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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
W minionym miesiącu nie zabrakło spor-
towej rywalizacji wśród policjantów. Tra-
dycją jest już, że po wakacjach odby-
wa się finał Ogólnopolskiego Konkursu 
„Policjant Ruchu Drogowego”. Tym razem  
w rozgrywanych w Małopolsce zawodach 
bezkonkurencyjny okazał się nasz policjant  
z Wydziału Ruchu Drogowego KSP mł. asp. 
Marcin Sulik. Ale to nie jedyny sukces sto-
łecznych policjantów na tych zawodach. 
Otóż w klasyfikacji drużynowej załoga  
w składzie: mł. asp. Marcin Sulik i mł. asp. Konrad Szpak zajęła pierwsze 
miejsce wśród 36 zawodników z 17 garnizonów startujących w ogólno-
polskim finale. Relacja na ten temat w artykule Kariny Pohoskiej. 

Z kolei z materiału Eweliny Kucharskiej dowiesz się, Droga Czytel-
niczko, Drogi Czytelniku, jaki był wynik meczu pomiędzy naszym moko-
towskim policjantem a znanym polskim tenisistą Łukaszem Kubotem. 
Funkcjonariusz od 5 roku życia gra na kortach. Na koncie ma wiele suk-
cesów. Ostatnim jest zwycięstwo w prestiżowym turnieju Warsaw Cup 
by Lexus. 

Na koniec wspomnę o jeszcze jednym sukcesie, tym razem stołecz-
nych policjantek. Sierż. sztab. Katarzyna Wieczorek i sierż. sztab. Be-
ata Denis z Sekcji Konnej i Przewodników Psów Służbowych Wydziału 
Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji wygrały kon-
kurencję par patrolowych podczas III Międzynarodowych Zawodów 
Patroli Konnych we Wrocławiu.

Zachęcam więc do lektury bieżącego numeru miesięcznika.

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska
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Dużo krwi  
dla małej Marysi

Podczas wrześniowej zbiórki krwi dla Marysi Nosow-
skiej, małej pacjentki Dziecięcego Szpitala Klinicz-
nego w Warszawie, po kilku godzinach akcji, udało 

się zebrać ponad 21 litrów krwi. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy stawili się w krwiobusie przed Komen-
dą Stołeczną Policji. A niezawodnemu zespołowi obsłu-
gującemu naszą akcję krwiodawstwa, dziękujemy za pro-
fesjonalizm i mnóstwo uśmiechu.

Na stronie internetowej oraz intranetowej KSP znajdą 
Państwo podstronę poświęconą naszemu stołecznemu 
klubowi krwiodawców. Zachęcamy, aby włączyć się w tą 
cenną inicjatywę.

Przypomnijmy, że dawcą krwi może zostać osoba, 
która nie ma żadnych dyskwalifikujących jej chorób, 
mieszcząca się w określonej grupie wiekowej i wagowej 
czyli między 18 a 65 rokiem życia, ważąca nie mniej niż 
50 kg. g

Zawsze przykro jest słyszeć, że ktoś potrzebuje krwi, żeby móc 
przeżyć. Tym bardziej serce się kraje, gdy chodzi o życie bez-
bronnego dziecka. Choroby dopadają każdego bez względu na 
wiek. Dobrze jednak, że są krwiodawcy, którzy znowu wyszli 
naprzeciw kolejnemu wyzwaniu i podzielili się tym, co najcen-
niejsze.

Najbliższe akcje honorowego oddawania krwi odbędą 
się 9 listopada przed KSP oraz 29 listopada przed KGP.



O mł. asp. Marcinie Suliku wielokrotnie pisaliśmy na ła-
mach Stołecznego Magazynu Policyjnego. Nie sposób 
bowiem przejść obojętnie obok jego dokonań. Tak 
było i tym razem. Policjant warszawskiej „drogówki” 

XXXI edycji  Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogo-
wego” był nie do pokonania.

Przez cztery dni, najlepsi z najlepszych, wyłonieni wcześniej 
ze swoich garnizonów, stawali w szranki z kolegami po fachu. Fi-
nał konkursu składał się z 6 konkurencji:

• K-1 – test ze znajomości przepisów, w szczególności ustaw: 
np. prawo o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego 
itd.;

• K-2 – strzelanie z broni służbowej z dobiegiem;
• K-3 – kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu;
• K-4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym;
• K-5 – jazda sprawnościowa samochodem osobowym po 

wyznaczonym torze oraz przebiegnięcie wyznaczonego od-
cinka;

• K-6 – sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania 
pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych  
(w tej dyscyplinie bezapelacyjnie zwyciężył mł.asp. Marcin 
Sulik z KSP).

Podczas wywiadu udzielonego jednej z polskich stacji radiowych 
mł. asp. Marcin Sulik powiedział, że w tym konkursie uczest-
niczy już od 3 lat i zauważył, że poziom policjantów bioracych  
w nim udział jest naprawdę coraz wyższy i trudniej jest zająć 
czołowe miejsca. Do swojej ulubionej i zarazem najtrudniejszej 
dla niego konkurencji zaliczył jazdę sprawnościową motocyklem. 

Konkurencja ta jest bardzo wymagająca ze względu na zmienia-
jący się jej tor, który, jak przyznał, z roku na rok jest coraz trud-
niejszy. 

W Wydziale Ruchu Drogowego jest wielu znakomitych po-
licjantów, a wśród nich na pewno mł. asp. Konrad Szpak, któ-
ry w konkursie, wraz z mł. asp. Marcinem Sulikiem, wywalczył 
pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Łatwo nie było, ale 
na pewno warto było powalczyć. – Bardzo przyjemnie jest być 
najlepszym w Polsce – powiedział mł. asp. Marcin Sulik.

Obu policjantom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki, 
aby w kolejnych konkursach również stawali na najwyższym po-
dium.  g
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Duma stołecznej „drogówki”

Przez 4 dni o tytuł najlepszego Policjanta Ruchu Drogowego rywalizowało 36 zawodników z 17 garnizonów Policji oraz 
z Żandarmerii Wojskowej. Do pokonania było 6 konkurencji. Najlepszym z najlepszych okazał się mł. asp. Marcin Sulik  
z KSP, który również zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej wraz z kolegą z Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Stołecznej Policji mł. asp. Konradem Szpakiem. 

KARINA POHOSKA
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Przypomnijmy, jednostki organizacyjne stołecznej ko-
mendy - do 7 września - przeprowadzały I etap konkur-
su „Priorytety w służbie dzielnicowego”. Przedsięwzięcie 
było realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bli-

żej nas” i miało na celu promowanie tych mundurowych, którzy 
sumiennie i profesjonalnie służą społeczności lokalnej oraz są 
najbardziej kreatywni. Ideą konkursu było również podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych i rozbudzanie inicjatywy własnej dziel-
nicowych oraz wzmacnianie bliskiej współpracy Policji z miesz-
kańcami, bowiem aktywacja społeczności lokalnej w znaczący 
sposób może przyczynić się do zwalczania przestępczości i anty-
społecznych zachowań.

Zgodnie z regulaminem konkursu w komendach rejonowych 
i powiatowych zostały powołane komisje, które podczas I etapu 
wyłoniły spośród uczestników jednego, bądź dwóch (w zależno-
ści od stanu etatowego) najlepszych dzielnicowych. Zwycięzcy 
reprezentowali macierzyste jednostki podczas finału, który od-
był się w komendzie stołecznej 24 i 25 września br. Wówczas 
stanęło w szranki 22 laureatów rozgrywek rejonowych. Każdy 
z uczestników zaprezentował stołecznej komisji, w skład której 
weszli naczelnicy i przedstawiciele wydziałów prewencji z garni-
zonu warszawskiego, materiał multimedialny oraz odpowiedział 
na losowo wybrane przez siebie pytanie z zakresu zadań dziel-
nicowego.

Najwyżej oceniona została mł. asp. Małgorzata Nowak  
z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Drugie miejsce za-
jął sierż. sztab. Rafał Rutkowski z Komendy Powiatowej Policji  
w Mińsku Mazowieckim, natomiast trzecie wywalczył sierż. 
sztab. Kamil Osik z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się profesjonalizmem 
oraz gruntowną znajomością zagadnień wchodzących w zakres 
pracy dzielnicowego, która jest trudna i wiąże się z nieustanną 
gotowością do służby, a także wszechstronnością i zaangażowa-
niem.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. g

Najlepszy dzielnicowy wyłoniony

Policjanci pierwszego kontaktu, którzy uzyskali największą liczbę punktów podczas rywalizacji rejonowych spotkali się  
24 i 25 września br. w finale konkursu „Priorytety w służbie dzielnicowego”. Uczestnicy przedstawili komisji przygotowane 
przez siebie prezentacje multimedialne i odpowiedzieli na losowo wybrane pytanie. Najwięcej punktów zdobyła dzielnicowa 
z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie mł. asp. Małgorzata Nowak. Kolejne miejsca przypadły funkcjonariuszom  
z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim i Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

EWELINA KUCHARSKA
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W trakcie kongresu omówiono tematy dotyczące 
bezpieczeństwa motocyklistów w Polsce. Na pod-
stawie statystyk przedstawiono  przyczyny i skutki 
zdarzeń z udziałem motocyklistów. Podczas deba-

ty zgromadziło się kilka środowisk uczestników ruchu drogowe-
go m.in. użytkowników motocykli i samochodów, a także przed-
stawicieli administracji rządowej, samorządowej, mediów oraz 
służb działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wszyscy zainteresowani mogli również skorzystać z części 
wystawienniczej kongresu. Wzięły w niej udział służby zaangażo-
wane w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich 
drogach m.in. Policja, Główny Inspektorat Transportu Drogo-
wego, Żandarmeria Wojskowa, Państwowa Straż Pożarna, Straż 
Miejska m.st. Warszawy, przedstawiciel Biura Polityki Mobilno-
ści i Transportu Urzędu m. st. Warszawy oraz Pogotowie Ratun-

kowe.
Ponadto w trakcie spotkania odbyła się inscenizacja wy-

padku drogowego z udziałem motocyklisty zrealizowana przez 
kaskadera. Pokaz zorganizowany był na otwartej przestrzeni, 
dostępny dla publiczności. Na koniec uczczono pamięć motocy-
klistów, którzy zginęli w wypadkach.

