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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
26 lutego to ważna data dla policyjnej formacji. Tego dnia mija 95 lat od momentu, kiedy w polskiej  
Policji rozpoczęły służbę kobiety! W dużej mierze był to efekt przemian społecznych i obyczajowych,  
które dokonywały się w naszym kraju w dwudziestoleciu międzywojennym. Osobą, która tworzyła forma-
cję kobiecą w Policji i wytyczyła jej podstawowy cel: pomoc kobietom była Stanisława Paleolog.
Na początku nie było jej łatwo. Tuż po powołaniu Policji Państwowej 24 lipca 1919 r. nie przyjmowano 
kobiet w policyjne szeregi. Zawód policjanta uważano wówczas za typowo męską profesję. Jednak 
nowe przestępstwa takie, jak: handel kobietami i dziećmi oraz determinacja Stanisławy Paleolog, spowo-
dowały, że zaczęto dostrzegać potrzebę kobiet w policyjnej służbie. 
I tak 26 lutego 1925 r. minister spraw wewnętrznych Cyryl Ratajski polecił utworzyć policję kobiecą. Rok 
wcześniej zorganizowano przy Komendzie Głównej Policji Państwowej w Warszawie specjalny kurs dla 
policjantek (na który zgłosiło się zaledwie 30 ochotniczek), a niespełna rok później policja kobieca rozpo-
częła swoją działalność.
Obecnie Policja jest największą formacją mundurową w Polsce, w której co piąta mundurowa osoba jest kobietą. Policjantki na 
równi z kolegami pełnią codzienną służbę. Dlatego też na łamach Stołecznego Magazynu Policyjnego cyklicznie prezentujemy 
zarówno sylwetki policjantek i pracownic cywilnych, jak i policjantów zatrudnionych w stołecznym garnizonie. Zainteresowanych 
historią kobiet w polskiej Policji zachęcam też do zapoznania się z artykułem „95 lat kobiet w polskiej Policji” w bieżącym numerze 
miesięcznika. Zapraszam do lektury!
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„Ale są takie krzyże ogromne, gdy kocha-
jąc – za innych się kona – To z nich spa-
da się, jak grona wyborne w Matki Bożej 
otwarte ramiona” – te słowa ks. Jana Twar-
dowskiego, które zostały wyryte na płycie 
upamiętniającej  podkom. Andrzeja Struja, 
doskonale opisują jego tragiczną śmierć. 
Policjant zginął 10 lutego 2010 roku, po 
tym jak zwrócił uwagę dwóm młodym męż-
czyznom na ich chuligańskie zachowanie. 
Jeden z napastników zaatakował funkcjo-
nariusza i zranił go nożem. Mimo szybko 
udzielonej pomocy medycznej policjant 
zmarł w szpitalu. Miał 42-lata i 15 lat służby, 
pracował w wydziale wywiadowczo-patro-
lowym stołecznej komendy. Pośmiertnie 
został awansowany do stopnia podkomi-
sarza oraz odznaczony „Krzyżem Zasługi za 
Dzielność” i złotą odznaką „Zasłużony Poli-
cjant”. Choć od tego zdarzenia minęło już 
10 lat, pamięć o policjancie jest wciąż żywa 
wśród jego najbliższych, przełożonych oraz 
znajomych.

W uroczystości przy kapliczce z tablicą 
upamiętniającą policjanta znajdującą się  
w pobliżu przystanku Fort Wola uczestni-
czyli: najbliższa rodzina podkom. Andrzeja 
Struja,  Komendant Główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant 
Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, 
szef gabinetu politycznego MSWiA Michał 
Prószyński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy 
Wola Wojciech Lesiuk, Komendant Rejo-
nowy Policji Warszawa IV mł. insp. Tomasz 
Znajdek przedstawiciele policyjnych związ-
ków zawodowych na czele z podinsp. An-
drzejem Szarym, Wiceprzewodniczącym 
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i mł. 
insp. Mirosławem Bednarskim, Przewod-
niczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów KSP, a także przedstawiciele 
Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, 
spółki Tramwaje Warszawskie, duchowień-
stwa oraz stowarzyszenia IPA Polska.

Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk  
w swoim wystąpieniu wspominał podkom. 
Andrzeja Struja, jako policjanta, który wie-

dział, że każdemu należy nieść pomoc  
i reagować natychmiast, gdy łamane jest 
prawo, nawet z narażeniem własnego ży-
cia: – To już 10 lat, a pamięć taka żywa. Po 
raz kolejny spotykamy się tutaj, aby wspo-
minać niezwykłego człowieka, który nosił 
policyjny mundur, podkom. Andrzeja Struja. 
(…) Jego nazwisko jest jednym ze 122 na 
tablicy pamięci w Komendzie Głównej Poli-
cji. 122 funkcjonariuszy, którzy oddali swoje 
życie na służbie, ale nazwisko Andrzej Stru-
ja jest dla nas szczególnie symboliczne. On 
nie patrzył, że nie jest w służbie, nie patrzył 
na to, że jest na urlopie, on wiedział, że jest 
policjantem i trzeba nieść pomoc drugie-
mu człowiekowi. Dlatego Andrzej Struj jest 
naszym wielkim wzorem do naśladowania  
i naszym bohaterem.

Komendant Główny Policji przytaczając 
słowa ks. Jana Twardowskiego „można 
odejść na zawsze, by stale być blisko” za-
pewnił, że Andrzej Struj zawsze będzie bli-
sko policjantów i jednocześnie zaapelował 
do mieszkańców Warszawy oraz wszyst-
kich Polaków, aby o niezwykłym Andrzeju 
Struju zawsze pamiętali.

Komendant Główny Policji oraz Komen-
dant Stołeczny Policji i Wiceprzewodniczą-
cy Zarządu Głównego NSZZ Policjantów 
odsłonili tablicę upamiętniającą policjanta, 
ufundowaną przez polskich funkcjonariu-
szy. Pamięć o podkom. Andrzeju Struju zo-
stała upamiętniona także poprzez nadanie 
jego imienia skwerowi, przy którym w 2010 
roku doszło do tragedii.

Modlitwę przy kapliczce odmówili:  
Kapelan Komendy Głównej Policji ks. Jan 
Kot oraz Kapelan Komendy Stołecznej Po-
licji ks. Józef Jachimczak.

Na koniec uroczystości gen. insp. dr 
Jarosław Szymczyk, nadinsp. Paweł Do-
brodziej, pan Michał Prószyński oraz po-
zostali uczestnicy złożyli kwiaty w miejscu 
upamiętniającym tragiczne wydarzenie 
sprzed dziesięciu lat, a sygnalista odegrał 
melodię „Śpij Kolego”.

Pamięć podkom. Andrzeja Struja uczo-
no również przy jego grobie na cmentarzu 
komunalnym Północnym. Tam jego koledzy 
z wydziału oraz policjanci z innych komórek 
i jednostek organizacyjnych zapalili znicze  
i złożyli kwiaty.
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Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
Marek Szałajski

Pamiętamy 
i pamiętać będziemy
O tragicznym wydarzeniu z 10 lutego 2010 roku nie można zapomnieć. 
Śmierć podkom. Andrzeja Struja wyryła głęboką ranę zarówno w sercach 
najbliższych mu osób, jak również przyjaciół i znajomych. Choć już 10 lat 
nie ma go wśród nas, to wciąż żyje w naszej pamięci. W każdą rocznicę 
jego śmierci stołeczni policjanci wystawiają posterunki honorowe, jeden 
w pobliżu przystanku Fort Wola przy kapliczce z tablicą upamiętniającą 
policjanta, drugi na cmentarzu komunalnym Północnym przy grobie 
funkcjonariusza. Tak też było i w tym roku.
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Uroczystość otwarcia turnieju odbyła się 11 lutego wieczorem 
w Centrum Rekreacyjno-Sportowym m.st. Warszawy w Dziel-
nicy Bielany. Na galę przybyła rodzina podkom. Andrzeja Struja, 
zaproszeni goście, zawodnicy i przedstawiciele służb mundu-
rowych, w tym oczywiście policjanci. Naszą formację repre-
zentowali: Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Dariusz Augustyniak i Komendant Stołeczny Policji 
nadinsp. Paweł Dobrodziej. W otwarciu turnieju uczestniczyli 
również Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Zdzisław 
Łazarczyk, legendarny trener Andrzej Strejlau, wiceprzewod-
niczący ZG NSZZP Benedykt Nowak, przewodniczący Rady 
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Podległych Policjan-
tach nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło oraz Prezes Sto-
łecznej Grupy Wojewódzkiej IPA Andrzej Kropiwiec.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego dziesięć lat 
temu podkom. Andrzeja Struja oraz zmarłego nagle kilka dni 
wcześniej sierż. Pawła Wyszczelskiego z OPP w Olsztynie, któ-
ry miał sędziować piłkarskie rozgrywki. Delegacja stołecznych 
policjantów z hali sportowej udała się na miejsce śmierci An-
drzeja Struja, aby złożyć tam wieniec. 

Odbywający się co roku turniej jego imienia należy do 
największych zawodów służb mundurowych w kraju. W tym 
roku zgromadził 63 drużyny z kraju i zagranicy, w tym 8 drużyn 
kobiecych, które przez dwa dni rywalizowały na sześciu war-
szawskich boiskach: OSiR Bemowo, CRS Bielany, LO 122 im.  
I. Domeyki, DOSiR Praga Północ oraz w obiektach OSiR Wola 
– hali sportowej Koło i hali sportowej Reduta. Organizatorami 
turnieju, nad którym patronat honorowy objął Prezes Polskie-
go Związku Piłki Nożnej i Polski Komitet Olimpijski jest Gabi-
net Komendanta Głównego Policji, Komenda Stołeczna Policji, 
Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Policji IPA oraz Region CBŚ SGW Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA. Współorganizatorami są Urzędy 
Dzielnic m.st. Warszawy: Bielan, Bemowa, Woli, Pragi Północ  
i Zarząd Główny NSZZP. 

Zwycięzców tegorocznego finału poznaliśmy podczas gali 
13 lutego  w hali OSiR Bemowo. Puchar Komendanta Główne-

go Policji drużyn kobiecych zdobyły piłkarki z Reprezentacji Pol-
skiej Policji, drugie miejsce zajęły panie z 11 Dywizji Kawalerii 
Pancernej (Inspektorat Wojsk Lądowych), trzecie trofeum uzy-
skała drużyna kobiet  z KWP Poznań. Najlepszą zawodniczką 
turnieju została Katarzyna Żak z Reprezentacji Polskiej Policji.

W rozgrywkach męskich najlepszym teamem okazała się 
reprezentacja Straży Pożarnej z Białorusi, drugie miejsce za-
jął Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej z Katowic, nato-
miast po trzecie sięgnęli przedstawiciele GRIFON Ukraina. 
Najlepszym bramkarzem rozgrywek został Igor Bajdak z druży-
ny Grifon Ukraina, a najlepszym zawodnikiem Dymytro Szarvi  
z zespołu Dynamo Akademia.

Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Noż-
nej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja to dla środowiska 
policyjnego bardzo ważne wydarzenie. Z jednej strony popu-
laryzuje sport, a w szczególności piłkę nożną, która cieszy się 
niewątpliwie największym zainteresowaniem w środowisku 
policyjnym oraz innych służb mundurowych. Z drugiej jest wy-
razem pamięci o naszym koledze, który oddał życie, bo nie 
przeszedł obojętnie wobec zła. „Nie umiera ten, kto pozostaje 
w sercu i pamięci bliskich”.

Tekst: 
podkom. Piotr Świstak

Foto:
Paweł Ostaszewski KGP

Zwyciężyli najlepsi
12 i 13 lutego br. toczyły się mecze XI Międzynarodowego Turnieju Służb 
Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja.  
W rozgrywkach wzięły udział 63 drużyny. W tegorocznej edycji turnieju, 
który upamiętnia bohaterskiego policjanta z KSP, wśród pań najlepsza 
okazała się Reprezentacja Polskiej Policji. Po najwyższe trofeum wśród 
panów sięgnęła drużyna Straży Pożarnej z Białorusi.
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Uroczystość rozpoczęła się 12 lutego 
o 10.00 we foyer przed Białą Salą Pa-
łacu Mostowskich. Uczestniczyli w niej 
zastępcy Komendanta Stołecznego 
Policji, kierownicy jednostek i komórek 
organizacyjnych stołecznego garnizonu, 
przedstawicieli związków zawodowych, 
kapelan KSP oraz przedstawiciele ka-
dry kierowniczej żegnający się ze służbą  
i pracą.
 
Bohaterami spotkania byli: 

•	 insp. Lech Bielak, Komendant 
Rejonowy Policji Warszawa V:  
Do służby w Policji wstąpił w 1989 r. 
i całe swoje życie zawodowe zwią-
zany był z garnizonem stołecznym 
Policji, pełniąc początkowo służbę 
liniową jako policjant prewencji, tak-
że na stanowiskach kierowniczych, 
m.in.: Stołecznym Stanowisku Kie-
rowania oraz Wydziale Konwojo-
wym. Od 2014 r. zajmował stano-
wisko Komendanta Rejonowego 
Policji Warszawa V. W służbie został 
odznaczony Srebrnym Medalem 
za Długoletnią Służbę, Brązowym 
Krzyżem Zasługi oraz złotą odznaką 
„Zasłużony Policjant”. Jest absol-
wentem Akademii Humanistycznej 
w Pułtusku.

