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nadinspektor Paweł Dobrodziej
 

Policjantki, Policjanci i Pracownicy Policji

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Wam, płynące prosto  
z serca, najpiękniejsze świąteczne życzenia. W imieniu własnym i kierownictwa 
Komendy Stołecznej Policji życzę pełnych rodzinnego ciepła, spokoju i radości 
świąt, spędzanych w gronie najbliższych. Niech ten wyjątkowy czas upłynie  
w rodzinnej atmosferze oraz przyniesie wiele zadowolenia, nadziei i optymizmu.

Świąteczne życzenia kieruję również do wszystkich policjantów, którzy 
pełniąc w tym czasie służbę, zadbają o spokój i bezpieczeństwo mieszkańców 
stołecznego garnizonu. Niech trud i pełna poświecenia służba zostaną 
docenione, a szczęście i pomyślność nigdy Was nie opuszczą.

Bożonarodzeniowe życzenia składam także Waszym najbliższym. Niech 
nigdy nie zabraknie sił i energii do pokonywania codziennych trudności oraz 
realizacji nowych zamierzeń. Niech świąteczna atmosfera otoczy Was pokojem, 
miłością i szczęściem.

W nadchodzącym Nowym Roku życzę, by spełniły się wszystkie piękne 
życzenia, złożone przy wigilijnym stole. Niech kolejne dni 2019 r. wypełnią się 
osiągnięciami zawodowymi i sukcesami w życiu prywatnym. Niech będzie 
to czas nowych wyzwań, realizacji marzeń, czas, który przyniesie Wam wiele 
dobra i życzliwości.  



Szanowni Państwo, 
Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,
Pracownicy Cywilni Komendy Stołecznej Policji,

Przed nami wyjątkowy czas Bożego Narodzenia – Świąt głęboko 
zakorzenionych w polskiej kulturze. To czas pielęgnowania niepowtarzalnej  
i bogatej w symbole tradycji, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. 
Ale to także czas podsumowań i podziękowań za to, co udało się wykonać 
przez ostatnie 12 miesięcy.

Z pewnością mijający rok dla Policjantów ze Stołecznego Garnizonu 
był okresem wytężonej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
Warszawy i setek tysięcy turystów, którzy odwiedzają stolicę naszego kraju. 
Obowiązki służbowe, które wykonujecie na terenie stolicy i ościennych 
powiatów, wymagają od Was doskonałego przygotowania, doświadczenia  
i opanowania. Dlatego u progu kończącego się roku bardzo dziękuję wszystkim 
Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym Komendy 
Stołecznej Policji za wytrwałą służbę i pracę. Mam świadomość, że zadania 
przez Was wykonywane są obarczone ryzykiem i wieloma wyrzeczeniami. 
Jednak wiem też, że wykonujecie je z pełnym poświęceniem.  

Wszystkim Państwu życzę zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia. Niech to będzie radosny czas spędzony wspólnie z rodziną  
i najbliższymi, w domach wypełnionych śpiewem kolęd, zapachem choinki 
i tradycyjnych świątecznych potraw. Wierzę, że narodzone w betlejemskiej 
stajence Dzieciątko Jezus przyniesie wszystkim siłę i optymizm, które pozwolą 
zrealizować wszystkie marzenia.

Bardzo dziękuję i składam wyrazy szacunku Policjantkom, Policjantom  
i Funkcjonariuszom innych służb, którzy będę pełnić służbę podczas Świąt. Niech 
będzie to spokojny i przede wszystkim bezpieczny czas, abyście po powrocie 
do domu mogli cieszyć się chwilami spędzonymi w rodzinnym gronie.
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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Kończąc ten rok redakcyjny serdecznie dzię-
kuję za bycie razem z nami przez ostatnie 
12 miesięcy. Zapraszam do zapoznania się  
z ostatnim tegorocznym numerem miesięcz-
nika oraz lektury kolejnych wydań czasopisma 
w przyszłym, niezwykle ważnym roku dla ca-
łej polskiej Policji. Z okazji 100-lecia powołania 
Policji redakcja przygotowała dla Was wiele 
czytelniczych niespodzianek. Śledźcie więc 
uważnie kolejne numery. 
Z okazji kończącego się roku chciałabym  
również podziękować wszystkim współpracownikom za profesjonalne  
i pełne zaangażowania wykonywanie zadań. Dzięki Waszej rzetelności 
Czytelnicy mogą na bieżąco śledzić najważniejsze wydarzenia w życiu 
stołecznej jednostki i poznawać jej wyjątkowych przedstawicieli.
W imieniu całej Redakcji składam też najlepsze życzenia świąteczne. 
Życzę wspaniałej, rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, głębokie-
go oddechu od codziennych obowiązków, a w nadchodzącym roku 
wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia sukcesów zawodowych i pry-
watnych.

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska
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KARINA POHOSKA

Oddajesz swoją krew, 
ratujesz czyjeś życie

Listopadowa akcja honorowego oddawania krwi ko-
lejny raz pokazała, że na krwiodawców zawsze moż-
na liczyć. Łącznie zebrano ponad 20 litrów tej życio-

dajnej substancji. Na chętnych do podzielenia się tym, 
co najcenniejsze, w krwiobusie stojącym przed Komendą 
Stołeczną Policji, jak zwykle czekał wykwalifikowany per-
sonel, a także słodkie upominki. Słodko jest pomagać!

Zachęcamy Państwa do przyłączania się do Klubu 
Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Stołecz-
nej Policji. Na stronie internetowej KSP znajdą Państwo 
podstronę poświęconą naszemu stołecznemu klubowi 
krwiodawców. g

Boże Narodzenie
Ta noc jest dla nas święta.
Niech idą w zapomnienie
Niewoli gnuśne pęta!
 
Stanisław Wyspiański

Ukochani, Policjantki i Policjanci oraz Pracownicy -
Do życzeń świątecznych krążących wśród Was, 

podawanych z ust do ust, z serc do serc, 
na kartach świątecznych, 

w telewizji, radio, na łamach gazet i przy choince, 
pragnę dołączyć własne.

Życzę, aby ten głos z nieba, 
głos radości i zbawienia zawsze

brzmiał w Waszych uszach 
i nie został niczym przygłuszony.

Aby ożywiał serca i wskrzeszał w duszy chrześcijańskiej
Nadzieję i pokój.

A w sercach zabrudzonych, ociężałych, leniwych budził 
zbawienny niepokój pomagający 
odnaleźć się ponownie w Bogu.

Z wyrazami życzliwości i pamięci w modlitwie

Ks. Józef - kapelan
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Święto Służby Cywilnej

W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste uhonorowanie wszystkich pracowników cywilnych stołecznej 
Policji. Z tej okazji Komendant Główny Policji oraz Komendant Stołeczny Policji nagrodzili pracowników garnizonu. Wrę-
czono również brązowe medale „ Za Zasługi dla Policji” i „Za Długoletnią Służbę”.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia 
Pracownika Cywilnego rozpoczęły się 14 listopada 
2018 roku o godz. 12.00 w Muzeum Kolekcji im. Jana 
Pawła II w Warszawie. Dowódca uroczystości nadkom. 

Roman Maciejewski złożył meldunek nadinsp. Pawłowi Dobro-
dziejowi, następnie odegrano Hymn RP.

Uczestników spotkania przywitał Komendant Stołeczny Po-
licji i podziękował pracownikom cywilnym formacji za pełną 
zaangażowania pracę na rzecz społeczeństwa. – Stanowicie 
równorzędny filar w formacji, jaką jest Policja. Wasza pomoc 
jest profesjonalna i nieodzowna w policyjnej pracy. Życzę Wam 
sukcesów i satysfakcji w życiu osobistym i pracy. Wystąpienie ko-
mendanta poprzedził sygnał „Słuchajcie Wszyscy”, zagrany przez 
trębaczy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.  

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Szef Służby 
Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, Wojewoda Mazowiecki 
Zdzisław Sipiera, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Po-
licji insp. Sławomir Litwin, Dyrektor Muzeum Kolekcji im. Jana 
Pawła II Joanna Grzybowska, Kapelan Komendy Stołecznej Policji 
ks. Józef Jachimczak, Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu 
Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w KSP Jan Gałązka oraz 
przedstawiciele służb mundurowych.

Życzenia z okazji obchodzonego święta złożył także pracow-
nikom cywilnym minister Dobrosław Dowiat-Urbański, który po-
wiedział: – za Państwa pracę i trud należy się Wam duże uznanie. 
Życzę Państwu stabilizacji oraz rosnącej satysfakcji z wykonywa-
nej pracy.  

W trakcie uroczystości wyróżniono za wzorową pracę, profe-
sjonalizm i zaangażowanie około 50  pracowników stołecznego 
garnizonu nagrodami finansowymi i listami gratulacyjnymi. Po-
nadto dwóch pracowników odznaczono brązowymi medalami: 
„Za zasługi dla Policji” i jedną osobę – „Za długoletnią służbę”. 
Komendant wręczył również nagrody rzeczowe i listy gratulacyj-
ne 24 osobom z co najmniej 25-letnim stażem pracy. 

Słowa podziękowania do pracowników cywilnych skierował 
również w okolicznościowym liście Komendant Główny Policji 
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk: – dzięki Państwa zaangażowa-
niu polska Policja  może być postrzegana jako nowoczesna admi-
nistracja, zapewniająca europejskie standardy. Wasz codzienny 
wysiłek przyczynia się do budowania pozytywnego wizerun-
ku naszej służby. List odczytał Dyrektor Gabinetu Komendanta 
Głównego Policji insp. Sławomir Litwin.

Słowa wdzięczności za gorliwą i pełną oddania pracę skie-
rowali do wyróżnionych Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. 
Józef Jachimczak oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera 
i Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ 
Pracowników Policji w KSP Jan Gałązka.

