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Zbliżające się Święta Wielkanocne pod wieloma względami należą do 
wyjątkowych. W ubiegłym roku świętowaliśmy jubileusz 100-lecia Policji Państwowej. 
Wiedzieliśmy, że czekają nas nowe wyzwania, ale nikt nie był w stanie przewidzieć,  
że czeka nas jeden z najtrudniejszych sprawdzianów w historii Policji. 

Niezwykle trudno dobrać słowa w tak niecodziennej sytuacji, w jakiej znalazła 
się Polska i cały świat. Z powodu pandemii koronawirusa wprowadzono znaczące 
zmiany w naszym codziennym funkcjonowaniu, życiu rodzinnym i społecznym oraz 
zawodowym. To wszystko determinuje i wpływa na naszą służbę i realizowane 
obowiązki. 

Zdaję sobie sprawę, z jakimi odpowiedzialnymi zadaniami mierzycie się na co 
dzień, ile trudnych decyzji musicie podejmować, z jakimi zagrożeniami i ryzykiem 
wiąże się każdy dzień służby oraz jakiego znaczenia nabierają słowa policyjnej roty.  
W obliczu pandemii nasza policyjna służba jest różnorodna i niestandardowa. 
Stołeczni policjanci podejmują nowe wyzwania, wynikające z zagrożenia epidemią, 
tym samym wnosząc ogromną wartość dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli  
i przyszłości naszego kraju.

Dlatego też z wielką mocą chciałbym podziękować wszystkim Policjantkom, 
Policjantom i Pracownikom Policji, którzy w tych wymagających i trudnych 
okolicznościach, wypełniają swoje służbowe obowiązki. Dziękuję za Wasze 
poświęcenie, odwagę i determinację w służbie, ale również dziękuję za wszystkie 
działania podejmowane w obszarze logistyki, których celem jest zapewnienie 
właściwego zabezpieczenia w środki ochrony osobistej.  

W żadnym innym roku życzenia składane z okazji Świąt Wielkanocnych nie 
miały tak mocnego przesłania, jak tym razem. Jak nigdy wcześniej potrzebne nam są 
wszystkim słowa otuchy, optymizmu i nadziei i tego Państwu życzę. Składam Wam 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, bo ono jest teraz najważniejsze. Chciałbym też, 
abyście pomimo dodatkowych obowiązków i wyczerpującej służby, znaleźli spokój  
w swoich domach. 

Te święta będą wyjątkowe z wielu powodów, ale jednym z nich niech będzie 
nasze wspólne przekonanie o wzajemnym wsparciu, pomocy i najdrobniejszych 
przejawach życzliwości.

Na przekór wielkiej sile COVID-19 życzę wszystkim zdrowych i spokojnych świąt!

Policjantki, Policjanci,
Pracownicy Policji

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2020 r.



Od kilku tygodni wszyscy zmagamy się z ogromnym zagrożeniem wywołanym 
rozszerzającą się epidemią. Jesteście na pierwszej linii walki o zdrowie i bezpieczeństwo 
Polaków. To w Waszych rękach znajduje się życie naszych rodziców, dziadków  
i sąsiadów. W przeciwieństwie do większości społeczeństwa, nie możecie zostać  
w domu. Jesteście cały czas na służbie. Bardzo Wam za to dziękuję.

Charakter Waszej pracy jeszcze bardziej niż zwykle wpływa na życie Waszych 
bliskich. Wiem, że wspierają Was każdego dnia. Są w chwilach trudnych, dzielą troski 
i zmęczenie. Pod Waszą nieobecność przejmują ciężar domowych obowiązków. 
Szczególne podziękowania kieruję także do Nich.

Wszystkim Państwu - Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom Stołecznej Policji, 
Pracownikom Cywilnym oraz Waszym rodzinom - życzę, aby nadchodzące Święta 
Wielkiej Nocy dodały siły i otuchy w tym trudnym czasie. Wszystkiego dobrego!

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze, 
Pracownicy Cywilni Stołecznej Policji

Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

Mariusz Kamiński



4  

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Jeszcze kilka miesięcy temu nikt z nas nawet nie przypuszczał, że świat w tak krótkim czasie pogrąży się 
w pandemicznym kryzysie. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii stało się najważniejszym wy-
zwaniem dla władz, instytucji i służb na całym świecie. Lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki każdego 
dnia robią wszystko, by ratować osoby zarażone koronawirusem.
Także dla Policji to czas wyjątkowej mobilizacji. Zachowując największe środki bezpieczeństwa policjanci 
wspierają w utrzymaniu kwarantanny. Tylko w ciągu jednej doby w całym kraju sprawdzanych jest ponad 
150 tys. osób. Funkcjonariusze reagują na wszystkie przypadki łamania tzw. specustawy i wydawanych 
do niej rozporządzeń.
W tym trudnym czasie, gdzie zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom ma inny, zdrowotny wymiar, 
przychodzi nam obchodzić wielkanocne święta. Choć może tym razem nie będą one spędzane tak 
rodzinnie, jak dotychczas, życzę Wam, Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy, spokoju i nadziei, że 
sytuacja zostanie szybko opanowana. Życzę, by nie zabrakło Wam siły, wytrwałości i odwagi do realizacji zadań związanych z za-
pewnieniem bezpieczeństwa w czasie epidemii. To Wasze odpowiedzialne, profesjonalne i wykonywane z misją działania pozwolą 
chronić życie mieszkańców. 
Życzę, by każdy z Was bezpiecznie przeszedł czas epidemii i już wkrótce razem z rodziną i najbliższymi cieszył się w pełni promie-
niami wiosennego słońca.
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– Zdecydowana większość przestrzega zasad kwarantanny. 
Spotykamy się też z oznakami sympatii ze strony osób ob-
jętych kwarantanną. Niestety pojawiają się też zachowania 
nieodpowiedzialne. Tak było chociażby w przypadku dwóch 
kontrolowanych osób. W pierwszym przypadku osoba wy-
brała się do sklepu po zakupy, a w drugim - pobiegać. Jak 
ważna jest kwarantanna, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Świadczą o tym tragiczne wiadomości napływające wciąż  
z Włoch. Dlatego z naszej strony działania muszą być bez-
względne. Wobec osób, które naruszyły obowiązek kwaran-
tanny prowadzone są już wstępne czynności w kierunku art. 
165 kk (sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego). Za 
złamanie tego przepisu grozi do 8 lat pozbawienia wolności  
– powiedział Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Po-
licji nadkom. Sylwester Marczak. 

Koordynacją działań związanych z koronawirusem na terenie 
stołecznego garnizonu zajmuje się Centrum Operacyjne dzia-
łające w Komendzie Stołecznej Policji. Policyjne patrole umun-
durowane w każdej części miasta, w każdej dzielnicy, gminie  
i powiecie w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, 
czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach. Zbierają 
również informacje, czy potrzebna jest im pomoc. Sprawdzenie 
odbywa w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwarantanny, 
głównie telefonicznie z odległości umożliwiającej potwierdzenie 
pobytu osoby w wyznaczonym miejscu. Kontakt z policjantami 
ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom, jak 
i osobom objętym kwarantanną. – Wszystkie kontrole odby-
wają się w sposób wykluczający możliwość kontaktu fizyczne-
go policjantów z osobą objętą kwarantanną. Funkcjonariusze 
rozmawiają z taką osobą telefonicznie bądź za pośrednictwem 
domofonu – dodaje rzecznik.