•	 insp. Dariusz Lubański, Komen-
dant Powiatowy Policji w Grodzisku  
Mazowieckim:Do służby w Policji 
wstąpił w 1990 r. Doświadczenie za-
wodowe zdobywał zarówno w pio-
nie prewencji jako dzielnicowy oraz  
w pionie kryminalnym jako asystent 
i specjalista. Od 1999 r. pełnił służ-
bę na stanowiskach kierowniczych, 
m.in. kierownika sekcji i komendan-
ta komisariatu Policji. Od 2016 r. 
zajmował stanowisko Komendanta 
Powiatowego Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. W 2018 r. w dowód 
uznania społeczeństwa powia-
tu grodziskiego z rąk Komendan-
ta Głównego Policji przyjął nadany 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji sztandar Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. W służbie został od-
znaczony Srebrnym Medalem za 
Długoletnią Służbę i złotą odznaką 
„Zasłużony Policjant”. 

•	 insp. Marcin Mielczarek, Komen-
dant Rejonowy Policji Warszawa VII: 
Do służby w Policji wstąpił w 1994 
r. Już od pierwszych lat w służbie 
wykazał się dużym zaangażowaniem 
oraz umiejętnościami dowódczy-
mi, z których czerpał i przekazywał 
policjantom swoje doświadczenia. 
Pełnił służbę na wielu stanowiskach 
kierowniczych, m.in. dowódcy kom-
panii prewencji, naczelnika sekcji, 
komendanta komisariatu Policji, 
Zastępcy Komendanta Rejonowe-
go Policji Warszawa IV, a ostatnio 
Komendanta Rejonowego Policji 
Warszawa VII. W służbie został od-
znaczony Brązowym Medalem za 
Długoletnią Służbę oraz srebrną od-
znaką „Zasłużony Policjant”. 

•	 mł. insp. Paweł Winek, Komendant 
Rejonowy, Policji Warszawa VI: 
Do służby w Policji wstąpił w 1992 

roku. Od 1999 r. związany był z pio-
nem kryminalnym, gdzie początko-
wo jako asystent, a następnie jako 
specjalista i kierownik sekcji zajmo-
wał się zwalczaniem przestępczości 
samochodowej. Całą swoją służbę 
związany był z Komendą Stołeczną 
Policji, zajmując stanowisko kierow-
nicze jako I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Mińsku Ma-
zowieckim, a ostatnio Komendanta 
Rejonowego Policji Warszawa VI.  
W służbie został odznaczony Srebr-
nym  Medalem za Długoletnią Służ-
bę oraz złotą odznaką „Zasłużony 
Policjant”.

•	 mł. insp. Leszek Czaplicki, I Za-
stępca Komendanta Powiatowe-
go Policji w Wołominie: Do służby  
w Policji wstąpił w 1992 r. Pełnił służbę  
w Komendzie Miejskiej Policji w Sie-
dlcach, Biurze Spraw Wewnętrznych 
KGP, a od 2005 r. w KSP, gdzie zaj-
mował stanowisko Naczelnika Wy-
działu do walki z Przestępczością 
Gospodarczą, a ostatnio I Zastępcy 
Komendanta Powiatowego Policji  
w Wołominie. W służbie został od-
znaczony Srebrnym  Medalem za 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
podkom. Rafał Retmaniak

Tworzyliście historię
– Tę dzisiejszą historię, tę historię nowych czasów tworzyliście Wy, 
tworzyliście w taki sposób, że w tej chwili jesteśmy bardzo dobrze 
oceniani przez Komendanta Głównego Policji, przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, ale przede wszystkim przez mieszkańców 
stolicy i okolicznych powiatów – powiedział Komendant Stołeczny 
Policji podczas uroczystej zbiórki z okazji zakończenia służby i pracy  
w garnizonie stołecznym 11 przedstawicieli kadry kierowniczej.
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Długoletnią Służbę, Brązowym Krzy-
żem Zasługi oraz złotą odznaką „Za-
służony Policjant”.

•	 mł. insp. Krzysztof Paska, I Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go z siedzibą w Starych Babicach: 
Do służby w Policji wstąpił w 1992 r. 
Od 2001 r. do końca swojej służby 
związany był z Komendą Powiatową 
Policji dla Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego z siedzibą w Sta-
rych Babicach. Pełnił służbę m.in. 
na stanowisku dyżurnego, zastęp-
cy komendanta komisariatu Policji  
w Błoniu oraz I Zastępcy Komen-
danta Powiatowego Policji. W służ-
bie został odznaczony Srebrnym  
Medalem za Długoletnią Służbę oraz 
brązową odznaką „Zasłużony Poli-
cjant”.

•	 mł. insp. Sławomir Suchan, Ko-
mendant Komisariatu Policji Por-
tu Lotniczego Warszawa Okęcie: 
Służbę w Policji rozpoczął w 1991 
r. w Komendzie Rejonowej Policji 
Warszawa IV. Od 1996 r. związany 
był z pionem kryminalnym Komen-
dy Stołecznej Policji, a od 2004 r. 
służbę kontynuował w KGP. W 2007 
r. powrócił do służby w garnizonie 
stołecznym, gdzie pełnił funkcje 
kierownicze, zajmując jako ostat-
nie stanowisko Komendanta Ko-
misariatu Policji Warszawa Okęcie.  
W służbie został odznaczony Srebr-
nym  Medalem za Długoletnią Służ-
bę, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz 
złotą odznaką „Zasłużony Policjant”.

•	 podinsp. Grzegorz Wojda, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Kryminalnego: 
Służbę w Policji rozpoczął  
w 1993 r. W służbie związany był za-
równo z pionem prewencji, jak i lo-
gistyki oraz kryminalnym. W 2006 r. 
objął stanowisko Komendanta Komi-
sariatu Policji w Ursusie, a następnie 
w Wilanowie. Od 2015 r. nadzorował 
pracę policjantów pionu kryminal-
nego na stanowisku Zastępcy Na-
czelnika Wydziału do walki z Prze-
stępczością Samochodową, a od 
2017 r. Wydziału Kryminalnego KSP.  
W służbie został odznaczony Srebr-
nym  Medalem za Długoletnią Służ-
bę, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz 
złotą odznaką „Zasłużony Policjant”.

•	 nadkom. Dariusz Sadoch, Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji  
w Otwocku: Do służby w Policji 

wstąpił w 1992 r. Od początku swo-
jej służby związany był z powiatem 
otwockim, gdzie pełnił służbę w pio-
nie prewencji. Od 2006 r. zajmował 
stanowiska kierownicze: naczel-
nika wydziału, komendanta komi-
sariatu Policji, a ostatnio Zastępcy 
Komendanta Powiatowego Policji  
w Otwocku. Jest absolwentem 
Wyższej Szkoły im. Pawła Włodko-
wica w Płocku.  

•	 asp. sztab. Robert Zych, Zastęp-
ca Naczelnika Teleinformatyki: 
Do służby w Policji wstąpił w 1994 
r. Służbę rozpoczął w Komendzie 
Głównej Policji, gdzie zdobywał 
doświadczenie w pionie logistyki 
zarządzając systemami łączności  
i informatyki. Od 2017 r. zdobyte do-
świadczenie wykorzystywał w garni-
zonie stołecznym, gdzie zajmował 
stanowisko kierownika sekcji, a od 

2019 r. pełnił obowiązki służbowe 
na stanowisku Zastępcy Naczel-
nika Wydziału Teleinformatyki KSP.  
W służbie został odznaczony brązo-
wą odznaką „Zasłużony Policjant”.

•	 insp. w st. spocz. dr Stanisław Laskus, 
kierownik Zespołu Medycyny Pracy. 
Pracę w Komendzie Stołecznej Poli-
cji rozpoczął w 1998 r. W swojej pra-
cy zawodowej przez przeszło 22 lata 
związany był z Komendą Stołeczną 
Policji, gdzie zajmował ostatnio sta-
nowisko Koordynatora Zespołu do 
spraw Medycyny Pracy. W pracy 
zawodowej dał się poznać zarówno 
przełożonym, jak i współpracow-
nikom jako człowiek niezwykle su-
mienny, pracowity i kompetentny.  
W pracy zawodowej został odzna-
czony Złotym  Medalem za Długo-
letnią Służbę. Pan doktor jest absol-
wentem Uniwersytetu Gdańskiego.
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Przedstawiciele kadry kierowniczej 
otrzymali z rąk Komendanta Stołeczne-
go Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja 
pamiątkowe ryngrafy oraz nagrody rze-
czowe.

W życiu policjanta pierwszym i naj-
ważniejszym wydarzeniem od chwili roz-
poczęcia służby jest ślubowanie. Tę waż-
ną chwilę pamięta się przez każdy kolejny 
dzień wieloletniej służby. Podobnie jest  
z ostatnim dniem w karierze zawodowej. 
Nadinsp. Paweł Dobrodziej podziękował 
odchodzącym na emeryturę za wielolet-
nią i trudną służbę oraz sumienne wy-
konywanie codziennych obowiązków: 
– To jedno z moich najtrudniejszych 
przemówień. Spotkaliśmy się w miejscu 
szczególnym, przed Białą Salą, w której 
wielokrotnie uczestniczyliście w najważ-
niejszych dla komendy stołecznej uroczy-
stościach, odprawach i naradach. Pod-
czas tych naszych spotkań padały dobre 
słowa, nieraz twarde, ale wszystko po to, 
żeby na wyższy poziom podnosić naszą 
pracę i aby ludziom mieszkającym w na-
szym garnizonie żyło się bezpieczniej. To 
również miejsce szczególne, gdyż po-
nad rok temu uczestniczyliście w wielkiej 
uroczystości odsłonięcia tablicy naszego 
patrona, podinsp. Mariana Kozielewskie-
go, który był Komendantem Stołecznym 
w latach 1934-39, i który przeszedł do 
historii Komendy Stołecznej Policji. Tę 
dzisiejszą historię, tę historię nowych 
czasów tworzyliście Wy, tworzyliście  
w taki sposób, że w tej chwili jesteśmy bar-
dzo dobrze oceniani przez Komendanta 
Głównego Policji, przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, ale przede 
wszystkim przez mieszkańców stolicy  
i okolicznych powiatów.

Komendant Stołeczny przytoczył 
słowa Marka Twaina, że w życiu czło-
wieka dwa dni są najważniejsze: dzień, 
w którym się rodzimy i dzień, w którym 
dowiadujemy się, po co się urodziliśmy: 
– Patrząc na przebieg Waszej służby, na 
Wasze dokonania, Wasze zaangażowa-
nie, wiem, że dowiedzieliście się, po co 
się narodziliście, wypowiadając słowa 
roty ślubowania. Dziś kończy się nie-
zwykle ważny etap Waszego życia, zdej-
mujecie mundur i każdy z nas, jak tutaj 
stoimy w mundurach, kiedyś tego dnia 
doświadczy.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej wyraził 
też życzenie w stosunku do żegnających 
się ze służbą policjantów: – Chciałbym, 
abyście chwilę odpoczęli, a później ru-
szyli do realizacji swoich marzeń – przy-
taczając słowa Owidiusza „Odpocznij, 
bo pole, które odpoczęło daje najwyższe 
plony”: – Życzę Wam tego, abyście od-
nosili takie same sukcesy, albo jeszcze 

większe w życiu już bez munduru. 
Specjalne słowa uznania komen-

dant skierował również do dr. Laskusa: 
– Wśród Was jest osoba szczególna, 
Pan insp. w stanie spoczynku dr Stani-
sław Laskus, który w naszym resorcie 
przepracował 56 lat. Pewnie na tej sali 
mało jest osób, które urodziły się, gdy 
Pan doktor już pracował. Dla mnie, mo-
ich zastępców i całej kadry to zaszczyt, 
że mogliśmy z Panem pracować.

Na zakończenie nadinsp. Paweł Do-
brodziej wydał wszystkim odchodzącym 
ostatnie polecenie: – Odpocznijcie i za-
cznijcie realizować swoje marzenia.

Odchodzących funkcjonariuszy po-
żegnał też zawsze towarzyszący poli-
cjantom kapelan Stołecznej Policji ks. 
Józef Jachimczak: – Wszystko to, co 
zostawiliście, jest tutaj, zostaje, a Wy od-
chodzicie, ale macie zawsze w pamięci 

dobroć, miłość, życzliwość, uprzejmość 
i to Wam towarzyszy dzisiaj, gdy Was 
żegnamy.(…) Bądźcie dalej produktyw-
ni, działajcie, czyńcie dobro. Mamy Was  
w dobrej pamięci.