Uroczystość zakończył okolicznościowy koncert znanych pie-
śni patriotycznych, m.in.: z kanonu muzyki klasycznej Fryderyka 
Chopina, Stanisława Moniuszki i Henryka Wieniawskiego w wy-
konaniu Sylwii Krzywdy (wokalistka) oraz Macieja Gromek (wo-
kalista). Na fortepianie akompaniował prof. Paweł Rozbicki. g
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– Uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości, wyjątkowe w dziejach naszego narodu, przebiegły 
w atmosferze radosnego świętowania i były bezpieczne – powie-
dział szef MSWiA. Tylko w Warszawie 11 listopada odbyło się 14 
zgromadzeń publicznych w związku z obchodami Święta Niepod-
ległości. W największym marszu wzięło udział ok. 250 tys. osób. 
To największe zgromadzenie, jakie zabezpieczała stołeczna Poli-
cja w swojej historii.  – To była największa tego typu manifesta-
cja patriotyzmu – powiedział szef MSWiA. Jak dodał, patrząc na 
skalę uroczystości i liczbę osób, które wzięły w nim udział, doszło 
jedynie do marginalnych i godnych potępienia incydentów. – Ni-
gdy w żadnym z polskich miast nie przyszło Policji zabezpieczać 
tak wielkiej manifestacji – dodał minister Brudziński. Minister 
podziękował również przedstawicielom samorządów, które or-
ganizowały uroczystości w skali całego kraju.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk 
powiedział, że policjanci pracowali nad zabezpieczeniem uroczy-
stości od długiego czasu. Podziękował szefowi ABW Piotrowi Po-
gonowskiemu, Komendantowi Żandarmerii Wojskowej i proku-
raturze, za dobrą i efektywną współpracę. Jak dodał, wszystkie 

imprezy i wydarzenia zabezpieczało ponad 12 tys. policjantów, 
którzy zapewniali porządek podczas około tysiąca uroczystości  
i innych wydarzeń w całym kraju. Komendant odniósł się do 
incydentów, do których doszło podczas zgromadzeń. Wskazał 
m.in., że podczas marszu w stolicy funkcjonariusze odnotowali 
sześć zdarzeń - uszkodzeniu uległy m.in. lusterka samochodów 
zaparkowanych na trasie marszu, zniszczono elewację małego 
punktu handlowego, a Policja zatrzymała sprawców pobicia. 
Szef policjantów powiedział, że doszło także do spalenia flagi UE,  
a zgromadzeni odpalali w tłumie pirotechnikę – trwają poszuki-

wania tych osób, a Policja opublikowała już na stronie interne-
towej wizerunki sprawców. Dodał, że w sztabie operacji działają-
cym w Komendzie Stołecznej Policji, obecni byli eksperci i biegli  
w zakresie mowy nienawiści, którzy na bieżąco analizowali hasła 
niesione na banerach przez manifestantów. Zapis z kamer nadal 
jest analizowany, jednak Policja już zabezpieczyła część banerów 
i flag. Komendant odniósł się też do marszu, który odbył się we 
Wrocławiu. Wzięło w nim udział ok. 9 tys. osób – ranne zostały 
trzy osoby, w tym najciężej policjant, w którego rzucono niezi-
dentyfikowanym przedmiotem.

Minister Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych, 
powiedział, że zadaniem podległych mu służb było zidentyfi-
kowanie osób, które mogły stanowić zagrożenie dla godnego  
i pokojowego charakteru wszystkich uroczystości związanych  
z 11 listopada. W wyniku działań służby zidentyfikowały około 
stu osób, których celem było wywołanie zamieszek – wszystkie 
te osoby  zostały zatrzymane. U kilku z tych osób odkryto mate-
riały o charakterze neonazistowskim, a o sprawie powiadomiono 
prokuraturę. Funkcjonariusze monitorowali też działania zagra-
nicznych organizacji ekstremistycznych. ABW przekazała Straży 
Granicznej informacje o 400 takich osobach, aby uniemożliwić 
ich wjazd do Polski. Ponadto Policja wraz z ABW zapobiegły prze-
prowadzeniu trzech konferencji i koncertów, na których miała 
być propagowana ideologia totalitarna.

Minister Joachim Brudziński podziękował funkcjonariuszom  
i komendantom służb podległych MSWiA oraz ministrowi Mariu-
szowi Kamińskiemu, który nadzoruje pracę m.in. ABW i Agencji 
Wywiadu, za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zgroma-
dzeń i imprez. – Oczywistym jest, że te uroczystości nie miałyby 
spokojnego charakteru, gdyby nie współpraca wszystkich służb 
– powiedział. Szef MSWiA podziękował też ministrom Mariuszo-
wi Błaszczakowi i Michałowi Dworczykowi za organizację marszu 
„Dla Ciebie Polsko”. Pochwalił również współpracę Policji i Żan-
darmerii Wojskowej. g

wykorzystano materiały MSWiA

100. rocznica odzyskania niepodległości
Minister Joachim Brudziński, wspólnie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, a także sze-
fem ABW i komendantami służb podległych MSWiA, w tym Komendantem Głównym Policji gen. insp. dr Jarosławem 
Szymczykiem i Komendantem Stołecznym Policji, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem, podsumowali zabezpieczenie obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości.
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Szef MSWiA o działaniach funkcjonariuszy: 
to była dobra robota. Dziękuję w imieniu 

wszystkich Polaków.
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Punktualnie o 11.11 zawodnicy ruszyli na trasę biegu, która 
przebiegała ulicami: Al. Jana Pawła II, wiaduktem nad Al. 
Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego do Al. Niepodległości. 

Część z uczestników założyła białe koszulki, druga część - czer-
wone. Razem utworzyli wielką flagę Polski.

30. Bieg Niepodległości 2018 to jeden z największych bie-
gów ulicznych w Polsce i największy spośród Warszawskiej Tria-
dy Biegowej. Uczestniczyło w nim około 20 tys. zawodników,  
w tym kilkudziesięciu policjantów z KSP, m.in.: sierż. sztab. Adam 
Kryński z KRP Warszawa IV, asp. sztab. Radosław Pakuła z WRD 
KSP, podkom. Marek Gałęziowski z CSP... Hasłem przewodnim 
wydarzenia było: „Let your freedom run!” - „Pozwólmy naszej 
wolności biec i trwać!” 

10-kilometrowy odcinek pokonał też bez trudu nasz kolega  
z wydziału – podkom. Piotr Świstak. To już jego 4 start w tym 
biegu. W ten sposób dołożył kolejny medal do swojej licznej ko-
lekcji. Tylko w tym roku wystartował w 43 biegach, a w ubiegłym  
- 42. – Biegi to moja prawdziwa pasja, bez nich nie wyobrażam już 
sobie funkcjonowania. Pozwalają mi nie tylko dbać stale o swoją 
kondycję fizyczną, ale również pomagać innym. Dlatego zawsze 
z wielką chęcią startuję w biegach charytatywnych, np. w biegu 
„Wybiegaj sprawność”, podczas którego zbierane są środki pie-
niężne na sprzęt i aparaturę potrzebną osobom niepełnospraw-
nym. W przyszłym roku z kolei planuję ponownie wziąć udział  
w Biegu Niepodległości. Chciałbym też zmierzyć się w innego ro-
dzaju biegach, np. wystartować w zawodach triathlonowych na 
sprinterskim dystansie. 

30. Bieg Niepodległości już za nami. Nad bezpieczeństwem 
uczestników oraz mieszkańców dopingujących zawodników czu-
wali stołeczni policjanci. W związku z organizacją biegu część ulic 
została wyłączona z ruchu kołowego. Wprowadzono także ogra-

niczenia w parkowaniu. O bezpieczny przebieg imprezy dbali po-
licjanci ruchu drogowego i prewencji. g

Policjanci pobiegli w 30. Biegu Niepodległości 

W tym wyjątkowym biegu, zorganizowanym w stulecie odzyskania wolności, nie mogło zabraknąć policjantów. Wśród 
20.000 uczestników byli także funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, a wśród nich podkom. Piotr Świstak z Wydziału 
Komunikacji Społecznej KSP.

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Msza św. z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości

Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i pamięci o tych, którym zawdzięczamy wolną i nie-
podległą Ojczyznę 21 listopada w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie została odprawiona uroczysta msza św. Wzięli w niej 
udział: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcami, komendanci rejonowi i powiatowi Policji, 
naczelnicy wydziałów oraz policjanci i pracownicy Policji stołecznego garnizonu.

Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – 100-lecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach zaborów 
nasz kraj odzyskał suwerenność. Z tej okazji w całym kraju 

odbywają się uroczyste obchody uczczenia pamięci tych, którym 
zawdzięczamy własne państwo. Główne uroczystości odbyły się 
w Warszawie 11 listopada przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 
Szereg uroczystości związanych z obchodami, w tym wystawy, 

konferencje i koncerty odbywają się również w całym kraju  
w ciągu całego roku. W wydarzeniach upamiętniających 100-le-
cie odzyskania niepodległości biorą także udział policjanci z KSP. 

Z udziałem pocztu sztandarowego i chóru Komendy Stołecz-
nej Policji odprawiona została msza św. w Bazylice św. Krzyża 
przy ul. Krakowskie Przedmieście. Mszy św. przewodniczył Kape-
lan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak. Podczas 4 
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kazania podkreślił, że obchody odzyskania setnej rocznicy nie-
podległości to znakomita  sposobność do wyrażenia wdzięczno-
ści Bogu i ludziom za dar wolności. 

Ksiądz Jachimczak przypomniał, że: „odzyskanie Niepodle-
głości – to dzień zmartwychwstania Polski po 123 latach niewoli 
narodowej, po tym, jak w 1795 roku trzy czarne orły, godła trzech 
monarchów, rozszarpały i zniszczyły nasze państwo polskie. Ko-
lejne dziesiątki lat pokazały że Naród nie uległ ani rusyfikacji, ani 
germanizacji, lecz za cenę wielkich ofiar, cierpień i poświęceń 
dążył do upragnionej wolności i niepodległości. Droga do jej od-
zyskania była długa i trudna. Wiele poświęceń wymagała walka 
o utrzymanie polskości w narodzie, który nie miał Państwa, gdyż 
Rzeczpospolita została wymazana z mapy Europy. Ale przyszło 
zwycięstwo. To  było zwycięstwo cudowne”.

