i Juleczka życie byłoby zbyt monotonne – mówi 
Kasia, pokazując swoje zdobyte w czerwcu medale.

ASP. SZTAB. KINGA CZERWIŃSKA

CEPOL Webinar pn. „Sztuczna inteligencja 
w procesie egzekwowania prawa”

Kiedyś z terminem „sztuczna inteligencja” (ang. Artificial Inteligence - A.I.) spotykaliśmy się tylko w filmach rodem z Holly-
wood, nie mając zielonego pojęcia o tym, że coraz bardziej dotyczy to naszego dnia codziennego.  Dziś sztuczna inteligencja 
jest na porządku dziennym i dotyka wielu obszarów. Jest to technologia podwójnego wykorzystania, bo można używać jej  
w sposób pozytywny, jak i niestety negatywny. Poruszając się w cyberprzestrzeni można zarówno stać się bohaterem używa-
jąc jej, ale też paść ofiarą podczas przeróżnych cyberataków.

KARINA POHOSKA
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NADUŻYCIE A.I. PRZEZ CYBERPRZESTĘPCÓW
Wprowadzanie przez cyberprzestępców coraz to nowszych in-
nowacji postępuje szybciej niż systemy ochronne mogą nadążyć.  
O większości ataków opartych na uczeniu maszynowym możemy 
nawet nie mieć pojęcia, ale niektóre techniki już są pozyskiwane 
przez grupy przestępcze. 

Tworzenie złośliwego oprogramowania przez cyberprzestęp-
ców jest w większości procesem manualnym. Piszą skrypty, aby 
tworzyć wirusy komputerowe, trojany i inne narzędzia wspoma-
gające ich dystrybucję oraz wykonanie. Pewni badacze ujawnili, jak 
łatwo można zbudować sieć opartą na algorytmie, aby wygenero-
wać przykłady złośliwego oprogramowania, które byłoby w stanie 
obejść systemy bazujące na uczeniu maszynowym. 

Wszyscy doskonale znamy metodę oszustwa zwaną phishing, 
w której przestępca podszywa się pod kogoś innego, w celu wyłu-
dzenia ważnych informacji np. danych logowania czy szczegółów 
dotyczących kart kredytowych. Czasem również nakłania kogoś 
do konkretnych działań. Postęp w tej kwestii zaszedł tak daleko, 
że wiadomości e-mail o zabarwieniu phishingowym mogą stać się 
jeszcze bardziej wyrafinowane i wiarygodne. 

SZTUCZNA INTELIGENCJA A PROFILAKTYKA
Dostarczyciele zabezpieczeń wykorzystują rozwiązania sztucznej 
inteligencji do pozyskiwania informacji o trendach i anomaliach  
w ogromnych woluminach danych. Dzięki temu zarówno spam, jak  
i maile zawierające elementy phishingu, mogą być łatwo zidenty-
fikowane.  

Już niebawem systemy zabezpieczeń oparte na sztucznej inte-
ligencji będą mogły być w dużej mierze świadome proaktywnego 
rozpoznawania i odpierania cyberataków. System IBM o nazwie 
„Watson for Cyber Security” potrafi również wykalkulować, jak 
groźne jest widmo zagrożeń cyberataków w każdym momencie. 

Ludzkie oko nie posiada zdolności zauważenia skompliko-
wanych cyberataków. Sztuczna inteligencja może być używana 
automatycznie do wygenerowania behawioralnych białych list 
„normalnej” aktywności, aby pomóc zidentyfikować podejrzane 
schematy zachowań i automatycznie zidentyfikować i zaalarmo-
wać o potencjalnych zagrożeniach i naruszeniach. 

REWOLUCJA I CO DALEJ
Uczenie maszynowe i A.I. prawdopodobnie zrewolucjonizują 
wszystko co jest nam znane. I niezależnie od pewnych limitów, 
niebawem zatrze się granica między byciem maszyną, a byciem 
żywą istotą, rewolucjonizując tym samym ludzką egzystencję.  
To normalne, że oczekujemy również tego, że sztuczna inteligencja 
odmieni także cyberprzestępczość. Pytanie tylko na czyją korzyść…

Jednakże, nawet jeśli stało się możliwym dla komputerowych 
przestępców, aby zarówno więcej, jak i dokładniej, naśladowali 
ludzkie zachowanie i kradli dane, A.I. także udowodniła najbardziej 
niezawodne rozwiązanie do zablokowania takiego zachowania. 
Duże firmy, takie jak Microsoft, już zaczęły rozwijać zaawansowane 
algorytmy w celu umocnienia ich mechanizmów obronnych, aby 
być mniej wrażliwymi na ataki złośliwego lub szantażującego opro-
gramowania. 