W imieniu kończących służbę poli-
cjantów i pracowników kadry kierowni-
czej podziękowania na ręce Komendan-
ta Pawła Dobrodzieja złożył insp. Lech 
Bielak, Komendant Rejonowy Policji 
Warszawa V: – Przejście na emeryturę 
nie jest łatwe. Oddaliśmy służbie, czło-
wiekowi, społeczeństwu, Państwu swo-
je najpiękniejsze lata życia. Nie zawsze 
było łatwo, przecież doskonale znamy 
wymagania tej służby i trudy, jakie się  
z nią wiążą, ale dziś odchodzimy z pod-
niesioną głową, ze stanowisk naczel-
ników, komendantów i jest to zasługa 
koleżanek i kolegów, których nie spo-
sób wszystkich wymienić. Dziękuję za 

codzienne wsparcie i pomoc w realiza-
cji zadań. Dziękuję tym wszystkim, od 
których mogliśmy uczyć się przez te 
wszystkie lata. Serdeczne podziękowa-
nia składam też naszym rodzinom, bo 
one wiedzą, co to jest służba w Policji. 
Serdecznie dziękuję księdzu kapelanowi, 
za wieloletnie wsparcie duchowe, śluby 
kolegów i chrzty naszych dzieci. Szcze-
gólne podziękowania kieruję do Pana 
Komendanta, który docenił nasze wie-
loletnie zaangażowanie. – Nieraz pada 
pytanie: czy było warto? Przychodzi 
mi wtedy na myśl jedna historia. Pew-
nej jesiennej, zimnej, deszczowej nocy 
prowadziliśmy poszukiwania starszego 
pana, który zgubił się podczas grzybo-
brania. Po wielogodzinnych działaniach  
z udziałem setek policjantów i innych 
osób odnaleźliśmy wyziębionego męż-
czyznę, z zagrożeniem życia. Natych-

miast przekazaliśmy go pod opiekę lekar-
ską. Po dwóch dniach wrócił do domu, 
do swojej rodziny, bezpieczny. Kilka dni 
później do komendy przyszła pani i drżą-
cym głosem przekazała swoje podzięko-
wania za uratowanie jej dziadziusia oraz 
wręczyła policjantom ciasto. Ta historia 
pokazuje, że pytanie o to, czy warto, 
wydaje się nie na miejscu. Myśliciel na-
szych czasów Albert Einstein powiedział, 
że: „Tylko życie poświęcone innym warte 
jest przeżycia”. Dziękuję wszystkim, że 
mogliśmy w tym uczestniczyć – dodaje 
insp. Bielak. 

Uroczysta zbiórkę zakończyło pa-
miątkowe zdjęcie bohaterów spotkania  
z Komendantem Stołecznym Policji.

*Zdjęcie pamiątkowe na ostatniej stronie 
SMP.

AKTUALNOŚCI



Czeka się zawsze, na wszystko się czeka.
Na To, co przyjdzie, na To, co będzie.

Na To, co odejdzie,
Na To, czego nie ma.

Czeka się zawsze, na wszystko się czeka.
Na życie nowe, co trzyma w nadziei

Na lepsze.

Czeka się zawsze, na wszystko się czeka.
Na to by być, albo nie być wcale.

A jeśli czekanie nadziei nie daje,
Też czeka się dalej.

Są różne czekania, tak, jak różne cele.
Wymierne, konkretne i ważne, co zliczyć je można.

Mające swój kres, gdy celów braknie. 
Przykładów jest wiele:

Zaświadczyć tu może historia przemożna.

I czeka się dalej, na Inne się czeka.
Bo jedne znikają, by powstały nowe.
Czekania godne, albo też niegodne.

Czeka się zawsze.

Czeka się na mamę, na tatę się czeka.
Na lekcji koniec i na maturę.

Na wieczór, na noc, na ranek.
Na śmierć własną i innego człowieka.

Na pokój się czeka od dziejów zarania.
Choć o nowe wojny czynimy starania.

Na deszcze, na Słońce i na małą chmurę.
Gdy upał dopieka.
Na to też się czeka.

Na słowa uznania, stopnie, tytuły,ordery, lampasy
To od wieków także się nie zmienia.

Takie są te czasy.

Czekanie
Na pociąg, samolot, telefon i słowo,

Na czyny, na zmiany, chorobę, zdrowienie.
I na nowe rany, z nadzieją,

że blizny nie zostawią.

Czeka się na echo,
By usłyszeć, z której strony niesie:

Z tej wyczekiwanej,  przejrzystej, czy też fałszowanej?

Są czekania smutne, ale też wesołe.
A każde nosi w sobie uczucie.

Raz bogate, raz biedne, czasem całkiem gołe.
Niczym nie przykryte. A jeśli tajemne,

Nikomu nieznane, nie ofiarowane,
Niewiele znaczą.

Choć beznadzieja wokół,
Gdy głupota się szerzy,
Na pomnik się czeka, 

I na upadek, gdy czas dojrzeje,
Czeka się z nadzieją,

Godnego wkroczenia  na zwolniony cokół,

Szczerze wyznaję, że czekam.
Marzę, by to czekanie nie było samotnym czekaniem na Coś.

Bo czekanie na Coś, bez kogoś bliskiego,
To jakby czekanie na Kogoś, bez Niego.

I wciąż czekam, i czekam.
  Na Moją Wiosnę Fantazję.

Na odkrywanie siebie w sobie,
Na to tylko czekam.

Bo wiem, że takie czekanie,
Daje Nadzieję Tworzenia,

Ale w ruchu, mocium Panie.

Czas może wszystko, wszystko zabije,
Ale „póki nie wszystek żem umarł”,

Nie zwycięży tego, co we mnie,
A czekanie wzywa nie tylko do zadumy.

Pisane dziś, które już jest wczoraj.

Stanisław II, Józef, Hrazuro Laskus
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W niezwykle oryginalny i wzruszający sposób postanowił Pan 
pożegnać się z policjantkami, policjantami i pracownikami sto-
łecznego garnizonu. Mam wrażenie, że tytułując swój wiersz sło-
wem „Czekanie” zawarł Pan w nim całą kwintesencję egzystencji 
ludzkiej, od narodzin przez kolejne etapy życia prywatnego i za-
wodowego aż do ostatniego tchnienia. Jak zrodził się pomysł na 
taki właśnie opis życia każdego z nas.
Był taki czas, kiedy czekałem na ważne wiadomości, dotyczą-
ce mojej dalszej drogi zawodowej. Wszystko wskazywało na 
to, że kolejny krok w karierze będzie wiązać się z powrotem 
do Warszawy – miasta mojego Ojca. Oczekiwania na decyzje 
służbowe wypełniałem rozmyślaniem nad stanem psychicznym 
człowieka, który zawsze na coś, na kogoś czeka. Czasami jest 
to też czekanie w smutku. Każde czekanie jest trudne, bywa  
nośnikiem niepokoju i może być źródłem stresu. Wtedy właśnie 
zrodziła się myśl słownego wyrażenia tego ważnego zjawiska 
psychologicznego i przekazanie go w formie wiersza. Z treści 
przesłania z dużą mocą wyziera potrzeba aktywności, jako nie-
odłącznego towarzysza czekania.   

„Hrazuro” – takim pseudonimem podpisuje Pan swój wiersz. To 
dość zaskakujące. W Policji chyba nie ma osoby, która znałaby 
Pana pod takim nickiem. Kto i kiedy nadał Panu ten pseudonim? 
Co oznacza? Czy używanie go było związane z konkretnym eta-
pem życia?
Hrazuro nie jest moim wymysłem. Prawo do używania tego 
pseudonimu przekazał mi mój Stryj, Stanisław Laskus. Był rok 
1943. Na dworcu Warszawa Główna była łapanka – Niemcy 
strzelali do ludzi na peronie. Stryj Stanisław i jego syn Edward 
zostali ranni. Moja Mama zaprowadziła mnie do nich, do szpi-
tala praskiego. Stryj objął mnie za głowę i powiedział: „Mój ko-
chany Hrazuro, jesteś mądry, dużo czytasz, a jak dorośniesz, 
może będziesz pisarzem?” Pamiętam, że opowiadał mi wów-
czas o rzece Święta, księciu Świdrygielle, jakichś bitwach  
i rycerzach. Niestety zmęczony nie zdążył mi już wyjaśnić, dla-

czego nazwał mnie Hrazuro. „Przy następnej wizycie opowiem 
ci więcej” – obiecał. Niestety kolejnej rozmowy nie było, Stryj 
wkrótce zmarł.  

Choć nie jestem pisarzem, to jednak korzystając z prawa, 
danego mi przez Stryja, moje wiersze podpisuję z wykorzysta-
niem tego zwrotu. W tym miejscu wszystkim, którzy zadają mi 
pytania o moje pisanie, odpowiadam słowami  Marcusa Por-
ciusa  Cato:  „Trzymaj się tematu, słowa podążą za nim”. Ma to 
niebagatelne znaczenie w każdej działalności człowieka.

Od niemal 70 lat bliska jest Panu problematyka bezpieczeństwa. 
Przez kolejne lata zbierał Pan doświadczenia na różnych stano-
wiskach. Które z nich było największym wyzwaniem i jak Pan 
sobie z nim poradził?
Było ich całkiem sporo. Zaliczam do nich: prace naukowo-

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
archiwum prywatne 
dr. Stanisława Laskusa

Czeka się zawsze, 
na wszystko się czeka 
Dziś niewiele osób może pochwalić się tak długim i różnorodnym 
dorobkiem pracy zawodowej jak 89-letni insp. w st. spocz. dr Stanisław 
Laskus. 40 lat pracy w resorcie spraw wewnętrznych jako funkcjonariusz, 
5 lat na stanowisku prezydenta Słupska, 21 lat jako koordynator do spraw 
medycyny pracy w KSP - to tylko część jego bogatych doświadczeń. Przez 
kolejne dekady poznał tysiące osób, współpracował z setkami instytucji, 
przygotował dziesiątki publikacji naukowych. Za swoje dokonania 
był wielokrotnie wyróżniony, w tym najważniejszymi odznaczeniami 
państwowymi. Teraz po 77 latach pracy zarobkowej kończy kolejny etap 
w swoim życiu - pracę w Komendzie Stołecznej Policji.

Zawsze liczyłem się z opinią społeczną i temu 
poświęcałem należną uwagę w pracy. ˮ
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-badawcze na temat opinii publicznej o aparacie przymusu  
w Polsce, prace nad programami szkolenia policjantów, piasto-
wanie stanowiska Prezydenta Słupska, współtworzenie i kiero-
wanie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizowanie 
dwóch krajowych konferencji pod hasłem „Bezpieczna Polska 
w Bezpiecznej Europie”, wreszcie zadanie organizowania prac, 
związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną w stołecznym 
garnizonie Policji.

Z tymi wyzwaniami dawałem sobie radę i mam powody do 
osobistej satysfakcji. Jednak najtrudniejszym przedsięwzię-
ciem było kierowanie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 
na początku transformacji ustrojowej. Nie rozwijając przyczyn 
tych trudności, podam tylko jedną z nich: jako członek Rady 
Naukowej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych wyraziłem od-
rębne zdanie na temat stylu pracy tej Rady. Późniejsze relacje  
z ówczesnym wiceministrem spraw wewnętrznych nie pozwa-
lały mi na dalszą służbę i po 35-letniej wysłudze napisałem 
raport o przejście na emeryturę. Tu godzi się zwrócić uwagę 
na moc umiejętności wykorzystywania własnych racji. To także 
dedykuję policjantom i pracownikom Policji.

Z roku na rok coraz więcej wagi przykłada się do działań proeko-
logicznych i prozdrowotnych. Obserwujemy to zarówno w przed-
sięwzięciach na poziomie międzynarodowym i regionalnym, ale, 
co niezwykle ważne, świadome działania coraz częściej podej-
mują również firmy, instytucje i obywatele. Ma Pan w tym rów-
nież swój potężny udział. W ostatnich latach zorganizował Pan 
i rozwinął policyjną profilaktykę medyczną. Jakie to miało, ma  
i będzie mieć znaczenie dla stołecznej Policji i poszczególnych jej 
pracowników?
Problem profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji towarzyszył 
mi zawsze w czasie służby. Poświęcałem mu wiele uwagi, 
wykorzystując istniejące instrumenty prawne i wskazując na 
niedostatki tej opieki. Na pewnym etapie los postawił mnie  
w roli organizatora polikliniki w byłej Szkole Ruchu Drogowe-
go, a następnie w roli likwidatora Polikliniki, mieszczącej się  
w Pałacu Mostowskch. 
Z zadumą stwierdzam, że Policja, jako najliczniejsza formacja 
mundurowa, została w 1997 r pozbawiona własnej służby zdro-
wia. Od tego czasu profilaktyczna opieka zdrowotna ogranicza 
się do lekarskiego badania, w celu określenia przydatności do 

pracy na zajmowanym stanowisku. Kierownicy jednostek Poli-
cji, jako pracodawcy, w ramach istniejących przepisów, realizu-
ją przypisane im zadania i robią to wzorowo. 
Jednakże muszę stwierdzić, że profilaktyczna opieka zdrowot-
na nad policjantami i pracownikami Policji nie jest rozwinięta.  
Z zazdrością przyglądam się opiece zdrowotnej nad żołnierza-
mi oraz innym strukturom z rozbudowanymi placówkami służ-
by zdrowia, w tym instytutom naukowo-badawczym. Policja, 
najliczniejsza formacja uzbrojona, takich narzędzi nie ma. Sfor-
mułowania prawne o obowiązku współpracy lekarza medycy-
ny pracy z pracodawcą, z jednej strony nie mają praktycznych 
rozwiązań, a z drugiej strony, policjant/pracownik Policji nie 
ma żadnego kontaktu z lekarzem medycyny pracy, w okresie 
pomiędzy badaniami okresowymi. Oznacza to, że dziś należy 
z dużą starannością wykonać zadania, określone przepisami 
prawa. I takie rozwiązania występują w stołecznym garnizonie 
Policji.  Zaliczyć do nich można zwłaszcza:

1. Terminowe wykonywanie wszystkich obowiązkowych 
badań w ciągu jednego dnia,

2. Zabezpieczenie badań po ekspozycji na zakażenie  
w służbie, w ciągu całej doby,

3. Racjonalne wskazanie policjantom i pracownikom Poli-
cji szczepień ochronnych, zgodnie z występującym za-
grożeniem (chociaż blisko 50% osób rezygnuje z tych 
szczepień).