W swoim kazaniu ksiądz kapelan podkreślił również ogrom-
ną rolę, w wolnym kraju, policyjnej służby, formacji stojącej na 
straży bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa publicznego. 
Przypomniał m.in. słowa wybitnego Polaka św. Jana Pawła II, któ-
ry zwracając się do policjantów podczas jednego z watykańskich 
spotkań powiedział: „walczycie codziennie broniąc słabszych, 
chroniąc uczciwych, sprzyjając pokojowej koegzystencji między 
narodami. Każdy z was jest wartownikiem, który czuwa, by unik-

nąć niebezpieczeństwa oraz szerzyć sprawiedliwość i pokój /-/ 
Ci, którzy służą Panu na tym świecie starając się powstrzymać 
przemoc i rozważnie broniąc konstytucyjnego ładu, zajaśnieją 
któregoś dnia niczym gwiazdy na firmamencie”. g
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W Komendzie Stołecznej Policji odbyła się odprawa 
kadry kierowniczej, podczas której zastępcy ko-
mendanta odpowiedzialni za poszczególne piony 
służbowe omówili szczegółowo funkcjonowanie 

pionu prewencji, kryminalnego i logistyki. Meldunek o gotowo-
ści do odprawy przyjął Komendant Stołeczny Policji nadinspek-
tor Paweł Dobrodziej.

Pierwsza część odprawy kadry kierowniczej była poświęcona 
efektom pracy pionu logistyki. Zastępca Komendanta Stołecz-
nego Policji Włodzimierz Pietroń omówił m.in. zagadnienia dot. 
inwestycji i remontów zarówno tych obecnie realizowanych, jak 
i tych planowanych w najbliższym czasie (np. budowa KP Mro-
zy, KP Raszyn, PP Żabia Wola oraz stacji obsługi pojazdów przy  
ul. Jagiellońskiej w Warszawie), zagadnienia z obszaru teleinfor-
matyki, gospodarki transportowej, zaopatrzenia, administracyj-
no-gospodarczego, medycyny pracy oraz bhp.

Efekty pracy pionu prewencji omówił podisnp. Tomasz Szy-
mański, który przedstawił informacje dotyczące pracy dzielnico-
wych i komórek patrolowo-interwencyjnych oraz podsumował 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Policjanci ruchu drogowego w ciągu 10 miesięcy tego roku 
zarejestrowali 1 521 wypadków, w których zginęło 118 osób (dla 
porównania w tym samym okresie roku 2017 śmierć w 1 386 
wypadkach poniosły 143 osoby), a rannych zostało 1755 osób. 
Większość wypadków, bo aż 1401, nastąpiła z winy kierującego, 
95 natomiast z winy pieszego. W tym czasie doszło do 36061 ko-

lizji (1 737 mniej niż w tym samym okresie roku 2017). Głównymi 
przyczynami wypadków drogowych z winy kierujących było: nie-
ustąpienie pierwszeństwa przejazdu (33%), nieustąpienie pierw-
szeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (17%) i niedostoso-
wanie prędkości do warunków ruchu (15%). Natomiast głównym 
przyczynami wypadków z winy pieszego było: nieostrożne wej-
ście na przejście przed jadącym pojazdem (40%), przekraczanie 
jezdni w miejscu niedozwolonym (22%) oraz wejście na jezd-
nię przy czerwonym świetle. Analiza zdarzeń z 10 miesięcy 4  

Podsumowanie 10 miesięcy pracy 
w garnizonie stołecznym

Mniej przestępstw rozbójniczych oraz bójek i pobić, a także kradzieży cudzej rzeczy i uszkodzeń mienia odnotowali sto-
łeczni policjanci w ciągu 10 miesięcy tego roku. W wypadkach na drogach garnizonu stołecznego zginęło też mniej osób.   
Z udziałem Komendanta Stołecznego Policji i jego zastępców oraz kadry kierowniczej w Białej Sali KSP odbyła się odprawa 
podsumowująca pracę policjantów garnizonu stołecznego w okresie styczeń - październik 2018 roku.
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pokazuje też, że policjanci ruchu drogowego garnizonu stołecz-
nego przeprowadzili 406 304 kontrole drogowe, w trakcie któ-
rych pouczyli 115 744 kierujących, w 96 550 przypadkach nało-
żyli mandaty karne. 

Komendant pionu prewencji omówił również zagadnienia 
dotyczące pracy dzielnicowych. Z przeprowadzonej analizy wy-
nika, że w okresie od stycznia do października 2018 każdy dziel-
nicowy zorganizował średnio 24 spotkania z mieszkańcami.  

W okresie styczeń - październik  2018 r.  na terenie Komendy 
Stołecznej Policji odnotowano spadek liczby przestępstw popeł-
nianych przez nieletnich, co było powiązane z mniejszą liczbą 
nieletnich sprawców czynów karalnych. W tym czasie nieletni 
dokonali 1 406 czynów karalnych (w 2017 roku – 1 573). Poli-
cjanci zatrzymali 918 nieletnich sprawców (w 2017 roku - 943). 

Okres styczeń - październik to również praca policjantów 
przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń. Tych 
pierwszych było 401, natomiast protestów społecznych, w tym 
zgromadzeń publicznych - 1 594.

Efektywność pracy pionu kryminalnego w stołecznym garni-
zonie omówił natomiast naczelnik wydziału wywiadu kryminal-
nego podinsp. Mariusz Bartkiewicz. 

O 1 183 mniej przestępstw odnotowano w okresie styczeń  

- październik w 7 kategoriach przestępstw najbardziej uciążli-
wych społecznie (23 334 – w 2018 r., 24 517 – w 2017 r.).  W War-
szawie i w podległych KSP powiatach było mniej bójek i pobić  
(w 2017 r. – 297, w 2018 r. - 244) i przestępstw rozbójniczych.  
W tym samym okresie 2017 r. było ich 568, a w tym roku 484. 
O 600 mniej stwierdzono także kradzieży cudzej rzeczy (2017 
r. – 14 499, 2018 r. – 13 899), a o 288 mniej było przypadków 
uszkodzeń mienia.

Odnotowany został wzrost liczby wykrytych przestępstw go-
spodarczych i korupcyjnych. W przypadku przestępstw narkoty-
kowych w okresie styczeń – październik 2018 r. stwierdzono ich  
4 239. Łącznie zabezpieczono prawie 700 kg narkotyków. Ponad-
to policjanci KSP zabezpieczyli u podejrzanych mienie o warto-
ści ponad 256 mln złotych, a odzyskali mienie na kwotę ponad  
75 mln złotych.

W swoim wystąpieniu Komendant Stołeczny Policji nadin-
spektor Paweł Dobrodziej podziękował wszystkim policjantom 
i pracownikom za zaangażowanie i inicjatywę w realizacji obo-
wiązków służbowych. Komendant przytoczył przykłady najważ-
niejszych działań, których realizacja przyczyniała się bezpo-
średnio do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców stolicy  
i ościennych powiatów. g
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Ekologiczne samochody dla KSP

Na pl. Zamkowym odbyło się uroczyste przekazanie 37 nowoczesnych radiowozów. Służbowe samochody otrzymali po-
licjanci ze stołecznych komend rejonowych i komisariatu portu lotniczego. Kluczyki do pojazdów przekazali Komendant 
Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Nowoczesne radiowozy przekazano 15 listopada br. sto-
łecznym policjantom podczas uroczystości na pl. Zam-
kowym. Pojazdy służbowe zostały zakupione z budżetu 
Policji przy współudziale środków finansowych pocho-

dzących z funduszy Urzędu m.st. Warszawy.
Komendant Stołeczny Policji  nadinsp. Paweł Dobrodziej  

i Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz symbo-
licznie przekazali kluczyki do 37 nowych radiowozów policjan-
tom reprezentującym wszystkie komendy rejonowe stołecznej 
Policji i komisariat portu lotniczego.

Przed wręczeniem kluczyków, auta poświęcił kapelan stołecz-
nej Policji ks. Józef Jachimczak.  W obrzędzie poświęcenia wziął 
także udział prawosławny kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej podziękował samorządowcom za 
wsparcie przy zakupie samochodów służbowych i zaznaczył, że 
komenda stołeczna jest jednostką, przed którą stawiane są naj-
większe wyzwania, a dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców jest 
dla policjantów sprawą priorytetową. Podkreślił też, że Komen-
da Stołeczna Policji w obszarze poprawy warunków służby jest 
wspierana przez partnerów samorządowych, również warszaw-
ski samorząd. Dodał także, że wspólna troska o warunki, w ja-
kich pełnią służbę funkcjonariusze, będzie przynosić oczekiwane 
efekty i będzie wpływać na poprawę bezpieczeństwa w stolicy.

W trakcie uroczystości Prezydent m.st. Warszawy Han-
na Gronkiewicz-Waltz podkreśliła: – poziom bezpieczeństwa  
w Warszawie od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie 
i przez większość mieszkańców stolica uważana jest za miasto 
bezpieczne. Jest to głównie zasługa Policji, ponieważ dzięki wy-

tężonej pracy funkcjonariuszy Warszawa jest  miastem o wiele 
bezpiecznym niż inne stolice europejskie.

Przekazane samochody posiadają napęd hybrydowy i wy-
posażone są w szereg nowoczesnych systemów zapewniających 
policjantom maksymalne bezpieczeństwo i komfort pracy. Poza 
tym pojazdy te charakteryzują się mniejszym zużyciem paliwa  
i są przyjazne środowisku, ze względu na zdecydowanie mniejszą 
emisję substancji szkodliwych, w tym dwutlenku węgla. g



Dokładnie o godzinie 10.00 przed Komendą Stołeczną 
Policji dowódca uroczystości nadkom. Roman Macie-
jewski złożył Zastępcy Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi meldunek o goto-

wości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie podod-
działów podniesiono flagę na maszt i odegrano Hymn RP. Na-
stępnie 45 nowo przyjętych funkcjonariuszy (w tym 15 kobiet) 
wypowiedziało słowa roty za Komendantem Stołecznym Policji 
nadinsp. Pawłem Dobrodziejem. Po złożeniu przysięgi każdy  
z młodych policjantów otrzymał legitymację służbową. W ciągu 
najbliższych dni nowi adepci zostaną skierowani na szkolenie 
podstawowe. Po ukończeniu kursu rozpoczną służbę w wyzna-
czonych jednostkach organizacyjnych stołecznej Policji.