Obecnie jest wiele wyzwań konfrontujących zaangażowa-
nie systemów A.I. w przestępczość. Warte są one wysiłku, aby 
sztuczną inteligencję włączać również, a może i przede wszystkim,  
w działania prewencyjne i kontrolne przeciwko wszelkim rodzajom 
przestępczości.

Naturą przestępczości, także tej terrorystycznej, jest ciągłe 
ewoluowanie, aby każdego dnia być na coraz to wyższym stopniu 
rozwoju i teoretycznie, samo ludzkie zaangażowanie nie jest już 
wystarczające, aby mierzyć się z takimi problemami. W tym kon-
tekście warto jednak podkreślić, że A.I. nie zastąpi ludzi, ale ich 
uzupełni.

ŚWIADOMOŚĆ CYBERZAGROŻEŃ
Systemy A.I. są bardzo szybkie, dokładne i niestety nie słabną. Wła-
śnie ze względu na te cechy organy ścigania będą chciały ją wyko-
rzystać. Wygląda na to, że sztuczna inteligencja stanie się jeszcze 
bardziej  znacząca w egzekwowaniu prawa i profilaktyce przeciwko 
przestępczości.

Niestety, aby uchronić się przed różnego rodzaju cyberatakami, 
sama technologia nie wystarczy. Stale trzeba edukować zarówno 
siebie, jak i innych. Zapomnijmy o bezmyślnym klikaniu w co po-
padnie albo przesyłanie dalej zwykłego spamu, bo nie dość, że ko-
muś narobimy problemów, to i sobie możemy. g
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Postępowanie z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną - część II

21 i 26 czerwca z inicjatywy Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka odbyło 
się szkolenie dotyczące postępowania z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w trakcie wykonywania czynności 
służbowych. W zajęciach prowadzonych przez prof. nadzw. dr. hab. n. med. Jerzego Kotowicza z Akademickiego Centrum 
Medycznego w Warszawie, Prezesa  Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie wzięło udział ponad 200 
policjantów prewencji, ruchu drogowego, policyjni negocjatorzy, funkcjonariusze SPAP i ZAP oraz psychologowie.

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Uczestnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać ważnych 
informacji na temat chorób wynikających z zaburzeń  
i dysfunkcji mózgu, które dotykają część społeczeń-
stwa, obejrzeć filmy edukacyjne poświęcone poszcze-

gólnym stadiom choroby Alzheimera, ale również dyskutować  
o kierunku postępowania z osobami wymagającymi szczegól-
nego traktowania z profesorem oraz Dyrektor Przychodni ACM 
Katarzyną Dawidziuk.

Policjanci wielokrotnie spotykają się podczas wykonywa-
nych czynności z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 
Wiedza, jak w takich sytuacjach reagować i kiedy zwrócić się  
o pomoc medyczną jest niezwykle istotna nie tylko w służbie, ale 
może okazać się niezwykle użyteczna także w życiu prywatnym. 

Zainteresowani tymi zagadnieniami, w szczególności sposo-
bem postępowania z osobami z niepełnosprawnością intelektu-
alną więcej informacji znajdą także w Raporcie przygotowanym 
przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw 
Ochrony Praw Człowieka, przesłanym w czerwcu do wszystkich 
jednostek.

PADACZKA
1% populacji światowej choruje na padaczkę, to 400 tys. cho-
rych. Najczęściej występuje u dzieci w wieku przedszkolnym  
i osób starszych. Z badań wynika, że około 8% ludzi w ciągu ży-
cia ma pojedynczy lub przygodny napad padaczkowy. O choro-
bie możemy mówić jednak dopiero po drugim napadzie (w 40-
50% przypadków po pierwszym ataku kolejny się nie pojawia, to 
oznacza, że nie mamy do czynienia z przewlekłą chorobą).

Pamiętać też trzeba, że padaczką nie jest napad w następ-
stwie nagłego niedotlenienia mózgu, zatrucia lub nieprawidło-
wości ustrojowych. Drgawki występujące np. w czasie trwania 
zapalenia opon mózgowych nie są równoznaczne z padaczką. 