4. Dobrze zorganizowana opieka psychologiczna, spra-
wowana przez Wydział Psychologów KSP, w związku 
z przebytym stresem, łącznie z organizowaniem tur-
nusów antystresowych (chociaż liczba miejsc spadła  
z 220 w roku 2005 do 32 w roku 2019).

5. Systematyczne badanie środowiska pracy oraz bada-
nia wody, przeznaczonej do spożycia.

6. Ważne do odnotowania jest zorganizowanie placówek 
podstawowej opieki zdrowotnej w siedzibie głównej 
Komendy Stołecznej Policji oraz w Oddziale Prewencji 
Policji w Warszawie.

Jeżeli czekanie jest wszechogarniające, musi wiązać 
się z celami, które w czekaniu trzeba odnaleźć.  
I ciągłymi próbami szukania w sobie tego, czego  
o sobie nie wiemy.

ˮ

Uznanie, stopnie, tytuły, ordery, lampasy same 
przychodzą, jeżeli w działaniu nie brakuje charyzmy. 
Jednakże, choć trochę to trywialne, najważniejsze 
jest dostrzeżenie własnych wartości i przełamanie, 
występującej niekiedy, postawy  niemożności. 
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7. Dobrze zorganizowane badania do celów sanitarno-
-epidemiologicznych osób pełniących służbę i pracują-
cych w PDOZ oraz finansowanie zwrotu kosztów oku-
larów do pracy przy monitorze ekranowym.

8. Udział setek policjantów i pracowników Policji w orga-
nizowanych przez 10 lat z inicjatywy prof. Witolda Za-
tońskiego konkursów pod hasłem „Rzuć palenie razem  
z nami”, którym patronował kard. Józef Glemp.

W tym miejscu upoważniona jest konstatacja, że kierownicy 
jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Sto-
łecznej Policji dobrze wykonują zadania pracodawców, okre-
ślone przepisami, w tym decyzjami Komendanta Stołecznego 
Policji. Ta działalność wynika nie tylko z przepisów, ale i liczby 
schorzeń, ujawnionych w trakcie badań lekarskich, Dotyczy to 
głównie wad wzroku (30%), nikotynizmu (20%) i chorób ukła-
du krążenia (18%). Ma to wpływ na liczbę zwolnień lekarskich 
powyżej 30 dni, wymagających przeprowadzenia badań kon-
trolnych.
Tyle o stanie dzisiejszym. Przyszłość medycyny pracy, nad 
którą toczą się dyskusje wśród specjalistów nie jest klarowna. 
Ujawniane niektóre pomysły, jak zwykle, mają tyle zwolenników, 
co i przeciwników. Jestem przekonany, że koncepcja musi za-
wierać przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za zdrowie za-
trudnionych z pracodawcy na pracownika, z uwzględnieniem 
stosownego ekwiwalentu, przy zachowaniu obowiązku praco-
dawcy ograniczania szkodliwego wpływu środowiska pracy na 
zdrowie.

Bogate doświadczenie zawodowe i naukowe pozwala Panu spoj-
rzeć na minione lata z perspektywy i dostrzec problemy trudno 
uchwytne dla niejednego postronnego obserwatora. Co poradził-
by Pan młodemu pokoleniu, które dziś czeka „na słowa uznania, 
stopnie, tytuły, ordery, lampasy”?
W służbie i pracy zawsze kierowałem się treścią zawartego 
kontraktu z osobami, które mnie powoływały (Premier, Komen-
dant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji), z uwzględ-
nieniem przepisów prawa, ale nade wszystko służebnej roli wo-
bec człowieka. Zawsze dokonywałem sumiennej samooceny, 
która była dla mnie najważniejsza. To, co wyniosłem z domu 
rodzinnego, to przyjazny stosunek do innych i widzenie pozy-
tywnych cech nawet u „czarnej owcy”. Takie postrzeganie po-
zwalało mi na uzyskanie harmonii w relacjach przełożony - pod-
władny oraz urzędnik - petent. Jednocześnie nie stosowałem 
nigdy „połajanek”, a sam lubiłem pracować na hasło – zadanie 
i ponosić odpowiedzialność za to, co robię. 

Zawsze liczyłem się z opinią społeczną i temu poświęca-
łem należną uwagę w pracy. Podjąłem naukowe badanie opi-
nii publicznej o aparacie przymusu w społeczeństwie polskim.  
W pracy w KSP przeprowadziłem badania ankietowe pod na-
zwą „Blaski i cienie medycyny pracy w Komendzie Stołecznej 
Policji”. Wnioski z tych badań zostały należycie wykorzystane  

w konstruowaniu decyzji służbowych. Zawsze z uwzględnie-
niem człowieka, dla którego moja służba i praca miała znacze-
nie. 

Uznanie, stopnie, tytuły, ordery, lampasy same przychodzą, 
jeżeli w działaniu nie brakuje charyzmy. Jednakże, choć trochę 
to trywialne, najważniejsze jest dostrzeżenie własnych warto-
ści i przełamanie, występującej niekiedy, postawy  niemożno-
ści. Wiem, że to trudne, ale sam doświadczyłem: to możliwe.  
Dobrze opanowałem sztukę wychodzenia z trudnych sytuacji, 
ale nigdy ze szkodą dla innych osób. 

W Pana wierszu dedykowanym policjantom i pracownikom sto-
łecznego garnizonu odkrywa Pan przed czytelnikami tajemnicę 
własnego czekania. Z nadzieją czeka Pan na „odkrywanie siebie 
w sobie”. Czy mając tak bogate doświadczenie życiowe i zawo-
dowe jest jeszcze coś do odkrycia? 
Jeżeli czekanie jest wszechogarniające, musi wiązać się  
z celami, które w czekaniu trzeba odnaleźć. I ciągłymi próbami 
szukania w sobie tego, czego o sobie nie wiemy. Nawet 90-lat-
kowie odkrywają w sobie zdolności malarskie i malują, zdol-
ności pisarskie i piszą, zdolności konstruktorskie i konstruują, 
chociażby dla siebie. Trzeba ciągle poszukiwać, tak jak czekać, 
lecz nie w kapciach na fotelu, albo odbierając tylko obrazy emi-
towane przez media.

Dedykując ten wiersz policjantom i pracownikom Policji,  
żywię nadzieję, że może on skłonić do innego, niż na co dzień, 
zajrzenia w siebie, do odkrycia własnych tęsknot, marzeń,  
w tym oczekiwań i niezbędnego porównywania z realiami życia. 
Czekanie  jest stanem psychicznym nie tylko rodzaju ludzkie-
go. Uświadomienie znaczenia tego stanu zależne jest od oso-
bowości, traktowanej jako sposób myślenia, zachowania oraz 
odczuwania jednostki, przy czym dla policjanta ważny jest spo-
sób wchodzenia w różne interakcje ze środowiskiem służby  
i środowiskiem zewnętrznym. To jest trudne, usiane niebezpie-
czeństwami, a jednocześnie wielce zobowiązujące. I ciekawe. 

Odkrywanie siebie, przez siebie samego, jest uwarunko-
wane niezbędną wrażliwością i koniecznym umiejscowieniem 
siebie w środowisku społecznym – czyli określeniem roli, jaką 
spełniam i roli, jaką spełniać mogę. Trzeba ciągle poszukiwać 
sprawdzać. 

Pamiętając o roli, jaką pełnią w społeczeństwie policjan-
ci, życzę Wam, byście w swojej pracy zawsze spotykali się  
z życzliwością tych, którym służycie oraz byście profesjonalnie 
i z zaangażowaniem wypełniali powierzone zadania, nie zapo-
minając, że zawsze ktoś właśnie czeka na Policję, z otuchą, że 
pomoc przyniesie, a ktoś z nadzieją, że nie przyjdzie wcale, że 
nie wydarzy się nic złego, co wymagałoby pilnego policyjnego 
działania.

Od lat towarzyszy Panu rodzina, która wspiera i jest z niej 
Pan niezwykle dumny. Czy czas po zakończeniu pracy w KSP  
poświęci Pan w całości najbliższym czy znajdzie też chwile na 
dalsze spisywanie swojej podróży życia oraz opracowanie i wy-
danie pierwszego tomiku poezji?
Będę aktywny, a czas wolny od pracy poświęcę nie tylko żonie 
Aldonie, córce Wiktorii, zięciowi Lesławowi i wnuczkowi Sta-
siowi, ale i sobie (ćwiczenia fizyczne). Dużo czasu poświęcę 
też opisowi mojego żywota, na tle historycznych przekazów  
o rodzie Laskusów. Być może wrócę do pisania wierszy – mam 
ich w dorobku około 40, a niektóre tytuły to: W samotności 
głuchej, Mała rzecz o szczęściu, Stół wigilijny, Świąteczne  
zapachy, Idzie wiosna.

Dziękuję za rozmowę.
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Stanisław Laskus, z problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, związany od 1951 w czasie służby  
w Milicji Obywatelskiej na stanowiskach dydaktycznych, w tym Zastępcy (ds. dydaktycznych) Komendanta Szkoły 
Milicji Obywatelskiej w Słupsku, Komendanta Szkoły Ruchu Drogowego MO w Piasecznie, Komendanta Szkoły Ruchu 

Drogowego Policji, a następnie Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W latach 1975-1979 pracował na 
stanowisku Prezydenta miasta Słupska.

Posiada bogaty dorobek w organizowaniu służby milicji i policji, a najważniejsze z nich to:
•	 organizowanie służby kwatermistrzowskiej w 1954 r. w obecnej Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
•	 współorganizowanie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, w nowotworzonym Województwie Słupskim,
•	 dowodzenie związkami taktycznymi ruchu drogowego Milicji Obywatelskiej w czasie wizyt w Polsce Papieża Jana Pawła 

II,
•	 rozwój Szkoły Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej w Piasecznie, uznanej za jedną z najlepszych placówek tego typu 

w Europie,
•	 organizowanie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i programowanie rozwoju tej placówki.

Na szczególne uznanie zasługuje naukowy wkład Stanisława Laskusa w badanie opinii publicznej o aparacie przymusu 
oraz osobisty udział w eksperymentach socjologicznych i konferencjach, poświęconych bezpieczeństwu i porządkowi 
publicznemu. Najważniejsze z nich to:

•	 samodzielna realizacja zadania badawczego: Opinia publiczna o Milicji Obywatelskiej, 
•	 praca naukowo-badawcza w ramach międzyresortowego zadania badawczego MR-III-17: Temat 2.11 - Wiedza  

i wyobrażenia o aparacie przymusu w świadomości społeczeństwa polskiego (program Polskiej Akademii Nauk),
•	 redakcja raportu naukowego pt. Opinia Społeczna o Milicji Obywatelskiej. Synteza i reinterpretacja badań z lat 1967-

1983,
•	 badania socjologiczne nad społeczeństwem m. Słupska (współpraca z Instytutem Socjologii i Filozofii Uniwersytetu 

Warszawskiego), przeprowadzone w okresie pełnienia stanowiska Prezydenta Miasta Słupska,
•	 recenzowanie programów kształcenia Policji, w ramach członkostwa w Radzie Wyższego Szkolnictwa i Nauki przy 

Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,  
•	 projektowanie i konsultacja naukowa I, II i III konferencji „Bezpieczna Polska w Bezpiecznej Europie”: Problemy 

bezpieczeństwa wewnętrznego po zapowiedzi przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
•	 opracowanie i wdrożenie modelu organizowania profilaktycznej opieki zdrowotnej w Komendzie Stołecznej Policji.

Ponadto na uwagę zasługują:
•	 wieloletnie reprezentacja interesów służb mundurowych w Radzie Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu 

Zdrowia, 
•	 opracowanie  na temat pożądanych zmian w przepisach o profilaktycznej opiece zdrowotnej nad policjantami,
•	 kierowanie społecznym ruchem antytytoniowym w stołecznym garnizonie Policji. 

  
Dorobek naukowy został udokumentowany w wielu publikacjach, z których najważniejsze, to:
•	 Laskus Stanisław. Współdziałanie Milicji Obywatelskiej ze społeczeństwem w zwalczaniu przestępczości kryminalnej 

Praca doktorska. Uniwersytet Gdański. Gdańsk 1975,
•	 Laskus Stanisław. Milicja Obywatelska w opinii społecznej. Wybrane problemy. Warszawa 1980,
•	 Laskus Stanisław, Maroszek Bolesław. Niektóre, socjologiczne aspekty współdziałania Milicji Obywatelskiej ze 

społeczeństwem w zwalczaniu przestępczości. Materiał na V Kongres Kryminologiczny Państw Socjalistycznych. Instytut 
Problematyki Przestępczości. Warszawa, 1980, 

•	 Stanisław Laskus, red. pracy zbiorowej: Opinia Społeczeństwa polskiego o Milicji Obywatelskiej. Przegląd i reinterpretacja 
badań z lat 1967-1985. Warszawa 1987.