Po ślubowaniu Komendant Stołeczny Policji zwrócił się do 
nowych policjantów i ich rodzin: – przed chwilą wypowiedzie-
liście rotę ślubowania, niech będzie ona drogowskazem w Wa-
szej służbie przez wszystkie lata. Strzec bezpieczeństwa Państwa  
i jego obywateli, nawet z narażeniem życia – to jest kwintesencja 
naszej służby, która jest piękna i jednocześnie bardzo trudna dla 
Was i Waszych bliskich. Życzę Wam sukcesów i przede wszystkim 
satysfakcji z wykonywanych przez Was obowiązków. 

Życzenia ślubującym funkcjonariuszom złożył również Zastęp-
ca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak:  
– największą wartością polskiej Policji są ludzie. Wy wstępując 
w jej szeregi współtworzycie tę największą wartość. Gwarantem 
Waszej dobrej służby i osiągania dobrych wyników jest prze-
strzeganie roty ślubowania (...). Życzę Wam policyjnego szczę-
ścia i abyście znaleźli w tej służbie wiele satysfakcji. 

Podczas uroczystości komendanci symbolicznie wręczyli 
policjantom kluczyki do 10 nowych radiowozów zakupionych  
z budżetu Policji w ramach „Programu modernizacji Policji, Stra-

ży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony 
Państwa w latach 2017-2020”. Wcześniej auta poświęcił kapelan 
KSP ks. Józef Jachimczak. Samochody służbowe posiadają napęd 
hybrydowy, ponadto zostały wyposażone w nowoczesne syste-
my. Ich atutem jest małe zużycie paliwa i niska emisja substan-
cji szkodliwych, przez co są przyjazne środowisku. Pojazdy będą 
służyły policjantom z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP 
oraz z komend powiatowych (w Legionowie, Nowym Dworze 
Mazowieckim i Piasecznie) i komisariatów specjalistycznych 
(Merta Warszawskiego, Rzecznego Policji i Kolejowego Policji).

Uroczystość uświetniła defilada Kompanii Reprezentacyjnej 
Policji wraz z pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Po-
licji, po której dowódca złożył meldunek o zakończeniu apelu. 
Następnie kolumna przekazanych radiowozów opuściła plac. g
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Uroczyste ślubowanie policjantów  
i przekazanie radiowozów

Dwie ważne uroczystości odbyły się 22 listopada tego roku przed gmachem stołecznej komendy. W szeregi Policji wstąpiło 
45 nowo przyjętych funkcjonariuszy. 7 jednostek i komórek organizacyjnych KSP symbolicznie otrzymało z rąk Zastępcy 
Komendanta Głównego Policji i Komendanta Stołecznego Policji kluczyki do nowoczesnych radiowozów z napędem hybry-
dowym. W uroczystości wzięli udział również  najbliżsi adeptów policyjnej służby. 
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Trzyosobowy zespół KSP wygrał ligę strzelecką

Piąty raz przedstawiciele służb mundurowych wszystkich formacji rywalizowali między sobą podczas Ogólnopolskiej Ligi 
Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów. W zawodach nie zabrakło także stołecznych policjantów, którzy kilka-
krotnie stawali na podium. Honorowy patronat nad zawodami objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim 
Brudziński.

GENEZA LIGI STRZELECKIEJ
Pomysłodawcą przedsięwzięcia i jednocześnie kierownikiem ligi był 
Andrzej „Pułkownik” Kuczyński z Gabinetu Komendanta Głównego 
Policji. Dzięki niemu, już od 5 lat, mundurowi wszystkich formacji 
rywalizują o tytuł najlepszego strzelca zawodów. W tym roku po raz 
pierwszy udział wzięli weterani działań poza granicami państwa. 
Rozgrywki składały się z trzech tur, każda z nich nadzorowana była 
przez inną instytucję. Gościem I etapu była Komenda Główna Straży 
Granicznej, II etapu – Służba Ochrony Państwa, za kolejny odpowie-
dzialna była Komenda Główna Policji. Współorganizatorem ligi było 
Regionalne Centralne Biuro Śledcze Stołecznej Grupy Wojewódzkiej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Wszystkie etapy roz-
grywano na strzelnicy KGP przy ul. Iwickiej w Warszawie.

OSIĄGNIĘCIA STOŁECZNYCH POLICJANTÓW
Pierwsze zawody odbyły się 7 czerwca 2018 roku uczestnicy rywa-
lizowali w dwóch konkurencjach: strzelaniu dokładnym (10 strza-
łów w 2 minuty do tarczy TS-4 tzw. „olimpijskiej” oddalonej o 25 
metrów) i strzelaniu szybkim (12 strzałów w 20 sekund ze zmianą 
magazynka do tarczy sylwetkowej tzw. „francuza” – TS-10, także 
z odległości 25 metrów). O miejscu decydowała suma zdobytych 
punktów. Stołeczni policjanci w klasyfikacji indywidualnej zajęli dwa 
drugie miejsca, nadkom. Maciej Mikołajczuk – w kategorii mężczyzn 
i nadkom. Agnieszka Szymanik – wśród kobiet.

Kolejny turniej został rozegrany 20 września 2018 roku. Tym 
razem uczestnicy strzelali do tarczy TS-10/4 („francuz” z dwo-
ma środkami tarczy do strzelań dokładnych) ustawionej w od-
ległości 25 metrów i musieli – zgodnie z regulaminem – oddać 
po 5 strzałów do każdego z okręgów i 10 do sylwetki. W katego-
rii weteranów drugie miejsce zajął asp. sztab. Dariusz Przasnek  
z OPP w Warszawie.

Trzeci etap odbył się 29 listopada 2018 roku, podczas którego za-
wodnicy walczyli o Puchar Komendanta Głównego Policji. Pierwsze 
zadanie polegało na oddaniu 10 strzałów - po 5 do dwóch tarcz TS-2 
(tzw. „jajko”). W trakcie drugiego zawodnicy oddali po 10 strzałów 
do tarczy TS-23. Obie konkurencje rozegrano z odległości 25 me-
trów. Punktacje przyznano w kategorii zespołowej i indywidualnej. 
Sędzią głównym zawodów był Adam Murawski, przewodniczącym 
komisji Adam Trąbka.

Zgodnie z regulaminem zawodów, w każdym etapie skład dru-
żyn był taki sam. Stołeczny garnizon reprezentowało 11 policjantów 
i 2 policjantki, którzy stworzyli 4 zespoły. W ostatnim etapie ligi  
I miejsce zajęła stołeczna drużyna (KSP 1) w składzie: podinsp. Piotr 
Grzywiński, nadkom. Maciej Mikołajczuk, asp. sztab. Dariusz Prza-
snek. W kategorii kobiet kom. Inga Kołodziej zdobyła III miejsce, 
tuż za podium uplasowała się nadkom. Agnieszka Szymanik. Wśród 
mężczyzn trzeci był podinsp. Piotr Grzywiński.

Po zsumowaniu punktów z trzech etapów najlepsza okaza-
ła się drużyna KSP 1, która odebrała puchar za zajęcie I miejsca 
w Ogólnopolskiej Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy 
i Weteranów. Drudzy byli policjanci z SP Katowice, natomiast 
trzecie miejsce zajęli funkcjonariusze z WSPol w Szczytnie.  
W kategorii indywidualnej II miejsce zdobyła nasza policjantka 
nadkom. Agnieszka Szymanik, którą wyprzedziła jedynie Katarzyna 
Dudzik. Nadkom. Maciej Mikołajczuk (KSP) został trzecim strzelcem 
ligi, przed nim uplasowali się Orłowski Grzegorz (SOP) i Piórkowski 
Albert (CSP Legionowo). W generalnej klasyfikacji kategorii wetera-
nów trzecie miejsce zajął asp. sztab. Dariusz Przasnek (KSP).

CHARYTATYWNIE DLA FUNDACJI
W trakcie każdego z etapów rozgrywano turniej charytatywny, 4  
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PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Hattrick w pływaniu

Potrójnym sukcesem zakończył się występ kom. Aleksandry Szyszki z Laboratorium Kryminalistycznego KSP podczas 
Otwartych Mistrzostw Służb Mundurowych w Pływaniu, które odbyły się 24 listopada br. w Szczytnie. Nasza zawodniczka 
zdobyła zloty medal na 200 metrów, srebro - na 100 metrów, a brąz na 50 metrów stylem dowolnym.

Do rywalizacji stanęło ponad 140 zawodników reprezentują-
cych różne formacje mundurowe. Zawodnicy rywalizowali 
na dystansach: 50 metrów stylem motylkowym, grzbieto-

wym, klasycznym i dowolnym, 100 metrów stylem grzbietowym, 
klasycznym i dowolnym, 100 metrów stylem zmiennym, 200  
i 400 stylem dowolnym oraz w sztafecie 4 x 50 metrów stylem 
dowolnym. Zawody rozegrano w 3 kategoriach wiekowych: 

• OPEN (kobiety do 34 lat i mężczyźni do 39 lat), 
• MASTERS I (kobiety w wieku 35-44 lat i mężczyźni w wieku 

40-49 lat), 
• MASTERS II (kobiety w wieku 45 - 54 oraz mężczyźni w wie-

ku 50 - 59 lat), 
• MASTERS III (kobiety w wieku 55 lat i starsze oraz mężczyźni  

w wieku 60 lat i starsi).

Najlepszym zawodnikiem mistrzostw okazał się Krzysztof 
Pelc z Żandarmerii Wojskowej, natomiast najlepszą zawodnicz-
ką Agnieszka Burdelak z KWP we Wrocławiu. Najlepszą druży-
ną mistrzostw została reprezentacja z KW PSP Łódź. Na drugim 
miejscu uplasowali się zawodnicy z KW PSP Katowice, a trzecie 
miejsce zajęła ekipa z wrocławskiej Komendy Wojewódzkiej Po-
licji we Wrocławiu.

