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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Koncerty, festiwale, pikniki, biegi – to tylko niektóre imprezy zorganizowane dla warszawiaków i gości 
podczas tegorocznej majówki. Jednak największym wydarzeniem długiego weekendu majowego była 
z pewnością Wielka Defilada Wojska Polskiego i służb mundurowych pod hasłem „Silni w sojuszach”,  
z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO i 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
W tym roku funkcjonariusze Policji nie tylko zabezpieczali przedsięwzięcie, ale także po raz pierwszy wraz 
z żołnierzami przedefilowali wzdłuż bulwarów na Wisłostradzie. Nasi redakcyjni fotoreporterzy uwiecznili te 
ważne chwile, a relację z tego wydarzenia publikujemy w bieżącym numerze miesięcznika.
W majowym wydaniu Stołecznego Magazynu Policyjnego nie zabraknie także relacji z innych waż-
nych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich tygodniach w stołecznym garnizonie oraz wywia-
dów z niezwykle ciekawymi policjantami KSP. Wśród nich znajdziecie biegaczki, dzielnicowych, któ-
rzy uratowali bezdomnego czy funkcjonariusza z „rzecznego”, który z kolegą z patrolu dwukrotnie   
w ciągu dnia ratowali z Wisły topiących się mężczyzn. To tylko część propozycji czytelniczych. Zapraszam do lektury całego nu-
meru.
Zachęcam też wszystkich naszych czytelników do przesyłania na adres redakcji życzeń dla Policji na kolejne stulecie. Te najpięk-
niejsze, najbardziej oryginalne w naszej ocenie zostaną opublikowane w wydaniu jubileuszowym miesięcznika. W ten sposób 
każdy z Was ma okazję skierować swoje słowa do kolejnych pokoleń służących w tej formacji i na trwale zapisać się w historii 
stołecznej Policji.
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Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
 
Marek Szałajski
podkom. Piotr Świstak 
asp. sztab. Krzysztof Chwała 

Policjanci na wielkiej 
majowej defiladzie

Wyjątkowe widowisko oglądało tysiące 
mieszkańców i gości, którzy weekend 
majowy postanowili spędzić w stolicy. 
Jak zawsze, tak duże wydarzenie wy-
magało przygotowań nie tylko po stro-
nie organizatorów, ale i służb odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo. Na czas 

trwania defilady zmieniono organizację 
ruchu w tym rejonie miasta, a w wielu 
miejscach obowiązywały zakazy parko-
wania. O bezpieczeństwo wszystkich 
tych, którzy przyszli obejrzeć defiladę 
dbali policjanci Komendy Stołecznej Po-
licji. Funkcjonariusze prewencji i ruchu 

W piątek, 3 maja, w 20. rocznicę przystąpienia Polski do NATO i 15. rocznicę 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej odbyła się w Warszawie wielka 
defilada Wojska Polskiego oraz służb mundurowych pod hasłem „Silni 
w sojuszach”. W tym roku funkcjonariusze Policji nie tylko zabezpieczali 
przedsięwzięcie, ale także po raz pierwszy wraz z żołnierzami przedefilowali 
wzdłuż bulwarów na Wisłostradzie. Wśród obserwujących defiladę były 
najważniejsze osoby w państwie, z Prezydentem RP na czele. Stołeczną 
Policję reprezentował nadinsp. Paweł Dobrodzej, Komendant Stołeczny 
Policji.

Dziękuję żołnierzom 
 i funkcjonariuszom za codzienną 
służbę. Jesteśmy z Was dumni! 

Wasza słuzba stanowi o sile 
Polski!  

 
- Mariusz Błaszczak,  

minister obrony narodowej

ˮ 



drogowego wspólnie z żołnierzami Żan-
darmerii Wojskowej pilnowali porządku 
oraz informowali warszawiaków i gości  
o utrudnieniach w ruchu.

W defiladzie „Silni w sojuszach” wzię-
ło udział  około dwóch tysiący osób,  
w tym żołnierze z pododdziałów Wojska 
Polskiego i wojsk sojuszniczych, pod-
oddziały formacji proobronnych, klasy 
mundurowe oraz poczty sztandarowe 
krajowe i zagraniczne. W tym roku po 
raz pierwszy wraz z żołnierzami przede-
filowali funkcjonariusze innych służb 
-  Policji, Straży Granicznej, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Służby Ochrony 
Państwa, Straży Ochrony Kolei, Lasów 
Państwowych, a także Służby Więzien-
nej i Krajowej Administracji Skarbowej. 
Nie zabrakło też pododdziałów uczelni 
wojskowych: Wojskowej Akademii Tech-
nicznej, Akademii Marynarki Wojennej, 
Akademii Wojsk Lądowych i  Lotniczej 
Akademii Wojskowej. 

W defiladzie lądowej przejechało po-
nad 200 pojazdów. Najnowszy sprzęt 
zaprezentowało Wojsko Polskie, Policja, 
Państwowa Straż Pożarna. Uczestnicy 
zobaczyli m.in.: samochody ciężarowo-
-osobowe HMMWV, kołowe transporte-
ry opancerzone Rosomak, wyrzutnie ra-
kietowe WR-40 Langusta, samobieżne 
armatohaubice Krab i Dana, moździerze 
samobieżne Rak, zautomatyzowane 
wozy dowodzenia Łowcza, pojazdy sa-
perskie Topola oraz samobieżny prze-

ciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad. 
Pojawiły się też transportery opance-
rzone sojuszniczych armii: brytyjskie 
Panthery oraz amerykańskie Bradleye,  
a wśród pojazdów gąsienicowych 
czołgi: Leopard 2A5, amerykański M1 
Abrams oraz wozy zabezpieczenia tech-

nicznego.
Obserwujący defiladę zobaczyli rów-

nież najnowsze wozy Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Policji i Straży Granicznej. 
Wśród sprzętu policyjnej formacji zapre-
zentowano m.in.: oznakowane i nieozna-
kowane radiowozy (w tym z wideoreje-
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stratorami), Ambulans Pogotowia Ruchu 
Drogowego, łódź Sportis S-65000/K 
i łódź typu RIB, Ruchome Stanowiska 
Dowodzenia czy pojazd do przewozu 
ładunków wybuchowych. Uczestnicy 
defilady mogli też zobaczyć Motocyklo-
wą Asystę Honorową na motocyklach 
BMW R 1200 RT oraz funkcjonującą  
w strukturach Oddziału Prewencji Policji 
w Warszawie - Kompanię Reprezenta-
cyjną Komendy Stołecznej Policji, dowo-
dzoną przez nadkom. Radosława Gosa.

Na zakończenie nad głowami gości 
przeleciało prawie 80 samolotów i śmi-
głowców, w tym 3 najnowsze śmigłowce 
Policji S-70i Black Hawk oraz śmigłowce 
Wojska Polskiego: Mi–2, W–3 Sokół, Mi-
17 i Mi – 8, samoloty z biało-czerwoną 
szachownicą - F–16, TS–11 Iskra, M–28 
Bryza, C–295M, C–130, M–346. Duże 
wrażenie zrobił przelot Zespołu Akro-
bacyjnego „Biało-Czerwone Iskry” oraz 
przelot samolotów przeznaczonych do 
transportu najważniejszych osób w pań-
stwie: G550 oraz B737 w eskorcie my-
śliwców.

Zgodnie z tradycją tego rodzaju 
przedsięwzięć w rejonie Multimedialnym 
Parku Fontann oraz na Bulwarach Wiśla-
nych  goście mogli spróbować wojsko-
wej  grochówki. Na stoiskach promocyj-
nych poszczególnych służb natomiast 
można było porozmawiać z żołnierzami 
i funkcjonariuszami o służbie w ich for-
macjach.
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Uczniowie klas mundurowych ze szkół 
średnich w Otwocku, Górze Kalwarii  
i Wołominie byli jednymi z pierwszych, 
którzy poznali różnorodną i wyjątkową 
pracę stołecznych policjantów. Pozo-
stali już niebawem będą mogli zobaczyć 
z bliska sprzęt wykorzystywany przez 
funkcjonariuszy w codziennej pracy oraz 
porozmawiać z mundurowymi i rozwiać 
wszelkie wątpliwości dotyczące tej jakże 
trudnej, a zarazem specyficznej służby. 
Zajęcia informacyjno-edukacyjne pn. 
„Dzień ze stołeczną Policją” odbywają 
się w ramach działań promujących za-
wód policjanta.

W trakcie dotychczasowych spotkań 
młodzi ludzie licznie gromadzili się w sa-
lach gimnastycznych, z zainteresowa-
niem oglądali pokazy umiejętności sto-
łecznych policjantów. Funkcjonariusze 
z Wydziału Doskonalenia Zawodowego 
KSP prezentowali techniki samoobrony  
i obezwładniania osób przy wykorzysta-
niu środków przymusu bezpośredniego. 

Natomiast policyjni komandosi przedsta-
wili młodzieży zasady udzielania pierwszej 
pomocy w warunkach bojowych oraz 

postępowania w przypadku ujawnie-
nia paczki niewiadomego pochodzenia  
– do prezentacji użyto rekwizytu w po-
staci plecaka oraz specjalistycznego 
sprzętu (policyjnego robota i skane-
ra). Kolejną atrakcją dla młodzieży była 
przygotowana przez mundurowych  
z Wydziału Ruchu Drogowego KSP in-
scenizacja zabezpieczenia miejsca wy-
padku drogowego oraz pokaz kierowa-
nia ruchem.

O tym, jak zabezpieczać odciski 
palców, obuwia oraz utrwalać zapachy 
mówili technicy kryminalistyki. Nato-
miast policjanci z Wydziału Dochodze-
niowo-Śledczego KSP pokazali, jak 
wyglądają oględziny miejsca zdarzenia 
i przybliżyli funkcjonalność ambulansu 
kryminalistycznego wykorzystywanego 
przez mundurowych podczas zabezpie-
czania śladów pozostawionych na miej-
scu przestępstwa. 

Podczas „Dni ze stołeczną Policją” 
nie mogło zabraknąć  funkcjonariuszy 

Tekst: 
Ewelina Kucharska 
 
Foto: 
asp. sztab. Tomasz Sitek 
kom. Jarosław Florczak 
nadkom. Daniel Niezdropa 
asp. sztab. Tomasz Oleszczuk 

„Dzień ze stołeczną  
Policją” 
To wyjątkowy dzień - wielu funkcjonariuszy różnych specjalności w jednym 
miejscu. Policyjni komandosi, funkcjonariusze ruchu drogowego, technicy 
kryminalistyki, mundurowi z kompanii reprezentacyjnej nie tylko opowiadali 
o kulisach swojej pracy, ale także prezentowali typowo specjalistyczne 
umiejętności. Tego dnia na uczniów czekało wiele atrakcji, w tym niezwykłe 
pokazy np.: techniki obezwładniania osób, udzielania pierwszej pomocy 
w warunkach bojowych, dynamicznego zatrzymania oraz zabezpieczania 
miejsca wypadku. Wszystko to w ramach promowania zawodu policjanta 
wśród młodzieży z klas mundurowych garnizonu stołecznego.
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z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego 
KSP, którzy zaprezentowali pokaz wy-
szkolenia koni służbowych oraz umie-
jętności policyjnych psów. Dodatkową 
atrakcją była inscenizacja dynamicznego 
zatrzymania niebezpiecznego przestęp-
cy oraz pokaz prawidłowego używania 
petard i fajerwerków w wykonaniu poli-

cjantów z Samodzielnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji. Poza tym 
chętni mogli założyć alkogogle i przeko-
nać się, jak widzi i porusza się człowiek 
w stanie nietrzeźwości.