Z każdym dniem odnotowywane są w Polsce nowe za-
każania koronawirusem, przybywa też osób, które objęte są 
kwarantanną. Liczby te nie są tak duże, jak we Włoszech czy 
Francji, polskie służby medyczne razem z policjantami dokłada-
ją jednak wszelkich starań, by poprzez swoje działania, ograni-
czyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dziś priorytetem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i niezbędnej opieki 
w tej trudnej sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego. 

Policjanci apelują więc o zachowanie szczególnej ostroż-
ności, rozsądek, odpowiedzialne zachowania i nie narażanie 
innych na ryzyko zachorowania. Czas na zmianę zachowań! 
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AKTUALNOŚCI

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Stołeczna Policja wspiera 
w utrzymaniu kwarantanny
Policjanci wspierają służby sanitarne i przynajmniej raz na dobę  
sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną są obecne w miejscu jej 
wyznaczenia oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje 
przekazywane są do służb sanitarnych i ośrodków pomocy społecznej. 
Tylko w ciągu jednej doby na terenie stołecznego garnizonu  
funkcjonariusze Policji kontaktują się z 11.000 osób (dane z 31.03).

Więcej informacji dot. koronawirusa na stronie: 
gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! 
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.  

Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc.

1. Dbaj o swoją odporność.
2. Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj płynem  

z alkoholem o stężeniu co najmniej 60%.
3. Nasze dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą 

być zanieczyszczone wirusami,  dlatego unikaj dotyka-
nia oczu, nosa i ust nieumytymi rękami, aby nie prze-
nieść wirusa z  powierzchni na siebie.

4. Nie podawaj dłoni na powitanie.
5. Unikaj miejsc, w których przebywa dużo osób, ponie-

waż wirusy rozchodzą się drogą kropelkową.
6. Zachowaj co najmniej 2 m odległości od osoby, która 

kaszle, kicha lub ma gorączkę.
7. Jeśli Ty kaszlesz lub kichasz, zakryj usta i nos zgię-

tym łokciem, a najlepiej chusteczką, którą później jak 
najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza, po czym  
dokładnie umyj ręce. 

8. Stosuj zrównoważoną dietę. Codziennie jedz 5 porcji 
warzyw i owoców, wypijaj około 2 litrów płynów, unikaj 
wysoko przetworzonej żywności. 

9. Pamiętaj, aby dobrze się wysypiać. 
10. Dbaj o swoje otoczenie. Regularnie dezynfekuj po-

wierzchnie dotykowe: biurka, lady, stoły, klamki  
i włączniki światła. Używaj do tego wody z detergen-
tem lub środka dezynfekcyjnego. 

11. Odkażaj często swój telefon, np. używając chuste-
czek ze środkiem dezynfekcyjnym. Nie kładź telefonu 
na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania  
posiłków.

12. Zachowaj spokój. Nie rób zakupów na zapas. 
13. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy, opartych  

na dowodach naukowych. 
 

Główny Inspektorat Sanitarny

JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ
PRZED KORONAWIRUSEM?



Stołeczni policjanci codziennie mimo trudnej sytuacji w kraju re-
alizują swoje zadania związane m.in. z walką z koronawirusem. 
– U podstaw naszych działań leży przede wszystkim bezpie-
czeństwo policjantów, jak również pracowników Komendy Sto-
łecznej Policji oraz podległych jednostek. Ogrom pracy leży po 
stronie pionu logistyki. Tylko w ciągu ostatnich dni przekazano do 
poszczególnych jednostek dziesiątki tysięcy produktów zapew-
niających bezpieczeństwo, począwszy od rękawic nitrylowych, 
kombinezonów a skończywszy na pojemnikach z płynem do 
dezynfekcji. Pełne pakiety trafiły do patroli kierowanych na inter-
wencje, w trakcie których jest wielce prawdopodobny kontakt 
z osobą zarażoną. Środki te na bieżącą są uzupełniane – mówi 
Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester 
Marczak. 

Monitorowanie środków ochrony osobistej do zapobiegania 
zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), które 
systematycznie są przekazywane jednostkom i komórkom or-

ganizacyjnym KSP, zapewnia wprowadzona zaledwie kilkana-
ście dni temu aplikacja Elektroniczna Karta Środków Ochrony 
(EKSO).

Osób objętych kwarantanną z dnia na dzień jest coraz 
więcej, tym samym zwiększa się liczba policyjnych zadań ko-
ordynowanych przez Centrum Operacyjne działające w KSP.  
W trakcie sprawdzania czy osoby zobowiązane do pozostania  
w domu stosują się do zaleceń, policjanci, w trosce o swoje 
bezpieczeństwo, nie kontaktują się z nimi bezpośrednio. Pod-
czas rozmowy telefonicznej pytają czy kontrolowani nie potrze-
bują pomocy oraz proszą rozmówców o podejście do okna,  
a zebrane informacje przekazują do służb sanitarnych oraz 
ośrodków pomocy społecznej. 

Codzienne patrole policyjne na warszawskich ulicach dbają, 
by wszyscy mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Funkcjonariusze  
z zachowaniem szczególnych środków ostrożności nie tylko 
kontrolują, ale również interweniują w sytuacji zagrożenia, poma-
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AKTUALNOŚCI

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
podkom. Rafał Retmaniak
podkom. Piotr Świstak

Bezpiecznie i sprawnie
Codziennie każdy z nas śledzi informacje z kraju i ze świata dotyczące 
pandemii koronawirusa. Choć nie zawsze są one optymistyczne, staramy 
się patrzeć w przyszłość pozytywnie. Przykładem mogą być Włosi, 
którzy będąc w tragicznej sytuacji, jaka wynikła z szybko rosnącej 
liczby zachorowań oraz zgonów, pozostali w domu i nie poddali się, 
czego dowodem były koncerty na balkonach. W ostatnich tygodniach 
opustoszałe ulice miast mogliśmy obserwować także w Polsce.  Każdy 
kto móg pracował zdalnie. Nie jest to jednak możliwe w przypadku 
zawodów, których głównym zadaniem jest niesienie pomocy czy dbanie 
o bezpieczeństwo mieszkańców. Lekarze, pielęgniarki, policjanci oraz 
przedstawiciele wielu innych profesji każdego dnia wypełniają swoje 
obowiązki z narażeniem zdrowia i życia.



gają służbom medycznym oraz osobom samotnym, starszym  
i niepełnosprawnym. 

Wystarczy telefonicznie skontaktować się z dzielnicowym 
swojego rejonu (numery telefonów zostały zamieszczone na 
stronie internetowej poszczególnych komend oraz w aplika-
cji „Moja Komenda”). Funkcjonariusz, jeżeli informacja wy-
kracza poza jego kompetencje (np. potrzebny jest zakup le-
karstw, żywności) niezwłocznie przekazuje ją do odpowiedniej 
instytucji. Pamiętajmy, by korzystać z tej formy pomocy tylko  
w uzasadnionych sytuacjach. Bądźmy odpowiedzialni za zdrowie  
i życie innych.