W przypadku napadu chory zawsze wymaga odpowiedniego 
podejścia. Należy więc: 

• usunąć twarde przedmioty z otoczenia,
• podłożyć coś miękkiego pod głowę,
• rozluźnić ubranie w okolicy szyi, paska (zapewnić dostęp po-

wietrza),
• nie ograniczać ruchów chorego podczas napadu,
• nie wkładać do ust żadnych przedmiotów, ale można próbo-

wać usunąć z ust resztki pokarmu,
• po ustąpieniu drgawek ułożyć na boku z odchyloną głową,
• po odzyskaniu przytomności nawiązać kontakt z chorym 

(może być zdezorientowany, senny),
• powiadomić jego rodzinę lub bliskich,
• jeśli chory nie odzyska przytomności i napad trwa powyżej 

5 minut lub występuje kolejny napad – konieczne wezwać 
pogotowie, 

• w przypadku napadu częściowego chory może być agresyw-
ny, może zachowywać się nieprzyzwoicie, sprawiać wraże-

nie osoby po środkach psychoaktywnych. Gdy zaburzenia 
nie ustąpią po 15 minutach, także należy wezwać pogoto-
wie.

Jak uniknąć napadów? Istnieje kilka czynników, które je prowo-
kują. Są to:

• nieregularny tryb życia, a w szczególności niedobór snu,
• spożywanie alkoholu,
• niektóre choroby infekcyjne (dotyczy głównie dzieci),
• podwyższona aktywność umysłowa lub fizyczna.

Około 7% napadów padaczki to napady odruchowe, w których 
istnieje czynnik wywołujący napady. Najczęstszy z nich to napad 
fotogenny. Czynnikiem wywołującym jest wtedy przerywany bo-
dziec świetlny. Źródłem może być ekran telewizora, monitora, 
światła dyskoteki… Aby go uniknąć, należy włączać odbiornik 
przy pomocy pilota, nie patrząc na ekran, unikać dyskotek, ogra-
niczyć prace przy komputerze, nie oglądać telewizji w zupełnie 
ciemnym pokoju. 

OMDLENIA
Następują np. gdy pacjent ma spadek ciśnienia krwi czy zabu-
rzenie rytmu serca. Są też osoby, które mają tzw. ortostatyczne 
omdlenia. Taka nagła zmiana pozycji ciała może dotyczyć za-
równo osób starszych, jak młodych. Może też nastąpić omdle-
nie na skutek kaszlu lub śmiechu oraz omdlenia psychogenne 
(ich źródło ma podłoże psychiczne). Zazwyczaj są one krótko-
trwałe. Specjalną formą jest delirium. Policjanci nieraz mają do 
czynienia, szczególnie podczas służby w terenie, z przewlekłymi 
alkoholikami w stanie deliryjnym. Osoba taka nie ma kontaktu  
z otoczeniem, drżą jej ręce, jest drażliwa na dotyk, niespokojna, 
pobudzona. W takiej sytuacji należy wezwać pogotowie. 4
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INNE ZABURZENIA RUCHOWE
Zaburzenia ruchowe, dość łagodne, głównie u dzieci to także 
choroba tików (tzw. zespół Tourette”a). Z wiekiem mija, ale może 
taki tik ze skurczem twarzy pojawić się u starszych, np. z wokali-
zacją (tik połączony z krzykiem). 

Innym zaburzeniem jest parasomnia, czyli specyficzne zacho-
wanie podczas snu. Kiedyś określano to mianem lunatyzmu, czy-
li w nocy śpiący wykonuje nagłe niespokojne ruchy ciała, wstaje, 
przechadza się. 

Chorobą zwyrodnieniową mózgu, w której głównymi obja-
wami jest drżenie i sztywność ciała jest choroba Parkinsona. Nie-
leczona prowadzi dość szybko do pochylonej sylwetki. Współ-
czesna medycyna ma na szczęście leki, które łagodzą te objawy, 
szczególnie na początku są bardzo skuteczne. Już dziś prowadzi 
się eksperymenty wstrzykiwania komórek macierzystych do mó-
zgu, w przyszłości więc prawdopodobnie będzie można uzupeł-
niać przez komórki macierzyste te neurony, które zanikły z po-
wodu choroby.