Funkcjonariusze zaprezentowali mło-
dzieży także specjalistyczny sprzęt nie-
zbędny w ich codziennej służbie, w tym: 

nowy radiowóz hybrydowy wykorzysty-
wany przez grupę „SPEED”, motocykle 
policyjne, nieoznakowany samochód 
z wideorejestratorem, łódź motorową, 
pojazd do obsługi zdarzeń i wypad-
ków drogowych, pojazd pirotechniczny  
i ambulans kryminalistyczny. Duże zain-
teresowanie wśród młodzieży wzbudził 
dron używany przez policjantów m.in. 
do poszukiwań osób zaginionych, mo-
nitorowania natężenia ruchu drogowe-
go, zabezpieczania imprez masowych, 
a także oględzin miejsca zdarzenia.  Po-
zostałe narzędzia pracy funkcjonariu-
szy (np.: broń, akcesoria używane do 
zabezpieczeń, laserowy miernik pręd-
kości, walizkę technika kryminalistyki) 
były dostępne dla zwiedzających przy 
stoiskach przygotowanych przez pra-
cowników poszczególnych wydziałów, 
w tym: ruchu drogowego, pododdziału 
kontrterrorystycznego, oddziału pre-
wencji, laboratorium kryminalistycznego 
oraz kadr. Każdy młody człowiek zainte-
resowany pracą w Policji mógł również 
uzyskać informacje na temat wymagań  
i procedur przyjęcia do służby. 
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„Podwójne doładowanie” - pod takim ha-
słem odbyła się tegoroczna akcja Klubu 
Honorowych Dawców Krwi przy KRP V  
i VI, we współpracy z Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Warszawie. Na parkingu Centrum 
Handlowego „Atrium” na Targówku,  
a także pod Urzędem Dzielnicy Warsza-
wa-Bielany stanęły specjalne Krwiobusy, 
w których wyspecjalizowany personel 
medyczny pobierał krew dla potrzebu-
jących. 

Zbiórka cieszyła się dużym zainte-
resowaniem, krew oddawali nie tylko 
funkcjonariusze, ale też cywile. – Swoją 
przygodę z krwią zacząłem w 1999 roku, 
dzięki tacie, który mnie do tego namówił. 
Od tamtej pory ja, a także moi koledzy 
zachęciliśmy do oddawania krwi dzie-
siątki, może nawet setki osób, nie tylko 
policjantów. Najbardziej cieszy mnie to, 
że krew oddaje u mnie prawie cała ro-
dzina, również moja żona i dwóch braci 
– podkreśla nadkom. Makoś.  

Podczas sobotniej akcji „Podwójnego 
doładowania” udało się zebrać prawie 14 
litrów krwi, a to wszystko w zaledwie kilka 
godzin. Na miejscu, oprócz samego pre-

zesa Klubu Honorowych Dawców Krwi 
przy Komendzie Rejonowej Warszawa V 
i VI, zastępcy Komendanta Rejonowego 
Warszawa V podinsp. Michała Jabłoń-
skiego, pojawiło się wielu policjantów.  
– Myślę że ta zbiórka to kolejny mały 
krok w krwiolecznictwie i kolejny sukces 
Klubu Honorowych Dawców – mówi 
funkcjonariuszka Wydziału Dochodze-
niowo-Śledczego KRP Warszawa VI 
asp. szt. Małgorzata Jakubczyk, która 
do klubu należy od samego początku.  
– I pomyśleć, że zaczęłam oddawać krew, 
żeby mieć zwolnienie z zajęć, kiedy 15 
lat temu byłam na kursie podstawowym  
w Szczytnie... – dodaje z uśmiechem.

Nie każdy jednak może być dawcą. 
Należy spełnić kilka warunków, m.in. być 
w wieku między 18-65 lat, ważyć więcej 
niż 50 kg, nie mieć objawów przeziębie-
nia. 

24 godziny przed pobraniem trzeba 
pić dużo wody i w miarę możliwości wy-
począć. Jeśli to nasz pierwszy raz, nale-
ży zgłosić się do punktu poboru z doku-

Tekst: 
post. Beata Czyszczoń

Foto:  
z archiwum prywatnego  
asp. sztab. Małgorzaty Jakubczyk 

Ratujemy życie, 
oddając krew
93320 ml, czyli prawie 94 litry - tyle krwi oddali przez ostatnie cztery lata 
członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Rejonowej 
Warszawa V i VI. - Nasz klub powstał w 2015 roku, założyli go policjanci 
z wielkim sercem. Od początku wiedzieliśmy, że pomaganie innym  
i ratowanie życia to nasza misja i pasja, a nie tylko obowiązek na co dzień 
związany ze specyfiką służby - mówi członek zarządu Klubu, naczelnik 
Wydziału Prewencji KRP VI nadkom. Maciej Makoś. W tym roku, policjanci 
z Komend Rejonowych Warszawa V oraz VI i podległych im komisariatów, 
realizowali piękną misję działania Klubu podczas ambulansowej zbiórki 
krwi 13 kwietnia.



  9

Z ŻYCIA GARNIZONU

Do dyspozycji funkcjonariuszy i pra-
cowników cywilnych zostaną oddane 
pomieszczenia biurowe odpowiednie 
do rodzaju służby, pomieszczenia szat-
ni oraz toalety. W projekcie znalazła się 
też strefa. Osobno została wydzielona 
kotłownia.

Dzięki nowej siedzibie zarówno po-
licjanci i pracownicy cywilni będą mieli 
lepsze warunki pracy. Podniesiony zo-
stanie również poziom obsługi intere-
santów.

Nowoczesny obiekt będzie spełniał 
standardy techniczne obowiązujące  

w obiektach służbowych Policji m.in. 
odpowiednie rozwiązania funkcjonalno-
-użytkowe. Ponadto powstaną warunki 
właściwej obsługi interesantów. Nowa 
siedziba policjantów z Leszna będzie 
kosztowała 3,5 miliona złotych.

W budynku o powierzchni 269 m² 
docelowo służbę będzie pełniło 15 po-
licjantów. Do ich dyspozycji zaprojekto-
wano również budynek garażowy o wiel-
kości 46 m² na 2 samochody służbowe, 
a także parking z 5 miejscami parkingo-
wymi, w tym jednym dla osób niepełno-
sprawnych.

Inwestycje, które powstają na 
terenie garnizonu stołecznego pod 

nadzorem Komendy Stołecznej  
Policji pochłoną w 2019 roku  
blisko 40 milionów złotych. 

Posterunek w Lesznie
Nowy posterunek Policji powstaje w Lesznie. W 2018 roku w ramach 
Programu Modernizacji Policji Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła 
budowę obiektu przy ul. Wojska Polskiego 23. Inwestycja pochłonie prawie 
3,5 miliona złotych.

Tekst: 
Edyta Adamus

Foto: 
asp. sztab. Tomasz Oleszczuk 
 

mentem tożsamości i wypełnić specjalny 
kwestionariusz, który zawiera pytania na 
temat naszego stanu zdrowia, przeby-
tych chorób, zabiegów czy zażywanych 
leków. Po wypełnieniu ankiety, na cito 
wykonuje się morfologię oraz oznacza 
grupę krwi. Następnie, lekarz przepro-
wadza dokładny wywiad, po którym 
kandydat zostaje zakwalifikowany lub nie 
- do oddania krwi. – Można oddawać nie 
tylko krew, ale także jej składniki - osocze 
oraz płytki, co jest jednak trochę bardziej 

czasochłonne. Oddanie składników krwi 
trwa około godziny, podczas gdy odda-
nie samej krwi zajmuje 6-8 minut – mówi 
asp. szt. Małgorzata Jakubczyk. 

Po zabiegu donacji, dawca przez 
chwilę musi zostać na miejscu, żeby zre-
generować siły. Opuszczając punkt po-
boru, każdy dostaje słodką niespodzian-
kę dla doładowania energii - 8 tabliczek 
czekolady. Oprócz posiłku regeneracyj-
nego, Honorowemu Dawcy Krwi przy-
sługuje także zwolnienie z pracy w dniu 

oddania krwi, zwrot kosztów dojazdu,  
a także ulga podatkowa. – Te przywileje 
na pewno stanowią wartość dodaną, ale 
największym energetykiem jest dla nas 
dawców świadomość, że ratujemy ży-
cie innych. Apeluję więc o to, aby każdy  
z nas, każdy funkcjonariusz Policji, czu-
jący się na siłach i zdrowy, zebrał się na 
odwagę i podjął decyzję o zostaniu daw-
cą krwi – mówi nadkom. Maciej Makoś. 

A Ty, Drogi Policjancie, podjąłeś już 
decyzję?
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Dzielnicowi spośród wszystkich funkcjo-
nariuszy są najbliżej mieszkańców, ich 
potrzeb i oczekiwań. Umiejętność nawią-
zywania kontaktów jest w ich pracy bardzo 
ważna i przekłada się na bezpośrednią 
pomoc tym, którzy jej potrzebują. Mundur 
nie zawsze pomaga, bo – jak mówi mł. 
asp. Paweł Janik: – ludzie obawiają się, że 
chcemy ukarać ich mandatem, nie chcą 
z nami rozmawiać, unikają nas. Mimo to, 
staramy się przełamywać bariery i zdoby-
wać zaufanie. Wiemy, że nie każdy chce 
opowiadać, zwłaszcza osoba bezdomna, 
o sobie i swoich potrzebach komuś, kogo 
nie zna.  Najlepiej czuje się w swoim wą-
skim gronie, a do ludzi i różnych spraw 
podchodzi z dystansem. Naszym zada-
niem jest zbudować nić porozumienia  
– dodaje Paweł.

W okresie zimowym pustostany wy-
pełniają się bezdomnymi, niektórzy z nich, 
już od kilku lat, nocują w niezamieszkałych 
budynkach. – Zimą patrolujemy te rejony 
prawie codziennie i zachęcamy, tych któ-
rzy tam nocują, by przenieśli się do noc-
legowni. Zwykle nie chcą, wręcz unikają 
tych miejsc, ponieważ boją się kradzieży 
i chorób zakaźnych. Wolą swoje, spraw-
dzone środowisko – mówi Joasia i do-
daje: – wśród osób, które poznaliśmy był 
pan Włodzimierz. Splot nieszczęśliwych 
okoliczności w jego życiu sprawił, że stra-
cił cały swój majątek. Praktycznie z dnia na 
dzień został sam i bez dachu nad głową. 
To dobry, pogodny i ciekawy starszy pan. 
W trakcie naszych spotkań opowiadał nam 
o swoim życiu i pracy, o występach z Or-
kiestrą Polskiego Radia i zespołem „Ma-
zowsze”. Podobno był muzykiem – grał na 
skrzypcach i fortepianie oraz koncertował 
po całym świecie. 

Z informacji uzyskanych od osób, któ-
re znały pana Włodzimierza wynika, że 
wszystko, co miał (m.in. mieszkanie wła-
snościowe na Bielanach) sprzedał. Środ-
ki przeznaczył na remont lokalu, w którym 
żył wtedy z ukochaną partnerką. Niestety 

nie przewidzieli oboje nadchodzącej trage-
dii - kobieta zachorowała na raka i zmarła.  
W związku z tym, że nie byli małżeństwem, 
pan Włodzimierz musiał opuścić mieszka-
nie.