 
 Całokształt dorobku Stanisława Laskusa spotkał się z wieloma wyróżnieniami, w tym odznaczeniami: 

•	 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
•	 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
•	 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
•	 Złoty Krzyż Zasługi,
•	 Brązowy Krzyż Zasługi, 
•	 Złota i Srebrna Odznaka za Zasługi dla Policji.
•	 Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa,
•	 Srebrna odznaka „Zasłużony pracownik morza,

oraz II Nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych za prace naukowe na temat opinii publicznej o aparacie przymusu.
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Z ŻYCIA GARNIZONU

W koncercie wzięli udział: Proboszcz 
Bazyliki Św. Krzyża ks. Zygmunt Robert 
Berdychowski, ks. kard. Kazimierz Nycz, 
Renata Rogalska - Prezes Zarządu Fun-
dacji Wsparcia Policjantów, kadra kie-
rownicza garnizonu stołecznego Policji  
i przedstawiciele związków zawodowych 
Policji działających w KSP. Nie mogło 
też zabraknąć stołecznych policjantów  
i pracowników cywilnych, ich rodzin, 
przyjaciół, znajomych, mieszkańców sto-
licy i turystów.

Koncert rozpoczęło wykonanie jednej 
z najbardziej znanych polskich kolęd „Ci-
cha noc”. Tuż po niej Komendant Sto-
łeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej 
przywitał wszystkich uczestników: - Jest 
mi niezmiernie miło, w swoim imieniu i mł. 
insp. Mirosława Bednarskiego, przewod-
niczącego ZW NSZZ Policjantów KSP, 
powitać wszystkich na koncercie. Przed 
chwilą usłyszeliśmy już pierwszą kolędę. 
Za chwilę w murach tej świątyni usły-
szymy kolejne, piękne, polskie kolędy  
i pastorałki. To wielkie dziedzictwo kultu-
rowe, to piękny polski zwyczaj i tradycja 
wspólnego kolędowania. Jestem prze-
konany, że ten koncert, w którym wystąpi 
Chór Komendy Stołecznej Policji, Orkie-
stra Kameralna, solistka Aleksandra Ła-
ska, pod dyrekcją Sylwii Krzywdy, będzie 
wielkim wydarzeniem kulturalnym dla nas 
wszystkich. 

Chór Komendy Stołecznej Policji ist-
nieje od 2005 r. Jego trzon stanowią po-
licjanci, pracownicy cywilni i członkowie 
ich rodzin. Zespół najczęściej koncer-
tuje w ramach oprawy uroczystości re-
sortowych, bierze udział w spotkaniach 
okolicznościowych, mszach świętych, 
koncertach, spektaklach czy projektach 
słowno-muzycznych. Chór jest zdo-
bywcą wielu nagród i wyróżnień. Nagrał 
ścieżkę dźwiękową do spektaklu „Służ-
ba”. Brał udział w programie telewizyjnym 
w ubiegłym roku z okazji Święta Policji, 

uczestniczy w Mszy Św. transmitowanej 
przez Program I Polskiego Radia. Świet-
nie też zaprezentował się w projektach 
międzynarodowych. Kierownikiem mu-
zycznym zespołu od początku istnienia 
chóru jest Pani Sylwia Krzywda.

Wśród kolęd i pastorałek, których 
wspaniałe aranżacje można było wy-
słuchać podczas koncertu, znalazły się 
zarówno te bardzo dobrze znane, jak 
i te mniej popularne. Uczestnicy mie-
li okazję wysłuchać m.in. takich pieśni 
bożonarodzeniowych, jak: „Przybieżeli 
do Betlejem”, „Święta Panienka”, „Pół-
noc już była”, „Stała się nowina miła”, „Za 
gwiazdą”, „Kołysanka dla Jezusa”, „Witaj 
gwiazdko złota”, „W żłobie leży”, „Serca 
ludzkie się radują”, „Lulajże Jezuniu”, 
„Transeamus usque Bethlehem”, „Roz-
mowa ze św. Józefem”, „Gdy się Chry-
stus rodzi”, a na zakończenie „Tryumfy 
Króla Niebieskiego”.

Tradycja śpiewania kolęd i pasto-
rałek tak żywo przekazywana w Polsce  
z pokolenia na pokolenie to zasługa wielu 
kompozytorów, jak choćby Jana Adama 

Maklakiewicza, który opracował wiele 
utworów znajdujących się w  repertu-
arze większości chórów polskich. Kolędy  
i pastorałki wykonywane często w zaci-
szu domowym, podczas wieczerzy wigi-
lijnej, wciąż wyzwalają pozytywne emo-
cje. Historia wielu z nich sięga XVII, XVIII 
czy XIX wieku. Niektóre z nich to utwory 
anonimowe, autorzy innych są doskona-
le znani. 

Od wieków kolędy stanowiły wdzięcz-
ną materię dla twórcy. Tradycja ta znajdu-
je też kontynuację w bliższych czasach. 
Dzięki takim koncertom, jak ten nowo-
roczny, z udziałem stołecznego chóru 
policjantów i pracowników KSP, stale 
wzbogacamy swoją wiedzę o polskich 
i europejskich tradycjach bożonarodze-
niowych.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
asp. sztab. Krzysztof Chwała

Zaśpiewali chórem
„Stała się nowina miła, czyli w niebieskim mundurze o Bożym 
Narodzeniu” - pod takim właśnie tytułem w niedzielę, 26 stycznia odbył 
się noworoczny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Komendy 
Stołecznej Policji i Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Sylwii Krzywdy,  
z udziałem solistki Aleksandry Łaski (sopran) oraz grającej na cymbałach 
Anny Górnej. W przepięknych wnętrzach Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie 
koncert poprowadził doskonale znany polski lektor radiowy i telewizyjny 
Pan Andrzej Krusiewicz. Organizatorami przedsięwzięcia był Komendant 
Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Przewodniczący ZW 
NSZZ Policjantów KSP mł. insp. Mirosław Bednarski.
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Tylko czysty przypadek zdecydował  
o tym, że asp. sztab. Łukasz Wiatr za-
interesował się nurkowaniem. W 2014 
roku, podczas jednego z wakacyjnych 
wyjazdów w jego ukochane Bieszcza-
dy, spotkał się w Polańczyku ze znajo-
mymi strażakami z Państwowej Straży 
Pożarnej. Jak się okazało, jeden z nich 
był instruktorem nurkowania. A że akurat 
byli nad Soliną… – Edek namawiał mnie 
mocno na zanurzenie się z nim w jezio-
rze Solińskim. Na początku nie chcia-
łem, bo szczerze mówiąc bardzo się 
bałem. W końcu jednak zgodziłem się. 
Byłem tak przestraszony, że pod wodą 
kolega instruktor musiał mnie cały czas 
trzymać za rękę – wyznaje z sentymen-
tem policjant. I ze śmiechem opowiada 
nam ciekawą historię, związaną z jego 
pierwszym zanurzeniem: – W pewnym 
momencie zobaczyłem stojące na dnie... 
biurko z klawiaturą i pływającym nad nią, 
odwróconym monitorem od komputera! 
To mnie tak rozbawiło, że dosłownie par-
sknąłem śmiechem. Wtedy moja maska 
nabrała wody, a ja tak bardzo spaniko-
wałem, że musieliśmy wypłynąć na po-
wierzchnię.

Policjant szybko odkrył w sobie wiel-
ki talent, a także miłość do nurkowania. 
Już po pierwszym amatorskim zanu-
rzeniu podjął decyzję, że zajmie się tym 
sportem również zawodowo. Pierwszy, 
podstawowy kurs uprawniający go do 
nurkowania na głębokościach do 20 me-
trów, Łukasz Wiatr zrobił w 2015 roku. 
Policjantowi jednak to nie wystarczyło. 
Szybko przechodził na kolejne poziomy 
wtajemniczenia. – W federacji nurkowej 
LOK CMAS, której jestem członkiem, są 
trzy etapy zaawansowania: P1, P2 oraz 
P3. Obecnie jestem w trakcie robienia 
najwyższych uprawnień, czyli P3, któ-
rych posiadanie jest wymogiem do tego, 
aby zostać pełnoprawnym instruktorem 
nurkowania – mówi aspirant. I dodaje, że 
obecnie, w ramach kursu P3, nurkuje na 
głębokościach nawet do 50 metrów.

Zdobywanie uprawnień nurkowych 

nie jest jednak tak proste, jak mogłoby 
się wydawać. Oprócz tego, że trzeba się 
szkolić, należy również cały czas być ak-
tywnym nurkiem i zdobywać cenne do-
świadczenie. – Każde nurkowanie trzeba 
mieć potwierdzone w specjalnej książce, 

tzw. logbooku. Wpisuje się do niej m.in. 
miejsce nurkowania, głębokość na jaką 
schodzimy, temperaturę wody, a także 
wizurę czyli przejrzystość. Można dodać 
również krótki opis miejsca, w którym 
nurkujemy, jeśli jest ono w jakiś sposób 

Tekst: 
st. post. Beata Czyszczoń

Foto:
z prywatnego archiwum 
asp. Łukasza Wiatr

Głębia mu niestraszna
Wizura, logbook, przystanki dekompresyjne – te pojęcia brzmią jak czarna 
magia, ale aspirant sztabowy Łukasz Wiatr używa ich praktycznie na co 
dzień. Wszystko przez pasję, którą od kilku lat żyje. Nurkowanie - bo  
o tym mowa - to największa miłość policjanta z Wydziału Teleinformatyki 
Komendy Stołecznej Policji. – Gdy zakładam skafander, płetwy, maskę  
i zanurzam się, to mam wrażenie, że na moment przechodzę do całkiem 
innego świata. Do podwodnego świata magii – mówi „Stołecznemu 
Magazynowi Policyjnemu” aspirant Wiatr.
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szczególne lub ciekawe – wyjaśnia aspi-
rant.

Restrykcyjne przepisy dotyczące nur-
kowania wymagają także sporządzenia 
planu do każdego zejścia pod wodę. 
Taki dokument powinien zawierać kilka 
istotnych elementów, takich jak: przebieg 
nurkowania, dobór gazów, ich rezerwę 
czy też dane nurków. Nurkowanie, jak 
podkreśla asp. sztab. Łukasz Wiatr, jest 
sportem partnerskim, więc zazwyczaj 
odbywa się w co najmniej dwie osoby. 
Nie każdy jednak może zostać nurkiem. 
Najważniejsze są tak naprawdę pre-
dyspozycje zdrowotne. Przed każdym 
kursem wymagane jest przedstawienie 
zaświadczenia od lekarza o braku prze-
ciwwskazań do wykonywania tego typu 
sportu. Choroby, które mogą stanowić 
przeszkodę w nurkowaniu to m. in.: ast-
ma, padaczka czy choroby naczyniowe. 
Jeśli jednak jesteśmy zdrowi, nurkowa-
nie możemy zacząć w każdym wieku. 
– Mam kolegów, którzy zaczęli uprawiać 
ten sport w wieku 50 a nawet 60 lat! 
Natomiast pierwsze certyfikacje można 
uzyskać mając 10 lat – wyjaśnia aspirant.

Łukasz Wiatr zaznacza, że nurkowa-
nie ma naprawdę wiele różnorodnych 
zalet. – Przede wszystkim nie jest kosz-
townym sportem. Sprzęt do nurkowania 
można wypożyczać, a nabicie 15-litro-
wej butli z tlenem to koszt zaledwie około  
5 złotych – przekonuje Łukasz Wiatr.   
I dodaje, że kolejną zaletą tego sportu 

jest możliwość uprawiania go o każdej 
porze roku, nawet zimą. Dzięki nurko-
waniu można również… zwiedzić świat. 
– Zarówno w Polsce, jak i Europie jest 
dużo miejsc, w których można nurkować. 

Dzięki temu, mogę dużo podróżować  
i je odkrywać. Nurkowałem w wielu pięk-
nych akwenach w całym kraju, a także  
w Hiszpanii, Austrii i Chorwacji. To na-
prawdę ciekawy sport! - mówi policjant.

BEZPIECZNE ŚRODOWISKO ONLINE
Podczas tegorocznych obchodów  
organizatorzy zachęcają wszystkich do 
aktywnego uczestnictwa we współtwo-
rzeniu twórczego i bezpiecznego śro-
dowiska online. Zwracają szczególną 
uwagę na istotę współpracy pomiędzy 
różnymi sektorami i instytucjami przy 
wspieraniu pozytywnych zmian w sieci, 
tolerancji oraz tworzenia kultury zrozu-
mienia. Podkreślają siłę współdziałania 

różnych podmiotów w dbaniu o cyfro-
we bezpieczeństwo, zarówno na pozio-
mie międzynarodowym, jak i lokalnym,  
łącząc zaangażowanie wielu instytucji, 
ale także rodziny, czyli najbliższego oto-
czenia dziecka.

Organizatorem krajowego wydarze-
nia, którego kulminacyjnym punktem 
jest konferencja, jest Polskie Centrum 
Programu Safer Internet (PCPSI), które 
tworzą państwowy instytut badawczy 

NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę – realizatorzy unijnego programu 
„Łącząc Europę”.  Głównym partnerem 
akcji jest Fundacja Orange. Partnerami 
tegorocznej edycji są: Facebook Polska 
oraz Google Polska.