Dystonie (uogólnione, połowiczne, ogniskowe) to z kolei cho-
roba związana z uszkodzeniami jądra podstawy mózgu. To zabu-
rzenia ruchowe, niezależne od woli człowieka. To: mimowolne 
ruchy skręcające, wykręcające, nieraz kręcz karku, tułowia, nie-
naturalna postawa i nieprawidłowe napięci mięśni. Chorzy rzad-
ko kiedy wychodzą wówczas z domu, nie chcą po prostu kon-
frontować się z otoczeniem. 

Znanymi zaburzenia ruchowymi są także: tzw. zespół niespo-
kojnych nóg (nieodparty przymus poruszania nogami, mrowie-
nie i drętwienie nóg - trudne do opisania odczucia, które poja-
wiają się zwykle podczas snu, a ustępują podczas ruchu. Cierpi 
na nie około 10 proc. ludzi, często jest przyczyną bezsenności) 
oraz tężyczka (bolesne skurcze lub drżenie mięśni, nieprzyjemne 
mrowienia, zwane parastezjami, wystąpienie tężyczki związane 
jest ze zwiększoną szybkością przekazywania sygnałów pomię-
dzy nerwami a mięśniami, tzw. nadmierną pobudliwością ner-
wowo-mięśniową, na skutek obniżonego poziomu wapnia lub 
częściej magnezu, cierpi na nią 2% populacji na świecie).

BÓL GŁOWY 
Może być samoistny lub objawowy. Ten ostatni jest dużo groź-
niejszy, bo może być sygnałem jakiejś choroby, np. guza mózgu 
lub innego jego uszkodzenia. Specyficzną formą bólu głowy jest 
migrena. Zaczyna się od skurczu naczyniowego, błysków świetl-
nych, może też występować wówczas drętwienie połowiczne czy 
niedowład przemijający. Następnie migrena przechodzi w fazę 
rozszerzenia i wtedy właśnie następuje silny ból głowy, nudno-
ści, wymioty. Na szczęście są dziś na rynku leki, które hamują 
napady migrenowe. Ból migrenowy trwający nawet dobę może 
zupełnie unieruchomić taką osobę. 

Jeśli wystąpi po raz pierwszy w życiu, jest szczególnie niebez-
pieczne dla osób starszych. Może to być początek udaru. Zaalar-
mować powinny nas również sytuacje, gdy mamy do czynienia  
z nasileniem, narastaniem, zmianą charakteru bólu, bólem gło-
wy połączonym z gorączką, wysypką, sztywnością karku, bólem 
po wysiłku, gdy mamy objawy neurologiczne, zaburzenia świa-
domości, zachowania, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego czy ból 
głowy występuje u pacjenta z nowotworem lub HIV. Tylko pilna 
diagnostyka przeprowadzona w szpitalu pozwoli ocenić, na ile 
jest to niebezpieczna sytuacja i jak szybko potrzebna jest pomoc.

UDAR MÓZGU - KAŻDA MINUTA MA ZNACZENIE
To trzecia przyczyna zgonów, a pierwsza inwalidztwa wśród 
osób starszych. Według statystyk 1/3 osób umiera, 1/3 wycho-
dzi bez szwanku, a 1/3 wymaga opieki i rehabilitacji. Najczęściej 
(80%) jest to udar niedokrwienny, czyli zakrzep, zator. Potocznie 

nazywany wylew jest udarem krwotocznym (15%).  Z udarem 
mózgu może wiązać się nie tylko inwalidztwo, ale również brak 
samodzielności, otępienie i depresja. Niestety liczba udarów 
będzie wzrastać, bo starzeje się społeczeństwo. Obecnie 50% 
zgonów następuje z przyczyn mózgowych (pierwsze dni), a 50%  
z powodu powikłań, tj.: zapalenie płuc, zawał serca i zaburzenia 
rytmu, infekcje dróg moczowych czy zakrzepy i zatory żylne.

Jego objawami mogą być: porażenie połowiczne, zaburzenia 
przytomności, zaburzenia wzrokowe, zaburzenia czucia, ból gło-
wy, zawroty głowy, dyzartia, dysfagia, wymioty, zespół Hornera, 
dwojenie, afazja, ataksja. Głównymi przyczynami są natomiast: 
cukrzyca, nadciśnienie i cholesterol, czyli miażdżyca. 