Kilka tygodni temu podczas patrolowa-
nia podległych rejonów, w tym pustostanu 
zamieszkałego przez pana Włodzimierza, 
policjantów zaniepokoiło jego zachowanie: 
– zauważyliśmy, że podupada na zdrowiu, 
z każdą wizytą wyglądał i czuł się coraz 
gorzej. Nie zastanawialiśmy się długo i we-
zwaliśmy na miejsce karetkę pogotowia.  
W szpitalu przeszedł ciężką operację. Te-
raz przebywa w placówce pod Warszawą, 
gdzie został otoczony specjalistyczną opie-
ką lekarską – mówi Paweł. 

Pan Włodzimierz ma 77 lat i z uwagi 
na wiek, potrzebuje stałej opieki lekarskiej. 
Placówka, w której obecnie mieszka jest 
odpłatna, a należności za pobyt są au-
tomatycznie ściągane z jego świadczeń 
emerytalnych. W załatwieniu wszystkich 
niezbędnych formalności pomogli pra-
cownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. – Panie 
są bardzo zaangażowane w pracę, błyska-

wicznie reagują na każdy sygnał. Zdarza 
się, że bezdomni nie pobierają należnych 
im świadczeń, bo np. zgubili dowód oso-
bisty. W jego uzyskaniu właśnie pomagają 
pracownicy pomocy społecznej – mówi 
Joasia. – To oni przejmują automatycznie 
inicjatywę, kiedy nasze kompetencje się 
kończą – dodaje Paweł. 

Mł. asp. Joanna Seremak od 14 lat pra-
cuje w Policji. Od początku związana jest  
z Komendą Rejonową Policji Warszawa V. 
W tym samym miejscu 5 lat temu służbę 
rozpoczął mł. asp. Paweł Janik (w Policji od 
8 lat). Na początku razem jeździli w patrolu. 
Dziś nadal pracują w tej samej jednostce, 
ale już jako dzielnicowi. Prywatnie wciąż są 
przyjaciółmi, z zaangażowaniem pomagają 
potrzebującym. Najlepszą oceną ich pra-
cy jest fragment listu, który skierowała do 
przełożonego dzielnicowych była sąsiadka 
pana Włodzimierza: – To wspaniali ludzie, 
z których każdy powinien brać przykład, 
którzy swoje obowiązki spełniają w 100%. 
Wspaniali ludzie, którzy otoczyli opieką 
umierającego bezdomnego artystę emery-
ta, któremu życie napisało straszny scena-
riusz na stare lata.

Tekst: 
Ewelina Kucharska
 
Foto: 
z archiwum prywatnego 
mł. asp. Pawła Janika 

Spełniają swoje  
obowiązki w 100%
To wspaniali ludzie, z których każdy powinien brać przykład – tak  
o dwójce dzielnicowych z KRP V pisze do ich przełożonego mieszkanka 
Bielan. Dzięki zaangażowaniu mł. asp. Joanny Seremak i mł. asp. Pawła 
Janika, ich cierpliwości i życzliwości  pewien bezdomny i schorowany pan 
może nadal cieszyć się życiem. Obecnie przebywa w specjalistycznym 
ośrodku pod Warszawą, gdzie nabiera sił po ciężkiej operacji. Duża w tym 
zasługa policjantów i pracowników socjalnych, którzy swoją postawą, 
determinacją i uczynnością sprawili, że został otoczony opieką lekarską.
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Mł. asp. Mariusz Telechowski w Policji 
pracuje już od 18 lat. Podczas służby 
wojskowej był płetwonurkiem w Mary-
narce Wojennej i ten fakt w dużej mierze 
zaważył o wyborze ścieżki kariery. Ow-
szem, myślał o pozostaniu w wojsku, ale 
życie napisało swój własny scenariusz  
i tak mój rozmówca zasilił szeregi Komisa-
riatu Rzecznego Policji w Warszawie. 

Na co dzień służbę pełni w Ogniwie  
I Wydziału Prewencji, odpowiedzialnym za 
patrolowanie warszawskiej części Wisły 
i jej nabrzeża. Dbając o bezpieczeństwo 
osób nie tylko przebywających na brzegu, 
stanowczo egzekwuje przepisy dla jed-
nostek pływających. Sprawdza ich stan, 
a także uprawnienia wszystkich, którzy 
uprawiają żeglarstwo lub inne sporty wod-
ne. 

Dzień pracy mł. asp. Mariusza Tele-
chowskiego zaczyna się od odprawy, na 
której wraz z innymi współpracownikami 
poznaje bieżące zadania na dany dyżur, 
dzienny lub nocny. Na każdym takim dy-
żurze mają ręce pełne roboty. I zawsze 
najważniejszy jest czas reakcji. Gdy do 
dyżurnego Komisariatu Rzecznego Poli-
cji wpływa zgłoszenie o zagrożeniu życia 
osób wypoczywających nad wodą lub ką-
piących się w rzece albo o próbie samo-
bójczej poprzez skok z mostu, to trzeba 
się spieszyć. W patrolach zazwyczaj służ-
bę pełnią po dwie osoby tak, aby w razie 
czego, jeden drugiego mógł asekurować. 
Współpraca między nimi jest bardzo waż-
na, bo od tego zależy nie tylko czyjeś ży-
cie, ale czasem i życie ich samych.
– W momencie, gdy dochodzi do zdarze-
nia i jest podejrzenie, że ma ono związek  
z rzeką, rozpoczynamy akcję, gdyż w du-
żej mierze jesteśmy jednostką ratowniczą. 
Gdy uda nam się zlokalizować oraz wyło-
wić osobę poszkodowaną, wzywamy po-
gotowie i udzielamy pierwszej pomocy, aż 
do ich przyjazdu. Zachowania i stan takich 
osób są różne. Czasem są nieprzytomni, 
ranni, pobudzeni, agresywni lub obojętni  
i nieobecni, a interwencje są bardzo dyna-
miczne – opowiada mój rozmówca. 

Niejednokrotnie zdarza się, że wyła-
wiają już zwłoki, gdyż woda w momencie 
skoku, ze znacznej wysokości, potrafi być 
jak beton. Bywa też tak, że topielca nie 
udaje się odnaleźć wcale albo przez bar-
dzo długi czas, a wpływ na to ma wiele 
czynników związanych ze stale zmieniają-
cym się nurtem zdradliwej rzeki. Jednak 
robią wszystko, co w ich mocy, aby zwró-
cić ciało rodzinie.

Na szczęście praca w patrolu rzecz-
nym, to nie tylko same przykre zdarzenia. 
Doskonałym na to przykładem są dwie 
akcje, które miały miejsce podczas jedne-
go dnia w kwietniu br., kiedy to mł. asp. 
Mariusz Telechowski wraz ze strażnikiem 
miejskim Arturem Rembielskim pełnili co-
dzienną służbę łodzią motorową. Pierwsze 
zgłoszenie o mężczyźnie stojącym za ba-
rierkami na Moście Siekierkowskim otrzy-
mali od dyżurnego Komisariatu Rzeczne-
go Policji o godzinie 8.30. Natychmiast 
podjęli akcję ratunkową. Sprawdzając 
lustro rzeki, dostrzegli wyziębionego 
mężczyznę, niesionego z nurtem. Obaj 
funkcjonariusze niezwłocznie wciągnęli 
mężczyznę na pokład, gdzie udzielili mu 

pierwszej pomocy, a następnie przekaza-
li pogotowiu ratunkowemu, które zostało 
już wcześniej powiadomione. 

Drugi raz interweniowali kilka godzin 
później, ale tym razem nie było żadnego 
zgłoszenia. Tu zadziałała ich spostrzegaw-
czość oraz instynkt, że coś jest nie tak. 
Gdy podczas patrolowania rejonu plaży  
i Mostu Poniatowskiego zauważyli podej-
rzanie zachowującego się przechodnia, 
który po chwili ściągnął kurtkę, nie mieli 
wątpliwości, co się zaraz wydarzy. Przy 
pomocy łodzi służbowej zajęli pozycję, 
umożliwiającą natychmiastowe podje-
cie akcji ratunkowej. Funkcjonariusze 
udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy,  
a potem przekazali go pogotowiu ratun-
kowemu, które zdążyło już dojechać na 
praski brzeg rzeki Wisły. Dzięki dobrej 
współpracy i doświadczeniu policjanta  
i strażnika miejskiego, obie te osoby zdo-
łano uratować, a przecież nie ma nic cen-
niejszego niż uratowane życie ludzkie.
– Nie czuję się bohaterem i nie chcę żeby 
tak mnie postrzegano. To jest moja praca, 
robię to od 18 lat, do tego byłem szko-
lony. W akcjach ratunkowych zakończo-
nych sukcesem brałem udział kilkanaście 
razy i zawsze mam ogromną satysfakcję, 
że udało się uratować czyjeś życie – przy-
znaje mł. asp. Mariusz Telechowski.

Mój rozmówca mówi, że uratowanie 
kogoś to najlepsze, co może się przytra-
fić. Ma wtedy poczucie dobrze wykonanej 
roboty. Lata doświadczeń wykorzystuje 
się w szczytnym celu. To według niego 
nie jest żadne bohaterstwo, ale obowią-
zek każdego człowieka.
– Myślę, że każdy z nas powinien mieć  
w sobie to coś, co sprawi, że ruszymy na 
pomoc. Ale też nie porywajmy się z moty-
ką na słońce. Trzeba pamiętać o tym, że 
dobry ratownik to przede wszystkim żywy 
ratownik. Musimy działać tak, aby nie na-
razić swojego zdrowia czy nawet życia,  
a jednocześnie pamiętać o innych. Nie 
robić nic zbyt pochopnie, bo wtedy to na 
pewno nikomu nie pomożemy – mówi.

Każda interwencja niesie ze sobą 

Tekst: 
Karina Pohoska
 
Foto: 
mł. asp. Kinga Czerwińska 

„To nie bohaterstwo,  
to moje powołanie”
Praca w patrolu rzecznym nie należy do najłatwiejszych. Ktoś sobie 
pomyśli, że pływać łodzią służbową po Wiśle, to każdy może. Otóż 
niestety nie każdy. Rzece nigdy nie można ufać. Jej silny nurt, prądy i wiry 
pojawiające się często znienacka, mogą uprzykrzyć, a także odebrać, 
życie nawet najsprawniejszym pływakom i żeglarzom. Dlatego każdego 
dnia patrol rzeczny dba o nasze bezpieczeństwo, zarówno w wodzie, jak 
i nad wodą.
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Tekst: 
mł. asp. Marta Dymek 
 
Foto: 
z archiwum prywatnego 
st. sierż. Kamila Bałdygi

Starszy sierżant Kamil  
Bałdyga z trzema medalami
To już kolejne sukcesy sportowe policjanta wydziału ruchu drogowego 
z komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Tym razem  
z Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym przywiózł aż trzy medale: złoty, 
srebrny i brązowy. Jego przygoda z ciężką atletyką rozpoczęła się dwa 
lata temu. Zadebiutował na Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych we 
Wrocławiu w konkurencji wyciskania sztangi leżąc z wynikiem 185 kg.

Z ostatnich Mistrzostw Polski w Trójboju 
Siłowym przywiózł aż trzy medale: złoty 
- w kategorii do 125 kg Soft EQ z im-
ponującym wynikiem 280 kg, srebrny  
- w kategorii do 125 kg RAW z wynikiem 
200 kg i brązowy - w kategorii open Soft 
EQ z wynikiem 280 kg.