Bezpieczeństwo jest również na pierwszym miejscu  
w trakcie kontroli drogowych. Policjanci Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Stołecznej Policji przed rozpoczęciem służ-
by uczestniczą w odprawach, w trakcie których omawiane są 
zadania wyznaczone na dany dzień, a przed wyjazdem w teren 

wydawane są środki ochronne gwarantujące bezpieczeństwo 
zarówno policjantowi, jak również osobie kontrolowanej. Zasady 
bezpieczeństwa obowiązują także, podczas sprawdzenia oso-
by w systemach teleinformatycznych, stanu technicznego auta  
i dokumentów kierowcy oraz pojazdu. Przede wszystkim poli-
cjanci mają na wyposażeniu rękawiczki nitrylowe oraz płyn do 
dezynfekcji rąk. Poza tym kontrolowany nie musi otwierać szyby 
do końca, wystarczy, że ją uchyli, a dokumenty pokaże przez 
szybę w taki sposób, aby policjant mógł sprawnie odczytać 
dane. 

Kontrola stanu trzeźwości również daje gwarancję bezpie-
czeństwa, wówczas wykorzystywane są urządzenia z jedno-
razowymi ustnikami. Badania te są niezbędne z uwagi na nie-
odpowiedzialnych nietrzeźwych kierowców, których wciąż nie 
brakuje na drogach stołecznego garnizonu. – Nie dajemy wiary 
w tłumaczenia zatrzymanych do kontroli kierowców, że alkohol 
w organizmie to efekt właściwego używania płynu do dezyn-
fekcji rąk – przypomina nadkom. Sylwester Marczak i dodaje  
– w przypadku kontaktu policjantów z osobą, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest zarażona koronawirusem dalsze czynności 
wykonywane są zgodnie z wytycznymi inspektora sanitarnego. 

Stołeczni policjanci prowadzą także działania prewencyj-
ne głównie za pośrednictwem Internetu, w których apelują  
o wzmożoną czujność, bowiem oszuści mimo tzw. społecznej 
izolacji nie próżnują i próbują wyłudzić pieniądze lub wprowadzić 
dezinformację, zasypując sieć oraz media fałszywymi informacja-
mi (fake newsami). Dlatego zachowajmy szczególną ostrożność 
podczas aktywności w świecie online np. w trakcie zakupów in-
ternetowych (nie ulegajmy pseudoofertom proponującym sprze-
daż fikcyjnych leków lub medykamentów). Uważajmy również 
podczas zmiany haseł dostępowych do kont bankowych czy 
profili społecznościowych, a także w czasie zawierania umów, 
w tym pożyczkowych lub kredytowych. Pamiętajmy, że minister-
stwo zdrowia oraz inne służby nie zwracają się poprzez SMS lub 
e-mail z informacją o płatnych usługach. 

Bądźmy czujni oraz rozważni. Tylko nasze wspólne i odpo-
wiedzialne działanie pozwoli na pokonanie wirusa.
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CO TO JEST #HASHTAG?
Jest to słowo bądź wyrażenie pisane ciągiem, bez spacji, po-
przedzone symbolem # (z ang. hash, czyli kratka oraz tag, czyli 
znacznik). Narzędzie przede wszystkim wykorzystywane do 
grupowania wiadomości w mediach społecznościowych np. 
Twitter, Instagram czy Facebook. W tym ostatnim jednak nie 
cieszy się taką popularnością, jak w dwóch pierwszych przy-
padkach. 

Dziś tagujemy już wszystko, zdjęcia, statusy czy zwykłe 
wpisy na blogach. Coraz częściej #hashtag pojawia się w ar-
tykułach na stronach, będąc odnośnikiem do szerszej bazy 
na temat danego zagadnienia, właśnie tak, jak w przypadku 
mediów społecznościowych. Plusem jest to, że może on być 
użyty jako wyraz w zdaniu, z tym, że z funkcją odnośnika, tak, 
jak w linku.

Hashtagi rozsławił Twitter, ich popularność rosła wraz z roz-
wojem jego popularności. Dziś, jeśli chcemy zobaczyć co da-
nego dnia jest trendem wśród ludzi, wystarczy wejść na jego 
stronę główną, gdzie widnieją hashtagi popularne każdego 
dnia. Dzięki hashtagom komunikacja i nawigacja online stała 
się na pewno łatwiejsza, wygodniejsza oraz szybsza, a grono 
odbiorców zawężone.

CEL I GLOBALNE WYKORZYSTANIE #HASHTAGÓW
W dzisiejszych czasach nietrudno zostać zalanym wielo-
ma, często niepotrzebnymi informacjami. Używanie hashta-
gów bardzo ułatwia nam życie, pozwalając skupić się tylko 
na konkretach. Nie musimy przekopywać całego internetu  
w poszukiwaniu tego, co nas interesuje. Zwyczajnie wpisujemy 
w wyszukiwarkę danej platformy pożądany hashtag i naszym 
oczom ukazuje się cały spis tematów, związanych z tym, czego 
szukamy. Tak samo działa to w drugą stronę. Jeżeli z Waszym 
przekazem chcecie dotrzeć do konkretnej grupy osób czy 
zwiększyć liczbę odbiorców, po prostu przy wpisie dodajcie 
odpowiednie hashtagi, dzięki którym trafią one do osób zainte-
resowanych tą samą tematyką. 

Dobry i przemyślany wybór hashtagów może zwiększyć 
popularność Waszego wpisu nawet kilkukrotnie, ich zapis 
może mieć ogromne znaczenie. Przeważnie hasztag to jedno 
słowo poprzedzone już wcześniej wspomnianą kratką. Jeżeli 
słów jest więcej i automatycznie tworzy nam się z tego wyraże-
nie, możemy napisać je ciągiem np. #dziendobry lub dodając 
podkreślniki np. #dzien_dobry. Dozwolone jest używanie liczb, 
ale niedozwolone są znaki specjalne & czy $. Zastanówmy się 
zatem do jakiej grupy odbiorców chcemy trafić z danym ko-
mentarzem, zdjęciem czy publikacją i z tak obranym celem, 
stosujmy słowa kluczowe. Warto też pamiętać o zamieszczaniu 
hashtagów w różnych językach, wtedy będzie miał on już za-
sięg nie tylko lokalny, ale i globalny.

Dziś chyba już nikogo ani obecność hashtagów, ani ich po-
pularność nie dziwi. Tym bardziej w momentach, które są waż-
ne dla społeczeństwa. Hashtagi wykorzystywane są w każdej 

dziedzinie od mody poprzez politykę, aż do życia codzienne-
go i mają nam ułatwiać znalezienie powiązanych z nimi treści, 
zamieszczonych przez innych. Nie należy jednak przesadzać  
z hashtagami, bo co za dużo to niezdrowo i posty, w których 
jest ich zbyt dużo, są uznawane za spam. 