POTRZEBNE ZAANGAŻOWANIE 
WSZYSTKICH
Jak pokazują liczne przykłady opisywane 
przez media, zaangażowanie wszystkich, 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Grafika:
www.dbi.pl

Działajmy razem!
Już w ponad 100 krajach 11 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego 
Internetu. Także w wielu miejscach w Polsce zespoły zaangażowanych 
osób organizują w tym czasie wydarzenia dla dzieci: w szkołach, 
bibliotekach czy domach kultury, zwracając tym samym uwagę rodziców, 
nauczycieli i wychowawców na problematyką bezpieczeństwa online. 
Od lat w promocję pozytywnego wykorzystywania internetu przez dzieci  
i młodzież zaangażowani są również policjanci z KSP. 
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rodziców, nauczycieli, profesjonalistów, 
dostawców treści i usług internetowych, 
w działania na rzecz zwiększenia bezpie-
czeństwa online najmłodszych to klucz 
do przeciwdziałania negatywnym zja-
wiskom, takim jak: hejt, cyberprzemoc, 
uzależnienie czy szkodliwe treści w sieci.

Badania NASK „Nastolatki 3.0” po-
kazują, że młodzi ludzie czują zbyt małe 
oparcie ze strony dorosłych – aż 32,5  
proc. z tych badanych, którzy doświad-
czyli przemocy w Internecie, zadeklaro-
wało, że nie zawiadomiło o tym fakcie 
nikogo. To najczęściej wybierana odpo-
wiedź. Do rodziców/krewnych zwróci-
ło się 21,9 proc. Nieco więcej szukało 
pomocy u przyjaciół i znajomych (24,3 
proc.). Do nauczycieli zwróciło się zaled-
wie 8,2 proc. ofiar cyberprzemocy.

POLICJANCI AKTYWNI TAKŻE 
W CYBERPRZESTRZENI
Ważną rolę w zwiększeniu cyfrowego 
bezpieczeństwa najmłodszych odgry-
wają również policjanci. Przedsięwzięcia 
profilaktyczno-edukacyjne policyjnych 
profilaktyków społecznych czy ustale-
nia stołecznych policjantów wydziału do 
walki z cyberprzestępczością zwiększają 
bezpieczeństwo użytkowników w cy-
berprzestrzeni. – Działania prowadzone 
przez Policję powinny mieć charakter 
wyprzedzający, a nie być reakcją post 
factum, czyli reakcją na zdarzenie, do 
którego doszło. Nie ukrywamy, że aktyw-
nie działamy również w cyberprzestrzeni, 
dokładając starań we wczesnym elimi-
nowaniu realnych zagrożeń – mówi asp. 
sztab. Mariusz Mrozek z Wydziału Komu-

nikacji Społecznej KSP.
Sprawa zatrzymanych ostatnio przez 

wydział do walki z terrorem kryminalnym 
i zabójstw KSP czterech niepełnoletnich 
jest tego przykładem. - Ta sprawa poka-
zuje aktywność w tym zakresie. Zwraca 
tez uwagę na kwestię właściwej opieki  
i nadzoru nad dziećmi, ze strony ich 
opiekunów i rodziców, bez względu na 
to, czy mają one 10, 15 czy 17 lat. Po-
winniśmy weryfikować to, czym nasze 
dzieci się interesują, także w internecie, 
rozmawiać z nimi i pamiętać o tym, że 
zaufanie do nich to jedno, ale kontrola ich 
zachowań nie ma na celu podważenia 
zaufania do nich, a zapewnienie dziec-
ku jak największego bezpieczeństwa,  
w tym jego ochrony przed osobami, któ-
re mogą mieć na niego zły wpływ lub 
zachęcić do udziału w niebezpiecznej 
przestępczej działalności – dodaje.

POLICJA RADZI
Na destrukcyjny wpływ internetowych 
treści szczególnie narażeni są młodzi lu-
dzie. Pierwszym ogniwem, które może 
zadbać, by nie trafiały do nich nieade-
kwatne do ich wieku informacje, są opie-
kunowie. Aby ten wirtualny świat nie po-
chłonął młodych ludzi, warto wspomnieć 
o tym, jak robić to bezpiecznie. A lista 
niebezpieczeństw jest dość długa i wraz 
z rozwojem nowych technologii wciąż 
przybywa nowych zagrożeń. Nieraz aż 
trudno nadążyć za wirtualnymi trendami 
oraz zainteresowaniami najmłodszych 
użytkowników sieci.

Stąd potrzeba podnoszenia świado-
mości rodziców i nauczycieli na ten te-

mat, mówienia o nowych, niepokojących 
zjawiskach oraz o tym, jak najskuteczniej 
postępować w przypadku wirtualnych 
zagrożeń. Przecież nie każdy jest eksper-
tem w dziedzinie nowinek technologicz-
nych i nie każdy tak sprawnie jak młodsze 
pokolenie surfuje po sieci. – Warto, by 
rodzice korzystali z narzędzi informatycz-
nych, które pomogą im w kontroli zacho-
wania dziecka w korzystaniu z internetu. 
Jest oczywistym, że żaden rodzic nie 
będzie w stanie być przy dziecku przez 
cały czas. Bardzo często dzieci wracają 
ze szkoły, gdy rodzice są jeszcze w pra-
cy i wówczas korzystają ze swoich kom-
puterów. Programy nadzorujące ich ruch 
w sieci mogą skutecznie wspierać rodzi-
ców i sygnalizować sytuacje, w których 
bezpieczeństwo dzieci będzie zagrożo-
ne lub ich aktywność może wiązać się  
z potencjalnym niebezpieczeństwem. 
Wydaje się również zasadnym, aby ta-
kiego zagadnienia, jak bezpieczeństwo 
dzieci w sieci i potencjalne zagrożenia 
związane z jej wykorzystaniem były po-
ruszane m.in. na lekcjach informatyki  
– mówi asp. sztab. Mariusz Mrozek  
z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP.

Tylko uważny kontakt z dzieckiem 
rodziców, nauczycieli i innych bliskich 
mu osób oraz profesjonalne zaangażo-
wanie specjalistów z różnych instytucji 
pozwalają, by sieciowe życie społeczne 
najmłodszych nie wykroczyło poza do-
zwolone ramy. Wspólnie dbajmy o bez-
pieczeństwo w cyberprzestrzeni. Działaj-
my razem!
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NAC (1. Stanisława Paleolog, 
2. policjantka z dzieckiem)
3. współczesne z archiwum KSP

95 lat kobiet w polskiej Policji
Dzisiaj widok kobiety w mundurze nikogo nie dziwi. Zdecydowane, 
zdeterminowane, z charakterem sprawdzają się na różnych stanowiskach. 
Są wsród nich policjantki z „dochodzeniówki” i „kryminalnego”, ekspertki 
w laboratorium i funkcjonariuszki w patrolach, motocyklistki i policjantki 
w patrolach konnych, przewodniczki psów służbowych i instruktorki 
strzelania... Pracują w każdej służbie: kryminalnej, śledczej, spraw 
wewnętrznych, prewencyjnej, konterrorystycznej oraz wspomagającej.  
A jak wyglądały początki Policji kobiecej, kto ją tworzył od podstaw i jak 
oceniano nasze pierwsze funkcjonariuszki blisko 100 lat temu?

STANISŁAWA PALEOLOG – TWÓRCZYNI 
FORMACJI KOBIECEJ W POLSKIEJ POLICJI
Osobą, która tworzyła formację kobiecą 
w Policji i wytyczyła jej podstawowy cel: 
pomoc kobietom była Stanisława Pale-
olog, ochotniczka w walkach z Ukraińca-
mi, uczestniczka wojny z bolszewikami, 
absolwentka Szkoły Głównej Policji Pań-
stwowej. Na początku nie było jej łatwo. 
Tuż po powołaniu Policji Państwowej 24 
lipca 1919 r. nie przyjmowano kobiet  
w policyjne szeregi. Zawód policjanta 
uważano wówczas za typowo męską 
profesję. Jednak nowe przestępstwa 
takie, jak: handel kobietami i dziećmi 

oraz determinacja Stanisławy Paleolog, 
spowodowały, że zaczęto dostrzegać 
potrzebę kobiet w policyjnej służbie. 

I tak 26 lutego 1925 r. minister spraw 
wewnętrznych Cyryl Ratajski polecił 
utworzyć policję kobiecą. Wcześniej,  
w 1924 r., zorganizowano przy Komen-
dzie Głównej Policji Państwowej w War-
szawie specjalny kurs dla policjantek (na 
który zgłosiło się zaledwie 30 ochotni-
czek), a niespełna rok później policja 
kobieca rozpoczęła swoją działalność. 
Wywiadowców mężczyzn, zatrudnio-
nych przedtem w tzw. policji obycza-
jowej, przesunięto do innych działań,  

a z odpowiednio wyszkolonych poli-
cjantek powstała tzw. VI brygada urzędu 
śledczego m. Warszawy. 

„POLICJA KOBIECA W POLSCE MA 
ZAPEWNIONĄ WSPANIAŁĄ PRZYSZŁOŚĆ.”
Szybko okazało się, że w zwalczaniu 
przestępstw skierowanych przeciw-
ko kobietom (np. handel ludźmi, strę-
czycielstwo, sutenerstwo, gwałty) oraz 
przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, 
przestępstw nieletnich, ale także w pro-
wadzeniu nadzoru nad nierządem odpo-
wiednio wyszkolone policjantki osiągały 
bardzo dobre wyniki. Na łamach przed-
wojennego miesięcznika angielskiej 
Policji ukazał się nawet artykuł „Policja 
kobieca w Polsce” pióra Mary S. Allen,  
w którym komendantka angielskiej Poli-
cji kobiecej dzieli się swoimi wrażeniami 
i spostrzeżeniami z pobytu w Polsce na 
zaproszenie komendantki Policji kobie-
cej w Warszawie, Pani Paleolog (Na Po-
sterunku – gazeta Policji Państwowej nr 
25, 16 czerwca 1935).

„Z przyjemnością stwierdzam nad-
zwyczajny porządek, dyscyplinę, po-
czucie obowiązku i wyrobienie fachowe 
policji kobiecej – czego w innych krajach 
brak. Szefem policji jest generał brygady 
Zamorski, w rękach którego spoczywa 
cała władza. Jest on nie tylko komen-
dantem, ale i człowiekiem wyrozumiałym 
na niedomagania innych. (…) Podziwiam 
obowiązkowość, doświadczenie i wyro-
bienie wojskowe pani Paleolog, której 
powierzono zastęp kandydatek na przy-
szłe policjantki. Bogaty materjał (przyp. 
red. - pisownia oryginalna), oprócz ćwi-
czeń fizycznych i strzelania, przechodzą 
kandydatki: prawo karne, administracyj-
ne, instrukcję, socjologię, kryminologię, 
daktyloskopię, sądy dla nieletnich, pro-
stytucję, pornografię, psychologię i alko-
holizm.

Byłam obecna przy przesłuchaniu 
sutenerów i dziewcząt ulicznych i podzi-
wiałam spokój, takt i stanowczość przy 
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tych czynnościach. Zwiedziłam klinikę 
prowadzoną przez d-ra Borkowskiego, 
gdzie badane są dziewczęta ulicz-
ne. Dziewczęta te są bardzo łagodne  
i z godnością traktowane, chociaż cza-
sami na to nie zasługują, jednak ma to 
swoją dodatnią stronę.

Policja kobieca patroluje parki, oko-
lice, gdzie mieszczą się szkoły, zapo-
biegając przestępstwom przeciwko 
moralności publicznej. Policja kobieca  
w Polsce ma zapewnioną wspaniałą 
przyszłość”.

PANNY ZE ŚWIADECTWEM MORALNOŚCI
Brygada Sanitarno-Obyczajowa liczyła 
początkowo jedynie 18 policjantek, które 
pracowały bez mundurów w służbie kry-
minalnej. Łącznie od 16 kwietnia 1925 r. 
aż do lata 1939 r. na kolejnych kursach 
w Głównej Szkole Policji Państwowej  
w Warszawie około 300 policjantek zdo-
było szlify policyjne. Ich głównym zada-
niem w służbie było zwalczanie prze-
stępstw przeciwko kobietom: handlu 
ludźmi, stręczycielstwa, sutenerstwa czy 
przestępstw popełnianych na tle sek-
sualnym. Policjantki zajmowały się tak-
że przestępstwami przeciwko rodzinie  
i opiece oraz przestępstwami nieletnich. 
Zaczęły rozwijać działalność o charakte-
rze typowo prewencyjnym, której celem 
była eliminacja zagrożeń wśród dzieci, 
młodzieży i kobiet.

Dostanie się w szeregi Policji nie 
należało jednak do zadań łatwych. Po-
licjantką mogła wówczas zostać wy-
łącznie panna albo bezdzietna wdowa, 
w wieku od 25 do 45 lat. Oprócz speł-
niania wymogów fizycznych kandydatka 

musiała legitymować się nienaganną 
opinią i zobowiązać się, że przez najbliż-
sze 10 lat nie wyjdzie za mąż. Konieczne 
było również dostarczenie świadectwa 
moralności oraz opinii jednej z organi-
zacji kobiecych. Atutem był staż pracy  
w harcerstwie lub organizacji paramilitar-
nej. Wymogiem do wstąpienia do służ-
by był także dobry stan zdrowia, krótkie 
włosy oraz co najmniej 164 cm wzro-
stu. Niektóre z nich znały kilka języków 
obcych, co było szczególnie przydatne 
podczas przyjmowania wizyt policjantek 
z innych krajów.