Jak optymalnie postępować w przypadku udaru? Ostry udar 
= stan nagły. Każdy pacjent powinien więc w ciągu 3 godzin trafić 
do szpitala i zostać zdiagnozowany oraz być leczony w ramach 
oddziału udarowego lub wydzielonej sali udarowej. Każda minu-
ta ma znaczenie. Z czasem mózg ulega coraz większemu uszko-
dzeniu. Powodzenie leczenia zależy więc od tego, jak szybko pa-
cjent trafi do szpitala, jak szybko wykonana zostanie tomografia 
komputerowa i przeprowadzona kwalifikacja do leczenia. 

W niektórych miastach Europy, np. Berlinie pacjenci już dziś 
mogą korzystać ze specjalistycznego ambulansu, który podjeż-
dża pod dom chorego. Pacjent znoszony jest do karetki. Po ba-
daniu tomografem i wykonaniu na miejscu badań krwi, jeśli oka-
zuje się, że ma udar niedokrwienny i nadaje się do trombolizy, 
od razu w ambulansie podawany jest lek. Być może w przyszłości 
również w naszym kraju dysponować będziemy takim sprzętem.

Póki co możemy opóźnić  zachorowanie poprzez: leczenie 
chorób towarzyszących: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, za-
burzeń rytmu serca, utrzymywanie aktywności intelektualnej, 
ustawiczne kształcenie, aktywność fizyczną, czyli długie space-
ry, marsze, bogate życie towarzyskie, aktywność społeczną oraz 
stosowanie diety śródziemnomorskiej (częste spożywanie ryb). 

ZABURZENIA POZNAWCZE
Występują głównie u osób starszych, objawiają się zaburzenia-
mi pamięci, szczególnie tej świeżej oraz zaburzeniami zachowa-
nia. W przypadku choroby Alzheimera to tak, jakby ktoś gumką 
wymazywał mózg. Złośliwe białka odkładają się w nim i niszczą 
neurony. Choroba zaczyna się jednak znacznie wcześniej niż po-
jawiają się jej objawy, nieraz 15-20 lat wcześniej. Ten proces nie 
może być zahamowany, można go jednak opóźnić. Nieraz z cho-
robą wiąże się nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia rytmu 
serca czy niedoczynność tarczycy. To trzeba leczyć. 

Przy diagnozie takich pacjentów stosuje się bardzo czuły 
„test zegara”, który od razu pozwala wykryć, czy ktoś ma pro-
blemy otępienne. Pacjent ma na kartce papieru narysować ze-
gar z cyframi i wskazówkami zgodnie z wskazaną mu godziną. 
Jeśli proces choroby postępuje, chory ma problem z właściwym 
ustawieniem cyferblatu, poszczególnych cyfr i wskazówek. W ta-
kiej sytuacji konieczne są jak najszybsze badania u neurologa lub 
psychiatry, by natychmiast rozpocząć leczenie. W początkowym 
stadium może ono pomóc, później żadne leki poza tymi, które 
hamują jednoaktywność czy pobudzenie, nie są skuteczne. 

Ważne jest więc utrzymanie sprawności intelektualnej i usta-
wiczne kształcenie. Z badań wynika, że choroba mniej dotyka 
osoby z wyższym wykształceniem, aktywne fizycznie (zaleca się 
spacery - co najmniej 10 km tygodniowo), czynne społecznie. 
Warto więc zadbać o stały ruch i poświęcić czas na naukę, np. 
kolejnego języka obcego lub gry na instrumencie. Poszerzenie 
rezerwy poznawczej, bogate życie towarzyskie, hobby, spacery, 
marsze - to najlepsze działania, by proces uszkodzenia mózgu 
spowolnić. 4
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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.)

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z WÓZKA LUB NIEPEŁNOSPRAWNE  
RUCHOWO
OSOBY KORZYSTAJĄCE Z WÓZKA mogą mieć różne stopnie 
niepełnosprawności i zróżnicowane możliwości. Niektóre oso-
by używają do poruszania się ramion i dłoni, inne mogą wstać  
z wózka i przejść krótki dystans same.

• Osoby korzystające z wózka są ludźmi a nie sprzętami. Nie 
pochylaj się nad osobą w wózku żeby uścisnąć komuś dłoń 
ani nie proś takiej osoby, aby trzymała płaszcze. W żadnym 
razie nie powinno się stawiać drinka na pulpicie przymoco-
wanym do czyjegoś wózka.