#HASHTAG A KORONAWIRUS
Wyglada na to, że #koronawirus (ang. #coronavirus), a tak-
że #covid19 (ostra choroba zakaźna układu oddechowe-
go wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2) zdomi-
nowały wszystkie słowa kluczowe ostatnich dni. Publikacje 
w internecie, zdjęcia i komentarze z tym hashtagiem idą już  
w miliony, a ich liczba stale się zwiększa. Zazwyczaj towarzyszą 
mu również inne hashtagi. 

Słowo kluczowe #zostanwdomu (ang. #stayathome) nie tyl-
ko namawia do pozostania w domach w ramach zachowania 
dobrego zdrowia, ale również jest używane przy wpisach poka-
zujących rzeczy, które wraz z rodziną czy w pojedynkę można 
robić podczas społecznej kwarantanny. W grę wchodzi wszel-
kiego rodzaju rękodzieło, gotowanie, ćwiczenie ciała, umysłu  
i wiele innych ciekawych zajęć. #zostanwdomu stał się dla wie-
lu prawdziwym wyzwaniem (ang. challenge) oraz wsparciem  
w tym trudnym czasie. Tak samo jak #badzodpowiedzialny su-
gerujący nam przemyśleć swoje zachowanie tak, aby nie nara-
żać własnego oraz cudzego zdrowia i życia. 

Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, 
a domowa #kwarantanna znaczy dla takich osób tyle, co nic. 
Z myślą o tych, którzy nie stosują się do przymusowego po-
zostania w domu wprowadzono zasadę #zerotolerancji, pod 
którą kryją się przede zdecydowane działania Policji. Nieodpo-
wiedzialni będą po prostu za swoje zachowanie słono płacić, 
nawet do 30 tysięcy złotych. 

PANDEMIA I INFODEMIA
Doskonale wiemy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu mię-
dzynarodowym w związku z rozprzestrzenianiem się koronawi-
rusa. Pandemia zalała cały świat. Ale zalało go również zjawisko 
zwane infodemią, czyli informacjami utrudniającymi odbiorcom 
odróżnienie, co jest faktem, a co mitem. Pod oficjalnymi hash-
tagami stosowanymi powszechnie, pod którymi zazwyczaj gru-
pują się ważne informacje i statystyki dotyczące koronawirusa, 
kryje się również wiele informacji, które niepotrzebnie wprowa-
dzają ludzi w błąd i zamiast pomagać, sieją panikę. Dlatego 
właśnie coraz częściej w przestrzeni internetowej pojawiają się 
hashtagi #fakenews i #stopfakenews, które mają zapobiegać 
wszelkim dezinformacjom.

Niestety najwidoczniej kwarantanna społeczna służy oszu-
stom, bo zaczęły pojawiać się coraz to nowsze formy popeł-
niania przestępstwa. Policja na wszystkie możliwe sposoby,  
w tym używając narzędzi internetowych, przestrzega przed 
oszustwami „na koronowirusa” i przestępcami, którzy wykorzy-

Tekst i grafika: 
Karina Pohoska

#hashtag w czasach epidemii
Ludzie stale wymyślają sposoby na ułatwienie sobie i innym komunikacji 
online. W tej kwestii niezaprzeczalnie idziemy z postępem. Trendem 
ostatnich lat w mediach społecznościowych jest #hashtag lub jeśli ktoś 
woli #hasztag. Co to jest? Gdzie i jak go wykorzystujemy? Jak bardzo 
przydaje się teraz, w czasie epidemii koronawirusa? Jakich haseł w dobie 
obecnego kryzysu najczęściej używamy? 
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stując strach z nim związany, wyłudzają pieniądze. 
W sieci pojawiają się cudowne środki, które rzekomo chro-

nią przed wirusem. Amulety, herbatki ziołowe, testy na obec-
ność koronowirusa w organizmie, to tylko niektóre z pomysłów, 
które trafiły w ostatnim czasie na rynek, nie tylko online. Z kolei 
użytkownicy sieci komórkowych otrzymują różne dziwne wia-
domości np. z prośbą o wnoszenie dodatkowej opłaty za de-
zynfekcję paczek od kurierów. Pomysłowość koronaoszustów, 
bo taki przydomek otrzymali, nie zna granic. Nie dajmy się im! 
Uważajmy, abyśmy ani my, ani nasi bliscy, nie stali się ich ofia-
rami.

#NIEKLAMRATOWNIKOM
Jak mawiają, potrzeba matką wynalazku, dlatego w ostatnich 
dniach można zauważyć coraz częściej pojawiające się hash-
tagi związane z nieokłamywaniem służb. Bardzo często ludzie 
zatajają wiele informacji, szkodząc tym samym nie tylko sobie, 
ale i innym. Stąd apel, aby podczas wzywania służb na inter-
wencję, nie utrudniać działań i nie zatajać nic o swoim stanie 
zdrowia czy o kontaktach z osobami potencjalnie zarażonymi 
śmiercionośnym koronawirusem. 

#NIESIEMYPOMOC
Ten hashtag jest jak wielki worek, w którym mieści się wie-
le innych hashtagów, a wszystkie odnoszą się do jednego  
– pomagania. Z powodu pandemii koronawirusa na świe-
cie, wiele osób znalazło się w takim punkcie, że bez pomocy  
innych nie dadzą sobie rady z różnych przyczyn.

Z potrzeby serca zrodziło się wiele akcji pomocowych ta-
kich jak #pomocdlaseniora #SeniorWdomu czy #wspierajse-
niora, gdyż to przede wszystkim osoby starsze znajdują się  
w grupie podwyższonego ryzyka i to zwłaszcza im należy po-
móc np. w zrozbieniu zakupów. Wielu seniorów, to niestety 
osoby samotne, dlatego tak bardzo ważne jest, aby zadbać  
o ich potrzeby w dobie kryzysu.

Wiele firm gastronomicznych, mimo tego, że z konieczności 
musiały na jakiś czas ograniczyć swoją działalność, jednoczą 
się i rozwożą po szpitalach jedzenie dla personelu medyczne-
go, który dzielnie dzień i noc walczy z koronawirusem. #szama-
dlamedyka to tylko jeden z licznych hashtagów, którymi ozna-
czane są posty ze zdjęciami i nagraniami, na których widać 
przekazywane posiłki. Czasami jedyne posiłki, które przemę-
czeni pracą medycy, mają szansę zjeść.

Gdy zostały podjęte decyzje o zamknięciu granic Polski zor-
ganizowano operację #LOTdoDomu umożliwiającą rodakom  
i uprawnionym do tego cudzoziemcom, szczęśliwe powro-
ty samolotami do kraju. Z tej operacji skorzystało już ponad  
41 tysięcy osób.