To nie jedyne osiągnięcia starszego 
sierżanta Kamila Bałdygi. W marcu br. 
uczestniczył w Mistrzostwach Polski Unii 
Trójboju Siłowego, skąd przywiózł brązo-
wy medal, który wywalczył w konkurencji 
wyciskania sztangi leżąc z wynikiem 270 
kg.

Kamil ma już zaplanowany udział  
w nadchodzących wydarzeniach spor-
towych. W maju br. weźmie udział  
w IV Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc w Pruszkowie, gdzie sta-
nie do walki w kategorii służb munduro-
wych.

Trzymamy kciuki i życzymy dalszych 
sukcesów.

stres, bo nigdy nie wiadomo, jak się za-
kończy, a zachowania ludzi, wobec któ-
rych podejmują interwencje, są przeróżne. 
Dlatego policjant musi być opanowany, 
rozsądny, trzeźwo myślący i spostrzegaw-
czy. Tyczy się to nie tylko policjantów, ale 
również osób, które chcą pomóc, widząc 
osobę topiącą się. 

Teraz, gdy okres wakacyjny tuż tuż, 
dobrze wziąć sobie do serca tych kilka 
rad, które ma dla nas mł. asp. Mariusz 
Telechowski.
– Przede wszystkim, gdy jesteśmy nad 
wodą  z kimś, to zawsze musimy pamię-
tać, aby jedna osoba z brzegu obserwo-
wała tą drugą. Przebywający w wodzie 
nigdy nie jest w stanie przewidzieć, kie-
dy złapie go skurcz, zrobi mu się słabo 
czy wpadnie w wodny wir.  Szczególnie 
mam na myśli dzieci. Zawsze pamiętaj-
my, żeby nie zostawiać ich bez opieki  
i nadzoru. Pochłonięte zabawą w wo-
dzie, nie potrafią przewidzieć skutków 
i to na nas, dorosłych, spoczywa ten 
obowiązek. Widząc, że ktoś jest w nie-
bezpieczeństwie nie rzucamy się na po-
moc wpław, strugając bohatera. Zawsze 

trzeba mierzyć siły na zamiary Jeśli mamy 
taką możliwość, to niezwłocznie trze-
ba zawiadomić właściwe służby. Poza 
tym wzywamy do pomocy osoby, które 
są w pobliżu. W celu ratowania najlepiej 
użyć środków technicznych typu koło  
ratunkowe, rzutka, kamizelka ratunkowa. 
Asekurowani możemy spróbować rato-
wać samemu, ale nie za wszelką cenę. 
Jeśli uda nam się wyciągnąć kogoś  
z wody, sprawdzamy czy zachowane są 
jej funkcje życiowe. Widząc, że coś jest 
nie tak, niezwłocznie podejmujemy resu-
scytację, aż do przyjazdu służb i przejęcia 
przez nich obowiązku reanimacyjnego.  
I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa.  
Z mojego doświadczenia wiem, że tonący 
rzadko wzywa pomocy, nie krzyczy. Toną-
cy walczy o życie, ale w ciszy. I jeżeli nikt 
nie pospieszy z pomocą, to często tę wal-
kę przegrywa. Pamiętajmy o tym.

Mój rozmówca nigdy nie zawahał się 
przed podjęciem działań ratowniczych. 
Jego instynkt działa tak, że pierwsze  
o czym myśli, to aby jak najszybciej do-
trzeć na miejsce wypadku, znaleźć czło-
wieka, podjąć go na pokład i udzielić 

pierwszej pomocy. Zawsze chce mieć 
pewność, że uczynił wszystko, co w jego 
mocy, aby kogoś uratować. Ale różnie to 
bywa. Gdy zdarzy się najgorsze, trzeba 
umieć odreagować stres z tym związany, 
bo jak sam przyznaje, inaczej człowiek się 
po prostu wypali.
– Niesamowitym wsparciem jest dla mnie 
moja rodzina. To właśnie dzięki nim uda-
je mi się odreagowywać każdy stres. Są 
moją motywacją i siłą napędową, za co 
jestem im bardzo wdzięczny.

Mł. asp. Mariusz Telechowski mówi, 
że jest człowiekiem spełnionym a służba  
w Komisariacie Rzecznym Policji, pomimo  
że nie jest łatwa, daje satysfakcję i poczu-
cie, że robi się coś wartościowego.
– Lubię to, co robię i nie chcę, aby moje 
doświadczenie poszło na marne, dlatego 
mam nadzieję, że swoją zdobytą przez 
lata wiedzę, będę mógł przekazywać 
młodszym kolegom.

Taka wiedza to skarb, dlatego życzy-
my Panu Mariuszowi, aby mógł się nią 
dzielić, ile się da.
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Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska 
 
Foto: 
z archiwum prywatnego 
kom. Aleksandry Szyszki

Pierwsza z policjantek
na mecie maratonu

To już kolejne zwycięstwo w dorobku kom. Aleksandry Szyszki  
z Laboratorium Kryminalistycznego KSP. Tym razem okazała się najlepsza 
wśród policjantek startujących w 46. Maratonie w Dębnie. Na starcie 
42-kilometrowej trasy stanęło blisko 2300 zawodniczek i zawodników  
z całej Polski i świata, w tym 111 policjantek i policjantów z kraju, w ramach 
XVII Mistrzostw Polski Policjantów w Biegu Maratońskim Dębno 2019.

Organizatorem mistrzostw była Komen-
da Wojewódzka Policji w Szczecinie  
i Zarząd Wojewódzki NSZZP wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Honoro-
wym patronatem zawody objął Komen-
dant Główny Policji.

Maratończycy ruszyli punktualnie  
o 10.00. Trasa biegu wiodła przez pięk-
ne, gminne tereny.  Po niespełna dwóch 
i pół godzinie pierwsi zawodnicy za-
meldowali się już na mecie. Słoneczna  
i ciepła pogoda sprzyjała uczestnikom  
w rywalizacji i publiczności w kibicowa-
niu.

Najlepszym zawodnikiem 46. Mara-
tonu Dębno 2019 został Boniface Wam-
bua Nduva, który pokonał trasę w cza-
sie 2:16:47. Tuż za plecami Kenijczyka 
znaleźli się zawodnicy z Etiopii – Zewdu 
Beleke oraz Fikru Abera Dadi. 

Najszybszym policjantem mistrzostw 
okazał się Jura Rafał z KWP w Krako-
wie. Drugi na mecie zameldował się 
Aron Przybył z KWP w Poznaniu, nato-
miast na miejscu trzecim uplasował się  
Łukasz Wróbel - również z poznańskiej 
komendy.

Najlepszą Polką maratonu okazała 
się Aleksandra Brzezińska z MKL Toruń 
z czasem 2:34:51. Drugie miejsce zajęła 
Monika Andrzejczak, a na trzeciej pozycji 
sklasyfikowano Andżelikę Dzięgiel-Po-
śladę.

W klasyfikacji policjantek pierwsza 
na metę  dotarła Aleksandra Szyszka  
z Komendy Stołecznej Policji, druga była 
Katarzyna Chorzewska z KWP w Łodzi, 
a na trzecim miejscu Agata Iwanowicz  
z KPP w Augustowie.  

Drużynowo w policyjnych mistrzo-
stwach I miejsce zajęli policjanci z  Kra-
kowa, II miejsce - funkcjonariusze ze 
Szczecina, a III - mundurowi z Łodzi.

Kom. Aleksandra Szyszka regular-
nie staruje w zawodach rangi krajowej 
i światowej. Przypomnijmy, że dwa lata 
temu wywalczyła dwa srebrne medale 
w biegach, brązowy medal w biathlonie 
indywidualnie i srebrny medal również  
w biathlonie drużynowo podczas Świa-

towych Igrzysk Policjantów i Straża-
ków w Los Angeles. W ubiegłym roku 
we wrześniu zdobyła z kolei 5 medali: 
trzy złote, srebrny i brązowy podczas 
VII Europejskich Igrzysk Policjantów  

i Strażaków w Hiszpanii. Podczas tego-
rocznego, kwietniowego Orlen Warsaw 
Marathon na dystansie 10 km zajęła  
III miejsce wśród policjantek biorących 
udział w biegu.
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Z ŻYCIA GARNIZONU

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska 
 
Foto: 
z archiwum prywatnego 
st. sierż. Moniki Nawrat

Najszybsza z policjantek 
w poznańskim półmaratonie
Od czerech lat bieganie stało się jej pasją. Każdą wolną chwilę poza 
służbą poświęca na treningi. Determinacja i dążenie do celu przynosi 
st. sierż. Monice Nawrat kolejne sukcesy sportowe. Tak też było 
podczas kwietniowego półmaratonu w Poznaniu. Policjantka z Wydziału 
Dochodzeniowo-Śledczego KSP z czasem 1:26:34 okazała się najlepsza 
wśród funkcjonariuszek startujących w biegu.

14 kwietnia w Poznaniu odbył się 12. 
PKO Poznań Półmaraton. W ramach 
zawodów zostały rozegrane Mistrzostwa 
Polski Policji na tym samym dystansie. 
Bieg został objęty honorowym patro-
natem Komendanta Głównego Policji. 
Z ponad 21-kilometrowym dystansem 
zmierzyło się 118 policjantek i policjan-
tów. Wśród pań nie do pokonania była 
Monika Nawrat z Komendy Stołecznej 
Policji. Nasza policjantka pokonała Wiolę 
Jaśkowską z Komendy Miejskiej policji 
w Kielcach i Joannę Woźniak-Cieślar  
z Komendy Głównej Policji. Natomiast 
najszybszym policjantem okazał się Bar-
tosz Ceberak z Rzeszowa.

St. sierż. Monika Nawrat od stycznia 
2019 r. pracuje w KSP, wcześniej peł-
niła służbę w garnizonie śląskim. Swoją 
pracę od lat łączy z bieganiem. – Najbar-
dziej lubię biegać na łonie natury. Chęt-
nie wybieram biegi przełajowe, w lasach 
czy parkach. To sprawia mi największą 
radość. Poprzez bieganie poprawiam 
swoją formę i podnoszę wydolność. Za-
miast oglądać godzinami telewizję, wolę 
pobiegać. To dobra forma aktywności  
w każdym wieku – mówi policjantka. 

Kolekcja medali st. sierż. Moniki Na-
wrat stale się powiększa. Kwietniowy 
sukces to kolejne jej wielkie osiągnięcie. 

Poprzedni miał miejsce zaledwie kilkana-
ście dni wcześniej. 31 marca podczas 
14. PZU Półmaratonu Warszawskiego 
była najlepsza spośród funkcjonariu-
szek służb mundurowych. W wrześniu 
2018 r. podczas VII edycji Europejskich 
Igrzysk Służb Mundurowych w Hiszpa-
nii, policjantka w biegu długodystanso-
wym wywalczyła złoty medal, natomiast  
w biegu przełajowym cross zajęła dru-
gie miejsce. Kilkanaście dni wcześniej  
w Otwartym Międzynarodowym Pucha-
rze Policji w Półmaratonie w Pile wywal-

czyła III miejsce w kategorii indywidualnej 
kobiet. Dwa lata temu z kolei podczas 
Mistrzostw Świata Służb Mundurowych 
Police & Fire World Games 2017 w Los 
Angeles, w których startowało około 10 
tys. funkcjonariuszy z ponad 60 krajów 
świata, zdobyła tytuł mistrzyni świata  
w półmaratonie górskim half marathon 
oraz srebro w biegu crossowym na  
5 km.