W GRANACIE IM DO TWARZY
W 1935 roku zorganizowano umunduro-
wane oddziały policji kobiecej ds. nielet-
nich, a 20 lipca 1935 r. minister spraw 

wewnętrznych w porozumieniu z mini-
strem spraw wojskowych wydał rozpo-
rządzenie o umundurowaniu i uzbrojeniu 
oficerów i szeregowych Policji Państwo-
wej – kobiet. Na wyposażeniu funkcjo-
nariuszek znalazły się wtedy: kurtka kroju 
frencza z wykładanym kołnierzem ma-
rynarkowym o rozciętych klapach, zapi-
nana na cztery duże guziki, spódniczka 
długości od poziomu do dolnego brzegu 
22-30 cm, koszula miękka z kołnierzy-
kiem barwy białej lub niebiesko-szarej, 
granatowy krawat, skórzane brązowe 
rękawiczki, obuwie-trzewiki sznurowane 
czarne z wysoką do połowy łydki cho-
lewką na niskim  słupkowym obcasie, 
pas główny oraz czapka – takie, jak dla 
funkcjonariuszy mężczyzn. Uzbrojenie 
oficerów i szeregowych Policji Państwo-
wej stanowił natomiast pistolet w skó-
rzanym brązowym futerale, noszony po 
lewej stronie ciała na przedzie między 
klamrą pasa głównego a boczną lewą 
kieszenią.

WSPÓŁCZESNE POLICJANTKI W KAŻDEJ 
SŁUŻBIE
Dziś trudno nam sobie wyobrazić, że  
w 1939 roku w Policji Państwowej za-
trudnionych było 30 774 funkcjonariu-
szy Policji, w tym około 170 policjantek. 
Kobiety stanowiły wtedy zaledwie 0,5% 
stanu Policji Państwowej. Dziś jest to 
około 20%. Tylko w stołecznym garni-
zonie (na dzień 30 stycznia 2020 r.) słu-
ży 8 954 funkcjonariuszy, w tym 1808  
kobiet.  Podobnie jak pierwsze policjantki 
także obecne funkcjonariuszki doskonale 
sprawdzają się w działaniach profilaktycz-
nych skierowanych do dzieci i młodzieży, 
zajmują  się tematyką przestępczości 
nieletnich i kobietami pokrzywdzonymi 
przestępstwem. Są też detektywami, 
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pełnią służbę na wodzie, dbają o bezpie-
czeństwo ruchu drogowego, prowadzą 
czynności dochodzeniowo-śledcze, są 
przewodnikami psów, pełnią służbę pa-
trolowo-interwencyjną, są dzielnicowymi, 
pracują w laboratoriach kryminalistycz-
nych. Obejmują stanowiska kierownicze. 
Ważną rolę we współczesnej Policji 
pełnią też pracownice cywilne. Pracują 
głównie w pionie logistycznym, dbając  
o finanse, zaopatrzenie, kwestie kadro-
we czy obsługę interesantów. W KSP 
zatrudnionych jest 1 263 pracownica cy-
wilne (w służbie cywilnej i w niemnożni-
kowym systemie wynagrodzeń, stan na 
dzień 1 stycznia 2020 r.).

W tym roku mija już 95 lat, od kie-
dy stworzono pierwsze struktury policji 
kobiecej. Przez kolejne dziesięciolecia 
wiele się zmieniło. Zdecydowanie wzro-
sła liczba kobiet w Policji, wciąż przyby-
wa zadań, którymi zajmują się policjantki. 
Współczesne funkcjonariuszki są po-
strzegane, jako kompetentne, aktywne, 
pełne energii, profesjonalne i skuteczne. 
Przyczyniają się też do budowania do-
brych relacji w służbie. Stanowią nieod-
łączny element polskiej Policji, dbając  
o zachowanie jak najwyższych jej stan-
dardów.

	7 lutego 2020 r.:
- mł. insp. Leszek Czaplicki, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie został zwolniony ze służby w Policji;

- podinsp. Michałowi Wójcikowi, dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII powierzono  
pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta tej jednostki.

	9 lutego 2020 r.:
- nadkom. Rafał Pałdyna, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie został zwolniony z pełnienia powierzo-
nych obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta tej jednostki. Obowiązki te powierzono podinsp. Pawłowi Krauzowi,  
I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie.

	10 lutego 2020 r.:
- mł. insp. Paweł Winek, Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI został zwolniony ze służby w Policji. Obowiązki służbowe na 
tym stanowisku powierzono mł. insp. Hubertowi Białogrodzkiemu, wcześniej Komendantowi Powiatowemu Policji w Otwocku.

	11 lutego 2020 r.:
- podinsp. Przemysławowi Dębińskiemu, Naczelnikowi Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KSP powierzono pełnie-
nie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku.

	12 lutego 2020 r.:
- insp. Marcin Mielczarek, Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII został zwolniony ze służby w Policji;

- mł. insp. Sylwestrowi Winkowi, Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI powierzono pełnienie obowiązków 
służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku.

Zmiany w kadrze

Przed wojną kobiety stanowiły zaledwie 0,5% stanu Policji Państwowej. 
Dziś jest to około 20%. 

Tylko w stołecznym garnizonie (na dzień 30 stycznia 2020 r.) służy 8 954 
funkcjonariuszy, w tym 1808 kobiet. 

ˮ
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Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska
na podst. materiałów prezentowanych 
podczas szkolenia przez Agnieszkę 
Caban oraz przewodnika dla Policji 
„Romowie” 
 
Foto: 
asp. sztab. Tomasz Oleszczuk

Różnorodność kulturowa  
to bogactwo tego świata  
– cz. II (społeczność romska)
Różnorodność społeczeństw, ich tradycji i języków leży u podstaw 
różnorodności kulturowej. Edukacja w tym zakresie to umiejętność 
niezwykle przydatna zarówno w pracy, jak i życiu osobistym. Dlatego 
też, z inicjatywy Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji do 
spraw Ochrony Praw Człowieka, prawie 140 policjantów i pracowników 
stołecznego garnizonu wzięło udział w kilkugodzinnym szkoleniu 
w grudniu na temat społeczności żydowskiej i romskiej, z udziałem 
przedstawicieli Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” w Warszawie 
oraz społeczności romskiej. Pierwsza część dotyczyła społeczności 
żydowskiej w Polsce. 

Polskie społeczeństwo składa się z wie-
lu grup etnicznych, narodowych, reli-
gijnych i społecznych. Różnorodność 
osób, które zamieszkują lub odwiedzają 
Polskę, wymaga rozwijania antydyskry-
minacyjnych kompetencji policjantów  
i policjantek, którzy mają świadomość, 
że mniejszości bywają celem ataków 
motywowanych uprzedzeniami i niechę-
cią, wynikłych z ignorancji. Szczególnie 
istotna w tym kontekście jest znajomość 
tradycji i obyczajów tych grup. Skutecz-
na walka z tymi zjawiskami wymaga od 
funkcjonariuszy wiedzy na temat grup 
mniejszościowych i współpracy z nimi. 

Jedną z takich mniejszości etnicz-
nych w Polsce są Romowie. Jak każdej 
mniejszości narodowej i etnicznej w Pol-
sce Konstytucja RP zapewnia prawo do 
tworzenia własnych instytucji edukacyj-
nych, kulturalnych i instytucji służących 
ochronie tożsamości religijnej oraz do 
uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw do-
tyczących ich tożsamości kulturowej. 

Policjanci, zgodnie z ustawą o Poli-
cji (art. 14 ust. 3) w toku wykonywania 
czynności służbowych mają obowiązek 
respektowania godności ludzkiej oraz 
przestrzegania i ochrony praw człowieka. 
To istota pracy funkcjonariuszy, zmniej-
sza zagrożenia dla porządku publiczne-
go, zwiększa zaufanie społeczeństwa 
do Policji i tworzy warunki do współżycia 
wszystkich grup społecznych. 

KIM SĄ ROMOWIE?
Do Europy przybyli z Indii na początku 
XV wieku, prawdopodobnie w kilku fa-
lach migracyjnych. Przez kolejne stule-
cia często snuto przypuszczenia, co do 
ich pochodzenia, m.in. że pochodzą od 

starożytnych Egipcjan. W różnych ję-
zykach nazwa „Cyganie” na określenie 
Romów pochodzi m.in. od słowa „Egip-
cjanie”. „Cygan” to nazwa nadana przez 
Europejczyków. Dziś budzi negatywne 

skojarzenia. Stała się synonimem zło-
dzieja, oszusta. Dlatego zaleca się sto-
sowanie określenia „Rom”, „Romowie”  
w przestrzeni publicznej czy kontaktach 
z członkami grup romskich. 
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Samo słowo „Rom” pochodzi z języ-
ka romskiego i oznacza człowieka, męż-
czyznę. Romowie urodzeni w Polsce są 
obywatelami naszego kraju. Są odręb-
ni kulturowo, lecz mają te same prawa  
i obowiązki, co każdy polski obywatel. 
Posiadają status największej w kraju 
mniejszości etnicznej. Ich największe 
skupiska w Polsce znajdują się na Dol-
nym Śląsku, w Małopolsce i na Śląsku. 
W Narodowym Spisie Powszechnym 
z 2011 r. 16 723 osoby zadeklarowały 
przynależność do społeczności romskiej. 

Romowie to różnorodna społecz-
ność, która żyje w diasporze, czyli  
w rozproszeniu i dzieli się na wiele grup. 
W Polsce mieszkają cztery grupy: Polska 
Roma, Kełderasze, Lowarzy, Romowie 
Karpaccy (Romowie górscy, Bergitka 
Roma). Mimo wielkiego zróżnicowania tej 
grupy mają wspólne pochodzenie. Nigdy 
jednak nie stanowili jednej, zamkniętej 
społeczności, która kierowałaby się pra-
wami i tradycją kulturową, charaktery-
styczną dla wszystkich Romów.

Podobnie jak w innych krajach Eu-
ropy, społeczność romska zmaga się  
z dyskryminacją. Największymi proble-
mami są: brak wykształcenia, pracy, 
ograniczony dostęp do usług. Pogłębia 
to poziom ubóstwa niektórych romskich 
zbiorowości i generuje proces jego dzie-
dziczenia w kolejnych pokoleniach. 

Podstawowym elementem tworzą-
cym strukturę społeczności Romów jest 
rodzina, która stanowi dla nich najwyż-
szą wartość. Jak wynika z Romanipen 
(niepisanego prawa zwyczajowego), 
ważną funkcję spełniają jej starsi człon-
kowie. Uważa się, że posiadają oni do-
świadczenie i mądrość życiową, nale-
ży się im więc szacunek. Płeć nie ma  
w tym przypadku znaczenia. Zwracając 
się do starszych, nawet w przypadku 
braku pokrewieństwa, należy mówić: 
„ciociu”, „wujku” i używać przy tym formy 
„wy”.

Inaczej sprawa wygląda z dziećmi  
i młodzieżą. Romowie to społeczność 
patriarchalna. W konserwatywnych ro-
dzinach  szczególną wagę przykłada 
się do wychowania dziewczynek. Od 
najmłodszych lat uczy się je zacho-
wania w określonych sytuacjach, by  
w przyszłości godnie wypełniały rolę 
żony i matki. Kiedy dojrzałość staje się 
widoczna, dziewczyna powinna chodzić 
odpowiednio i skromnie ubrana (długa 
spódnica, zakryte ramiona). Nie powin-
na wychodzić wieczorami z domu, ani  
w towarzystwie chłopaka. 

W wychowaniu chłopców duży na-
cisk kładzie się na wpajanie im zasad, jak 
być głową rodziny i jak reprezentować 

ją w kontaktach z innymi Romami. Do-
brze wychowane dziecko to takie, które 
zna obyczaje romskie, okazuje szacunek 
starszym, dba o dobre imię swojej rodzi-
ny,  a w sytuacjach koniecznych staje  
w jej obronie. 

Nad przestrzeganiem zasad czu-
wają tradycyjne instytucje romskie. Tym 
samym konflikty, odstępstwa od normy 
i wszelkie niejasne sytuacje pozostają 
sprawami wewnętrznymi. Najwyższym 
sędzią i zwierzchnikiem Polska Roma 
jest Szero Rom, a u Kełderaszów i Lo-
warów funkcję tę pełni Romana Kris, czyli 
Rada Starszych. Wójt natomiast to czło-
nek starszyzny, który jest liderem lokalnej 
społeczności. Pośredniczy tez w kontak-
tach miedzy tradycyjnymi instytucjami,  
a członkami nieromskiej społeczności.

STEREOTYPY O ROMACH
Wiele elementów wizerunku Romów i ich 
kultury ukształtowało się jeszcze w okre-
sie średniowiecza. 

Do najczęstszych stereotypów na temat 
Romów należą:

•	 Romowie to wolni i beztroscy 
wędrowcy,

•	 Romowie porywają dzieci,
•	 Romowie są leniwi, nie chcą się 

uczyć, 
•	 Romowie są hałaśliwi, nie potra-

fią się zachować,
•	 Romowie nie pracują, tylko krad-

ną i żebrzą, a do tego lubią oszu-
kiwać nie-Romów (Gadziów),  
a ich kodeks pozwala okradać  
i krzywdzić nie-Romów,

•	 Romowie są brudni,
•	 Romowie nie szanują kobiet, 

stosując wobec nich przemoc, 
kobieta ma miejsce podrzędne 
w tej społeczności (porwanie ko-
biety romskiej przez mężczyznę, 
tradycja aranżowanych przez ro-
dziców małżeństw),

•	 Romowie są wiecznymi migran-
tami,

•	 Romowie nie są ofiarami, są 
sprawcami.