• Nie pchaj, ani nie dotykaj czyjegoś wózka, gdyż stanowi on 
część przestrzeni osobistej tej osoby. Jeżeli rzucisz się komuś 
do pomocy w zjechaniu z krawężnika, może się zdarzyć, że 
wypadnie on z wózka. Elementy wózka mogą się urwać, je-
żeli podniesiesz go za rączki lub podnóżek.

• Podjazdy i drzwi dostępne dla osób niepełnosprawnych 
powinny być w twoim budynku zawsze otwarte i wolne od 
wszelkich przeszkód.

• Pamiętaj, że osoby korzystające z wózka nie mogą wszędzie 
dosięgnąć. Staraj się umieścić jak najwięcej przedmiotów  
w zasięgu ich rąk, upewnij się, że na drodze do półek i wie-

szaków nie ma żadnych przeszkód. Rozmawiając z osobą 
korzystającą z wózka weź krzesło i usiądź na jej poziomie. 
Jeżeli nie jest to możliwe, stań w niewielkiej odległości, żeby 
nie musiała ona nadwyrężać szyi, aby nawiązać z tobą kon-
takt wzrokowy.

• Jeżeli kasa (okienko) w miejscu twojej działalności jest zbyt 
wysoka, żeby osoba korzystająca z wózka mogła cię widzieć 
ponad nią, wyjdź zza kasy, żeby ją obsłużyć. Jeżeli wiąże się 
to z wypełnianiem formularzy lub składaniem podpisu, miej 
pod ręką podkładkę do pisania.

• Jeżeli w budynku, w którym mieści się twoja firma, jest kilka 
alternatywnych dróg, umieść dla osób korzystających z wóz-
ka drogowskazy, aby łatwo mogły znaleźć najlepszą z nich. 
Osoby poruszające się przy pomocy laski lub kul również 
bądź chciały skorzystać z najdogodniejszej drogi, lecz nie-
kiedy schody są dla nich łatwiejsze do pokonania niż pod-
jazd. Dopilnuj, aby recepcjonistki i ochroniarze byli w stanie 
skierować te osoby na najlepszą dla nich drogę w budynku.

• Jeżeli najbliższa toaleta publiczna nie jest dostosowana dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych lub znajduje się na pię-
trze, które jest dla nich niedostępne, pozwól osobie na wóz-
ku skorzystać z toalety prywatnej albo służbowej. 4

STWARDNIENIE ROZSIANE - NAJWAŻNIEJSZA WCZESNA DIA-
GNOZA

Choroba dotyczy ludzi młodych, szczególnie kobiet, rzadziej 
dzieci. Średni wiek zachorowania określa się na 30 lat. W Polsce 
mamy około 50 tys. chorych (na świecie około 3 mln chorych, 
w Europie 500 tys.). Niewielka wiedza o chorobie w społeczeń-
stwie powoduje, że często przechodnie widząc taką osobę na 
ulicy, traktują ją jak pijanego, bo ma zachwiany krok, zatacza się. 
Chory na SM (łac. sclerosis multiplex) inaczej jednak nie może 
się poruszać, ma bowiem zachwianą dysfunkcję układu nerwo-
wego. 

Niechęć pracodawców do zatrudniania ich, utrudniony do-
stęp do rehabilitacji (brak odrębnej procedury dla chorych na 
SM) powodował przed laty, że chorzy przechodzili na rentę po 
2-3 latach choroby. To było dla nich najgorsze rozwiązanie. Chory 
powinien jak najdłużej pracować, być aktywny, To ważne i dla 
niego i dla społeczeństwa.

Niestety nie znamy przyczyny tej choroby. Na początku jest 
proces zapalny, który można wyciszać lekami, później demieli-
nizacja, a następnie zanik neuronów i to już jest proces nieod-
wracalny. Rezonans magnetyczny najlepiej pokazuje wszystkie 
te zmiany. Choroba może zacząć się od zapalenia nerwu wzro-
kowego, szczególnie koloru czerwonego. Mogą też pojawić się 
zawroty głowy, zaburzenia równowagi, czy niedowłady (np. 
przedmioty wypadają z rąk). Najczęściej choroba występuje rzu-
tami, po których są zwolnienia, czyli remisje. Nieraz może stale 
postępować. Obecnie mamy 15 leków, które można stosować 
przy leczeniu SM w różnych fazach choroby. 