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 1,2 mln motocykli.  
Z roku na rok przybywa motocykli i motorowerów na polskich 

drogach, tylko w ubiegłym roku zarejestrowanych zostało 109,3 
tys. kolejnych – nowych i używanych jednośladów.

W 2017 r. motocykliści uczestniczyli w 2 240 wypadkach dro-
gowych, w których zginęło 218 kierujących motocyklami i 13 ich 
pasażerów, a 1 825 motocyklistów i 207 pasażerów motocykli 
zostało rannych. g

I Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 

W dniu 22 września 2018 r. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komedy Stołecznej Policji, przedstawiciele Biura Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciel Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy 
wzięli udział w I Motocyklowym Kongresie Bezpieczeństwa, organizowanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, promującą bezpieczne zachowania na drodze.

ASP. SZTAB. MAŁGORZATA WERSOCKA
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Przedstawiciele mołdawskiej Policji podczas wizyty w KSP 
odwiedzili jedno z najważniejszych miejsc dla funkcjono-
wania całego stołecznego garnizonu. W Stołecznym Sta-

nowisku Kierowania zapoznali się z procedurami obowiązujący-
mi podczas zabezpieczenia różnego rodzaju imprez masowych  
w Warszawie, w tym imprez sportowych, systemem monitorin-
gu oraz pracą służb dyżurnych.

Podczas wizyty goście zainteresowani byli również pracą ope-
ratorów numerów alarmowych. Dowiedzieli się, że w KSP trwa 
obecnie proces zmiany obsługi numeru 997 i tak od 26 września 
2018 r. osoby dzwoniące ze stolicy pod ten numer zostaną au-
tomatycznie połączone z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Warszawie. Podobne przełączenia  - w październiku - nastąpią 
również w powiatach okołowarszawskich, z tym, że dzwoniący  
z tych rejonów zostaną połączeni z CPR w Radomiu.

Z dużym zainteresowaniem obejrzeli również Mobilne Cen-
trum Monitoringu. Zapoznali się z jego wyposażeniem i możli-
wościami technicznymi. 

Ważnym elementem wizyty w KSP było również omówienie 
zasad współpracy stołecznej Policji z innymi służbami odpowie-

dzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go w mieście oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. g

Delegacja z Mołdawii w KSP

26 września w Komendzie Stołecznej Policji gościliśmy delegację z Generalnego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii. 
5-osobowa grupa zapoznała się z funkcjonowaniem stołecznej jednostki dbającej o bezpieczeństwo w mieście. Poznała też 
specyfikę pracy w Stołecznym Stanowisku Kierowania.

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Zawody odbyły się na terenie wrocławskiego Toru Wyścigów 
Konnych Partynice. Na organizowany od trzech lat międzynaro-
dowy turniej przyjechały policyjne drużyny z Warszawy, Toma-

szowa Mazowieckiego, Poznania, Rzeszowa, zespoły Straży Miejskiej 
z Łodzi i Wrocławia oraz funkcjonariusze Miejskiej Policji z Pragi. 

Zawodnicy sprawdzali umiejętności współdziałania dwuoso-
bowego patrolu konnego podczas pokonywania przeszkód tereno-
wych, odbicia radiowozu oraz konwojowania osoby zatrzymanej. 
Druga część zawodów poświęcona była zweryfikowaniu indywidu-
alnych umiejętności zarówno konia, jak i jeźdźca.

Najlepszym jeźdźcem został Michał Zastawny z Referatu Patro-
li Konnych Straży Miejskiej Wrocławia. W konkurencji par patrolo-
wych wygrały Katarzyna Wieczorek i Beata Denis z Sekcji Konnej  
i Przewodników Psów Służbowych Wydziału Wywiadowczo Patrolo-
wego Komendy Stołecznej Policji.

Najlepszy w gonitwie służb mundurowych został Sławomir 
Sulgostowski z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Pamiątkowy grawerton ufundowany przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wręczył mu mł. insp. Ryszard 
Piotrowski - Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością. Najlep-

szemu patrolowi międzynarodowemu nagrodę wręczyli przedstawi-
ciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - podkom. Bartło-
miej Majchrzak i asp. sztab. Artur Klimczak. g

Puchar jest nasz

Sierż. sztab. Katarzyna Wieczorek i sierż. sztab. Beata Denis, policjantki z Sekcji Konnej i Przewodników Psów Służbowych 
Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji wygrały konkurencję par patrolowych podczas III Mię-
dzynarodowych Zawodów Patroli Konnych we Wrocławiu. Nagrody wręczyły im policjantki z Irlandii przebywające na 
Dolnym Śląsku w ramach międzynarodowej wymiany policjantów IPA.

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA
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W Białej Sali Komendy Stołecznej Policji w obecności 
kadry kierowniczej i rodzin młodych funkcjonariuszy 
odbyło się uroczyste ślubowanie. Adepci policyjnej 

służby wypowiedzieli słowa roty przed Konsytuacją Rzeczypo-
spolitej Polskiej i sztandarem stołecznej komendy. Następnie 51 
policjantów i 11 policjantek otrzymało z rąk I Zastępcy Komen-
danta Stołecznego Policji mł. insp. Tomasza Szymańskiego legi-
tymacje służbowe.

Zwracając się do młodych funkcjonariuszy komendant po-
wiedział: - jestem dumny, że mogę powitać Was w gronie poli-
cjantów. To że wybraliście zawód policjanta świadczy o Waszej 
odwadze i gotowości do niesienia pomocy. Zawód policjanta to 
wielkie wyzwanie, ale i ryzyko, za które niekiedy można ponieść 
najwyższą cenę. Najważniejszym zadaniem, jakie będziecie wy-
konywać jest ochrona i bezpieczeństwo obywateli. Najwyższą 
nagrodą będzie zaufanie społeczne. Gratuluję Wam podjęcia ta-
kiej decyzji i chciałbym, żebyście byli dumni z bycia policjantami.

Komendant zwrócił się również do rodzin ślubujących funk-
cjonariuszy, podziękował za przybycie i jednocześnie poprosił  
o wsparcie dla policjantów w trakcie pełnienia przez nich wyma-
gającej i trudnej służby.

Do nowo przyjętych policjantów słowa skierował także Ka-
pelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak, który 
przypomniał o licznych obowiązkach każdego policjanta. Zwrócił 
też uwagę na ogromną rolę, jaka spoczywa na młodych mundu-

rowych rozpoczynających dzisiaj służbę. Na koniec ks. Józef Ja-
chimczak  wręczył funkcjonariuszom obrazki z wizerunkiem św. 
Michała Archanioła – patrona Policji.

Ślubowanie to ważna chwila dla młodych policjantów. Ten 
szczególny moment został utrwalony wspólnym zdjęciem pa-
miątkowym. Były również gratulacje oraz życzenia od najbliż-
szych. Teraz przed adeptami półroczne szkolenie podstawowe, 
po którym rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach gar-
nizonu stołecznego. g
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Zakończył się egzamin policyjnych koni na drugi stopień ate-
stacji. Uzyskane przez nie do tej pory przeszkolenie pozwala-
ło na udział w patrolowaniu ulic miasta, terenów zielonych: 
parków i skwerów. Teraz po zdanym egzaminie i uzyskanym 

ateście wierzchowce wraz ze swoimi opiekunami będą mogły pełnić 
służbę przy zabezpieczaniu imprez masowych jak np. mecze, kon-
certy itp.

Egzamin trwał trzy dni. Zarówno funkcjonariusze, jak i konie mu-
sieli przed komisją atestacyjną wykonać szereg określonych zadań. 
Koń policyjny powinien charakteryzować się przede wszystkim du-
żym spokojem. Nie może nerwowo reagować na dym, ogień, odgło-
sy wystrzałów, ujadanie psów czy głośne zachowania tłumu. Dlatego 
też jeźdźcy i konie musieli zaprezentować wyjątkowe opanowanie, 
ale również umiejętność jazdy w szykach, w różnego rodzaju kon-
figuracjach. Dużą sztuką jest panowanie nad koniem w niecodzien-
nych dla niego warunkach – przy huku petard, w dymie, zarówno 
w grupie, jak i indywidualnie. Wszystkie konie pozytywnie przeszły 
atestację. g

Atestacja koni w KSP

24-26 września 2018 roku odbyła się atestacja koni policyjnych. W tym roku temu zadaniu podanych zostało 17 koni  
z ogniwa konnego sekcji konnej i przewodników psów służbowych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP. Konie zdały 
testy pozytywnie i teraz będą mogły pracować przy zabezpieczaniu imprez masowych.