Gratulujemy i życzymy sukcesów 
podczas kolejnych startów!
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Z ŻYCIA GARNIZONU

Tekst: 
Edyta Adamus 
 

Akcja charytatywna pod 
szyldem #niebieskim
W ostatnich miesiącach wydawnictwo Prószyński Media wydało książki, 
których autorką jest Katarzyna Puzyńska. Dwie pozycje „Policjanci. 
Ulica” i „Policjanci. Bez munduru” to prawdziwe historie funkcjonariuszy, 
którzy opowiadają o swojej codziennej służbie, niebezpieczeństwach  
z nią związanych, trudach, jakie niesie za sobą służba w Policji, ale także 
i sukcesach. Autorka postanowiła połowę honorarium z obu książek 
przekazać Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Pisarka wraz z wydawnictwem Prószyński Media zorgani-
zowała akcję #niebieskim. W jej ramach, w Dzień Dziecka, 
odbędzie się aukcja charytatywna, z której dochód w całości 
zasili konto Fundacji. Aby do niej doszło organizatorzy zwra-
cali się do znanych osób z prośbą o przekazanie atrakcyjne-
go przedmiotu do zlicytowania.

Jak do tej pory akcję wsparli Papcio Chmiel, który stwo-
rzył specjalną grafikę, która ma stać się logo akcji, Tess Ger-
ritsen, Budka Suflera, Magazyn Viva, Olga Bołądź, Radosław 
Majdan, Aleksander Doba, Anna Mucha, Katarzyna Zielińska 
i Bartosz Węglarczyk.

Wszelkie informacje na bieżąco można śledzić  
na profilu Facebook Katarzyny Puzyńskiej.

Zainteresowani mogli przekazywać przedmioty, które wezmą 
udział w licytacji, do siedziby Fundacji Pomocy Wdowom  
i Sierotom po Poległych Policjantach (ul. Puławska 148/150) 
oraz do siedziby Wydawnictwa Prószyński Media, do połowy 
maja b.r.
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Tekst: Jan Czempiński 
Gazeta Policji Państwowej nr 27  
z 2 lipca 1921 r.
[przyp. red. - zachowano pisownię 
oryginalną] 

Foto:  
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Policja i ciekawość
W zawodzie policyjnym ciekawość stanowi zaletę nieocenioną. 
Ważniejszą, niż w każdym innym. Ciekawość i spostrzegawczość każdy, 
kto się rzetelnie i z przekonaniem oddaje zawodowi policyjnemu, winien  
w sobie kształcić i rozwijać.

Są ludzie, którzy potrafią przechodzić 
codziennie np. koło pomnika, pięknego 
gmachu, kościołka i nie zadają sobie tru-
du dowiedzieć się, co to za gmach lub 
pomnik. Są ludzie, którzy ze zdumieniem 
dowiadują się, że na ulicy, przez którą 
stale chodzą, jest coś godnego uwagi.

To ludzie nie ciekawi i pozbawieni 
zmysłu spostrzegawczości. A człowiek 
ciekawy, spostrzegawczy, umiejący pa-
trzeć, zawsze i wszędzie znajdzie rzeczy 
godne uwagi i zastanowienia.

Zawodowy policjant, umiejący pa-
trzeć, gromadzi w sobie jak w skarbni-
cy, spostrzeżenia, z których może mieć 
pożytek niesłychany. Często nie zaraz, 
nawet po długim okresie czasu, ale na-
dejdzie chwila, gdy wydobyte spostrze-
żenia przydadzą mu się, jako materjał 
pierwszorzędny.

Policjant powinien uważać na wszyst-
ko i interesować się wszystkiem. Powi-
nien znać dobrze swe miasto, dzielnice, 
ich mieszkańców, domy, ich strukturę, 
przejścia, wyjścia, skrytki, zakamarki.

Powinien interesować się życiem 
mieszkańców, ich zawodem, środkami 
utrzymania, pracą, zabawą.

Stojąc przed teatrem, czy w alejach 
spacerowych dobrze czyni, gdy będzie 
się usiłował dowiedzieć, czyją własność 
stanowi ładny powóz, dobre konie, wy-
kwintny samochód. 

Będąc w restauracji nie straci czasu 
przy sznyclu lub kawie z likierem, gdy się 
zainteresuje, kim jest ów pan, który płaci 
dziesiątki tysięcy za kolacje i w czyjem 
towarzystwie wieczerzę gość ten spoży-
wał.

Widząc strojne i piękne panie, do-
brze zrobi, jeśli się dowie, czyje to żony, 
córki lub przyjaciółki.

Jeśli zobaczy w kawiarni, że ktoś 
daje publicznie paczkę banknotów, bę-
dzie bardzo pożytecznem zbadanie, kto 
są ci panowie: może jeden jest dostaw-
cą dla armji, drugi urzędnikiem intenden-
tury. Może jeden jest fałszerzem 1000 
markówek, drugi ajentem.

Powoli, umiejętnie, sprytnie, ostroż-
nie, z taktem, znajomością życia, moż-
na się dowiedzieć o wszystkiem. Od 
kelnera, picola, znajomego, od szofera 
i dorożkarza. Człowiek jest stworzeniem 

towarzyskiem i rozmownem, lubi się wy-
gadać.

Policjant jednak winien jaknajmniej 
gadać. Powinien tylko obserwować i no-
tować skrzętnie spostrzeżenia w głowie 
lub w notatniku. Nadejdzie czas, gdy i on 
będzie gadał.

Po co to wszystko? Czy dla sportu, 
dla zabawy, czy plotkarstwa? Oto przy-
kład:

Był sobie w Paryżu policjant z krwi  
i kości, który doszedł do stanowiska pre-
fekta - pan Lepine.

Nim jednak doszedł do wysokiego 
stopnia służbowego, pan Lepine słynął 
ze swej ciekawości. Śmiano się z niego.

Pytał w sklepie, ile kosztuje kapelusz 
z rajerami, jaki nabyła artystka X. Wcho-
dził do jubilera na rue de la Paix i prosił 
o obliczenie, ile wynosi cena naszyjnika 
z pereł, jaki ktoś tam kupił swej przyja-
ciółce.

Czasami prosił szofera na kieliszek  
i w rozmowie pytał, jaką ma pensję, czy 
nie jest krzywdzony, czy właściciel auta 
dużo się bawi, czy jeździ do nocnych 
kawiarni, kto u niego bywa. Innym znów 
razem zawiązywał rozmowę w restaura-
cji z właścicielem auta.

Czasami zachodził zapytać, ile kosz-
tuje pałacyk, który był do sprzedania,  
a później gorąco się interesował, kto go 
nabył.

Uważano go za manjaka. Tracił czas  
i pieniądze przez pustą ciekawość.

Pewnego dnia pan Lepine zameldo-
wał się u dyrektora wielkiego banku.

Dyrektor był bardzo zajęty, ale na py-
tania przedstawiciela policji odpowiadał 
uprzejmie.

Nagie zabrzmiało oświadczenie:
- Panie dyrektorze, w pańskim banku 

spełniono grubą defraudację. Przeszło 
pół miljona franków...

- Wolne żarty. I kogóż pan ma na my-
śli?

- Szefa wydziału X.
- Szaleństwo! To najprzyzwoitszy 

gentleman i człowiek zamożny.
- Hę. Być może. Ja spełniam swój 

obowiązek i ostrzegam... Do widzenia.
Tegoż dnia wieczorem szef wydziału 

był już aresztowany. Zarządzono nagłą 
rewizję banku i stwierdzono nadużycie.

Dyrektor banku, zdumiony, odwiedził 
zaraz wieczorem, przyszłego prefekta 
policji.

- Powiedz mi pan, zagadnął, skąd 

Z DZIEJÓW POLICJI PAŃSTWOWEJ
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pan mógł wiedzieć o nadużyciu, o któ-
rem nie wiedziałem ja, dyrektor banku, 
ani nikt z personelu?

Policjant uśmiechnął się z dumą:
- To owoc moich spostrzeżeń. Mogę 

je panu wyjaśnić: Otóż pański szef-de-
fraudant ma żonę i dzieci. Utrzymanie 
domu kosztuje go sporo, ale mniej niż 
zarabia. Ma też piękną przyjaciółkę (bar-
dzo mi jej żal, bo to miła dziewczyna). 
Wynajął jej ładny apartament, wysłał 
ją latem do wód, dokąd i sam jeździł 
do niej i dla niej. Bawili się kosztownie.  
A niedawno przyjaciółka zagroziła, że so-
bie poszuka innego wielbiciela, jeśli nie 
będzie miała własnego powozu. I pański 
szef wydziału kupił jej powóz. Rachu-
nek mój bardzo prosty: jeśli ktoś zarabia  
X tysięcy, a wydaje 20 razy więcej, musi 
mieć dochody ukryte. Zająłem się zba-
daniem tych dochodów i doszedłem 

do niezbitego wniosku, iż poza pracą  
w banku, pański szef miał pracę jedynie 
przy boku swej (zresztą bardzo pięknej) 
towarzyszki. Nie trudno było zgadnąć,  
iż czerpał tam, skąd mu było najłatwiej:  
z pańskiej kasy.

- A skąd pan mógł stwierdzić że bra-
kowało właśnie pół miijona?

- Ołówek i papier, panie dyrektorze. 
Proste dodawanie i odejmowanie. Wie-
działem ile defraudant zarabiał, a ile wy-
dawał.

(…)
W setkach jawnych i ukrytych szuler-

ni, w klubach i przeróżnych lokalach, po 
całych nocach odbywa się gra szalona. 
Często przegrana wynosi krocie.

Dobrze jest zbadać, jakie też ma do-
chody legalne ów gracz, który może pół 
miijona w jedną noc przegrać.

Bardzo również ciekawe dane moż-

na zebrać, gdyby się przekonać, czy 
ktoś, grający wysoko w karty i trwoniący 
znaczne sumy w restauracjach, czy na 
wyścigach, nie zagląda niekiedy do lokali 
przedstawicielstw państw obcych.

Ciekawość może dać całą kopalnię 
spostrzeżeń.

Policjant ciekawy i spostrzegawczy 
może o wiele przyspieszyć dostanie się 
rożnych gentlemanów do więzienia.

Pracy starczy na długo, bo ostra go-
rączka złota, to choroba, która nie łatwo 
ustępuje. Ledwo się jednych zamknie  
w więzieniach - przyjdą inni. I przybywać 
będą do Warszawy poszukiwacze fortun 
i wrażeń z całej kuli ziemskiej.

Wszak w tej głodnej Polsce węszą 
ludzie zagraniczni nową Klondykę. Po 
żer obfity spieszą tu rożni: i ludzie czyści 
i często przyszli klienci policji kryminalnej.

Z DZIEJÓW POLICJI PAŃSTWOWEJ

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska 
 
Foto: 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Ciemna strona  
przedwojennej Warszawy
Pierwsze miesiące po odzyskaniu niepodległości nie były najłatwiejsze 
dla państwa, które po 123 latach wróciło na mapy Europy. Pierwsza wojna 
światowa przyniosła wysyp różnego rodzaju przestępstw kryminalnych. 
Jej zakończenie nie oznaczało wcale ich powstrzymania. Nowe państwo 
musiało się z tym problemem zmierzyć i niezwłocznie podjąć działania 
zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców. 

ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWO-
ŚCI
Problem był o tyle palący, że w kraju 
tworzyły się struktury na pozostałościach 
trzech zaborów. Odrębne regulacje 
prawne, funkcjonujące dotąd w zabo-
rach, uniemożliwiały jednolity sposób ka-
rania sprawców. Np. w Warszawie już na 
początku 1915 r., czyli z chwilą przejścia 
pod okupację niemiecką, uruchomiono 
w mieście sądy obywatelskie, a sprawy 
karne rozstrzygano na podstawie ro-
syjskiego kodeksu karnego z 1903 r.,  
z tym, że usunięto z niego zapis o zesła-
niu na ciężkie roboty i zastąpiono karą 
ciężkiego więzienia. Akty oskarżenia 
wnoszone były przez prokuraturę wprost 
do sądu, który pod okupacją niemiecką 
zwany był sądem pokoju.

W okresie międzywojennym cen-
trum wymiaru sprawiedliwości stanowił 
Sąd Okręgowy w Warszawie z siedzibą  
w pałacu Paca przy ul. Miodowej 15. Tu 
w sali kolumnowej gmachu odbywały się 
procesy karne, o których nieraz donosiła 
ówczesna prasa. W 1939 r. oddano do 
użytku nowoczesny gmach sądowniczy 

przy ul. Leszno (dziś Al. Solidarności, 
ten sam w którym dziś funkcjonuje sąd 
okręgowy). Sądy Najwyższy i Apelacyj-
ny mieściły się z kolei przy placu Kra-
sińskich, w pałacu Krasińskich i pałacu 
Badenich.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
w kraju utworzona została ustawą z 24 
lipca 2019 r. Policja Państwowa. Tym 
samym przestała istnieć Milicja Ludowa, 
Straż Kolejowa i Rzeczna czy Policja Ko-
munalna. Nowa instytucja musiała budo-
wać od postaw swój autorytet i walczyć 
z brakiem posłuchu w społeczeństwie. 
Władzy centralnej w Warszawie, z 6 ko-
mendami okręgowymi, nie chciały się 
podporządkować jednak władze dziel-
nicowe  pozostałych zaborów. W za-
chodniej Galicji utworzono np. policję 
województwa śląskiego, jako niezależny 
garnizon policyjny. 

Siedziba Komendy Głównej Policji 
Państwowej mieściła się przy Nowym 
Świecie 67. Przy ul. Krochmalnej znaj-
dowała się natomiast Szkoła Oficerów. 
Komenda m.st. Warszawy przy Krakow-
skim Przedmieściu 1, a Urząd Śledczy 

przy ul. Daniłowiczowskiej 3. Skazanych 
umieszczano w 4 warszawskich więzie-
niach: przy Rakowieckiej, Daniłowiczow-
skiej, Dzielnej (Pawiak) oraz w budynku 
Arsenału (przy ul. Długiej). 

Początki nie były łatwe. Trzeba było 
znaleźć i zaadoptować odpowiednie lo-
kale i ujednolicić uzbrojenie i mundury. 
W użytkowaniu były jeszcze szare lub 
granatowe, nierzadko wojskowe mun-
dury. Zdarzało się też, że pełniono służ-
bę w ubraniu cywilnym. Od 1920 r. ko-
lorem Policji granatowej stał się granat. 
Potrzeba było jednak czasu, by wszyscy 
funkcjonariusze byli jednolicie umundu-
rowani i wyposażeni.

KATALOG PRZESTĘPSTW MIEDZYWOJNIA
W tych niełatwych czasach, Policja 
mierzyła się też z brakiem społecznego 
zaufania. Jak wynika z danych opubliko-
wanych w Roczniku Statystycznym RP 
1927-1930, w 1923 r. odnotowano aż 
1182 przypadki ukrywania przestępców. 
Dość powszechnym w tym okresie prze-
stępstwem była kradzież, w tym kradzie-
że kieszonkowe (ponad 12 tys. zgłoszeń 
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w 1929 r.), rozboje, kradzież kasowa, 
kolejowa, kradzież z pola i lasu, kradzie-
że przewodów telegraficznych, kradzie-
że koni, bydła, paserstwo i lichwa. Kurier 
Warszawski z 10 kwietnia 1922 r. cytuje 
Wiktora Hoszowskiego, komendanta 
głównego PP, który tłumaczy z czego 
wynika bandytyzm na polskich ulicach. 
Otóż jego wzrost wynika z różnych po-
wodów: „masowych zwolnień ze służby 
wojskowej, bezrobocia, trudnych sto-
sunków ekonomicznych, dezercji z woj-
ska, wreszcie całej masy przybyszów 
obcych, rekrutujących się przeważnie 
spośród mętów społecznych”.

Ciekawą kategorią przestępczą było 
również opilstwo, nadużywanie alkoholu. 
W 1923 r. takich przestępstw zanoto-
wano 72 423, a sześć lat później – 106 
424. Rosnąca tendencja może wskazy-
wać, że ówczesna Policja nie znalazła 
efektywnego sposobu walki z tym prze-
stępstwem. 

EDUKACJA FUNKCJONARIUSZY
Dzienniki, tygodniki, miesięczniki wyda-
wane w okresie międzywojennym infor-
mowały o różnych formach kwitnącej 
przestępczości. By temu zapobiegać, 
Gazeta Policji Państwowej z 1920 r. 
publikowała cykl artykułów dla ówcze-
snych funkcjonariuszy, w którym opi-
sywano różne metody działania spraw-
ców. Istną plagą były w tamtym czasie 
np. kradzieże. Nie brakowało tych przy 
pomocy podkopu, z kas ogniotrwałych, 
mieszkań, sklepów, strychów, piwnic, 
kolejowych, kieszonkowych, w tramwa-
jach, koni i bydła, z pola i lasu, kradzieży 
targowych, z wozu czy u prostytutki.

KIESZONKOWCY I ICH METODY
W numerze z 6 marca 1920 r., w części 
poświęconej Policji stołecznej, Herman 
Czerwiński pisał np. o plagach złodziej-
stwa. Według niego kradzieże kieszon-
kowe są zuchwałe, bezczelne i narażają 
codziennie setki ludzi na mniejsze lub 
większe straty. Kieszonkowcy należą 
do kategorii najbardziej wyrafinowanych  
i świetnie zorganizowanych grup, w któ-
rych „prym dzierży najgorszy element 
przestępczy, mianowicie: złodzieje nie-
letni, dzieci nędzy i zgnilizny moralnej, 
dzieci szumowin i męt społecznych, po-
zbawione od urodzenia dyscypliny i ro-
dzicielskiej opieki, rzucone przez swych 
rodziców na ulicę, na pastwę losu, lgną-
ce do „łatwego zarobku” i „lekkiego fa-
chu”, jakim jest „robota z kieszeni”.

Przyczyn takiego stanu rzeczy upa-
truje autor w tolerowaniu tego zjawiska 
przestępczego przez byłą policję rosyj-
ską. - Kradzieże kieszonkowe stanowią 

bezwzględnie jedną z wielu pozostało-
ści po carskich strażnikach porządku  
i bezpieczeństwa publicznego. Pamięt-
ne są wszak grupy złodziejskie, jak naj-
swobodniej, bez jakiejkolwiek bądź że-
nady grasujące po ulicach Warszawy, 
wśród białego dnia, i obrabiające kie-
szenie przechodniów, dookoła których 
tworzyli sztuczny tłok, w czasie czego 
i wyrostkowie, pod zasłoną majstrów-
-hersztów, precyzyjnie dokonywali „ope-
racji”. Patrzyła na to publiczność, która  
w obawie przed zemstą, najwięcej zaś  
w obawie przed „majchrem”, zachowy-
wała milczenie (…). Toć widziano te ban-
dy w najruchliwszych nawet punktach 
miasta, w specjalnych i stałych rewirach, 
widziano je na Marszałkowskiej, około 
dworca Wiedeńskiego, na Krakowskiem 
Przedmieściu, Bielańskiej, niemal wszę-
dzie; widziano, ponadto także liczne gru-
py na bazarach: Ulricha na Grzybowie, 
Rożyckiego na Pradze, Janasza na Zim-
nej, w hallach Mirowskich, za Żelazną 
Bramą i w wielu, wielu innych miejscach.
Z artykułu dowiadujemy się również  
o specyficznym miejscu działającym  
w Warszawie przy ul. Krochmalnej. Otóż 
istniało tam za czasów rosyjskich tzw. 
biuro złodziei kieszonkowych i miesz-
kaniowych z filiami i oddziałami, do któ-
rego zgłaszali się poszkodowani z po-
minięciem b. policji rosyjskiej lub za jej 
radą i odbierali skradzione przedmioty 
za odpowiednią opłatą. Wspomina też  
o dzielnicach zamieszkałych przez rodzi-
ny zawodowych złodziei i paserów. - Roi 
się od nich na „Smoczówce”, Nowokar-
melickiej, Nizkiej, Wołyńskiej, na Pradze 
i w wielu innych miejscach, położonych 
na krańcach miasta.

Z czasem, w obawie przed tropie-
niem przez b. straż obywatelską i milicję, 

zniknęli uliczni złodzieje kieszonkowi. 
Część złodziei zmieniała fach, a niektó-
rzy wyjechali. Wtedy zaczęły się mnożyć 
inne kradzieże: sklepowe i tramwajo-
we. Szczególnie te ostatnie stanowiły 
specjalność „kieszonkowców”, którzy 
wykorzystywali ścisk i tłok pasażerów  
w wagonach przy wsiadaniu i wysiada-
niu.

BRYGADA OBSERWACYJNO-LOTNA  
W DZIAŁANIU
Herman Czerwiński zaleca więc:  
- w walce ze złodziejstwem obok współ-
działania ze strony policji umundurowa-
nej jest konieczne uruchomienie brygady 
obserwacyjno-lotnej w najruchliwszych, 
znanych najbardziej ożywionych punk-
tach, stałe posterunki na elektrowniach, 
w wagonach, na bazarach, tam wszę-
dzie, gdzie operują „kieszonkowcy.” 
Ustawiczna obserwacja i pościg stały 
ułatwia wyśledzenie i wytropienie szajek.  
(…) Wszędzie nie tylko w Warszawie 
mieszkają osobnicy, uprawiający zawo-
dowo proceder złodziejski, rejestrowani, 
znani z nazwisk i miejsc zamieszkania, 
osobnicy, którym można z łatwością do-
wieść, że nie mają innego źródła utrzy-
mania. I kto wie, czy sfery rządzące, nie 
zwrócą właśnie w tym kierunku uwagi, 
by względem złodziei-procederzystów, 
zastosować specjalne przepisy prawne.
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Po maturze do szkoły 
oficerskiej w Szczytnie
Chcesz związać swoje plany zawodowe ze służbą w Policji? Już od 
przyszłego roku akademickiego rusza nowy kierunek „nauka o Policji” 
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jest adresowany do maturzystów. 
Absolwenci po jego ukończeniu otrzymają tytuł zawodowy licencjata  
i będą mogli przystąpić do egzaminu na pierwszy stopień oficerski. 

WSTĄP W SZEREGI POLICJI 
Rekrutacja rusza już w maju br. By móc do 
niej przystąpić, trzeba zdać maturę oraz 
przejść nabór do policyjnej formacji. Studia 
I stopnia o profilu praktycznym na kierun-
ku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji  
w Szczytnie trwają 4 lata i są prowadzone 
w formie stacjonarnej. W trakcie pierwsze-
go roku studiów studenci zdobywać będą 
wiedzę, umiejętności i kompetencje spo-
łeczne z zakresu szkolenia zawodowego 
podstawowego. W trakcie studiów będą 
też realizować praktyki zawodowe w jed-
nostkach terenowych Policji. 