Wszystkie te stereotypy są utrwalane 
przez: powiązanie określenia „Cygan”  
z nieuczciwością, oszustwem, kłamliwo-
ścią w słownikach, stosowanie stereo-
typowych skojarzeń w powiedzeniach  
i przysłowiach (np. „Kowal zawinił, a Cy-
gana powiesili”) czy powielanie uprosz-
czonych i skrajnych wizerunków me-
dialnych, np. cygański król obwieszony 
złotem, a z drugiej strony pokazywanie 
skrajnego ubóstwa w osadach romskich.
Co każdy policjant powinien wiedzieć  

o Romach?
•	 W społecznościach romskich 

obowiązuje hierarchia (wieku, 
płci).

•	 Kontakt ze społecznością rom-
ską najlepiej rozpocząć od roz-
mowy z osoba starszą, lokalnym 
liderem.

•	 Czynności służbowe z kobietą 
powinna wykonywać policjantka.

•	 W przypadku rozmów na temat 
spraw intymnych (fizjologicznych, 
seksualnych) najlepiej nie prowa-
dzić ich w obecności przedsta-
wicieli obu płci.

•	 Nie istnieje jednorodna kultura 
romska.

•	 Jeśli masz trudności z porozu-
mieniem się z Romami, poszukaj 
tłumacza, jednak w przypadku 
Polski będzie to dotyczyć głów-
nie emigrantów.

•	 Jeśli o czymś nie wiesz, szukaj 
specjalistów w dziedzinie kultury 
romskiej, organizacji pozarządo-
wych pracujących na rzecz Ro-
mów lub wielokulturowości. 

•	 Dowiedz się, czy w lokalnej szko-
le pracuje asystent romski.

•	 Romowie często nie zgłaszają 
przypadków dyskryminacji ze 
względu na doświadczenia prze-
śladowania, brak zaufania do in-
stytucji państwowych.

•	 Porwanie nie zawsze jest trakto-
wane jako przestępstwo lecz nie 
wyklucza też działań Policji.

•	 Czynności prowadzone wo-
bec dzieci mogą spotkać się ze 
szczególnymi emocjami i reak-
cjami ze strony Romów.

•	 Jeśli to nie ma znaczenia, nie po-
dawaj informacji o pochodzeniu 
etnicznym danej osoby.

•	 Romowie często posługują się 
imionami romskimi , a nie wyni-
kającymi z dokumentów.

•	 Dzieci romskie objęte są obo-
wiązkiem szkolnym.

•	 Jeśli Romowie głośno zachowu-
ją się na cmentarzu, piją alkohol, 
wynika to z ich obyczajów.

•	 Romowie są bardzo solidarni, 
dlatego też zawsze opiekują się 
osobami poszkodowanymi lub 
wymagającymi pomocy.

•	 Przemoc domowa nie jest uwa-
runkowana kulturą.

•	 Podczas przebywania na uro-
czystości romskiej warto zwrócić 
uwagę lub dostosować się do 
zasad panujących wśród Ro-
mów. 
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Pod koniec ubiegłego roku w Warsza-
wie odbyła się pierwsza konferencja  
w ramach projektu Komendy Stołecznej 
Policji pt.:„Efektywna Policja – Ochrona 
Ofiar i Świadków Przemocy”, którego 
realizacja została zaplanowana na lata 
2018-2019. Kolejne konferencje odby-
wały się już w stolicach państw partner-
skich uczestniczących w projekcie na 
Litwie, Łotwie oraz w Niemczech.

Podobnie jak w Polsce, tak i tam 
dyskutowano o różnicach w sposobie 
rozwiązywania problemów przemocy  
w rodzinie w poszczególnych krajach 
oraz wymieniano się spostrzeżeniami, 
uwagami i doświadczeniami z zakresu 
tematyki programu.

Podczas prezentacji multimedialnych 
przedstawiano problematykę dotyczą-
cą zjawisk przemocy z uwzględnieniem 
związków między cudzoziemcami, 
współpracy z podmiotami pozapolicyj-
nymi oraz działań podejmowanych przez 
organizacje pozarządowe w celu ochro-
ny osób doznających przemocy i świad-
ków przed ewentualnym działaniem oso-
by stosującej taką przemoc.

W ramach programu dla policjantów 
realizujących jego założenia w codziennej 

służbie zarówno na terenie działania KSP, 
jak i w krajach partnerskich uczestniczą-
cych w konferencji zostało zakupione 
podstawowe wyposażenie do udzielania 
pomocy przedmedycznej oraz 7 tysięcy 
kolorowych kocyków, które są  używane 
podczas interwencji domowych, gdzie 
ofiarami bądź świadkami przestępstwa 
są dzieci.

Wczoraj uczestnicy konferencji po-
nownie spotkali się w Warszawie. Po-
witał ich gospodarz spotkania a zara-
zem koordynator projektu, Komendant 
Rejonowy Policji Warszawa I inspektor 
Sławomir Piekut. Podczas eventu pod-
sumowującego projekt, jego uczestnicy 
w trakcie dyskusji wracali do konferen-
cji w poszczególnych krajach i ustaleń, 
jakie zapadły w kwestiach dodatkowych 
możliwości wyjścia naprzeciw oso-
bom potrzebującym pomocy w nagłych  
sytuacjach, kiedy dochodzi do przemocy 
domowej.

W trakcie spotkania Komendant Re-
jonowy Policji Warszawa I inspektor Sła-
womir Piekut zaprezentował gościom 
nowe, niezwykle potrzebne, praktyczne  
i skuteczne „narzędzie”, które będzie słu-
żyło potencjalnym świadkom i ofiarom 

przemocy w rodzinie, a mianowicie apli-
kację mobilną pn.”Twój Parasol”.  

To bezpłatna aplikacja, dzięki której 
osoby narażone na sytuacje związane 
z przemocą w rodzinie mogą uzyskać 
wsparcie i informacje. Poza materiałami 
edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp 
do bazy organizacji oferujących wspar-
cie.

Aplikacja umożliwia również przesyła-
nie informacji o zdarzeniach związanych  
z przemocą do ewentualnego wykorzy-
stania później oraz możliwość dyskretne-
go kontaktu z wcześniej skonfigurowa-
nym adresem email, a także możliwość 
szybkiego wybrania telefonu alarmowe-
go w nagłych przypadkach.

Aplikacja jest do pobrania na Google 
Play i Apple Store po wyszukaniu „Twój 
Parasol” lub za pomocą kodów QR.

Na zakończenie eventu partnerom 
projektu przekazano broszury i ulotki 
nawiązujące do realizowanego progra-
mu  oraz kocyki potrzebne podczas in-
terwencji, gdzie ofiarami bądź świadkami 
przestępstwa są dzieci. Nie mogło oczy-
wiście zabraknąć także czasu na pyta-
nia skierowane do twórców aplikacji, jaki 
rozmowy w kuluarach.

Tekst: 
nadkom. Robert Szumiata

Foto:
asp. sztab. Krzysztof Chwała

„Efektywna Policja – ochrona 
ofiar i świadków przemocy” 
W związku z realizacją programu Unii Europejskiej pn.:„Rights, Equality 
and Citizenship Programme” wczoraj w Warszawie odbył się event 
podsumowujący projekt pn.” Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków 
przemocy”. Zaproszonych gości przywitał gospodarz spotkania a zarazem 
koordynator projektu, Komendant Rejonowy Policji Warszawa I inspektor 
Sławomir Piekut.
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Czy wiesz, że...

Jak podaje portal outride.rs, samobójstwo jest 
drugą najczęstszą przyczyną śmierci mężczyzn 
w wieku 15–24 lata w Stanach Zjednoczonych. 

Amerykanie odbierają sobie życie 3,5 raza częściej niż 
Amerykanki. Wskaźnik samobójstw jest jeszcze wyż-
szy wśród mężczyzn ze środowisk LGBTQ oraz we-
teranów wojennych. Na świecie ofiar samobójstw jest 
więcej niż ofiar wojen i brutalnych przestępstw łącznie. 
Firmy jednak niechętnie podejmują działania charyta-
tywne związane z pomocą osobom potrzebującym 
wsparcia psychicznego, ponieważ łatwiej jest mówić  
o inwestowaniu w edukację dzieci lub ratowanie śro-
dowiska niż o depresji i samobójstwach. Ponadto 
trudno jest ustalić, jak inwestować, aby uzyskać naj-
większy wpływ na poprawę stanu zdrowia psychicz-
nego społeczeństwa, a następnie – jak zmierzyć skutki 
podjętych działań.
Według najnowszych badań 48% brytyjskich pracow-
ników w wieku 18–30 lat i 35% powyżej 30. r.ż. zgłosi-
ło myśli lub uczucia samobójcze. Zarazem 45% osób 
w wieku 18–30 lat przyznało, że powstrzymuje się 
przed poruszaniem kwestii związanych ze swoim zdro-
wiem psychicznym w miejscu pracy, w porównaniu  
z 22% starszych pracowników. Młodsi odczuwają tak-
że większą presję w życiu niż starsi koledzy. Badanie, 
w którym wzięło udział prawie 4 tys. osób, podkreśla 
również zalety pracy w kulturze wspierającej i otwartej: 
41% osób zatrudnionych w takich środowiskach ma 
problemy ze zdrowiem psychicznym, w porównaniu  
z 65% w środowiskach, w których pracownicy mniej 
się wspierają.
Według psychoterapeutów, dyrektorów szkół i rodzi-
ców aktywizm, związany z przeciwdziałaniem zmianom 
klimatu, zmniejsza objawy złego stanu zdrowia psy-
chicznego wśród młodych ludzi, którzy cierpią na lęk 
ekologiczny. Młodzież, dzięki angażowaniu się w dzia-
łania na rzecz środowiska naturalnego, przeciwdziała 
uczuciu niepokoju, samotności, bezsilności i rezygna-
cji oraz widzi korzyści ze spotykania ludzi myślących 
podobnie, co przekłada się na lepsze samopoczucie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podniosło normy wyżywienia dla funkcjonariuszy oraz związane  
z tymi normami równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie. Nowe stawki finansowe obowiązują od początku 
stycznia br. Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze został podniesiony do następujących kwot: 

za normę wyżywienia szkolną – 18 zł, lotniczą – 22 zł, uzupełniającą – 7 zł. Zmiany objęły funkcjonariuszy wszystkich czterech 
służb MSWiA: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.
W odniesieniu do policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w okresie od 1 listopada do 31 marca pełnią służbę 
na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, podwyższono normę wyżywienia przysługującą w naturze oraz 
równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze do 12 zł. Oznacza to czterokrotny wzrost - dotychczas funkcjo-
nariusze Policji i Straży Granicznej otrzymywali niespełna 3 zł.

Jak informuje portal money.pl, powołując się na wypowiedź 
ministra cyfryzacji, jeszcze w tym półroczu wprowadzo-
ne zostanie elektroniczne prawo jazdy. E-prawo jazdy ma 

działać tak samo, jak elektroniczny dowód rejestracyjny. Nie 
musimy go wozić ze sobą, bo służby mają dostęp do danych, 
które są w systemie. Co oznacza, że nie będzie już mandatów 
za brak dokumentu. Policjanci sprawdzą uprawnienia w sys-
temie. Jednak do czasu zmiany przepisów tradycyjne prawo 
jazdy trzeba będzie jeszcze mieć przy sobie.

Jak informuje portal outride.rs, system rozpoznawania 
twarzy jest stosowany przez władze stanowe na Flory-
dzie od prawie 20 lat. Korzysta się z niego ok. 4600 razy  

w miesiącu. Pracownicy podkreślają, że program zawodzi, 
gdy zdjęcia podejrzanych są słabej jakości. Badanie z 2016 
r. wykazało, że połowa dorosłych Amerykanów trafiła już do 
bazy danych systemów rozpoznawania twarzy organów ści-
gania w Stanach Zjednoczonych. Kilka miast, np. San Franci-
sco, zabroniło organom bezpieczeństwa korzystania z takich 
systemów z powodu błędów i obaw dotyczących zachowania 
prywatności. W grudniu 2019 r. pojawiły się badania potwier-
dzające, że rozpoznawanie twarzy pokazuje więcej błędnych 
wyników dopasowań w przypadku analiz zdjęć czarnoskórych 
kobiet.
Amerykańscy politycy i grupy broniące swobód obywatelskich 
oraz prywatności danych wyrazili zaniepokojenie kwestią do-
kładności i rosnącym wykorzystaniem oprogramowania do 
rozpoznawania twarzy. Wystąpiły już przypadki błędnej iden-
tyfikacji, a osoby oskarżone o dokonanie przestępstw czę-
sto nie były informowane o użyciu technologii AI. Prawodaw-
cy przygotowują projekt ustawy ograniczającej stosowanie  
w USA technologii rozpoznawania twarzy, natomiast nad jej 
rozwojem pracują m.in. Facebook, Google, Amazon i Micro-
soft.
W Korei Południowej wywiady wideo z osobami poszukującymi 
zatrudnienia są analizowane przez technologię rozpoznawania 
twarzy w celu poznania cech charakteru i reakcji emocjonal-
nych przyszłych pracowników w różnych sytuacjach. Powsta-
ją szkoły, które uczą młodych ludzi, jak sprawić odpowiednie 
wrażenie podczas tego typu rozmów kwalifikacyjnych. We-
dług Korea Economic Research Institute (KERI) prawie jedna 
czwarta spośród 131 największych korporacji w kraju korzysta 
obecnie ze sztucznej inteligencji lub planuje jej używać pod-
czas rekrutacji.
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