PODKOM. JUSTYNA STOPIŃSKA

EWELINA KUCHARSKA

Nowi adepci w szeregach stołecznej Policji

62 policjantów złożyło przysięgę i odebrało z rąk I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji legitymacje służbowe.  
W uroczystości udział wzięli także najbliżsi nowo przyjętych funkcjonariuszy. Po półrocznym szkoleniu, młodzi policjanci 
rozpoczną służbę w szeregach stołecznej Policji.
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D owodem są liczne zatrzymania, także w czasie wolnym od 
służby np. na początku czerwca 2018 roku naczelnik z Ko-
mendy Rejonowej Policji Warszawa IV podkom. Rafał Dą-
bek, poza godzinami pracy, zatrzymał na gorącym uczynku 

19-latka podejrzanego o włamanie do wózkowni i kradzież roweru. 
Niebawem w ręce policjantów wpadł wspólnik złodzieja 39-letni 
mężczyzna (więcej na portalu stołecznej komendy w artykule „Poli-
cjant w czasie wolnym od służby udaremnił kradzież roweru”).

Funkcjonariusze nie tylko rozwiązują trudne sprawy, zatrzymu-
ją przestępców, lecz także ratują ludzkie życie. Przykładem są poli-
cjanci z Konstancina-Jeziorny, którzy podczas zajęć prewencyjnych 
dotyczących udzielania pierwszej pomocy uratowali 16-latkę, która 
straciła przytomność w wyniku upojenia alkoholowego. Badanie wy-
kazało w jej organizmie 2 promile („Policjanci przerwali zajęcia, by 
udzielić pomocy 16-latce upojonej alkoholem”).

Także mundurowi z północnopraskiej patrolówki udowodnili, że 
ludzkie życie jest dla nich największą wartością. 3 lipca 2018 roku 
uniemożliwili 28-latkowi popełnienie samobójstwa. Dzięki szybkiej 
reakcji sierż. Sebastiana Bochowicza i st. post. Wojciecha Barana 
mężczyzna został objęty specjalistyczną opieką i nie doszło do tra-
gedii („Policjanci zareagowali w ostatniej chwili”). Postawę godną do 
naśladowania zaprezentowali również sierż. szt. Grzegorz Kosałka  
i st. sierż. Marcin Kasiński. Mundurowi asystowali w szybkim dotar-
ciu do szpitala kierującemu, który wiózł rodzącą żonę („W 5 minut 
na porodówkę”).

Wyróżnieni policjanci są zwykli w swojej niezwykłości. Nie 
boją się nowych wyzwań i skutecznie reagować w sytuacjach 
trudnych. Ich zaangażowanie oraz profesjonalizm doceniło kie-
rownictwo garnizonu stołecznego. 12 września 2018 roku Ko-
mendant Stołeczny nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz zastępcami 
wręczyli wyróżnienia oraz nagrody motywacyjne 187 policjantom  
i 2 pracownikom cywilnym.

Decyzją Komendanta Stołecznego Policji nagrody motywacyjne 
funkcjonariusze garnizonu otrzymali również za działania, które za-
owocowały m. in.: rozpracowaniem grupy przestępczej dokonują-
cej oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta”, zatrzymaniem 
sprawców wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurza-

jących i substancji psychotropowych, zlikwidowaniem nielegalnych 
plantacji konopi indyjskich oraz zabezpieczeniem dzieł sztuki stano-
wiących polskie straty wojenne, utracone w wyniku przestępstwa.
Policjanci zostali docenieni także za szereg czynności operacyjnych 
i procesowych, prowadzących między innymi do odzyskania lam-
borghini wartego 1,5 miliona złotych („Zamiast do Londynu, lam-
borghini trafiło do Warszawy”) oraz zatrzymania sprawcy kradzieży 

z włamaniem do sklepu jubilerskiego. Łupem złodzieja padła wów-
czas biżuteria o łącznej wartości ponad 700 tys. złotych („Sprawca 
włamania do jubilera zatrzymany dzięki śladom DNA”). 

Kolejnymi nagrodzonymi byli funkcjonariusze, których żmudna 
praca zaowocowała aresztowaniem sprawcy telefonicznego zawia-
domienia o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie Wojsko-
wego Instytutu Medycznego („Telefonując z Francji wywołał fałszy-
wy alarm w szpitalu w Warszawie”). Ponadto stołeczni policjanci 
zostali wyróżnieni za zatrzymanie sprawców brutalnych napadów na 
konwojentów z użyciem borni palnej („Aresztowani do brutalnych 
napadów”). 

Uroczystość była także okazją do nagrodzenia laureatów stołecz-
nych eliminacji konkursów ogólnopolskich (Kynologiczne Mistrzo-
stwa Policji, Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” 
w tym rywalizacji kierowników rewirów dzielnicowych, Turniej Par 
Patrolowych „Patrol Roku”) oraz policjantek osiągających sukcesy na 
arenach sportowych w pływaniu oraz judo .

Na zakończenie spotkania Komendant Stołeczny Policji nadinsp. 
Paweł Dobrodziej podziękował policjantom oraz pracownikom cy-
wilnym za zaangażowanie i ponadprzeciętną, bohaterską a zarazem 
trudną pracę w czasie służby i poza nią. Gratulował także policjant-
kom, które odnoszą sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych. g
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Zwykli i niezwykli policjanci

„Człowiek rodzi się - nie sobie, lecz dla dobra swojej ojczyzny” - słowa wybitnego pisarza Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
przyświecają mundurowym zarówno w pracy, jak i poza nią. Doskonale oddają istotę policyjnej służby, która wiąże się  
z poświęceniem, zaangażowaniem, i która nie ma ram czasowych oraz społecznych. 

EWELINA KUCHARSKA
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„Człowiek rodzi się - nie sobie, lecz dla 
dobra swojej ojczyzny”. 
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Już po raz 17. odbyły się Jasnogórskie Spotkania Środowiska 
Policyjnego. W pielgrzymce policjantów, również emerytowa-
nych, rencistów i pracowników cywilnych oraz ich rodzin udział 
wzięli: Komendant Główny gen. insp. dr Jarosław Szymczyk 

oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, były 
Komendant Główny nadinsp. Tadeusz Budzik, komendanci woje-
wódzcy, w tym gospodarz obchodów Komendant Wojewódzki Policji  
w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, przedstawiciele garnizo-
nów Policji z całego kraju wraz z rodzinami. Obecni byli także przed-
stawiciele związków zawodowych na czele z Przewodniczącym Za-
rządu Głównego NSZZ Policjantów asp. sztab. Rafałem Jankowskim. 
W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele organizacji  
i stowarzyszeń działających przy Policji.

Pielgrzymkę rozpoczął o 11.30 występ Orkiestry Reprezentacyj-
nej Policji. Następnie dowódca uroczystości nadkom. Roman Macie-
jewski złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. 
dr. Jarosławowi Szymczykowi. Generał przywitał się ze sztandara-
mi oraz dokonał przeglądu pododdziałów. Na Placu Biegańskiego  
w Częstochowie pięć sztandarów policyjnych związków zawodo-
wych, w tym z zarządu głównego, a także z garnizonów: stołecznego, 
podlaskiego, lubelskiego i śląskiego, odznaczonych zostało przez mł. 
insp. w stanie spoczynku Juliana Sekułę medalem Stowarzyszenia 
Funkcjonariuszy MO i ich Rodzin Represjonowanych w PRL „God-
ność”.

W dalszej części uroczystości wyznaczona delegacja złożyła wią-
zankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Pielgrzymi ruszyli 
następnie Aleją Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry. 
Wiązanki kwiatów złożone zostały także przy pomniku Błogosławio-
nego Księdza Jerzego Popiełuszki i przed pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza, gdzie odczytano Apel Pa-
mięci z okazji 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Minutą ciszy uczczo-
no pamięć policjantów poległych w służbie. Wyznaczona delegacja 
wyróżnionych policjantów z częstochowskiej komendy złożyła także 
kwiaty i zapaliła znicz na Polanie Dębowej – Placu Katyńskim w Czę-
stochowie.

Na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza 

Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polo-
wego Wojska Polskiego Józefa Guzdka - Delegata Konferencji Episko-
patu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji z kapelanami Policji. Na 
jej zakończenie głos zabrali: Komendant Główny Policji gen. insp. dr 
Jarosław Szymczyk oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ 
Policjantów asp. szt. Rafał Jankowski.

Po Mszy Świętej, przed Tablicą „Gloria Victis – Chwała zwycię-
żonym”, oddano hołd policjantom pomordowanym na wschodzie 
wiosną 1940 roku. Pielgrzymi środowiska policyjnego pomodlili się 
także przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogór-
skiej oraz przekazali wotum dziękczynne.