Kom. Aleksandra Szyszka z KSP zdobyła złoty medal na 200 
metrów stylem dowolnym w kategorii wiekowej 35 - 44 lata  
z czasem 2:56:67. Z kolei na 100 metrów tym samym stylem 
uplasowała się na drugim miejscu, a na dystansie 50 metrów za-

jęła trzecie miejsce. Trzecie miejsce na tym dystansie tylko w in-
nej kategorii wiekowej (34 lata i mniej) zajęła też nasza policjant-
ka z Komisariatu Rzecznego Policji sierż. Katarzyna Kowalczyk.

To już kolejne sukcesy naszych zawodniczek w ostatnim cza-
sie. Zaledwie miesiąc wcześniej kom. Aleksandra Szyszka zo-
stała wicemistrzynią podczas Mistrzostw Służb Mundurowych  
w Biathlonie Policyjnym. Zawody rozgrywane na terenie WSPol 
w Szczytnie objął honorowym patronatem Komendant Główny 
Policji. g

fo
to

 a
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne

 A
le

ks
an

dr
y 

SZ
YS

ZK
I

w którym udział wzięli przyjaciele służb. Pieniądze (ponad 7 tysięcy 
złotych) zebrane podczas ligi wspomogą działalność Fundacji Pomo-
cy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

STOŁECZNA DRUŻYNA STRZELECKA
Tworzą ją funkcjonariusze, pełniący na co dzień służbę w komór-
kach i jednostkach organizacyjnych KSP – 3 policjantki i 12 policjan-
tów. W jej skład wchodzą:

• nadkom. Agnieszka Szymanik
• kom. Inga Kołodziej
• mł. asp. Sylwia Leszczyńska
• podinsp. Piotr Grzywiński
• nadkom. Maciej Mikołajczuk
• kom. Krzysztof Ogórek
• kom. Artur Pasztaleniec
• kom. Daniel Grzyb
• asp. sztab. Dariusz Przasnek
• asp. sztab. Sławomir Niewczas
• asp. Marcin Sałbut
• mł. asp. Mariusz Kata
• mł. asp. Radosław Duczek
• mł. asp. Łukasz Wołowski
• sierż. sztab Kamil Sułek

Od 1 października 2018 roku – za zgodą Komendanta Stołeczne-
go Policji – ćwiczą pod okiem sierż. sztab. Kamila Sułka dwa razy 

w miesiącu na strzelnicy przy ulicy Jagiellońskiej. Choć trenują od 
niedawna, to na swoim koncie mają już wiele sukcesów, między 
innymi: wysokie miejsca podczas V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej 
Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów oraz bardzo dobre wyniki  
w tegorocznych Zawodach Strzeleckich o Puchar Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Katowicach (artykuł w listopadowym nume-
rze Stołecznego Magazynu Policyjnego) i Zawodach Strzeleckich  
o Puchar Komendanta Stołecznego Policji.

Za całą drużynę trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w kolej-
nych startach. g
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Strzelanie długodystansowe - sport niszowy
Obiektów  z dystansem 300, 600, 800 i 1000 metrów jest niewie-
le. Główne ośrodki znajdują się w Wędrzynie koło Gorzowa Wiel-
kopolskiego, Drawsku Pomorskim, Skarżysku Kamiennej i Zielonce. 
Jak sama nazwa wskazuje strzelnice długodystansowe wymagają 
przestrzeni. Doskonale nadają się do tego poligony, które są przy-
stosowanie i zapewniają niezbędny poziom bezpieczeństwa. Mało 
się o tym mówi, ale na polskich obiektach organizowane są zawody  
i mistrzostwa zarówno ogólnopolskie, jak również międzynarodo-
we. 

Podczas jednych z takich zawodów zdobyłeś tytuł mistrza i wice-
mistrza polski 
Na początku czerwca tego roku wziąłem udział w Długodystan-
sowych Mistrzostwach Polski F-Class w Skarżysku Kamiennej. Dla 
mnie były to szczególne zawody, podczas których zająłem miejsca: 
1, 2, 5, 9 i 13. Zwycięstwo odniosłem w kategorii Sniper na dystansie 
600 metrów, drugi byłem w trójboju. Kolejne miejsca zająłem w kla-
syfikacji na odległość 800 i 300 metrów oraz 1000 jardów. Pozosta-
łe klasy zawodów to m.in.: Open, Magnum, Semi-Auto. Różnią się 
one między sobą przede wszystkim wagą karabinu oraz kalibrem. 
W mojej grupie obowiązują karabiny o wadze do 8,25 kg z dwój-
nogiem składanym (zabronione jest używanie szerokiego dwójnogu 
stałego) w kalibrze - NATO’wskim. Ja strzelam z karabinu Remington 
700 SPS Varmint o kalibrze .308 Win, który jest bronią wyczynową, 
choć nią wcześniej nie był. Kiedy go kupowałem, myślałem przede 
wszystkim o polowaniach. Od 18 roku życia mam pozwolenie na 
broń do celów łowieckich, paradoksalnie zdobyłem je wcześniej niż 
prawo jazdy. Kiedy miałem 20 lat, pojawiła się myśl o strzelectwie 
długodystansowym. Marzenie zrealizowałem mając 25.

Dlaczego aż 5 lat?
Powodów było kilka. Po pierwsze finansowy. Nie ma co ukrywać 
strzelanie, a zwłaszcza długodystansowe, nie należy do sportów 
tanich. Części są drogie, sama optyka potrafi kosztować 20 tys. zło-
tych, a nawet więcej. Bez dobrego przyrządu celowniczego nie ma 

mowy o precyzyjnym strzelaniu. Przy kilometrze znaczenie ma na-
wet 0,5 minuty kątowej, bowiem jeżeli ustawię lunetę na 45 minut 
kątowych zamiast 45,5, to w efekcie wyjdę poza czarne pole punk-
towe. Tak więc oszczędzałem pieniądze i dużo czytałem na temat sa-
mej broni, jak również elaboracji amunicji (tzn. produkcji amunicji) 
i zdobyłem niezbędne pozwolenia. W rodzimym języku nie znala-
złem zbyt dużo informacji, więc czytałem publikacje anglojęzyczne,  
w tym bardzo pomogła mi dobra znajomość języków obcych – ukoń-
czyłem filologię angielską. W mojej przygodzie „długodystansowej”  
spotkałem wspaniałych ludzi. Pierwszą i najważniejszą osobą jest 
mój ojciec – od którego wszystko się zaczęło, drugą – doskonały 
strzelec sportowy Piotr Wilkowski. Z Piotrem poznaliśmy się pod-
czas mojego pierwszego treningu. To on zachęcił mnie do startów  
i elaboracji, doradzał, mówił o tajnikach sztuki strzeleckiej. Dziś 
mogę powiedzieć, że jest „ojcem” mojego sukcesu.

Skąd pojawiło się zamiłowanie do broni?
Od małego wychowywałem się w domu, w którym była broń. Mój 
tata jest myśliwym z uprawnieniami instruktorskimi. Był pierwszą 
osobą, która nauczyła mnie zasad, opowiadała o mechanizmach 
działania, powtarzała czego należy unikać. Dlatego broń nie była dla 
mnie rzeczą mityczną, była jak wiertarka: duża, ciężka i wymagająca 
ostrożności. Już jako dziecko znałem procedury bezpiecznego ob-
chodzenia się z bronią. W wieku 8-9 lat zacząłem polować z ojcem 
i tak poznawałem ten świat, aż w końcu sam zostałem myśliwym. 
By zdobyć uprawnienia, musiałem zaliczyć test, komisję lekarską  
i egzamin z broni. Przy każdym pozwoleniu odbywa się to inaczej: 
na broń sportową egzamin przeprowadzany jest wewnątrzzwiązko-
wo (zdobywa się patent i licencje), na myśliwską – zdaje się egzamin 
w czasie kursu myśliwskiego, a kolekcjonerską – trzeba zdać egza-
min organizowany przez Policję.

Trenujesz w klubie strzeleckim?
Sam jestem dla siebie trenerem. W doskonaleniu pomaga mi wie-
dza, którą zdobyłem i doświadczenie, które nadal zdobywam. Każ-
demu, kto chciałby spróbować strzelania długodystansowego 4 

Jak na torze Formuły 1

Liczy się prędkość, a zgrany team stanowią umiejętności, wiedza i karabin – dopasowany do strzelca niczym wieczne pióro 
do dłoni. Ale to nie wszystko, by sierż. Michał Kowalski z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Rejono-
wej Policji Warszawa II mógł osiągać najlepsze wyniki w strzelectwie długodystansowym, konstruuje własny „bolid”, czyli 
amunicję, która pozwala mu wygrywać nawet Mistrzostwa Polski.

EWELINA KUCHARSKA
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polecam jednak szkolenia specjalistyczne. W pigułce można zdobyć 
niezbędną wiedzę, poza tym podczas kursów instruktorzy użycza-
ją broń, nie trzeba mieć własnej. Wracając do treningów, ćwiczę 
przede wszystkim prawidłowe ułożenie ciała, na sucho, w domu. 
Jak? Kładę się na podłodze w łazience, do kuchni mam w linii pro-
stej ok. 12 metrów, tam przyklejam (za pomocą plasteliny) ołówek, 
którego gumka stanowi cel. Wspomnę tylko, że zgodnie z zasada-
mi bezpieczeństwa komorę nabojową mam zawsze pustą. Lunetę 
ustawiam na najmniejsze powiększenie i dopasowuję ostrość. Na-
stępnie przez około 30 minut ćwiczę tzw. cykle oddechowe. A do-
kładniej, pilnuję, by na wydechu celownik był na gumce, natomiast 
podczas wdechu  odchodził lekko w górę i tak przez kilkanaście mi-
nut. Później robię trzy, bądź cztery akcje oddechowe z zamkniętymi 
oczami. Treningiem uzupełniającym jest strzelanie krótkodystan-
sowe. Przyznam się, że dopiero w Policji odkryłem jego trudność.  
W przypadku pistoletu kluczowa jest praca na tzw. języku spusto-
wym. Tutaj każdy zbędny ruch widać na tarczy. 

Wspomniałeś wcześniej o elaboracji. Czy sam tworzysz amunicję?
Tak, mam pozwolenie na broń i jej elementy, jednym z nich jest 
amunicja. Oczywiście nie od razu zacząłem ją robić, najpierw mu-
siałem się tego nauczyć. Nabój dopasowany do broni i co najważ-
niejsze powtarzalny, to w mojej ocenie 90% sukcesu. By samemu 
robić amunicję, oprócz promesy, niezbędne są wiedza i sprzęt (pre-
cyzyjna waga farmaceutyczna, pociski, proch i spłonki). 