#SZYJEMYMASECZKI BO #KTONIENOSITENROZNOSI
Projekt, który dosłownie zawojował Polskę. Maseczki, których 
używają nie tylko medycy, ale i wszystkie służby oraz całe spo-
łeczeństwo rozeszły się niczym świeże bułeczki, więc gdy tylko 
został zarejestrowany ich deficyt na pomoc ruszył każdy kto ma 
możliwości do tworzenia tych, jakże niezbędnych akcesoriów. 
Dziś szyje już nie tylko krawcowa czy krawiec, ale dosłownie 
każdy kto ma dostęp do maszyny do szycia i potrzebnych ma-
teriałów. Wiele firm odzieżowych bez wahania ruszyło do szycia 
maseczek, które trafiły już do tych najbardziej potrzebujących. 
Nawet nasz Kapitan Wyderka przyłączył się do akcji! 

Hashtagi to dziś nie tylko powszechnie występujące zjawi-
sko w przypadku ważnych wydarzeń. Bez wątpienia w ostat-
nich dniach te najbardziej popularne hashtagi dotyczą przede 
wszystkim działań związanych z walką z koronawirusem.
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POMÓŻ SOBIE I NAM
Każdego dnia rośnie liczba osób objętych kwarantanną do-
mową. To Polacy, którzy wrócili z zagranicy, ale i osoby, które 
miały kontakt z ludźmi zarażonymi koronawirusem. Z kwaran-
tanną wiążą się pewne obowiązki. To m.in. zakaz opuszczania 
miejsca, w którym ją odbywamy. Wszystko po to, by zapewnić 
bezpieczeństwo nam wszystkim, zarówno osobom objętym 
kwarantanną, jak i ich bliskim, czy sąsiadom.

Aby to bezpieczeństwo było skutecznie zapewnione po-
licjanci sprawdzają miejsca pobytu osób przebywających  
w kwarantannie. Za złamanie kwarantanny może zostać nało-
żona grzywna do 30 tysięcy złotych. Ale nie chodzi o to, by ka-
rać. Chodzi o to, by kwarantanna i dotykające nas wszystkich 
restrykcje – wdrożone, by ograniczyć rozprzestrzenianie się 
koronawirusa – były skuteczne. Jednocześnie bardzo ważne 
jest wsparcie dla osób w kwarantannie. 

Dzięki aplikacji Kwarantanna domowa, możliwa będzie lep-
sza realizacja obu celów. Bezpieczeństwa i lepiej adresowane-
go wsparcia. Jak? Zaraz wyjaśnimy.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: wracamy z zagranicy i wjeż-
dżamy do Polski. Od razu, zgodnie z obowiązującymi obecnie 
przepisami, zostajemy objęci obowiązkową 14-dniową kwaran-
tanną domową. W praktyce wygląda to tak, że na granicy wypeł-

niamy tzw. kartę lokalizacyjną, w której wpisujemy swoje dane,  
w tym m.in. adres (pod którym przejdziemy kwarantannę) oraz 
nasz numer telefonu.

Najważniejsze, aby w trakcie kwarantanny stale przebywać 
we wskazanym miejscu. To kwestia nie tylko odpowiedzial-
ności, ale i solidarności. Wszystkim nam powinno zależeć na 
swoim i naszych bliskich zdrowiu.

CZY NA PEWNO…?
Jak już wspominaliśmy, w weryfikacji przestrzegania tych zasad 
pomagają funkcjonariusze policji. W czasie kwarantanny mogą 
nas odwiedzić w dowolnym momencie. Jeśli chcesz ułatwić im 
pracę, ściągnij naszą aplikację Kwarantanna domowa. – Naj-
lepiej zrobić to od razu po przybyciu na miejsce odbywania 
kwarantanny – radzi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Na-
sza aplikacja jest bezpłatna i bezpieczna. Stworzyliśmy ją we 
współpracy z ekspertami w tej dziedzinie. Można ją znaleźć  
w sklepach Google Play lub App Store – dodaje szef MC.  

Jeśli zainstalujesz naszą aplikację krótką chwilę po wypeł-
nieniu formularza lokalizacyjnego może się okazać, że Twoje 
dane nie dotarły jeszcze do naszego systemu. Warto wte-
dy poczekać 2-3 godziny i spróbować ponownie. Aplikację  
aktywujesz za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie 

Tekst: 
www.gov.pl

Grafika:
www.gov.pl/koronawirus

Bezpłatna aplikacja 
„Kwarantanna domowa”
Szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla osób objętych 
kwarantanną – to główny cel aplikacji Kwarantanna domowa. Wysłanie 
zdjęcia zamiast wizyty policjantów – tak, dzięki aplikacji, może wyglądać 
kwarantanna domowa. Aplikacja jest darmowa, bezpieczna i dostępna  
w sklepach Google Play i App Store. 

AKTUALNOŚCI
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zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wia-
domości SMS.

WAŻNE! Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby 
nieobjęte kwarantanną.  Jej system jest połączony z bazą nu-
merów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia 
kwarantanny.

Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniesz zadanie… Jakie? 
Zrobienie sobie zdjęcia. Będzie to tzw. zdjęcie referencyjne, 
która jeszcze nam się przyda. Za chwilę dowiesz się do czego.

SELFIE Z RĘKI
Aplikacja aktywowana. Co dalej? Każdego dnia kwarantanny 
do objętych nią osób - które zainstalowały i aktywowały naszą 
aplikację - będziemy SMSem wysyłali prośbę o wykonanie za-
dania. Bardzo prostego i zawsze takiego samego. Zrobienia 
selfie.

Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi po-
równywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta oso-
ba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym  
w formularzu lokalizacyjnym. Pomoże nam w tym zrobione przy 
aktywacji zdjęcie referencyjne. To do niego będą porównywane 
kolejne przesłane fotografie. – Dziennie trzeba będzie zrobić 
jedno lub kilka takich zdjęć. Prośby o ich wykonanie  będziemy 
wysyłać „z zaskoczenia”. Idea jest dokładnie taka sama jak przy 
niezapowiedzianych wizytach funkcjonariuszy policji – tłumaczy 
minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Dane osób „meldujących 
się” na kwarantannie są bezpieczne. Nie będą niepotrzebnie 
gromadzone, ani przechowywane – zapewnia szef MC.

Czas przeznaczony na wykonanie selfie to 20 minut od 
otrzymania SMSa. Po upływie tego czasu osoba objęta kwa-

rantanną dostanie wiadomość przypominającą. Jeżeli w wy-
znaczonym czasie nie wykonamy zdjęcia będzie to sygnał dla 
policji, że powinna sprawdzić, czy zasady kwarantanny nie są 
łamane.

Praktyczna rada: korzystając z aplikacji nie zapominajmy  
o tym, aby nasz telefon był naładowany, a dźwięki niewyciszo-
ne. Sprawdzajcie SMSy.

BĄDŹMY SOLIDARNI I ODPOWIEDZIALNI
Dzięki naszej aplikacji zyskujesz szybki dostęp do niezbędnych 
- pomocnych w czasie kwarantanny - informacji. Możesz też 
korzystać ze specjalnej infolinii.
Aplikacja daje też m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych 
ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytu-
acjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki 
aplikacji szybko można skontaktować się z pracownikiem so-
cjalnym.  

W najbliższych dniach do aplikacji będziemy dodawać kolej-
ne funkcjonalności. Chcemy bowiem, aby jak najwięcej osób 
objętych kwarantanną z niej korzystało. Dla swojego i naszego 
bezpieczeństwa.