Tegorocznym XVII Jasnogórskim Spotkaniom Środowiska Poli-
cyjnego, z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
towarzyszyła uroczystość w Sali Papieskiej jasnogórskiego klasztoru.  
W jej trakcie wręczonych zostało przeszło 80 wyróżnień. Były to mię-
dzy innymi Medale Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
„Gloria Intrepidis et Animi Promptis”. Odznaczeni wysłuchali także 
pięknego koncertu Chóru Garnizonowego z Parafii Wojskowo-Cywil-
nej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kielcach. g

XVII Jasnogórskie Spotkania  
Środowiska Policyjnego
Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego są już tradycją. W tegorocznej Mszy Świętej na Jasnej Górze udział wzięli 
przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju, w tym Komendant Główny generalny inspektor Jarosław Szymczyk, 
Zastępca Komendanta Głównego nadinspektor Jan Lach i Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej. 
Uroczystościom towarzyszyło wręczenie odznaczeń oraz koncert Chóru Garnizonowego z Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. 
Matki Bożej Kielcach.
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Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest jed-
nym z priorytetów kierownictwa mińskiej komendy. 
Szczególną uwagę poświęcamy pieszym i rowerzystom.  
Z analizy drogowej przeprowadzonej po koniec 2017 

roku przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowiec-
kim wynikało, że w wielu wypadkach poszkodowanymi byli 
piesi i rowerzyści, głównie z powodu braku ich widoczności na 
drodze. Aby zmienić ten niekorzystny obraz i zwiększyć poziom 
bezpieczeństwa, zainicjowaliśmy profilaktyczną akcję „Bądź wi-
doczny - świeć przykładem, bądź dla innych drogowskazem”. 
Dzięki porozumieniu podpisanemu przez starostę mińskiego  
Antoniego Jana Tarczyńskiego i Komendanta Powiatowego Policji  
insp. Sławomira Rogowskiego zakupiono 600 sztuk kamizelek 
odblaskowych. Zostały one przekazane policjantom pełniącym 
służbę na drodze. Ich zadaniem było z kolei wręczanie ich pie-
szym i rowerzystom, którzy nie byli wyposażeni w ten wyróżnia-
jący element ubioru.

Celem prowadzonej akcji jest zwiększenie świadomości pie-
szych, rowerzystów oraz innych kierujących w zakresie prze-
strzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym. To przed-
sięwzięcie wpisuje się także w Powiatowy Program Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Po-
rządku Publicznego Powiatu Mińskiego na lata 2015-2018, reali-
zowany przez starostwo powiatowe. 

Inauguracja programu miała miejsce podczas sympozjum 
„Mały błąd, duży problem”, zorganizowanego dla młodzieży 

szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców War-
szawy w Mińsku Mazowieckim. Miejsce to nie zostało wybrane 
przypadkowo. Z informacją o rozpoczęciu akcji chcieliśmy dotrzeć 
do młodych osób, kierujących samochodami czy motocyklami,  
a przez to zwiększyć ich świadomość jako uczestników ruchu 
drogowego.

Prowadzona akcja znalazła także zainteresowanie lokalnej 
prasy. Podczas wspólnego patrolu dziennikarza Tygodnika Sie-
dleckiego z drogówką, powstał fotoreportaż, w którym pokazali-
śmy różnicę w widoczności między osobą ubraną w odblaskową 
kamizelkę a taką, która jej nie ma. Nasze działania to kolejny do-
wód na to, że założenie jej zdecydowanie zwiększa widoczność 
osoby na poboczu drogi i umożliwia kierującemu samochodem 
szybszą reakcję na widok pieszego czy rowerzysty.

W kwietniu tego roku otrzymaliśmy następną partię kami-
zelek, które stale przekazywane są kolejnym grupom pieszych  
i rowerzystów. Dostrzegając zalety prowadzonej akcji, w szersze 
jej nagłośnienie zaangażowali się proboszczowie okolicznych pa-
rafii, w tym kapelan mińskich policjantów ksiądz Jerzy Danecki. 
Dzięki współpracy z duchownymi mogliśmy edukować kolejne 
osoby i wręczać zwiększające ich bezpieczeństwo odblaskowe 
kamizelki.

Wykorzystywaliśmy każdą okazję, aby promować bezpiecz-
ne zachowanie na drodze. Przykładem są chociażby spotkania  
z seniorami. Podczas jednego z nich, w Klubie Seniora w Mro-
zach, policjanci przypominali zasady bezpiecznego poruszania 
się po drogach, szczególnie przez pieszych po zmroku. Także 
podczas tego spotkania uczestnicy otrzymali kamizelki.

Ponieważ podjęte działania spotkały się z dużą akceptacją 
środowiska lokalnego oraz zostały zauważone i promowane 
przez lokalne media, będziemy kontynuować tę ważną dla bez-
pieczeństwa mieszkańców akcję. Wyrażamy nadzieję na wspar-
cie lokalnych władz we wspólnym kreowaniu bezpieczeństwa na 
drogach powiatu mińskiego. g

Bądź widoczny - świeć przykładem,  
bądź dla innych drogowskazem

Policyjna akcja skierowana wobec niechronionych użytkowników dróg, polegająca na przekazywaniu przez mundurowych 
odblaskowych kamizelek, realizowana jest na terenie powiatu mińskiego od października ubiegłego roku. Jej celem jest po-
prawa widoczności osób poruszających się na nieoświetlonych drogach i przejściach dla pieszych. Z uwagi na zbliżający się 
sezon jesienno-zimowy kontynuujemy to drogowe przedsięwzięcie.
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ASP. MARCIN ZAGÓRSKI

Założenie kamizelki zdecydowanie 
zwiększa widoczność osoby na poboczu 

drogi i umożliwia kierującemu samochodem 
szybszą reakcję na widok pieszego  

czy rowerzysty.
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ASP. SZTAB. MAŁGORZATA WERSOCKA

POLICJANT Z POWOŁANIA 
Jarek od początku swojej przygody z Policją związany jest z Ko-
misariatem Policji na warszawskim Wilanowie. To tu zaczynał 
swoje pierwsze patrole w ogniwie patrolowo-interwencyjnym  
i nabierał doświadczenia zawodowego pod okiem starszego ko-
legi z patrolu. 

Od 10 lat jest dzielnicowym w tym samym  komisariacie. Pra-
ca sprawia mu ogromną satysfakcję, a wyzwania, z którymi musi 
się zmierzyć w pracy dzielnicowego inspirują go do poszukiwania 
najlepszych możliwych rozwiązań. Chętnie służy mieszkańcom 
swojego rejonu. Jego motto brzmi: „nie ma sytuacji bez wyjścia”.

Mieszkańcy często szukają u niego sposobu na rozwiąza-
nie np. konfliktów międzysąsiedzkich. Zgłaszają też przemoc 
domową lub alkoholizm któregoś z członków rodziny. Od jego 
empatii, wyrozumiałości i profesjonalizmu zależy, jak sku-
teczne okaże się jego wsparcie i konkretna pomoc. Zawsze 
stara się wysłuchać rozmówcę i pomóc mu w podjęciu od-
powiedniej decyzji. – Odkąd pamiętam, zawsze fascynowała 
mnie praca policjantów. Kiedy byłem w szkole średniej, po-
wiedziałem rodzicom, że po maturze wstąpię w szeregi Poli-
cji. Wtedy już czułem, że to jest to, co chciałbym robić w życiu  
– mówi policjant. 

Na początku swojej drogi w Policji to Jarek czerpał wiedzę od 
starszych kolegów, a teraz mając za sobą 14 lat doświadczenia 
chętnie dzieli się nią z kolegami z rewiru, a także z policjantami 
pracującymi w innych komórkach wilanowskiego komisariatu.  
– Znam mieszkańców, znam ich problemy – te informacje na te-
mat podległego mi rejonu służbowego są niezwykle użyteczne 
przy rozwiązywaniu także innych spraw, prowadzonych przez 
jednostki Policji. Bez tego trudno wyobrazić sobie np. typowanie 
sprawców przestępstw i wykroczeń.

POLICYJNY PIROTECHNIK
St. asp. Jarosław Stefański jest nie tylko dzielnicowym. Dodat-
kowo wykonuje czynności związane z rozpoznaniem minersko-
-pirotechnicznym. – To niezwykle odpowiedzialne zadanie. Tu 
nie ma miejsca na błędy. Liczą się procedury i profesjonalne 
działanie. Informacje o podejrzeniu użycia ładunku wybuchowe-
go, wiadomości o odnalezionym niebezpiecznym przedmiocie 

przypominającym taki ładunek lub niebezpiecznych ładunkach 
z okresu II wojny światowej nie należą do rzadkości – mówi po-
licjant. 

RATOWNIK MEDYCZNY 
Dzielnicowy, pirotechnik i… ratownik medyczny. – Ogromną satys-
fakcję sprawia mi to, że mogę połączyć swoje zainteresowania, wy-
korzystać swoją wiedzę i nieść pomoc ludziom, którzy znaleźli się  
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Wiem, że szybka i pro-
fesjonalna pomoc może komuś uratować życie. Dlatego też pro-
wadzę szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej, w trakcie 
których przekazuję swoją wiedzę słuchaczom. Zależy mi, by jak 
najwięcej osób posiadało umiejętności, które pozwolą im dzia-
łać w takich sytuacjach, a nie być tylko biernym obserwatorem. 
Sam w trakcie służby muszę być gotowy na rożne sytuacje. Moja 
wiedza umożliwiła mi kulkukrotnie uratować komuś życie.  Nie-
raz słyszę od osób, które przeszkoliłem, że wiedza i umiejętności, 
które nabyli podczas szkolenia, przydały się im potem w życiu 
codziennym. To działa niezwykle motywująco i zachęca do dal-
szej pracy oraz podnoszenia swoich kwalifikacji w tym zakresie 
– dodaje policjant. g

Trzy w jednym

Dzielnicowy, pirotechnik, ratownik medyczny - st. asp. Jarosław Stefański - od 14 lat pracuje w Policji. Jako dzielnicowy co-
dziennie rozwiązuje problemy mieszkańców. Jak twierdzi: nie ma sytuacji bez wyjścia. Od początku służby rozwija też swoje 
zainteresowania jako pirotechnik. W nagłych sytuacjach wykorzystuje natomiast swoje umiejętności ratownika medycznego. 