Ile czasu zajmuje ci przygotowanie amunicji?
W tydzień jestem w stanie przygotować 100 szt. amunicji, pracu-
jąc około 3-4 godziny dziennie. Naboje wykonuję z precyzją do 
0,001 cala, czyli 0,01 milimetra – ich powtarzalność przekłada się 
na celność. Moje  takie właśnie są, dokładniejsze niż fabryczne. 
Obecnie jest możliwość korzystania z programów specjalistycznych, 
które pozwalają obliczyć ciśnienie w komorze nabojowej i zacho-
wać odpowiednie proporcje poszczególnych składników amunicji,  
a tym samym zapewnić bezpieczeństwo. Wytworzenie odpowied-
nich naboi wymaga czasu i testów. Dla mnie pomocny jest również 
chronograf, który mierzy prędkość kuli na strzelnicy. Innym sposo-
bem oceny celności amunicji jest liczba tzw. przestrzelin – na 100 
metrów najlepiej mieć jedną. Niestety zawody można przegrać nie 
wychodząc z domu, przez źle zrobione naboje. Rywalizacja długody-
stansowców przypomina Formułę 1. Nie dość, że potwornie droga, 
to jeszcze trzeba samemu skonstruować bolid. 

Gdzie testujesz swój „bolid”?
Zanim uznam, że nabój jest gotowy, sprawdzam naważkę procho-
wą, głębokość osadzenia pocisku i siłę zacisku łuski na naboju. Wy-
strzał jest wynikiem całego procesu, który trwa tygodniami i na któ-
ry składają się też inne testy. Naboje sprawdzam na strzelnicy, na 

odległości 100 metrów – to wystarczy. Jeżeli mam taką możliwość, 
to również testuję na strzelnicy powyżej 300 metrów. Technika 
strzelania na wysokim poziomie jest możliwa, gdy poznamy bardzo 
dobrze swój sprzęt, dokonamy prawidłowych obliczeń z uwzględ-
nieniem wszystkich czynników i stworzymy własną amunicję. 

Jakie czynniki masz na myśli?
Głównym przeciwnikiem jest wiatr, który jest częstym tematem roz-
mów podczas zawodów. Umiejętność jego przewidzenia jest drogą 
do sukcesu. Jak to zrobić? Na przykład obserwując, jak porusza się 
trawa, czy też jak unoszą się kłęby kurzu za samochodem, który je-
dzie po tarcze. Innym elementem jest tzw. siła Coriolisa, która dzia-
ła na zmianę toru lotu pocisku względem ruchu obrotowego ziemi  
– powoduje jego odchylenie od tarczy. Kolejny to tzw. efekt Ma-
gnusa inaczej „spin drift”. Na czym polega? Kula, w zależności od 
kierunku gwintu w lufie (większość ma prawoskrętny), pod wpły-
wem obrotu zaczyna schodzić w prawo. Bardzo dobrze widać to na 
przykładzie podkręconej piłki, która rzucona ślizga się w powietrzu 
niczym bączek. To samo dzieje się z kulą w powietrzu i o tym trzeba 
pamiętać. Pozostałe czynniki to: linia ciała, ułożenie ręki oraz gło-
wy, napięcie barkowe, siła napierania bronią na dwójnóg, chwyt 
broni. Warto wiedzieć, że karabin dopasowuje się do strzelca ni-
czym wieczne pióro do dłoni. Siła z jaką dociskamy kolbę do barku 
i jak trzymamy ma wpływ na prędkość wylotową pocisku. Zależy 
ona również od temperatury prochu, im cieplejszy proch, tym po-
cisk szybszy i ma inną trajektorię. Stosuję podstawową zasadę: nie 
przeładowuję broni od razu, najpierw oddaję strzał, usuwam łuskę, 
wkładam nabój, a zamek zamykam dopiero, jak wyceluję. Wiem, że 
jeżeli zarygluję komorę nabojową, to mam mniej więcej 8 sekund 
na oddanie strzału, zanim przegrzeję nabój. Muszę wspomnieć  
o jeszcze innych elementach. Pierwszy to – miraż, drugi – nazy-
wam go krzywą odkładania się miedzi w lufie. Każdy pocisk zabiera  
i jednocześnie zostawia trochę miedzi, krzywa wykresu pozwala mi 
określić jego celność. Po czwartym strzale, od momentu czyszcze-
nia, broń będzie celna do około 70-90 strzałów. Wiele osób pro-
wadzi dzienniczek, ja staram się wszystko zapamiętać i na bieżąco 
analizować warunki: wiatr, temperaturę, gęstość wysokościową  
– w tym bardzo pomaga mi kalkulator balistyczny. Uważam, że war-
to korzystać z nowinek technicznych np. aplikacji na telefon, które 
przeprowadzą za nas niezbędne obliczenia.  

Czy masz jeszcze czas na inne pasje?
Bardzo lubię pływać, wspinać się po skałkach oraz surfować. Aktyw-
ność fizyczna pomaga mi w osiąganiu  dobrych wyników. A dyscypli-
na sportowa owocuje wytrwałością w pracy.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. g
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Historia profilaktyki w warszawskiej „drogówce” sięga 1956 
roku, kiedy to przy dwóch kompaniach ruchu drogowego 
Milicji Obywatelskiej w Warszawie funkcjonowali inspek-
torzy do spraw profilaktyki. Przez lata ta dziedzina miała 

burzliwe dzieje: była zapominana i przywracana. Jednak świado-
mość jej ogromnego wpływu na kształtowanie pozytywnych po-
staw w ruchu drogowym, a przez to ograniczanie liczby wypadków 
drogowych i ich ofiar, doprowadziły do stworzenia od podstaw  
1 grudnia 2008 roku Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Kierownikiem od początku jest podinsp. Marzena Gomołowska-
-Domańska. Sekcja na początku działalności liczyła 6 policjantów, 
których zobowiązano m.in. do inicjowania i prowadzenia działań 
profilaktycznych mających na celu uświadomienie jak największej 
liczbie uczestników ruchu drogowego zagrożeń wynikających z po-
ruszania się po drogach. Zadania do dziś nie zmieniły się i pomimo, 
że liczba policjantów w sekcji została zwiększona do 11 - pracy wciąż 
nie brakuje.

Profilaktyka i edukacja to najważniejsze elementy podejmowa-
nych przez sekcję przedsięwzięć w ostatniej dekadzie. Od początku 
działalności policjanci przeprowadzili 4 713 spotkań w przedszko-
lach i 9 946 zajęć w szkołach podstawowych. W sumie uczestniczyło  
w nich w prawie 350 000 dzieci, które otrzymały podstawową wie-
dzę dotyczącą bezpieczeństwa na drogach.

Jak wynika z tego zestawienia, większość spotkań skierowanych 
było do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, bo to oni są 
najbardziej narażeni na udział w wypadkach drogowych. Edukacja 
od najmłodszych lat i uświadamianie im roli, jaką pełnią na drodze 
zwiększa ich bezpieczeństwo jako pieszych czy rowerzystów już dziś, 
a w dłuższej perspektywie z pewnością wpłynie na trwałą poprawę 
stanu bezpieczeństwa na warszawskich ulicach.

Ale nie tylko najmłodsi byli podmiotem działań profilaktyczno-
-edukacyjnych w ostatnich latach. Organizowano również spotkania 
z młodzieżą i dorosłymi. Policjanci brali udział w 4 412 innych spo-

tkaniach promujących zasady bezpieczeństwa na drogach. To przede 
wszystkim festyny i imprezy plenerowe oraz szkolenia z motorni-
czymi Tramwajów Warszawskich, kierowcami Miejskich Zakładów 
Autobusowych i strażnikami Straży Miejskiej. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się przeprowadzane przez funkcjonariuszy sekcji egza-
miny na kartę rowerową. W ciągu 10 lat policjanci sprawdzili wiedzę 
i umiejętności aż 4 421 egzaminowanych.

Policjanci nie ustają w poszukiwaniu coraz nowszych metod 
dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Na początku działalności 
sekcji została podpisana Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. W trakcie zajęć edukacyjnych policjanci wykorzystują 
dwa mobilne miasteczka ruchu drogowego, dwa zestawy eduka-
cyjne „autochodzik”, symulator jazdy samochodem, salę profilak-
tyki, liczne prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne. Ponadto 
współpracują z wieloma podmiotami działającymi na rzecz bezpie-
czeństwa, m.in.: Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Biurem 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Sto-
łecznego Warszawy, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego  
w Warszawie czy fundacją „Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego”.

Należy zwrócić również uwagę, że w kalendarz warszawskich 
działań profilaktycznych na stałe wpisały się już festyny rodzinne 
organizowane przez policjantów Sekcji Profilaktyki Społecznej WRD 
KSP w siedzibie przy ul. Karolkowej 46, tj.: „Dzień Matki i Dziecka” 
oraz „Mikołajki w ruchu drogowym”.

Wzrost świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym 
wśród jego uczestników, a więc pieszych, rowerzystów i kierujących, 
kształtowanie wśród nich bezpiecznych zachowań oraz propago-
wanie wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym, poprzez podej-
mowanie działań profilaktycznych z pewnością zapobiega wielu 
zdarzeniom drogowym i w znaczący sposób wpływa na poprawę 
bezpieczeństwa. g

ASP. SZTAB. PAWEŁ PRZESTRZELSKI

10 lat Sekcji Profilaktyki Społecznej WRD KSP

Już 10 lat w strukturze Wydziału Ruchu Drogowego KSP funkcjonuje Sekcja Profilaktyki Społecznej. Do jej najważniejszych 
zadań należy propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. poprzez prowadzenie działań profilaktycznych 
mających na celu uświadomienie uczestnikom ruchu zagrożeń wynikających z poruszania się po drogach.
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W NASZYM GARNIZONIE 

Polska Izba Ubezpieczeń reprezentująca wszystkie zakłady 
ubezpieczeń działające w Polsce była organizatorem specja-
listycznych warsztatów dla Policji z zakresu przeciwdziałania 

przestępczości ubezpieczeniowej w Komendzie Stołecznej Policji.  
W spotkaniu uczestniczyło 32 policjantów stołecznego garnizonu 
zajmujących się zwalczaniem tego typu przestępstw. Prelegenci 
omawiali rynek ubezpieczeń oraz rodzaje, formy i kwalifikacje praw-
ne przestępczości ubezpieczeniowej. Omówiono taktykę zwalczania 
tego rodzaju przestępczości w ubezpieczeniach majątkowych oraz 
ubezpieczeniach na życie.