Jak zapewnia uczelnia, cele kształ-
cenia i kompetencje, które uzyskają ab-
solwenci, będą odnosić się do wiedzy, 
postaw oraz umiejętności stosowania  
w praktyce zdobytej wiedzy, między innymi 
z zakresu: przepisów prawnych, języków 
obcych, nowych technologii informatycz-
nych, taktyki technik interwencji oraz tech-
nik kryminalistycznych. 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS 
Absolwenci po ukończeniu studiów otrzy-
mają tytuł zawodowy licencjata, a także 
możliwość przystąpienia do egzaminu 
oficerskiego, którego pozytywny wy-
nik będzie podstawą do mianowania na 
pierwszy stopień oficerski  w korpusie 
oficerów młodszych Policji (podkomisarza 
Policji). Zgodnie z założeniami studentów-
-policjantów ma być 120, a limit miejsc dla 
poszczególnych komend wojewódzkich 
(stołecznej) określać będzie Komendant-
-Rektor WSPol, proporcjonalnie do stanu 
etatowego poszczególnych garnizonów.

W przyszłości absolwent studiów na-
będzie wiedzę, umiejętności i kompeten-
cje do wykonywania zadań służbowych 
na specjalistycznych oraz samodzielnych 
stanowiskach służbowych, na niższych 
szczeblach kierowniczych oraz podsta-
wowych stanowiskach zarządzania jed-
nostkami Policji, a w perspektywie - na 
najwyższych stanowiskach kierowniczych 
w Policji. 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA
Kandydatem na studia mogą być osoby, 
które:

•	 przeszły pozytywnie dobór do służ-
by w Policji, tj. zostało wobec tych 
osób zakończone postępowanie 
kwalifikacyjne do służby w Policji  
i zostały umieszczone na liście kan-
dydatów do służby, zatwierdzonej 
przez przełożonego właściwego  
w sprawie postępowania kwalifikacyj-
nego,

•	 posiadają świadectwo maturalne,
•	 wyraziły akces podjęcia studiów na 

tym kierunku (złożyły oświadczenie).

PRZEBIEG REKRUTACJI
Proces rekrutacji składa się z 3 etapów, 
szczegółowo opisanych na stronie in-
ternetowej WSPol w Szczytnie (wspol.
edu.pl). Zainteresowany musi mieć 
przede wszystkim świadectwo maturalne  
i przejść procedurę doboru do Policji. 
Ta odbywać się będzie w poszczegól-
nych garnizonach i to tam musi złożyć 
dokumenty kandydat do Policji. By roz-
począć studia, musi on w trakcie proce-
dury przyjęcia do Policji złożyć oświadcze-
nie o chęci podjęcia studiów w WSPol  
w Szczytnie. Wtedy rozpocznie się 
kolejny etap – rekrutacja na studia.  
O przyjęciu będzie decydować konkurs 
świadectw maturalnych. „Kandydaci za-
kwalifikowani na studia nauka o Policji, 

którzy w ramach przyznanego limitu dla ko-
mendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji nie 
zostaną skierowani na te studia, po przy-
jęciu do służby będą kierowani na szkole-
nie zawodowe podstawowe realizowane  
w jednostkach szkoleniowych” – czytamy 
w dokumentach WSPol. 

GWARANCJA PEWNEJ PRACY
W trakcie studiów każdy policjant-student 
będzie otrzymywać pensję, wyżywienie  
i zakwaterowanie, umundurowanie przez 
cały okres ich trwania. A po ich ukończeniu 
trafi do swojego garnizonu już jako oficer. 
Przedstawiciele uczelni są przekonani, że 
zdobycie wykształcenia oraz gwarancja 
pewnej pracy sprawi, że nowym kierun-
kiem studiów będzie zainteresowanych 
wielu tegorocznych maturzystów. 

Dziś oficerem w Policji może zostać 
jedynie funkcjonariusz w służbie sta-
łej, spełniający odpowiednie kryteria,  
w tym: posiadający wykształcenie wyż-
sze, ukończone szkolenie zawodowe dla 
absolwentów szkół wyższych albo studia  
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zdany 
egzamin oficerski i zajmujący stanowisko, 
dla którego jest określony policyjny stopień 
etatowy w korpusie oficerów młodszych.
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Czy istnieje skuteczny 
sposób na piratów 
drogowych?
Policjanci na całym świecie borykają się z kierowcami, którzy rażąco 
łamią przepisy ruchu drogowego przekraczając dozwoloną prędkość. 
Mandaty, zatrzymanie prawa jazdy, dożywotni zakaz poruszania się 
pojazdami mechanicznymi – to najczęściej stosowane sposoby na walkę  
z piratami siejącymi postrach na drogach. Ale nie jedyne. Od lat prowadzone 
są również kampanie społeczne, które w sposób wstrząsający mają 
uświadomić kierującym skutki ich niewłaściwych zachowań na drodze. 
W Belgii np. kierowców, którzy przekraczali prędkość zapraszano na… 
własny pogrzeb. 

ZAPROSZONY NA… WŁASNY POGRZEB
Czy taki szokujący przekaz, który wprost 
rozlewał się po sieci, przyniesie efekty 
w dłuższej perspektywie? Organizatorzy 
kampanii, rodziny i przyjaciele piratów 
drogowych, liczą, że tak. Wielu użyt-
kowników dróg wyraża głosy poparcia 
dla takiego sposobu uświadamiania 
kierowców. Jak twierdzą, sama kara nie 
wystarczy, trzeba zmienić mentalność, 
sposób myślenia osób wsiadających za 
kółko. 

LUBISZ PRĘDKOŚĆ? TEMU KIEROWCY SIĘ 
SPIESZYŁO! DO SAMEGO KOŃCA...
Inną szokującą kampanię „Ciesz się 
prędkością do samego końca” przygo-
towali Czesi. Na filmiku oglądamy po-
grzeb kierowcy, który jadąc z nadmierną 
prędkością spowodował śmiertelny wy-
padek. I tak, jak szybko poruszał się po 
drodze, tak szybko żałobnicy pochowali 
swojego członka rodziny i lokalnej spo-
łeczności, wrzucając wręcz trumnę do 

wykopanego grobu.

PRZEKROCZYŁA PRĘDKOŚĆ O 148 KM/H
Beztroska osób siadających za kierowni-
cę swoich aut, jak pokazują niestety sta-
tystyki, prowadzi często do tragicznych 
następstw. Kierujący nie czuje, jak groź-
ne jest przekraczanie prędkości, nawet 
o kilka kilometrów. A co dopiero, gdy kie-
rowca, jak pewna pani z Grodziska Ma-
zowieckiego, ma na liczniku ponad 200 
km/h i tym samym przekracza o 148 
km/h dozwoloną w tym miejscu pręd-
kość. Na szczęście tym razem tragedii 
zapobiegli miejscowi policjanci, którzy w 
ramach ogólnopolskich działań kontrol-
no-prewencyjnych pn. „Prędkość” za-
trzymali kierującą. 

GRUPA „SPEED” DZIAŁA
Pomimo licznych kampanii edukacyjno-
-profilaktycznych, polscy kierowcy nie 
zwalniają tempa. Zagrażają sobie, pa-
sażerom, stwarzają też ogromne nie-

bezpieczeństwo dla innych uczestników 
ruchu czy pieszych. Coraz lepsza infra-
struktura drogowa, szybkie samochody, 
pusta droga budzą w wielu duszę raj-
dowca. Kierowcy zapominają, że nie są 
na torze wyścigowym, a jazda po drodze 
to nie wirtualny wyścig. 

Aby przeciwdziałać takim właśnie 
niebezpiecznym i agresywnym zacho-
waniom, kilka miesięcy temu Komendant 
Stołeczny Policji powołał specjalistyczną 
grupę „SPEED” do walki z piratami dro-
gowymi. Aby się z nimi mierzyć, policjan-
ci wykorzystują najszybsze nieoznako-
wane radiowozy marki BMW 330i xDrive 
oraz Kia Stinger GT, które rozpędzają 
się do „setki” w 5,8 sekundy i osiągają 
maksymalną prędkość 250 km/h. Już 
pierwsze 4 miesiące pracy grupy „SPE-
ED” pokazały, jak bardzo potrzebna była 
taka formacja na stołecznych drogach.

Od 26 października ub.r. do 7 maja 
2019 r. mundurowi skontrolowali 11 441 
pojazdów. Ujawnili w tym czasie 8 823 
wykroczenia, w tym 1 719 przekroczeń 
prędkości „50+” i 6 192 pozostałych 
przekroczeń prędkości. Nałożyli 6 962 
mandaty karne, w tym 6 454 za przekro-
czenie prędkości jazdy. W trakcie działań 
1 750 kierujących pouczono, a wobec 
98 skierowano wnioski o ukaranie do 
sądu. 1 670 kierującym zatrzymano pra-
wo jazdy, w tym 1 645 - za przekrocze-
nie dopuszczalnej prędkości o ponad 
50 km/h. Łącznie odebrano także 299 
dowodów rejestracyjnych.

SZWEDZKA WIZJA ZERO
Gdy w Polsce w ciągu miesiąca na dro-
gach ginie około 250 osób, w Szwecji 
odnotowuje się taką liczbę śmiertelnych 
zdarzeń drogowych w ciągu całego 
roku.  Co więc robią Szwedzi, by z roku 
na rok zwiększać bezpieczeństwo na 
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swoich drogach? Odpowiedź jest pro-
sta, skuteczna edukacja oraz technolo-
gie stosowane w samochodach własnej 
produkcji. Od lat realizowany jest tam 
projekt  zwany „Wizją Zero”. Aby podob-
ne rozwiązanie zastosować w naszym 
kraju, proponują wdrożenie 3 regulacji:

•	 wprowadzanie w miastach spe-
cjalnych stref z dopuszczalną 
maksymalną prędkością 30 
km/h (zderzenie pieszego lub 
rowerzysty z pojazdem jadącym 
30 km/h daje 90 proc. szans na 
przeżycie, w przypadku 70 km/h 
szanse spadają do 5%);

•	 tworzenie zwartych systemów 
transportowych, które odsepa-
rowują pieszych i rowerzystów 
od samochodów. Chodniki  
i ścieżki rowerowe są oddzielone 
od jezdni np. stalowymi linami;

•	 montowanie stalowych lin za-
wieszonych na słupkach, któ-
re zastępują tradycyjne bariery 
energochłonne (liny skuteczniej 
pochłaniają energię kinetyczną, 
dodatkowo co kilka kilometrów 

droga rozwidla się i umożliwia 
bezpieczne wyprzedzenie wol-
niejszego pojazdu, dzięki temu 
eliminowane są kolizje czołowe  
i zachowana jest płynność ru-
chu).

Szwedzcy eksperci proponują również 
rozważenie zastosowania sprzętu firmy 
Sensys Gatso, który służy do egzekwo-
wania przepisów ruchu drogowego czy 
też technologii do śledzenia prędkości.