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Stołecznej Policji działa od 17 lutego 
2015 r. i jest objęty patronatem Komendanta Stołecznego Policji. Jest zarejestrowany  
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie pod numerem  
„997”. Działalność klubu opiera się na organizowaniu cyklicznych Akcji Honorowego 
Oddawania Krwi na terenie Komendy Stołecznej Policji. Zapoczątkowaliśmy również 
organizowanie podobnych akcji w Komendzie Głównej Policji, a nasi krwiodawcy brali 
udział w zbiórkach krwi organizowanych pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO KLUBU!
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POLICJANT Z PASJĄ
Sierż. Michał Podleśny od trzech lat jest policjantem. Pracę w za-
wodzie rozpoczął w bemowskim komisariacie, obecnie pracuje 
w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II w Wydziale Wywia-
dowczo-Patrolowym. Praca jest na pierwszym miejscu, a pasja  
z czasów dzieciństwa, wciąż „żywa” - z tenisem związany jestem 
od 5 roku życia, wtedy stawiałem pierwsze kroki na kortach KS 
Energetyk Gryfino w Gryfinie. Z klubem związany byłem prak-
tycznie przez cały czas, aż do momentu rozpoczęcia studiów. 
Zawsze była to pierwsza 20-tka w rankingu Polskiego Związku 
Tenisowego – podkreśla sierżant. 

WYGRAŁ Z KUBOTEM
Na swoim koncie ma wiele sukcesów, jednym z nich było pokona-
nie ówczesnego Mistrza Polski Łukasza Kubota – miałem wtedy 14 
lat i pokonałem Łukasza w dwóch setach, o ile dobrze pamiętam  
z wynikiem 6:2, 6:1. Czasami widujemy się na korcie, tylko w tro-
szeczkę innych rolach – on występuje jako zawodnik, natomiast ja 
jestem sędzią – dodaje Michał.

INNE OSIĄGNIĘCIA
– Drużynowe wicemistrzostwo Polski do lat 16 osiągnąłem z klubem 
GMS Poznania. Kolejne wicemistrzostwo Polski zdobyłem w 2014 
roku podczas XXX Międzynarodowych Mistrzostw Polski Seniorów  
i Amatorów w kategorii Open PRO, w których udział mogą brać jedy-
nie byli zawodnicy oraz wicemistrzostwo w grze mieszanej, w parze 
z Karoliną Rejniak. W roku 2015 z drużyną Hermsdorfer Sport Club 
1908 awansowaliśmy w drużynowych rozgrywkach tenisowych do 2 
Bundesligi w kategorii 30+ w Niemczech – wymienia sierżant.

TRENINGI, PRACA, ZWYCIĘSTWA
– W zależności od możliwości czasowych, jak grafik pozwoli, staram 
się odbywać 2-3 treningi tenisowe w tygodniu, oczywiście są one 
przeplatane siłownią, basenem lub ćwiczeniami ogólnorozwojowy-

mi, jednak praca jest na pierwszym miejscu – dodaje funkcjonariusz.
Sportowy hart ducha, który cechuje policjanta, procentuje ko-

lejnymi sukcesami. Sierż Michał Podleśny ponownie zachwycił for-
mą podczas 9 edycji turnieju Warsaw Cup by Lexus organizowanego 
przez International Tennis Federation Seniors, który dobył się 24-28 
sierpnia 2018 roku na kortach KT Warszawianka. To jedna z ważniej-
szych imprez w rankingu ITF organizowanych na terenie naszego 
kraju. W turnieju uczestniczyło około 185 zawodników podzielo-
nych na 10 kategorii wiekowych. Policjant startował w grupie 35+  
i w drodze do zwycięstwa, pokonał kolejno: Bartosza Hysa z wynikiem 
6:4, 6:1, Richarda Lee (GBR) 6:2, 6:1. Finale spotkał się z Marcinem 
Adamczykiem. Wynik meczu 6:4, 6:1 zapewnił Michałowi Podleśne-
mu zwycięstwo i najwyższe trofeum. Kolejne pierwsze miejsce zajął  
w grze pojedynczej podczas I Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Ziem-
nego Służb Mundurowych, który odbył się pod koniec września  
w Warszawie. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. g

Wygrał z Łukaszem Kubotem

Jego pasją od 5 roku życia jest tenis. Na swoim koncie ma wiele sukcesów, w tym zwycięstwo w prestiżowym turnieju 
Warsaw Cup by Lexus, organizowanym przez International Tennis Federation Seniors oraz w Ogólnopolskim Turnieju 
Tenisa Ziemnego Służb Mundurowych. Sierż. Michał Podleśny - bo to o nim mowa - na co dzień pracuje w Wydziale Wy-
wiadowczo-Patrolowym mokotowskiej komendy. W tegorocznym turnieju w kategorii 35+ w pięknym stylu pokonał rywali,  
z każdym wygrywając w dwóch setach. W swoim dorobku ma również rywalizację z Łukaszem Kubotem. 

EWELINA KUCHARSKA

Biegając odpoczywa

Bieganie chyba nigdy nie wyjdzie z mody. Coraz więcej ludzi biega, ponieważ sprawia im to radość i satysfakcję. I choć za-
brzmi to paradoksalnie - biegając po prostu odpoczywają. O pasji do biegania rozmawiałam z asp. Kamilem Lubowieckim, 
policjantem Odziału Prewencji Policji w Warszawie.

KARINA POHOSKA

PRACA I SZKOLENIA
Aspirant Kamil Lubowiecki z Policją związany jest od 10 lat. Za-
czynał od służby kandydackiej, po której od razu dostał przydział 
w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. 7 lat przepracował 
na kompanii w pododdziale alarmowym. Od 3 lat natomiast 
pełni służbę w Zespole Szkolenia, gdzie na co dzień prowadzi 

zajęcia dla policjantów OPP w zakresie strzelań policyjnych. 
Szkoli też z taktyki i techniki interwencji oraz wychowania fi-
zycznego, które składa się m.in. z elementów cross fitu, a tak-
że ćwiczeń na siłowni. Dodatkowo jest członkiem komisji, która 
przeprowadza testy sprawności fizycznej. Do jego zadań nale-
ży również prowadzenie zajęć z policjantami posiadającymi 4  
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uprawnienia do używania paralizatora. Bierze też udział w za-
bezpieczeniach zgromadzeń oraz meczów piłkarskich.

Sam również jest uczestnikiem różnych kursów specjali-
stycznych, podczas których doskonali się m.in. w zakresie po-
sługiwania się bronią palną. Oprócz tego, jest też ratownikiem 
kwalifikowanej pierwszej pomocy i niejednokrotnie brał udział  
w zawodach. Podczas stołecznych eliminacji dwa razy stanął na-
wet na najwyższym podium.

Ponadto bierze udział w przedsięwzięciach na potrzeby OPP. 
Ostatnio były to ćwiczenia dowódczo-sztabowe o kryptonimie 
„GARDA”, które miały na celu sprawdzenie, czy Policja jest w sta-
nie sprostać wyzwaniom i skutecznie przeciwstawić się kryzyso-
wym zagrożeniom w sytuacji stosowania przez zorganizowane 
grupy destrukcyjnych środków i niekonwencjonalnych metod 
działania.  

ZE SPORTEM ZWIĄZANY OD DZIECKA
Mój rozmówca już od małego wykazywał zamiłowanie do zajęć 
sportowych. Zaczynał od biegania, ale za piłką nożną, w którą 
grał w ramach ligi okręgowej. Natomiast profesjonalnym biega-
niem zajmuje się dopiero od 5 lat, a od 3 należy do Stowarzy-
szenia Rekreacyjno-Sportowego „Kondycja” w Piasecznie, gdzie 
trenuje pod okiem trenera. 

Na treningi uczęszcza 4 razy w tygodniu, a w pozostałe dni sam 
sobie organizuje czas na bieganie. Przede wszystkim skupia się na 
treningu wytrzymałościowym, na ćwiczeniach wzmacniających  
i poprawiających szybkość. Przygotowują go one do startów  
w zawodach oraz poprawiają ogólną kondycję fizyczną. – Dobry 
trening to połowa sukcesu, ale ważne tu jest też racjonalne od-
żywianie się, czyli 5 posiłków dziennie oraz uzupełnianie elek-
trolitów po biegach – podkreśla. Poza tym bieganie go uspokaja, 
lepiej się po nim czuje zarówno fizycznie, jak i psychicznie. 

Na początku września w ramach Półmaratonu PHILIP-
S’a, przy współpracy Szkoły Policji w Pile odbyły się zawody 
Otwartego Międzynarodowego Pucharu Policji w Półmarato-
nie. W walce o trofeum udział wzięli policjanci i pracownicy 
Policji z całej Polski. Dla asp. Kamila Lubowieckiego był to już 
7. półmaraton. Do przebiegnięcia był dystans 21,097 km. Mój 
rozmówca okazał się być najlepszym zawodnikiem wśród po-
licjantów w kategorii indywidualnej mężczyzn. Dotarcie do 
mety zajęło mu godzinę i niecałe 20 minut. – Chętnie biorę 
udział w zawodach, w których jest klasyfikacja mundurowa  
– przyznaje.