Bądźmy odpowiedzialni. Warto sobie pomagać w tym trud-
nym dla wszystkich czasie.   

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby ko-
rzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla 
nich specjalną infolinię - 22 165 57 44.

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z Google Play lub 
App Store. Więcej informacji na www.gov.pl/kwarantannado-
mowa

Tekst i grafika: 
Komenda Główna Policji

Zamień swój dom 
w cybertwierdzę
Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP we współpracy z NASK 
(Naukową i Akademicką Siecią Komputerową) oraz Europolem przypominają  
o najważniejszych zasadach cyberbezpieczeństwa. #zostanwdomu to czas 
aktywnego korzystania z Internetu. Wiążą się z tym możliwości zdalnych 
zakupów czy kontaktu z bliskimi i znajomymi, ale to także przestrzeń 
aktywności oszustów. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.

Najważniejsza jest zasada ograniczonego zaufania. Tylko 
ostrożność i dokładne weryfikowanie tego, co się w Internecie 
czy skrzynce poczty elektronicznej znajdzie, pozwoli uniknąć 
przykrych konsekwencji.

CZUJNOŚĆ W CZASIE PANDEMII
•	 nie udostępniaj i nie powielaj wiadomości, które nie po-

chodzą z oficjalnych źródeł (gov.pl, policja.pl itp.). W ten 
sposób zatrzymasz rozprzestrzenianie się fake newsów,

•	 nie przekazuj spontanicznie darowizn na cele charyta-
tywne i apele o pomoc (np. na leczenie osoby zarażonej  
COVID-19), zawsze weryfikuj wiarygodność organizacji,

•	 nie odpowiadaj na podejrzane wiadomości (szczególnie 
oferty „cudownych” leków, szczepionek itp.),

•	 nie otwieraj linków i załączników od adresatów, których nie 
znasz lub budzą twoje wątpliwości (dotyczy to i skrzynki 
poczty elektronicznej i wiadomości SMS).

ZDALNE ZAKUPY
•	 kupuj tylko od sprawdzonych dostawców i weryfikuj ich 

wiarygodność,
•	 używaj kart płatniczych (pozwalają ograniczyć ew. straty, 

ponadto transakcje dokonywane kartami kredytowymi są 
ubezpieczone),

•	 nie daj się ponieść emocjom, jeśli jakaś oferta brzmi zbyt 
pięknie, to prawdopodobnie nie jest prawdziwa,

•	 regularnie sprawdzaj stan swojego konta, pozwoli ci to 
szybko wychwycić wszelkie nieprawidłowości i podejrzane 
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operacje (jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, niezwłocznie 
skontaktuj się ze swoim bankiem).

ZADBAJ O CYBERBEZPIECZEŃSTWO SWOICH DZIECI
•	 #zostanwdomu to czas, kiedy dzieci szczególnie dużo 

czasu spędzą przed komputerem, nadzoruj to, co robią  
i ograniczaj czas korzystania z Internetu,

•	 korzystaj z programów do kontroli rodzicielskiej,
•	 zmień hasło fabryczne routera,
•	 aktualizuj oprogramowanie systemowe i antywirusowe,
•	 rozmawiaj z dzieckiem o niebezpieczeństwach grożących 

w sieci.

Zgłaszaj naruszenia w sieci – cyberataki i wszelkie naruszenia  
w sieci zgłaszaj do CERT Polska – ochronisz siebie i innych 
przed cyberprzestępcami (link): Zgłoszenia do CSIRT NASK.

Sprawdzaj listę ostrzeżeń NASK przed niebezpiecznymi strona-
mi, które służą do wyłudzania danych i środków finansowych 
użytkowników internetu (link): Lista ostrzeżeń przed niebez-
piecznymi stronami.

Więcej informacji i przydatne linki na temat bezpieczeństwa  
w sieci znajdziesz na stronie Policja.pl w materiale (link):  
Żyj bezpiecznie.
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Zrozum swój lęk. Masz prawo się bać, 
sytuacja jest trudna i realna. Lęk doty-
czy większości z nas. Boimy się o siebie  
i swoją rodzinę. Pierwszy raz jesteśmy 
w takiej sytuacji, gdy nie znamy skali 
zagrożenia, nie wiemy co się może wy-
darzyć. Wobec tego jesteśmy bezsilni, 
zagubieni, niepewni jutra. Zatem lęk jest 
w tej sytuacji CAŁKOWICIE NORMAL-
NĄ REAKCJĄ. Nie pozwól żeby lęk Cię 
paraliżował, obezwładniał. Zaakceptuj  
i nazwij to, co czujesz- to pierwszy krok 
do przejęcia kontroli nad swoimi emocja-
mi. Podziel się swoimi obawami z innymi  
– wspólnie przeżywany lęk traci na mocy.

Obserwuj siebie. Długotrwały stres 
spowodowany zaistniałą sytuacją może 
powodować u Ciebie pojawienie się ob-
jawów somatycznych np. przyśpieszone 
bicie serca, drżenie rąk, uczucie dusz-
ności, bóle (głowy, brzucha), dolegliwo-
ści układu pokarmowego. Możesz mieć 
trudności z koncentracją, uwagą czy 
cierpieć na bezsenność. Wszystkie tego 
typu objawy mogą wpłynąć na obniże-
nie Twojej odporności. Zwróć uwagę na 
emocje takie jak: złość, gniew, rozdraż-
nienie - stosuj metody, które pozwolą 
Ci na rozładowanie napięcia emocjonal-
nego. Bądź uważny na swoje potrzeby 
- dbaj o sen, właściwe odżywianie, od-
poczynek, aktywność fizyczną. Sprawiaj 
sobie drobne przyjemności. To pozwoli 
ci zachować dobrą kondycję psychofi-
zyczną!

Zachowuj spokój. Nie martw się bez 
potrzeby. Pamiętaj, że nie wszystko mo-
żesz przewidzieć i nie nad wszystkim 
masz kontrolę. Jako policjant jesteś 
szczególnie narażony na zarażenie wiru-
sem, ale jeśli stosujesz się do wszystkich 
zasad higieny i zachowania bezpieczeń-
stwa minimalizujesz to ryzyko! Zasada 
ograniczonego zaufania w realizacji za-
dań np. przy podejmowaniu interwencji 

w tym okresie jest szczególnie ważna- 
Twoje bezpieczeństwo jest najważniej-
sze. Pamiętaj, że kiedy odczuwasz lęk 
masz zawężone postrzeganie zagro-
żenia, wtedy Twoje obawy mogą być 
przejaskrawione - szczególnie dotyczy to 
osób które borykają się z zaburzeniami 
emocjonalnymi.

Uzyskuj informacje o koronawirusie 
tylko z wiarygodnych źródeł. Pamiętaj, 
że informacje przekazywane np. poprzez 
media społecznościowe nie zawsze są 
sprawdzone i prawdziwe, mogą przyczy-
nić się do zwiększenia lęku i niepokoju!

Wyznacz czas na zamartwianie się  
i planuj każdy dzień - niech to będzie 15 
min dziennie, pozostały czas poświęć na 
pracę, bycie z rodziną, spacer z psem  
i własny odpoczynek.