Jakie są czynniki korzystne podczas leczenia SM? Z pewno-

ścią bardzo potrzebne jest słońce (bez przegrzewania chorego), 
ruch, wysiłek fizyczny. Bardzo dobrze działa joga. Nie wolno za-
pomnieć o rehabilitacji, np. fizykoterapii, muzykoterapii, zaleca-
ne są gry zręcznościowe. Czynnikiem korzystnym jest też kawa, 
aspiryna i suplementacja witaminy D3 (Polacy mają jej bardzo 
duży niedobór - powinno się więc brać od 2 do 4 tys. jednostek 
dziennie), Z kolei czynnikiem szkodliwych są papierosy i sól.

NAJWAŻNIEJSZY CODZIENNY RUCH
Stan zdrowia zależy od stylu życia, czynników genetycznych  
i opieki zdrowotnej. Co więc powinniśmy robić, by przeżyć  
w dobrym zdrowiu do późniejszego wieku? Zgodnie z piramidą 
zdrowego życia najważniejszy jest codzienny ruch, spożywanie 
warzyw i owoców w proporcjach 3:1,  picie co najmniej 1,5 l 
wody dziennie, spożywanie produktów zbożowych, zwłaszcza 
pełnoziarnistych, nabiału mięsa w ograniczonej ilości, ryb, jaj, 
także roślin strączkowych, olejów i orzechów zamiast tłuszczów 
zwierzęcych oraz używanie ziół zamiast soli. 

Choroba Alzheimera, Parkinsona, padaczka, udar mózgu, 
stwardnienie rozsiane to tylko część chorób, z którymi możemy 
mieć na co dzień do czynienia, zarówno w służbie, jak i poza nią. 
Aby profesjonalnie i z empatią zajmować się osobą z niepełno-
sprawnością intelektualną warto umieć rozpoznać, z jaką choro-
bą mamy do czynienia, jak w takich sytuacjach reagować i kiedy 
potrzebna jest pilna pomoc medyczna. Okazanie szacunku, zro-
zumienia i poszanowanie godności ludzkiej takiej osoby jest nie 
tylko naszym obowiązkiem, ale i prawem chorego.g
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• Osoby poruszające się przy pomocy laski lub kul potrzebu-
ją ramion, aby utrzymywać równowagę, więc nigdy ich za 
nie nie chwytaj. Osoby mające trudności z poruszaniem się 
opierają się czasem o drzwi, aby je otworzyć. Otwieranie im 
drzwi zza ich pleców lub otwieranie ich znienacka może spo-
wodować ich upadek. Nawet popychanie lub wypychanie 
wózka może przerodzić się w problem, więc zanim zaoferu-
jesz swoją pomoc, zawsze zapytaj, w jaki sposób to zrobić.

• Jeśli oferujesz osobie mającej trudności z poruszaniem się 
miejsce siedzące, pamiętaj, że niektórym osobom może być 
łatwiej skorzystać z siedzenia z podłokietnikami lub z wyż-
szym siedziskiem.

• Dużym problemem, z jakim muszą zmagać się osoby mające 
trudności z poruszaniem się, są upadki. Pamiętaj, aby za-
wsze umieszczać odpowiednią ilość znaków ostrzegawczych 
na mokrych podłogach, a kiedy pada deszcz lub śnieg wyłóż 
wycieraczki, żeby podłogi pozostały suche (dopilnuj jednak, 
żeby nie było ich za dużo, gdy mogłoby to utrudniać poru-
szanie się osobom korzystającym z wózka).

• Osoby, które na pierwszy rzut oka nie mają problemów  

z poruszaniem się, również mogą mieć pewne szczególne 
potrzeby w tej kwestii. Na przykład osoby ze schorzeniami 
układu oddechowego lub krążenia mogą nie być w stanie 
pokonywać długich dystansów pieszo lub też szybko cho-
dzić. Pamiętaj, że w muzeum, hotelu lub markecie powinna 
znajdować się wystarczająca ilość ławek, na których osoby 
takie mogłyby odpocząć.

• Niektóre osoby nie mogą w pełni poruszać swoimi dłońmi, 
nadgarstkami czy ramionami. Bądź przygotowany na to, aby 
udzielić im pomocy przy sięganiu, chwytaniu i podnoszeniu 
przedmiotów, otwieraniu drzwi i gablot czy obsługiwaniu 
automatów i innego sprzętu. g
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