Marzeniem asp. Kamila Lubowieckiego jest wzięcie udziału  
w olimpiadzie służb mundurowych, która ma się odbyć w przy-
szłym roku w Chinach, dlatego życzymy, aby to marzenie się 
spełniło. g

Dość duża konkurencja nie przeszkodziła naszej zawodniczce  
w pięciokrotnym uplasowaniu się na podium podczas zawo-
dów w Hiszpanii. I tak w biegu na 5 km na stadionie zdobyła 

złoty medal, srebrny - w biegu crossowym na 7,5 km indywidualnie 
i na tym samym dystansie drużynowo brąz. Z kolei w biathlonie zdo-
była złoto indywidualnie i drużynowo.

To nie jedyny tak duży sukces policjantki z Warszawy. Pod-
czas ubiegłorocznych Światowych Igrzysk Policjantów i Strażaków  
w Los Angeles zdobyła dwa srebrne medale w biegach, brązowy 
medal w biathlonie indywidualnie oraz srebrny medal również  
w biathlonie drużynowo. To był już czwarty występ podkom. Alek-
sandry Szyszki w tej prestiżowej imprezie. (Relację z tego turnieju 
opublikowaliśmy na łamach zeszłorocznego, wrześniowego numeru 
Stołecznego Magazynu Policyjnego SMP 9/2017).

Przed wakacjami, nasza policjantka, jako jedna z 40 policyj-
nych sportowców w kraju, którzy w ostatnim czasie odnieśli zna-
czące sukcesy sportowe, została uhonorowana brązową „Poli-
cyjną Odznaką Sprawności Fizycznej”. Wyróżnienie otrzymała  

z rąk Komendanta Głównego Policji  gen. insp. dr. Jarosława Szym-
czyka podczas uroczystości w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego w Warszawie. g

Znakomity start policjantki z KSP

5 medali: trzy złote, srebrny i brązowy, zdobyła podkom. Aleksandra Szyszka z Laboratorium Kryminalistycznego KSP 
podczas VII Europejskich Igrzysk Policjantów i Strażaków w Hiszpanii. W zawodach, które odbywały się od 21 do 29 
września w Zatoce Algeciras i Cieśninie Gibraltarskiej, wzięło udział około 5 tys. policjantów i strażaków z 27 krajów.   
To już kolejny sukces naszej policjantki w tak prestiżowych zawodach. W sierpniu ubiegłego roku podczas  Światowych 
Igrzysk Policjantów i Strażaków w Los Angeles zdobyła  cztery medalowe krążki, w tym dwa srebrne.

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA
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Tytuł wykładu „W jednym stali domu: prawo i opera” jest 
trawestacją znanej wszystkim doskonale fredrowskiej opo-
wiastki o Pawle i Gawle. Jak się okazuje, podobnie, jak bli-
skie relacje sąsiedzkie łączą, tak i prawo leży u podstaw nie 

jednej opery. 

KIM SĄ PRAWNICY DLA OPERY? 
Bywają kompozytorami, librecistami, dyrygentami, śpiewakami, 

krytykami i kronikarzami. Przykładem jest szczególna osoba związa-
ną z Polską i Warszawą - wybitny kompozytor Ernst Theodor Ama-
deus Hoffmann. Znany był jako teoretyk opery, dyrygent i dyrektor 
teatru. Był także  pisarzem i, co ciekawe, parał się też prawniczym 

rzemiosłem. Zakończył służbę jako sędzia najwyższych instancji  
w Berlinie, a jego kariera toczyła się na stanowiskach sądowych  
w Głogowie, Poznaniu, Płocku i Warszawie. Rezydował nieopodal 
Pałacu Mostowskich - w Pałacu Mnischów (dziś siedziba Ambasa-
dy Belgii) przy ul. Senatorskiej. W stolicy zadebiutował również jako 
dyrygent, a opera Offenbacha „Opowieści Hoffmanna” uczyniła go 
bohaterem jednej z najpopularniejszych oper, w której wątki kilku 
jego opowiadań są kanwą libretta. 

Ale to niejedyna postać ze świata muzyki w prawniczym śro-
dowisku. Studia prawnicze odbywali także kompozytorzy: Robert 
Schumann, Piotr Czajkowski czy Igor Strawiński, libreciści: Hugo von 
Hofmannsthal oraz Felice Romani, który pracował z Rossinim, 4  

O podobieństwie prawa i opery

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co może łączyć prawo i operę. Okazuje się, że zaskakująco wiele. I właśnie o nie-
których aspektach tej więzi dowiedziałam się od prof. dr hab. Ewy Łętowskiej podczas wykładu inaugurującego nowy rok 
akademicki na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. 

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

W ostatni weekend września st. sierż. Krzysztof Grze-
miński uczestniczył w Mistrzostwach Polski w Trój-
boju Siłowym. Zawody rozgrywane były w Łukowie, 

gdzie rywalizowali mundurowi i cywile. Nasz policjant zdobył 
3 złote medale i jeden srebrny. Startował w konkurencjach 
tzw. martwy ciąg (240 kg) i wyciskanie sztangi leżąc (182,5kg)  
w kategorii do 100 kg.

To nie jedyne osiągnięcia naszego policjanta. Jak sam mówi, 
przygodę, która stała się jego pasją poza pracą, rozpoczął w 2000 
roku. W zawodach sportowych o zasięgu międzynarodowym, 
uczestniczy od dwóch lat. Warto tu wspomnieć o Mistrzostwach 
Europy Służb Mundurowych, na których w trójboju siłowym zdo-

był 5 medali - 4 złote i jeden brązowy. 
Aktualnie nasz „Siłacz” szykuje się na kolejne zawody, które 

odbędą się we Wrocławiu na przełomie października i listopada. 
Tam stanie do walki o Mistrzostwo Polski Służb Mundurowych.  

Serdecznie gratulujemy Krzyśkowi osiągniętych wyników  
i życzymy kolejnych sukcesów! g

Policjant na medal!

Na koncie ma już 9 medali. 7 złotych, srebrny i brązowy. Takimi osiągnięciami może pochwalić się policjant nowodworskiej 
drogówki. St. sierż. Krzysztof Grzemiński wyczynowo trenuje sporty siłowe, głównie tzw. martwy ciąg i wyciskanie sztangi  
w pozycji leżącej. Przygodę z tą dyscypliną sportu rozpoczął w 2000 roku. Jest jednym z najsilniejszych mundurowych  
w kraju.

PODKOM. SZYMON KOŹNIEWSKI
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WARTO WIEDZIEĆ

Donizettim, Bellinim i Verdim. Prawnicy bywali też dyrygentami, np.: 
Hans von Bulow, którego interpretacje przyczyniły się do sukcesu kil-
ku współczesnych mu twórców, w tym Ryszarda Wagnera oraz Karla 
Böhma, znanego z interpretacji dzieł Mozarta i Ryszarda Straussa.

JAK OPERA ŻYWI SIĘ PRAWEM?
Właściwie nie ma opery bez wątku prawnego. Nie może to 

dziwić, bo prawo towarzyszy ludzkim namiętnościom, kontaktom, 
stosunkom rodzinnym i majątkowym. Spotykamy więc  na deskach 
oper postaci notariuszy, jak w „Cosi fan Tutte”, „Cyruliku Sewilskim”, 
„Kawalerze srebrnej róży” czy „Don Pasquale”. Także sędziowie i ad-
wokaci  bywają wdzięcznymi bohaterami oper. W „Zemście nietope-
rza” jedna z postaci wykonuje arię, która jest wielką skargą na stan 
adwokacki, bohater czuje się zagubiony w otaczającym go świecie  
i żali się na opłaty adwokackie, które doprowadziły go do niewłaści-
wych posunięć majątkowych. 

Inne kwestie prawne znajdziemy w mozartowskim „Weselu Figa-
ra”. Marcelina domaga się zabezpieczenia długu, a to zabezpieczenie 
zobowiązuje niewypłacalnego dłużnika do poślubienia wierzycielki. 
Można by się zastanawiać, czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne  
w świetle zasad współżycia społecznego. 

Z kolei Baron Ochs z „Kawalera srebrnej róży” Ryszarda Straussa 
w imię równego traktowania płci domaga się podarunku za noc po-
ślubną. Rozwiązanie znane niektórym systemom prawa rodzinnego, 
przysługiwało niepoślubionym małżonkom, a nie ich mężom.

Mamy też bardziej wyrafinowane nadużycia. Tytułowy bohater 
Don Pasquale zostaje nakłoniony do małżeństwa z wybranką, która 
jest ucieleśnieniem wszelkich cnót. Ale po podpisaniu dokumentów 
żona in spe zamienia się w sekutnicę, zatruwa życie bohaterowi  
i chce doprowadzić do unieważnienia małżeństwa i przekazania ca-
łego majątku spokojnie wyczekującemu na taki rozwój wypadków 
siostrzeńcowi. 