Zadbaj o relacje z innymi. W tym trud-
nym okresie pamiętaj o kontaktach z in-
nymi. Co prawda nie jest wskazane spo-
tykanie się w większym gronie, jednak są 
inne sposoby utrzymywania relacji z bli-
skimi i przyjaciółmi. Możesz wykorzystać 
media społecznościowe, skype, telefon. 
A może spróbujesz, jak za dawnych cza-
sów napisać list? Pozwoli Ci to na zna-
lezienie wsparcia albo danie go innym, 
wygadanie się, dzielenie się pomysłami 
na spędzanie czasu, podtrzymanie do-
brego nastroju oraz nabranie dystansu 
do wydarzeń.

Zamień swój lęk na empatię - wiele 
osób jest zagubionych w sytuacji pan-
demii. Ty jako funkcjonariusz podczas 
wykonywania swoich zadań służbowych 
możesz pomóc innym, wykazując się 
postawą prospołeczną - wysłuchaj, trak-
tuj innych z szacunkiem, zrozumieniem 
i ciepłem. Otwórz się na innych ludzi, 
uruchom prospołeczne postawy w życiu 
codziennym - np. wyprowadź psa sąsia-
dowi, zrób zakupy, czy też porozmawiaj  
z nim przez telefon.

Doceń to co masz. Jest to dobry mo-
ment na zauważenie osób, rzeczy, dóbr, 
które posiadasz, a może do tej chwili nie 
dostrzegałeś tego. Inni robią dużo dla 
Ciebie, np. obiad, zajęcie się dziećmi. 
Docenianie się wzajemne wzmacnia wię-
zi rodzinne i relacje. Zwróć uwagę na to, 
co dotychczas udało Ci się zrealizować, 
a może jest to dobry moment na działa-
nie, aby zmienić swoją sytuację. Pomyśl, 
może to jest dobry czas, aby zacząć re-
alizować swoje marzenia!

Doceń siebie i wkład w swoją pracę. 
W sytuacji kontroli osób przebywających 
na kwarantannie możesz być odbierany 
jako osoba, która troszczy się o innych, 
dba o bezpieczeństwo i stoi na straży 
prawa. Zauważ, ile dobrego robisz dla 
innych. Wykonujesz zawód, który wiążę 
się z niesieniem pomocy. Twoja posta-
wa w sytuacji pandemii może pozytywnie 
wpłynąć na wizerunek zarówno Twój, jak 
i Policji.

Jeśli coś Cię niepokoi, masz wąt-
pliwości, pytania, chcesz porozmawiać 
– SKONTAKTUJ SIĘ Z PSYCHOLOGIEM  
– OPIEKUNEM TWOJEJ JEDNOSTKI/KO-
MÓRKI.
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Wydział Psychologów  

Komendy Stołecznej Policji
al. Solidarności 126,  
01-195 Warszawa

Sekretariat 
tel.: 47 72 32 441,  

47 72 38 811 
Telefon interwencyjny  

602 356 233 (całodobowo) 
– dla policjantów  

i pracowników Policji
psycholog@ksp.policja.gov.pl
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Tekst: 
Wydział Psychologów KSP

Przeżyjmy to razem 
– pandemia KORONAWIRUS. 
Wskazówki dla policjantów
Czas epidemii jest trudnym momentem dla wszystkich obywateli. To okres 
ograniczonej izolacji, zmiany codziennych nawyków, przystosowania się 
do nowych warunków, poczucia zagrożenia i lęku o siebie i bliskich. Służby 
pracujące na pierwszej linii, w tym nasi policjanci codziennie są narażeni na 
zagrożenia jakie niesie ze sobą pandemia koronawirusa co może wzmagać 
poczucie lęku i niepewności. Wydział Psychologów Komendy Stołecznej Policji 
podpowiada jak radzić sobie z emocjami w tym trudnym czasie.



Od 15 marca na Lotnisku Chopina w Warszawie realizowane 
jest policyjne zabezpieczenie przylotów kilkudziesięciu tysięcy 
obywateli Polski z różnych stron świata w ramach akcji „LOT do 
domu”. Do akcji przyłączyło się PKP Intercity, które w porozu-
mieniu z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT uruchomiło dodatko-
we pociągi ze stacji Lotnisko Chopina oraz firma Polonus, która 
zapewnia połączenia autokarowe dla przylatujących.

Codziennie na Lotnisko Chopina przylatuje kilkadziesiąt 
samolotów z naszymi rodakami. Policjanci z KPPL Warszawa 
Okęcie z pionu prewencji i kryminalnego zabezpieczają przyloty 
na płycie lotniska, udzielając wsparcia służbie medycznej, Stra-
ży Granicznej oraz Wojskom Obrony Terytorialnej. Lotniskowi 
stróże prawa wspólnie z funkcjonariuszami Oddziału Prewencji 
Policji zabezpieczają również drogi przejścia, przemieszczają-
cych się po lotnisku podróżnych udzielając im niezbędnych 
informacji o możliwościach dotarcia do środków transportu  
z Lotniska Chopina do planowanego miejsca kwarantanny.
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Tekst i foto: 
nadkom. Joanna Węgrzyniak

„Dziękujemy za Waszą pracę!”
Rysunek opatrzony słowami „Dziękujemy za Waszą pracę! zawieszony na 
drzwiach wejściowych komendy - takie właśnie miłe powitanie czekało na 
policjantów rozpoczynających służbę przy ulicy Umińskiego.  Funkcjonariusze 
każdego dnia dokładają wszelkich starań, by nieść pomoc mieszkańcom, 
dbać o ich spokój i bezpieczeństwo. Aktualnie, w tak trudnym dla wszystkich 
czasie, tego rodzaju gest w sposób szczególny jest dla nas wyjątkowo ważny, 
stanowi nie tylko największe podziękowanie, ale też jest motywacją do dalszej 
oddanej służby. Dziękujemy!

27 marca rano, policjanci wchodzący do budynku komendy 
przy ulicy Umińskiego, gdzie mieszczą się wydziały, patrolo-
wo-interwencyjny, prewencji oraz organizacji służby przywitani 
zostali napisem „Dziękujemy Wam za Waszą pracę!”. Zdanie to 
zostało zamieszczone na obrazku zawieszonym na drzwiach 
komendy.

Ten wyjątkowy gest niewątpliwie sprawił, że podejmującym 
służbę funkcjonariuszom nie zabraknie motywacji do wykony-
wania swoich obowiązków. Szczególne teraz, w tym jakże dla 
nas wszystkich trudnym czasie, takie podziękowania są nie-
zwykle cenne i miłe, stanowią dla nas wyraz największego sza-
cunku i docenienia naszej służby.

Policjanci każdego dnia, na każdej służbie dbają o bezpie-
czeństwo mieszkanców. Dziękujemy!

Policyjne zabezpieczenie
w ramach akcji „LOT do domu”
Policjanci z Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie oraz 
Oddziału Prewencji Policji codziennie biorą udział w zabezpieczeniu przylotów 
Polaków w ramach akcji „LOT do domu”.