ŚWIADOME SPOŁECZEŃSTWO
Na drogach całego świata w wypadkach 
drogowych ginie rocznie ok. 1,35 miliona 
ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia w 
najnowszym raporcie dotyczącym ofiar 
śmiertelnych na drogach bije na alarm, 
bo wypadki drogowe stały się już głów-
ną przyczyną śmierci w grupie wiekowej 
5-29 lat. - Te wszystkie śmierci nie mogą 
być ceną za mobilność. Nie ma żadnej 
wymówki dla braku działania. To pro-
blem ze sprawdzonymi rozwiązaniami. 
Ten raport to apel do rządów i naszych 
partnerów o jeszcze większe zaangażo-

wanie i wdrożenie tych środków - mówił 
pod koniec ub.r. do mediów dyrektor 
generalny WHO, dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

W jaki więc sposób działać? Przede 
wszystkim przez egzekwowanie prawa, 
mądre projektowanie dróg oraz szero-
ko zakrojone kampanie społeczne. Ale 
bezpieczeństwo na drodze nie jest wy-
łącznie związane z regulacjami prawnymi 
czy rozwiązaniami przestrzennymi miast,  
w głównej mierze potrzebne jest świado-
me podejście społeczeństwa do kwestii 
bezpieczeństwa na drodze. Dlatego też 
takie pożądane zachowania, jak: za-
pinanie pasów bezpieczeństwa przez 
kierowców i pasażerów, przewożenie 
dzieci w fotelikach, używanie zesta-
wów głośnomówiących do prowadzenia 
rozmów telefonicznych podczas jazdy 
samochodem oraz jazda z dozwoloną 
prędkością, dostosowaną do warunków 
na drodze, są kluczem do bezpieczeń-
stwa drogowego nas kierowców i innych 
użytkowników dróg. 
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Życzenia dla kolejnych 
pokoleń policjantów

Czy zastanawiałeś się już, Drogi Czytel-
niku, czego byś życzył Policji na kolejne 
stulecie? Swoimi spostrzeżeniami i ży-
czeniami możesz podzielić się z innymi. 
Redakcja Stołecznego Magazynu Po-
licyjnego zachęca wszystkich do prze-
syłania ich na adres redakcji do końca 
maja br. 

Te najpiękniejsze, najbardziej orygi-
nalne w naszej ocenie zostaną opubli-
kowane w wydaniu jubileuszowym mie-
sięcznika. W ten sposób każdy z Was 
ma okazję skierować swoje słowa do 
kolejnych pokoleń służących w tej for-
macji i na trwałe zapisać się w historii 
stołecznej Policji.

Będzie nam niezmiernie miło prze-
czytać także Twoje życzenia przesyłane 
w ciągu całego roku z okazji 100-lecia 
powstania Policji pod specjalnie utwo-
rzonym postem na profilu Komendy Sto-
łecznej Policji na Facebooku.
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Chcesz sprawdzić swoją spostrzegawczość? Interesuje Cię 
historia polskiej Policji? Jesteś gotowy na zabawę z nami? 
Jeżeli tak, to zaczynamy! W najbliższych numerach Stołecz-
nego Magazynu Policyjnego będziemy publikować, w for-
mie obrazkowej, zagadki nawiązujące do 100-letniej historii  
stołecznej Policji. 

W majowym numerze prezentujemy grafikę przedstawiającą 
syrenkę ze skrzydłami, trzymającą miecz, całość zamknięta  
w kole. Jeżeli wiesz, co to za logotyp i gdzie był użyty przed 
wojną, napisz do nas na adres e-mail: redakcja@ksp.poli-
cja.gov.pl. Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi 
wybierzemy jedną osobę, która otrzyma nagrodę w postaci 
książki.

Zwycięzcą kwietniowego konkursu został insp. Sławomir  
Cisowski. Serdecznie gratulujemy, a pozostałych Państwa 
zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Historyczna stopklatka

ZABURZENIA POZNAWCZE
 
Trudności z przyswajaniem wiedzy

TRUDNOŚCI Z PRZYSWAJANIEM WIEDZY 
TO ZABURZENIA UTRZYMUJĄCE SIĘ PRZEZ 
CAŁE ŻYCIE, które ograniczają zdolność 
danej osoby do pozyskiwania, przeka-
zywania lub przetwarzania informacji. 
Większość osób z trudnościami z przy-
swajaniem wiedzy, chociaż˝ dotykają je 
pewne ograniczenia, ma przeciętną lub 
ponadprzeciętną inteligencję. Możesz 
nie zdawać sobie sprawy z tego, że dana 
osoba ma trudności z przyswajaniem 
wiedzy, ponieważ tak dobrze radzi sobie 
ze wszystkim. Albo też nie za bardzo mo-
żesz zrozumieć, dlaczego tak dobrze ra-
dząca sobie ze wszystkim osoba ma pro-
blemy z jednym aspektem swojej pracy. 

•	 Osoby z dysleksją lub mające in-
nego rodzaju trudności w czy-
taniu, mają problemy z odczy-
tywaniem informacji na piśmie. 
Udziel takim osobom ustnych 
wyjaśnień i zapewnij dodatkowy 
czas na przeczytanie informacji. 

•	 Nie wyrażaj zdziwienia w sytuacji, 
kiedy udzielasz komuś prostych 
instrukcji, a osoba ta prosi cię  
o ich zapisanie. Osoba mająca 
trudności z przyswajaniem wie-
dzy, na przykład z zaburzeniami 
percepcji słuchowej, może potrze-
bować, aby informacje zostały jej 
zademonstrowane lub przekazane 
na piśmie, ponieważ informacje  
ustne „mieszają się” jej, kiedy słucha. 

•	 Zapytaj taką osobę o najlepszy spo-
sób przekazania jej informacji. Niech 
twój przekaz będzie bezpośredni. 
Osoba mająca trudności z przyswa-
janiem wiedzy może mieć trudności 
z wychwytywaniem subtelności. 

•	 Takiej osobie może być łatwiej funk-
cjonować w cichym otoczeniu, któ-
rego nie zakłóca na przykład włą-
czone radio, przechodzące osoby 
czy zasłony z jaskrawymi wzorami.

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 potrzebują. 
Dzięki przychylności autorów i wielu instytucji publikujemy cykl krótkich 
porad, które nam to ułatwią. (red.)

Autor: 
Judy Cohen
ACCESS RESOURCES
Ilustracje Yvette Silver
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 Niepełnosprawnych 
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	5 kwietnia 2019 r.:
-  nadkom. Artur Buczyński został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP.
- mł. insp. Krzysztof Bujnowski, został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie. 
-  podinsp. Dariusz Ejsmont, został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KSP.
	11 kwietnia 2019 r.:
- mł. insp. Przemysławi Sucheckiemu, I Zastępcy Komendanta Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim powierzono pełnie-
nie obowiązków służbowych na stanowisku  Komemendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
	30 kwietnia 2019 r.:
- z Panią Jolantą Tarczyńską, Główną Księgową Komendy Stołecznej Policjji, została rozwiązana umowa o pracę. 

Zmiany w kadrze

Czy wiesz, że...

Jak czytamy na stronie internetowej CSP, pies służ-
bowy w szeregach Policji odgrywa ważną rolę. 
Wiele prób wynalezienia urządzenia, które mogło-

by dorównać węchowi psa zakończyło się fiaskiem. Psy  
w znacznym stopniu przyczyniają się do sukcesów za-
równo w wykrywaniu przestępstw, jak i w zapobieganiu 
czynom bezprawnym. Efektywność psów w służbie zależy 
oczywiście od ich prawidłowego przygotowania podczas 
tresury. Od 63 lat procesem szkolenia psów, nie tylko dla 
Policji, zajmuje się Zakład Kynologii Policyjnej Centrum 
Szkolenia Policji w Sułkowicach. Wśród psów uczestni-
czących w szkoleniach prym wiodą owczarki niemieckie  
i owczarki belgijskie. Poza tym na szkolenie trafiają owczar-
ki holenderskie, wyżły niemieckie, golden retrievery, foxte-
riery, rottweilery, sznaucery, posokowce bawarskie czy 
bloodhoundy. W służbie nie ma znaczenia rasa psa lecz 
jego predyspozycje i skuteczność w trakcie realizacji po-
wierzonych zadań.

Polska Policja stała się członkiem Grupy Robo-
czej do walki z Cyberprzestępczością (J-CAT) 
w ramach Europolu. W grupie zrzeszonych jest 

15 państw: 9 członków UE i 6 krajów spoza Unii. 
Obok Polski do grupy niedawno dołączyła Szwecja. 
To odpowiedź organów ścigania na rosnącą potrze-
bę międzynarodowej współpracy w zakresie ścigania 
cyberprzestępczości. Do siedziby Europolu w Hadze 
delegowany został oficer łącznikowy ds. walki z cyber-
przestępczością. Grupa J-CAT (Joint Cybercrime Ac-
tion Taskforce) powstała we wrześniu 2014 roku. Do jej 
głównych zadań należy ściganie cyberprzestępczości, 
osób ułatwiających lub pośredniczących w takich dzia-
łaniach, oszustw dokonywanych przy wykorzystaniu 
sieci Internet (np. kradzież danych kart płatniczych) czy 
też wykorzystywania seksualnego dzieci (np. dziecięca 
pornografia). 

Ogłoszono zwycięzców eliminacji w garnizonie 
stołecznym konkursu pn. Ogólnopolski Festi-
wal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych 

i Malarskich ,,100 lat Policji”, którego organizatorem 
było Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Historii 
i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji. W katego-
rii plastycznej zwyciężyła praca Weroniki Cwynar pt. 
„Dzięki swojej odwadze zyskali uznanie”. W kategorii 
scenicznej zwyciężyła praca pt. ”Policja wczoraj i dziś. 
W służbie niepodległej” - autorstwa Beaty Mrozowskiej 
i Wiktorii Smolarz-Tymoszuk. Najlepsze prace wyło-
nione w ramach eliminacji wojewódzkich wezmą teraz 
udział w Finale Ogólnopolskim zgodnie z regulaminem 
konkursu. Organizatorem finału ogólnopolskiego kon-
kursu jest Komenda Główna Policji.

Jak informuje portal antyradio.pl, już w 2020 r. w Au-
strii mogą zacząć obowiązywać przepisy, które będą 
zobowiązywać użytkowników internetu do rejestracji 

- z podaniem swoich prawdziwych danych - witryn, które 
mają więcej niż 100 000 zarejestrowanych użytkowników, 
osiągają roczne przychody wyższej niż 500 000 euro lub 
uzyskały dofinansowanie na działalność prasową w kwocie 
przekraczającej 50 000 euro.  Kara za złamanie przepisów 
ma wynosić 500 000 euro, a w przypadku ponownego 
łamania prawa już okrągły milion. Używanie pseudonimów 
będzie możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy witryna na 
której się komentuje, otrzyma wcześniej prawdziwe dane 
internauty. Propozycja spotkała się z krytyką – mówi się 
m.in. o tym, że przepisy mogą chronić zwłaszcza relatyw-
nie małe witryny związane ze skrajnymi ugrupowaniami, 
które nie zarabiają na reklamach – dopóki nie staną się 
popularne, a użytkownicy będą mogli do woli publikować 
tam anonimowe, przepełnione nienawiścią wypowiedzi  
i pozostawać bezkarnymi.

WARTO WIEDZIEĆ



Tekst i foto: 
mł. asp. Kinga Czerwińska 

Defilada „Silni w sojuszach”
W defiladzie z okazji uroczystości 3 maja wzięło udział ponad 2 tys.
funkcjonariuszy służb państwowych oraz żołnierzy państw sojuszniczych, 
200 pojazdów oraz aż 80 samolotów. Nad bezpieczeństwem osób 
zgromadzonych na mostach i Wisłostradzie czuwali policjanci stołeczni. 
W defiladzie zaprezentowana została również najnowsza łódź motorowa 
z Komisariatu Rzecznego „Sportis”. Zapraszamy do relacji fotograficznej.