W operach nie brakuje zagadnień związanych z prawem rodzin-
nym, a zwłaszcza kwestii nieślubnych dzieci i ich uposażenia. Znaj-
dziemy tu także kwestie statusu i równouprawnienia kobiet czy do-
trzymywania umów. To, że umów należy dotrzymywać (łac. Pacta 
servanta sunt) pojawia się jako wątek w „Don Giovanim” Mozarta. 
Kamienny posąg Komandora zaproszony ironicznie przez bohatera 
na ucztę obiecuje przybyć i słowa dotrzymuje. Tylko, że szyderstwo 
obraca się przeciw niemu, bo komandor strąca go w czeluści piekiel-
ne. 

Praktycznie w każdej operze pojawiają się wątki sądowe, krymi-
nalne, od zwykłego sprawstwa, poprzez podżeganie, pomocnictwo, 
usiłowanie, zarówno udolne, jak i nieudolne, różne postaci winy 
umyślnej, trafia się też dolus eventualis i dolus coloratus, wina nie-
umyślna - to wszystko na tle bardzo wyraźnych stanów faktycznych, 
zwłaszcza w zakresie sposobów uśmiercania czy okaleczania, tortur 
czy penitencjarystyki.

W „Uprowadzeniu z Seraju” Mozarta np. w popisowej arii sopra-
nu Konstancja, Włoszka porwana przez korsarzy, śpiewa o  torturach 
wszelkiej maści. Bohaterka na szczęście sama ich nie doświadcza, 
marzy o wolności i ucieczce z tytułowego Seraju, a opera jest właśnie 
tym miejscem, gdzie te marzenia się spełniają. 

Nie ma chyba dziedziny prawa, która nie pojawiałaby się jako 
tworzywo opery i gdzie analitycy prawa nie dostrzegliby odniesień 
do zagadnień prawnych. Wielu miłośników opery wśród prawników 
znajduje podobieństwa między operą i prawem, czasem w dość nie-
oczekiwanych sytuacjach. 

W JEDNYM DOMU: PRAWO I OPERA
– Prawo i opera są to zjawiska performatywne. To decyduje  
o ich podobieństwie. Po to, by zaistnieć, zarówno prawo, jak i opera 
muszą być: opera wystawiona, prawo musi być zastosowane.  Do-
datkowo, co wzmacnia podobieństwo, i opera, i prawo, w równej 

mierze uzależnione są od interpretacji. Ta ostatnia, w obu przypad-
kach, może być wierna, albo niewierna, formalistyczna lub twórcza, 
udana albo chybiona, spójna albo destrukcyjna. Prawo rodzi się 
jako tekst, uchwalony przez parlament i opublikowany w dzienniku 
ustaw. Dla ludzi objawia się i istnieje jak muzyka, dzięki interpretacji, 
tylko interakcyjnie, poprzez komunikację – powiedziała prof. dr hab. 
Ewa Łętowska.

Jeśli chodzi o operę znane są fiaska „Cyrulika sewilskiego”, „Car-
men” czy „Madame Butterfly”. Gdyby zniechęcona fiaskiem prapre-
miery publiczność odwróciła się od tych dzieł i nie ujrzałyby więcej 
światła dziennego, zginęłyby w mroku historii, tam gdzie np. podzia-
ły się na wiele lat opery Saverio Mercadantego, odkryte kilkadzie-
siąt lat później po śmierci kompozytora. Podobnie było z Bachem, 
Monteverdim czy Vivaldim. Dla trzech pokoleń w ogóle nie istnieli. 
Prawo nie ma takiego szczęścia. Tak długo nikt nie będzie czekał, by 
je odkryć. W operze, co nie wykonywane nie istnieje. Od wykonawcy 
zależy byt muzyczny. Muzyka zapomniana, pomijana przez tradycję 
wykonawczą, muzyka, która nie znalazła interpretatora, jest skazana 
na niebyt. 

W prawie także czym innym jest byt tekstowy i byt realny. Weź-
my prawa człowieka. Tworzą one zewnętrzną granicę dla własnego, 
krajowego porządku prawnego. Zobowiązują państwo do takiego 
ukształtowania prawa własnego, aby fundamentalne prawa jedno-
stek nie doznały uszczerbku. Wracając do historii, prawa człowieka  
w Polsce przez wiele lat dzieliły losy nut zapomnianego utworu.

WIERNOŚĆ INTERPRETACJI WOBEC TEKSTU 
Dziś prawo musi istnieć jako standard stosowania. Nie może 

zatem funkcjonować tylko na papierze. A od tego, który je stosuje, 
wymaga się, by był wrażliwym interpretatorem, a nie mechanicz-
nym lektorem. Tu prawnicy i miłośnicy opery mają wiele wspólnego. 
Istnieją dwa przeciwstawne poglądy, na to, jak powinna wyglądać 
prawidłowa interpretacja. Jedna mówi, że wzorcem powinien być 
moment powstania utworu, moment uchwalenia prawa, że trzeba 
interpretować muzykę tak, jak to robiono za życia kompozytora. Dru-
gi przeciwstawny pogląd uznaje dzieło, tekst za środek do wyrażania 
własnej ekspresji. Jak więc interpretować? – Moim studentom pra-
wa mówię, że potrzebna jest wrażliwość, umiejętności fachowe, siła 
przebicia i charakter, by przekonać do swojej propozycji innych ko-
legów i napisać takie uzasadnienie, by ostało się w wyższej instancji 
– powiedziała profesor i dodała: – odczuwać, umieć, chcieć - to także 
triada niezbędnych cech, które muszą przejawiać się, gdy mówimy  
o interpretacji muzycznej.

Skoro prawo i opera ma tak wiele wspólnego, może warto wy-
brać się w najbliższym czasie na przedstawienie operowe, poszukać 
w nim wątków prawnych i samemu je zinterpretować. Niewykluczo-
ne, że będzie to doskonała okazja do odkrycia prawdziwej kopalni 
prawniczych kwestii, tak jak chociażby w operach Wagnera. gfo
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CZY WIESZ, ŻE…
***

Od 1 października kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu 
rejestracyjnego i potwierdzenia ubezpieczenia (OC). Wszyst-
kie służby uprawnione do kontroli drogowych będą miały 
dostęp online do danych auta. Uwaga! W dalszym ciągu kie-
rowcy będą musieli wozić ze sobą prawo jazdy - za jego brak 
grozić może mandat w wysokości 50 zł. W związku z tym, 
że policjanci będą sprawdzać dane w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców poprzez zamontowane w pojazdach 
komputery, zmieni się także procedura w przypadku zatrzy-
mania dowodu rejestracyjnego. 

Dowód rejestracyjny będzie potrzebny podczas wizyty na 
badaniu technicznym, przy sprzedaży auta i podczas wyjaz-
du za granicę. Oczywiście nadal trzeba go odbierać z urzędu  
w ramach procedury rejestracji samochodu. W dalszym ciągu 
najpierw otrzymamy pozwolenie czasowe (czyli dowód tym-
czasowy), który dopuszcza pojazd do ruchu na 30 dni. Później 
trzeba odebrać docelowy dowód rejestracyjny.

***
Jak informuje portal outriders, 857 mln spośród ponad mi-
liarda sztuk broni na świecie jest w rękach cywilów. Zdaniem 
autorów raportu „Small Arms Survey” to obywatele USA są 
najliczniejszą grupą na świecie mającą prawo do posiada-
nia broni. Choć stanowią 4 proc. całkowitej liczby obywateli 
świata, posiadają 393 mln sztuk (40 proc. broni świata). USA 
są jedynym krajem, w którym liczba sztuk broni przewyższa 
liczbę obywateli. Według danych z raportu w Stanach Zjed-
noczonych jest jej więcej niż łącznie w 25 państwach, które 
zajęły kolejne miejsca na liście.

Wskaźnik liczby broni przypadającej na 100 mieszkańców 
kraju w Stanach Zjednoczonych wynosi 120,5. Kolejnymi kra-
jami są: Jemen - 52,8, Czarnogóra - 39,1 i Kanada - 34,7. Na 
końcu listy znajdują się Japonia, Indonezja i Malawi. Tam na 
100 mieszkańców przypada mniej niż jedna broń. Autorzy ra-
portu jako „cywilów posiadających broń” klasyfikują osoby 

prywatne, prywatne firmy ochroniarskie, niepaństwowe gru-
py zbrojne i gangi.
Organy ścigania na świecie posiadają z kolei 2 proc. broni (23 
mln sztuk), a zasoby wojskowe - 13 proc. (133 mln sztuk). 
Biorąc pod uwagę uzbrojenie posiadane przez organy ści-
gania, pierwsze miejsce zajmuje Rosja, gdzie znajduje się 
2,4 mln broni. Dalej są Chiny - 1,9 mln i Indie - 1,7 mln. Pod 
względem zasobów wojskowych broni krótkiej w czołów-
ce znów jest Rosja - 30,3 mln sztuk broni, Chiny - 27,5 mln  
i Korea Północna - 8,4 mln.

W raporcie Small Arms Survey, opublikowanym 18 czerw-
ca, oszacowano liczbę broni na podstawie danych o jej reje-
stracji w 133 krajach i terytoriach niezależnych, a także na 
podstawie ankiet przeprowadzonych w 56 krajach. Dane były 
zbierane przez ostatnie 10 lat.

***
Przez najbliższe kilka tygodni w Komendzie Stołecznej Policji 
będzie trwał proces przełączania numeru alarmowego 997 
do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Numer nadal bę-
dzie aktywny, zmieni się jedynie miejsce odbioru zgłoszenia. 
I tak od 26 września 2018 r. osoby dzwoniące ze stolicy pod 
ten numer zostają automatycznie połączone z Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego w Warszawie. Podobne przełą-
czenia  - w październiku - nastąpią również w powiatach oko-
łowarszawskich, z tym, że dzwoniący z tych rejonów zostaną 
połączeni z CPR w Radomiu.