W przestępczości ubezpieczeniowej pojawiają się nowe trendy. 
Z analizy metod działania przestępców wynika, że coraz częściej wy-
korzystują oni ubezpieczenia na życie i systematycznie od kilku lat 
rośnie wartość wypłacanych odszkodowań. Dotkliwą pod względem 
wartościowym przestępstwem jest wyłudzenie świadczenia za zgon 
osoby ubezpieczonej. W 2017 i 2018 roku często wykrywano także 
przypadki wyłudzeń związane z leczeniem szpitalnym, operacjami, 
inwalidztwem i uszczerbkiem na skutek NW.

Zakłady ubezpieczeń zauważają także odrodzenie się pewnych 
pozornie zapomnianych metod wyłudzeń w komunikacji. Ostatnio 
odżywa metoda polegająca na celowym spowodowaniu szkody. Jej 
częstą odmianą, stosowaną przez wyspecjalizowanych sprawców, są 
szkody na rondach i rozbudowanych skrzyżowaniach dużych miast. 

Sprawcy wykorzystują błędy i dekoncentrację innych kierowców i ce-
lowo doprowadzają do kolizji w taki sposób, że są stroną poszkodo-
waną. Następnie samochody - generatory szkód - są prowizorycznie 
naprawiane i ponownie wykorzystywane. Współpraca ze stołeczny-
mi policjantami pozwoli skuteczniej przeciwdziałać przestępczości 
ubezpieczeniowej. g

Warsztaty specjalistyczne dla Policji

Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji 
zorganizowała 27 listopada 2018 r. specjalistyczne warsztaty dla stołecznych policjantów z zakresu „Współpraca Policji, 
zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania 
przestępczości ubezpieczeniowej”. Szkolenie pozwoliło określić zasady i możliwości współpracy w przeciwdziałaniu tego 
rodzaju przestępczości.

PODINSP. KRZYSZTOF GROCHOWSKI

fo
to

 E
w

a 
SZ

YM
AŃ

SK
A-

SI
TK

IE
W

IC
Z

O projekcie Komendy Stołecznej Policji pn. „Osoba-Do-
kument-Psyche” pisaliśmy już na łamach sierpniowego 
wydania Stołecznego Magazynu Policyjnego. Przypo-

mnijmy, przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Eu-
ropejską w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego. Jego celem jest podniesienie zdolności 
funkcjonariuszy do wykrywania i zwalczania terroryzmu oraz 
zorganizowanej przestępczości, poprzez opracowanie programu 
szkoleń dla funkcjonariuszy w zakresie kompleksowej weryfikacji 
tożsamości. W ramach projektu zostanie opracowana broszura  
i film instruktażowy, jego zakończenie zaplanowano na 28 lutego 
2020 roku.

Pierwszy blok tematyczny dotyczył psychologicznych me-
tod oceny zachowań osób w świetle zagrożeń terrorystycznych  
i został przeprowadzony przez eksperta zewnętrznego w dwóch 
terminach: 27-30.11.2018 r. (I edycja), 4-7.12.2018 r. (II edycja). 

Trenerzy przeszkoleni

Psychologiczne metody oceny zachowań osób w świetle zagrożeń terrorystycznych to temat szkolenia zrealizowanego  
w ramach projektu „Osoba-Dokument-Psyche” współfinansowanego z funduszy unijnych. Zajęcia odbyły się w listopadzie 
i na początku grudnia br. Uczestniczyło w nich 20 policjantów - trenerów, którzy w przyszłym roku przeszkolą wybrane 
grupy funkcjonariuszy.

PODINSP. MAGDALENA ŻABOKLICKA-MADZIAR
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PODINSP. AGATA MALINOWSKA

FUNDAMENTALNY KANON PRAW
Deklaracja składa się z Preambuły i 30 artykułów. Zgodnie z art. 2 
stanowi fundamentalny kanon praw przysługujących wszystkim 
ludziom bez względu na różnice „rasy, koloru skóry, płci, języka, 
religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowo-
ści, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekol-
wiek inne różnice”. Ponadto zawiera szeroki zakres podstawo-
wych praw człowieka i wolności, do których wszystkie kobiety  
i wszyscy mężczyźni na całym świecie są uprawnieni. 

W preambule Deklaracji wskazano, że „zważywszy na uzna-
nie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw 
wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, 
sprawiedliwości i pokoju na świecie” oraz „zważywszy, że brak 
poszanowania i pogarda do praw człowieka doprowadziły do 
aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, 
a nadejście świata, w którym ludzie będą korzystać z wolności 
słowa i przekonań oraz wolności od strachu i niedostatku, ogło-
szono jako najwznioślejszy cel człowieka”. 

PRZETŁUMACZONA NA 360 JĘZYKÓW
Mając na uwadze przesłanie i znaczenie Deklaracji należy pod-
kreślić, że jest ona ponadczasowa i stanowi kamień węgielny pod 
wciąż rozwijający się system ochrony praw człowieka. Znaczenie 
Deklaracji spowodowało, że została wpisana do Księgi Rekordów 
Guinnessa jako najczęściej tłumaczony dokument na świecie. 
Deklaracja została już przetłumaczona na 360 języków. Istnieje 

w 6 oficjalnych językach ONZ: arabskim, chińskim, angielskim, 
francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Ponadto została przetłuma-
czona także na tak rzadki język jak pipil, którym posługuje się 50 
osób w Salwadorze i Hondurasie, kirundi używany w Burundi, 
czy też yao w Malezji. 

HISTORIA POWSTANIA DEKLARACJI
Mówiąc o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi 
pierwszy w dziejach ludzkości dokument, dotyczący bezpośred-
nio praw człowieka należy zwrócić uwagę na historię tworzenia 
się Organizacji Narodów Zjednoczonych, która jest jej autorem. 
Otóż II wojna światowa skłoniła zwycięzców do podjęcia działań, 
aby nie tylko wspólnymi siłami sprostać wyzwaniom powojennej 
rzeczywistości, ale przede wszystkim nie dopuścić do powtórze-
nia błędów historii w przyszłości. Blisko 40 organizacji pozarzą-
dowych zaapelowało o poświęcenie większej uwagi w przestrze-
ganiu praw człowieka. Polska do ONZ przystąpiła w 1945 roku. 

Powstała w ówczesnym czasie Komisja Praw Człowieka pod 
przewodnictwem Eleonory Roosevelt (USA), aktywistki w dzie-
dzinie praw człowieka oraz wdowie po prezydencie Franklinie 
Roosevelcie, podjęła się zdefiniowania praw człowieka i podsta-
wowych wolności. Współautorami projektu byli przedstawicie-
le takich państw, jak: Francja, Chiny, Chile, Związek Radziecki, 
Wielka Brytania, Australia czy Kanada. Praktycznie każde sło-
wo i paragraf projektu deklaracji poddano gruntownej analizie, 
o czym świadczy przeprowadzenie 1,4 tys. rund głosowań. 4  

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka (ang. Human Rights Day) to święto obchodzone corocznie 10 grudnia. Ustanowione zostało w 1950 
roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym roku przypada 70. rocznica podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka, pierwszego i najważniejszego tego rodzaju dokumentu przyjętego przez społeczność międzynarodową, dotyczącego 
praw człowieka. Do dziś nie uległa zmianie.

Zajęcia odbyły się w Wydziale Doskonalenia Zawodowego KSP. 
Wzięli nich udział głównie psychologowie policyjni z  KGP, KSP  
i KWP oraz kilku stołecznych funkcjonariuszy, na co dzień pracu-
jących w komórkach operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych. 
W trakcie szkolenia omówiono zagadnienia z zakresu: umie-
jętnego typowania osób, których zachowanie może świadczyć  
o możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, me-
tod wspomagających proces ich wyszukiwania w tłumie oraz 
skutecznej reakcji w sytuacji ich ujawnienia.

W przyszłym roku będą realizowane kolejne bloki tematycz-
ne. Jednym z nich jest szkolenie z weryfikacji tożsamości osób  
i legalności dokumentów z wykorzystaniem psychologicznych 
metod oraz specjalistycznych narzędzi technicznych i baz danych. 
Drugim – szkolenie z podstawy profilowania geograficznego  
w celu ujawniania przestępczości transgranicznej oraz zapobie-
gania zagrożeniom. Kolejnym – szkolenie dotyczące problematy-
ki handlu ludźmi w ujęciu ujawniania ofiar oraz rozpoznawania 
metod stosowanych przez sprawców tego procederu. g
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***
Jak informuje portal policja.pl, Komendant Główny Policji 
gen. insp. Jarosław Szymczyk podpisał w Mielcu umowę na 
zakup kolejnego, trzeciego już śmigłowca S-70i Black Hawk 
dla polskiej Policji. Dwa pierwsze zakupione śmigłowce tra-
fią do służby jeszcze w grudniu, trzeci ma być dostarczony  
w przyszłym roku. Śmigłowce S-70i Black Hawk to nowoczesne 
maszyny przeznaczone są do zadań desantowo-transporto-
wych. Ich możliwości znane są na całym świecie. Będą służyły  
w trakcie działań realizowanych przez Biuro Operacji Antyter-
rorystycznych. Od sprawności i wyszkolenia policyjnych ko-
mandosów, a także od możliwości technicznych śmigłowców, 
zależy ludzkie życie i zdrowie oraz powodzenie podejmowa-
nych działań.