Zgodnie z harmonogramem wybierający numer 997  
w ościennych powiatach zostaną przełączeni do Centrum Po-
wiadamia Ratunkowego w Radomiu:

• 19 października - teren powiatów: warszawskiego, za-
chodniego, grodziskiego, legionowskiego i nowodwor-
skiego;

• 22 października - teren powiatów: otwockiego, piase-
czyńskiego, pruszkowskiego i wołomińskiego;

• 25 października - teren powiatu mińskiego.

OSOBY NIESŁYSZĄCE LUB NIEDOSŁYSZĄCE

POLSKI JĘZYK MIGOWY to zupełnie inny język niż polski mó-
wiony, charakteryzuje się on zupełnie inną składnią. Czytanie  
z ruchu warg jest dla osób niesłyszących bardzo trudne, jeśli ich 
pierwszym językiem jest język migowy,gdyż większość dźwięków 
powstaje wewnątrz jamy ustnej - trudno jest czytać z ruchu warg 
w drugim języku.

Osoby niedosłyszące porozumiewają się jednak w języku pol-
skim. Słysząc w ograniczonym stopniu, wspomagają się apara-

tami słuchowymi i/lub patrzą na usta swojego rozmówcy, aby 
ułatwić sobie komunikację.

Istnieje wiele sposobów i stylów komunikowania się stoso-
wanych przez osoby z utratą słuchu, których nie sposób krótko 
opisać. Należy wspomnieć, że większość dorosłych, którzy nie-
dawno utracili słuch, nie posługuje się językiem migowym, lecz 
polskim i w komunikacji wspomaga się urządzeniami do pisania 
lub wspomagającymi słuch. Osoby z implantami ślimakowymi, 
tak samo jak osoby z innymi formami utraty słuchu, informują 
zwykle swoich rozmówców, jak najlepiej się z nimi porozumie-
wać. 4

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.)



• Jeżeli wymiana informacji ma być skomplikowana, np. 
podczas rozmowy w sprawie pracy, wizyty u lekarza czy 
powiadamiania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
najskuteczniejszym sposobem komunikowania się z osobą 
posługującą się językiem migowym jako pierwszym języ-
kiem jest pomoc wykwalifikowanego tłumacza tego języka. 
W prostych interakcjach, takich jak składanie zamówienia  
w restauracji czy wynajmowanie pokoju hotelowego, zwy-
kle wystarczy pisanie komunikatów na kartce. 

• Aby dowiedzieć się, czy dana osoba chce porozumiewać się 
w języku migowym, za pomocą gestów, pisząc czy mówiąc, 
obserwuj, jakie daje ci sygnały. Jeżeli nie rozumiesz, co mówi 
osoba niesłysząca lub niedosłysząca, poinformuj ją o tym.

• Jeżeli podczas rozmowy obecny jest tłumacz języka migo-
wego, patrz na osobę niesłyszącą i utrzymuj z nią kontakt 
wzrokowy. Zwracaj się bezpośrednio do niej („czego si´ napi-
jesz?”), a nie do tłumacza („spytaj czego się napije”).

• Nie podejmuj decyzji za osoby niesłyszące, należy je włączać 
w proces podejmowania decyzji ich dotyczących.

• Zanim zaczniesz mówić do osoby niesłyszącej lub niedosły-
szącej, upewnij się, że na ciebie patrzy. W zależności od sy-
tuacji możesz zamachać ręką, dotknąć jej ramienia lub włą-
czyć i wyłączyć światło.

• Jeżeli osoba niesłysząca lub niedosłysząca nie zrozumie któ-
regoś zdania, nie powtarzaj go a ujmij to, co chcesz powie-
dzieć inaczej.

• Mów z twarzą zwróconą w kierunku rozmówcy. Cichy, do-
brze oświetlony pokój jest najlepszy do skutecznej komuni-

kacji. Jeśli stoisz przy źródle światła, np. przy oknie, i jesteś 
zwrócony do niego plecami, blask może spowodować, że 
twoja twarz będzie niewyraźna, co uniemożliwi osobie nie-
dosłyszącej czytanie z ruchu warg.

• Mów wyraźnie. Większość osób niedosłyszących pomaga 
sobie w zrozumieniu wypowiedzi patrząc na usta rozmów-
cy. Gdy mówisz, nie żuj gumy, nie pal papierosów ani nie 
zasłaniaj ust.

• Nie musisz krzyczeć do osoby niesłyszącej lub niedosłyszą-
cej. Jeśli osoba ta używa aparatu słuchowego, jest on na 
pewno dostosowany do normalnego poziomu głosu i twój 
krzyk będzie przez to zniekształcony. g

 
Autor Judy Cohen
ACCESS RESOURCES
Publikacja United Spinal Association
Tłumaczenie na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Adaptacja Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełno-
sprawnych
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Zmiany w kadrze
	Z dniem 1 września na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji został 

mianowany nadkom. Zbigniew WALEWSKI.
	Od dnia 10 września powierzono czasowo pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiato-

wego Policji w Legionowie mł. insp. Dariuszowi CHOJNOWSKIEMU. Natomiast czasowe pełnienie obowiązków na stanowisku 
Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie powierzono kom. Krzysztofowi PIJANOWSKIEMU. Tego samego dnia 
na stanowisko I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII został powołany nadkom. Michał WÓJCICKI.

	Z dniem 15 września na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do walki z Cyberprzestepczością Komendy Stołecznej Policji 
został mianowany podkom. Mariusz MIKOŁAJCZYK.

	Z dniem 20 września z powierzonych obowiązków służbowych zwolnieni zostali: nadkom. Mirosław GRUDA Zastępca Komendan-
ta Powiatowego Policji w Pruszkowie, nadkom. Dariusz NAWOTNIK I Zastępca Komendanta Powiatowego w Pruszkowie.

	Od dnia 21 września mł. insp. Karol SIEDLAK nie pełni już powierzonych obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta 
Powiatowego Policji w Pruszkowie, a funkcję tę objał delegowany z urzędu do czasowego pełnienia służby w KPP w Pruszkowie 
mł. insp. Jerzy SZTUC.

	Z dniem 1 października 2018 r. został powoałany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowiec-
kim nadkom. Zbigniew KOŁECKI.

Nasz kolega potrzebuje pomocy! 
Nasz kolega Rafał to wspaniały przyjaciel, wzorowy policjant oraz mąż i ojciec 
dwóch synów w wieku 3 lat oraz 1 miesiąca. U Rafała zdiagnozowano naczyniaka 
jamistego pnia mózgu, który może w każdej chwili wylać i spowodować kalectwo, 
a nawet śmierć. 
Ratunkiem dla Rafała może być operacja w specjalistycznej klinice w Hannowerze, 
lecz jej koszt jest ogromny (55 000 euro). Zbiórka pieniędzy na ten cel odbywa 
się za pośrednictwem fundacji „Siepomaga.pl”, gdzie można dokonywać wpłat.

Dziękujemy za wszelką pomoc!

Nie zostawiajmy swoich w potrzebie!

„Sekret kamienicy” to tytuł już piątego z serii komiksu z główną 
bohaterką kom. Kasią Przygodą. Tym razem trójka małych przy-
jaciół odwiedza Lublin, w którym mieszka wujostwo jednego  
z chłopców. Dzieci dowiadują się, że wujek Ola jest konserwato-
rem zabytków, a ciocia Maria opowiada im niesamowitą historię 
rodzinną z 1918 r. związaną z odzyskaniem przez Polskę niepodle-
głości. Klara, Olo i Miłosz po raz kolejny pomagają Policji w schwy-
taniu przestępcy. Chronią ciotkę Marię przed podpisaniem fałszy-
wych dokumentów. Niestety oszuści często próbują wykorzystać 
starsze osoby i samotne, podszywając się pod kogoś z rodziny lub 
pod urzędników, a nawet policjantów. Mali bohaterowie dowia-
dują się też, co to są kamery nasobne i w jaki sposób rejestrują 
one obraz z interwencji, dzięki czemu można prześledzić przebieg 

każdego nagranego zdarzenia.
Cztery pierwsze części komiksu dostępne są w wersji elek-

tronicznej na stronie www.gazeta.policja.pl. Służbowe wykorzy-
stanie komiksów możliwe jest wyłącznie w celach edukacyjno-
-promocyjnych związanych z Policją oraz po otrzymaniu pisemnej 
zgody na rozpowszechnienie od Dyrektora Biura Komunikacji 
Społecznej KSP.

Do kontaktów w sprawie dodruku komiksów „Skarb Krzy-
woustego”, „Zaginiony obraz”, „Denar Chrobrego”, „Tajemniczy 
Dom” oraz „Sekret kamienicy” wyznaczono podkom. Marcina 
Szymańskiego z Wydziału Promocji BKS KGP, e-mail: marcin.szy-
manski@policja.gov.pl, tel. 72 116-64. g

 

Sekret kamienicy - nowy komiks policyjny 
Lubicie czytać komiksy? Mamy coś wyjątkowego dla Was. W roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości Biuro Komunikacji 
Społecznej KGP wydało kolejny komiks edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, w którym popularyzowane są 
bezpieczne zachowania, a także wiedza o Policji.
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