***
Jak informuje The Koz Telegram, Glasses Dsmon, szeryf  
z jednego z hrabstw w  Kalifornii otrzymał od swoich policyj-
nych kolegów niezwykły prezent urodzinowy - specjalne oku-
lary, które pozwalają mu zobaczyć po raz pierwszy w życiu 
kolory. Mężczyzna od urodzenia jest daltonistą, nie rozróżniał 
barw. Prezent wręczyła mu pracująca z nim od 8 lat Samantha 
Frieze. Prawie rodzinne relacje pomiędzy dwojgiem znajomych  
z pracy dostrzegali koledzy, często zwracając się żartobliwie do 
szeryfa „dziadku”, a do niej „wnuczko”. Szeryf nie krył emocji. 
Przyznał, że dla niego otworzył się właśnie zupełnie inny świat. 
O swoim odkryciu barwnego otoczenia i nowych doświadcze-
niach z tym związanych natychmiast powiadomił żonę.

CZY WIESZ, ŻE…

Ostatecznie Deklarację przyjęto 10 grudnia 1948 roku bez głosu 
sprzeciwu.

ISTOTA PRAW CZŁOWIEKA
Czym zatem są prawa człowieka, stanowiące tak ważny element 
właściwego funkcjonowania człowieka jako jednostki, społe-
czeństw i narodów? To zespół praw i wolności o charakterze 
moralnym, które przysługują każdemu człowiekowi bez wzglę-
du na jakąkolwiek jego cechę. Ponadto stanowią zbiór postula-
tów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych 
dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny 
rozwój. Odmowa poszanowania praw człowieka stanowi nie tyl-
ko krzywdę dla jednostki, ale sprzyja niepokojom społecznym  
i politycznym oraz przemocy i konfliktom zarówno wewnątrz 
społeczeństw, jak i między narodami. Z tego powodu poszano-
wanie praw człowieka i godności ludzkiej uważa się za podstawę 
wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie. Niemiecki filozof 
Immanuel Kant na zdefiniowanie godności stanowiącej źródło 
praw i wolności człowieka użył następującego stwierdzenia 
„człowiek nie może być środkiem do celu, gdyż jest celem samym 
w sobie”. Można zatem powiedzieć, że we wszystkich aspektach 
życia ludzkiego najważniejszy jest człowiek. Po pierwsze czło-
wiek to zasada, która zobowiązuje do respektowania praw i wol-
ności człowieka dla dobra człowieka i dobra wspólnego wszyst-
kich państw. 

POLICJA A PRAWA CZŁOWIEKA
Policja jako organ władzy publicznej na mocy art. 7 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 roku zobowiązana 
jest do działań wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów 
prawa oraz na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 roku o Policji do respektowania w swoich działaniach 
godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. 
Realizacja tych postulatów w działaniach Policji stanowi ważny 
komponent i wyznacznik funkcjonowania tej formacji w demo-
kratycznym państwie prawa. Sposób, w jaki funkcjonariusze 
Policji postępują wobec ludzi, przekłada się bezpośrednio na 
wizerunek społeczny tej instytucji powołanej do m.in. ochrony 
życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 
naruszającymi te dobra. Każdy funkcjonariusz Policji kierując się 
przede wszystkim obowiązującym prawem zobowiązany jest do 
jego stosowania nie wykluczając ludzkiego, humanitarnego po-
dejścia i traktowania  każdego człowieka z szacunkiem. 

Na początku listopada 2004 roku podczas 2250. posiedze-
nia Komitetu Praw Człowieka ONZ rozpatrywano V sprawoz-
danie RP o realizacji Postanowień Międzynarodowego Paktu 
Praw Politycznych i Obywatelskich wraz z zaleceniami Komitetu.  
W konsekwencji Rząd Polski RP został zobowiązany do przed-
stawienia w ciągu jednego roku informacji na temat oceny sy-
tuacji i wdrażania zaleceń Komitetu, ujętych w punktach 11, 17  
i 19 Uwag końcowych po obronie przez Polskę V sprawozda-
nia, odnoszących się do następujących kwestii: szkolenia Policji  
w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych, kara-
nia wszystkich aktów dyskryminacji, przemocy wobec Romów, 
ściągania aktów wandalizmu na cmentarzach wszystkich wy-
znań, z czynów o charakterze antysemickim oraz problematyki 
przemocy w rodzinie. 

W wyniku nałożonego obowiązku zdania relacji z podję-
tych działań zmierzających do realizacji zaleceń Komitetu, Za-
stępca Komendanta Głównego Policji  polecił (w piśmie L.dz. 
T-250/109/04 z dnia 8 grudnia 2004 roku) wszystkim Komendan-
tom Wojewódzkim /Stołecznemu wyznaczyć do dnia 10 grudnia 
2004 roku Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka. W efekcie 
wydana została Decyzja Komendanta Stołecznego Policji  nr 347 
z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika 
ds. Ochrony Praw Człowieka. I tak od 14 lat w Polsce działają  
policyjni Pełnomocnicy ds. Ochrony Praw Człowieka, których 
głównym zadaniem jest propagowanie praw człowieka i dbanie 
o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach Policji.

Obchodzony każdego roku 10 grudnia jako Międzynarodo-
wy Dzień Praw Człowieka w sposób szczególny poświęcony jest 
orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do 
zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkłada-
ją wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na 
co dzień. 

Natomiast dla nas to dobra okazja, aby na kanwie historii 
uświadomić sobie, czym są i jakie znaczenie moją prawa czło-
wieka, a przede wszystkim ich respektowanie we współczesnym 
świecie oraz w działaniach Policji. g



OSOBY Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

W WYNIKU USZKODZENIA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWE-
GO osoby z porażeniem mózgowym mają trudności z kontrolo-
waniem swoich mięśni. 

• Postępuj według zamieszczonych powyżej wskazówek do-
tyczących porozumiewania się z osobami z zaburzeniami 
mowy.

• Wiele osób z porażeniem mózgowym mówi w sposób nie-
wyraźny, wykonując przy tym mimowolne ruchy ciała. Two-
im pierwszym odruchem może być zlekceważenie tego, co 
osoby te chcą powiedzieć z powodu ich powierzchowności. 
Kontroluj swoje reakcje i rozmawiaj z daną osobą w taki sam 
sposób, jakbyś rozmawiał z kimkolwiek innym.

• Osoba, która może wydawać się pijana, chora lub wymagać 
natychmiastowej pomocy medycznej, może mieć w rze-
czywistości porażenie mózgowe lub posiadać inny rodzaj 
niepełnosprawności. Zanim zaczniesz działać na podstawie 
pierwszego wrażenia, zdobądź niezbędne informacje nieza-
leżnie od tego, czy dana sytuacja ma charakter biznesowy, 
społeczny czy prawny.

ZESPÓŁ TOURETTE’A

OSOBY Z ZESPOŁEM TOURETTE’A mogą wydawać dźwięki lub 
wykonywać gesty, tiki, których nie są w stanie kontrolować. 
Niewielki odsetek osób z zespołem Tourette’a mimowolnie wy-
powiada przekleństwa, obelgi lub nieprzyzwoite słowa. W przy-
padku pracownika lub innej osoby z zespołem Tourette’a dobre 
skutki przynosi zrozumienie i akceptacja ze strony współpracow-
ników oraz innych osób.

• Jeżeli u osoby z zespołem Tourette’a podczas rozmowy po-
jawiają się tiki wokalne, po prostu poczekaj, aż miną, a na-
stępnie spokojnie kontynuuj rozmowę.

• Im usilniej osoba ta próbuje je powstrzymać, tym bardziej 
atak się nasila. Pomóc może zapewnienie osobie z zespołem 
Tourette’a możliwości opuszczenia na chwilę spotkania lub 
rozmowy, aby w odosobnieniu przeczekała atak.

OSOBY O ODMIENNYM WYGLĄDZIE

PROBLEM ODMIENNOŚCI dotyczy osób, które mogą nie posia-
dać ograniczeń odnoszących się do ich codziennej aktywności, 
ale z powodu swojego wyglądu są traktowane jak gdyby były 
niepełnosprawne. Osoby ze zmianami na twarzy, takimi jak roz-
szczep wargi lub podniebienia, deformacje czaszkowo-twarzowe 
lub zmiany skórne; osoby o ponadprzeciętnie niskim lub wyso-
kim wzroście lub wadze; osoby, u których mogą być widoczne 
skutki przyjmowania leków, np. drżenie - krótko mówiąc, osoby 
o odmiennym wyglądzie - często spotykają się z tym, że ludzie 

przyglądają się im, odwracają wzrok lub patrzą na nie w taki spo-
sób, jakby były niewidoczne.

• Wszyscy odczuwają potrzebę pozytywnego obrazu własnej 
osoby, aby czuć się w pełni aktywnym członkiem społeczeń-
stwa. Upewnij się, że nie przyczyniasz się do piętnowania 
osób o odmiennym wyglądzie.

• Jeżeli widzisz osobę odpowiadającą takiemu opisowi, po 
prostu uśmiechnij się do niej.

• Jeżeli sytuacja temu sprzyja, zacznij rozmowę i włącz tę 
osobę do wszelkich toczących się aktualnie wydarzeń, tak 
samo, jakbyś uczynił to w przypadku osoby o „przeciętnym 
wyglądzie”.

UKRYTA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

NIE KAŻDY RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST WIDOCZ-
NY. Pewne osoby mogą prosić cię o coś lub zachowywać się 
w sposób, który wydaje ci się dziwny. Taka prośba lub zacho-
wanie może mieć związek z niepełnosprawnością tej osoby. 

• Na przykład, możesz udzielać komuś na pozór prostych 
wskazówek słownych, ale osoba ta prosi cię o zapisanie tych 
informacji. Może mieć ona trudności z przyswajaniem infor-
macji i komunikacja w formie pisemnej jest dla niej łatwiej-
sza. Albo na pozór zdrowa osoba może poprosić w kolejce 
o miejsce siedzące, a nie stojące. Osoba ta może odczuwać 
zmęczenie związane ze swoim stanem zdrowia, na przykład 
chorobą nowotworową lub może odczuwać skutki zażywa-
nia leków.

• Pomimo, że ukryta, niepełnosprawność jest w tych przy-
padkach prawdziwa. W miarę możliwości szanuj potrzeby i 
prośby takiej osoby. g
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WARTO WIEDZIEĆ

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.)
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