Tekst i foto: 
sierż. sztab. Dariusz Świderski
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Tekst: i foto 
mł. insp. Andrzej Borowiak

Insp. Sławomir Piekut nowym 
zastępcą Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wręczył 
rozkaz personalny insp. Sławomirowi Piekutowi powierzający obowiązki 
na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Insp. Sławomir Piekut od 30 marca pełni obowiązki na stanowi-
sku Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu. Do tej pory był Komendantem Rejonowym Policji 
Warszawa I. Zastąpił on insp. Romana Kustera, który dwa tygo-
dnie temu objął obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Krakowie.

Insp. Sławomir Piekut służbę w Policji pełni od 28 lat. Od 
początku swojej kariery zawodowej był związany z pionem kry-
minalnym. Pracował na różnych stanowiskach wykonawczych  
i kierowniczych. Był twórcą i wieloletnim naczelnikiem pierw-
szego w kraju Wydziału do Walki z Przestępczością Samo-
chodową w Komendzie Stołecznej Policji. Kierował także 
Komendą Rejonową Policji Warszawa IV, a od kilku lat peł-
nił funkcję Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I. 

*Pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendan-
ta Rejonowego Policji Warszawa I powierzono dotychczaso-
wemu I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I  
mł. insp. Michałowi Pisarskiemu.

Tekst: i foto 
podkom. Kinga Czerwińska

Foto: 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Rzeczny jubileusz
W trudnym czasie nastał nam jubileusz – 100 lat Policji Rzecznej  
i działalności komisariatu nad Wisłą. 1 kwietnia 1920 roku Straż Rzeczna 
została przekształcona w Policję Rzeczną, która od tego momentu do 
dnia dzisiejszego pełni szczególną rolę w stołecznej Policji. Większość 
uroczystości i wydarzeń zostało odwołanych lub wstrzymanych, aby 
wszystkie siły poświęcić walce z epidemią. Kiedy świat wróci do swojego 
normalnego biegu, będziemy mogli świętować stulecie Komisariatu 
Rzecznego.

Bieg historii policji rzecznej nierozerwalnie łączy się z biegiem 
nurtu Wisły. To Ona jest dla tej formacji opiekuńczą matką, zrzę-
dliwą żoną i rozkapryszoną kochanką. Aby prześledzić dzieje 
stuletniej już specjalistycznej jednostki, trzeba zacząć u same-
go źródła i dać się ponieść nurtowi, by z jego biegiem odkry-
wać kolejne karty historii. Dumni z tego, co już za nami, staramy 
się podtrzymywać opinię o szczególnej jednostce walczącej  
z wodnym żywiołem. Bo ten bieg nie ma nadal swojego koń-
ca...

„W żmudnej pracy układania cegiełki po cegiełce wznosi się 
olbrzymi gmach Rzeczypospolitej. W zakresie organizacji Policji 
Państwowej uczyniono krok naprzód w skoordynowaniu policji 
wodnej. Ma ona niewątpliwie znaczenie pierwszorzędne, jeżeli 
się zważy, że rzeki, jeziora i morza staną się wkrótce głównemi 
arteriami życia kraju. Aby takiemi się stały należy je uregulować 
nie tylko pod względem technicznym, lecz i społecznym. To 
zadanie ma wypełniać policja wodna. Jak wiadomo ogniskuje 
się ona w specjalnej komendzie policji wodnej przy Komendzie 



Głównej P.P. Po ukonstytuowaniu  organizacji tej w Warszawie, 
poczęto promieniować na cały kraj, uzgadniając procedurę  
i atrybuty”. (Gazeta Policji Państwowej nr 24 z 1920 roku, s.11)

POCZĄTKI...
Bezpośrednio po I wojnie światowej na terenie Polski działało 
wiele organizacji służby bezpieczeństwa, a wśród nich Straż 
Rzeczna. Straż Rzeczna, licząca 30 funkcjonariuszy, była for-
macją zbrojną z obszarem działania ograniczonym wyłącznie 
do Wisły. Wraz z odzyskaniem niepodległości na odzyska-
nych terenach Rzeczypospolitej powstała z dniem 24 lipca 
1919 roku Policja Państwowa. Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych wydane na podstawie Ustawy z dnia 24 lip-
ca 1919 roku o Policji Państwowej powołało „dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego na drogach 
wodnych (...), specjalne oddziały Policji Państwowej, których 
działalność ogranicza się w zasadzie na koryto rzeki, pas na-
brzeżny, przystanie i porty”. Oddziały te podlegały okręgowym 
komendom Policji Państwowej.

Rozporządzeniem wykonawczym Ministra Spraw We-
wnętrznych, wydanym w porozumieniu z Ministrem Robót 
Publicznych z dnia 26 lutego 1920 roku przekształcono Straż 
Rzeczną, pełniącą służbę na Wiśle i podległą Ministrowi Ro-
bót Publicznych z dniem 1 kwietnia na policję państwową, 
pozostającą pod nadzorem Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Przy komendzie głównej ustanowiono Urząd Nadkomisarza In-
spekcyjnego Policji Państwowej, który miał uczestniczyć m.in. 
w komisjach kwalifikacyjnych i oraz współdziałać w obsadza-
niu komisariatów i posterunków rzecznych w porozumieniu  
z odnośnymi komendantami okręgowymi. Funkcjonariusze ko-
misariatów rzecznych rekrutowano spośród zgłaszających się 
kandydatów oraz funkcjonariuszy zlikwidowanej Straży Rzecz-
nej. Stworzono cztery okręgi (krakowski, kielecki, lubelski, war-
szawski), w obrębie których tworzono posterunki wodne.

Do szczególnych obowiązków funkcjonariuszy policji pań-
stwowej rzecznej należały m.in.: ochrona porządku i bezpie-
czeństwa publicznego w zakładach i urządzeniach portowych 
w porozumieniu z organami żeglugi oraz udzielanie pomocy 
organom żeglugowym, nadzór nad wykonywaniem przepisów  
o ochronie rybołówstwa, zapobieganie zanieczyszczeniu, za-
mulaniu oraz zatruwaniu drogi wodnej, służba ratownicza i czu-
wanie, by w miejscach uznanych za niebezpieczne lub zakaza-
ne, nie kąpano się lub nie pojono zwierząt.

Posterunek rzeczny w stolicy podlegający pod  okręg war-
szawski z polecania komendanta głównego P.P. został z dniem 
1 lutego 1921 roku włączony do komendy P.P. policji okręgu 
VI m.st. Warszawy. Terytorium tego komisariatu obejmowało 
rzekę Wisłę z jej pobrzeżami po prawej i lewej stronie w ob-
rębie tzw. Wielkiej Warszawy (od Modlina po Górę Kalwarię). 
Lokal komisariatu wodnego mieścił się przy ulicy Rybaki, funk-
cję kierownika powierzono tymczasowo aspirantowi Stefanowi 
Rajnhardtowi, a nadzór inspekcyjny komisarzowi Zygmuntowi 
Kudelskiemu.

(...) o dalszych losach Policji Rzecznej przeczytacie juz w krót-
ce.

*Niebawem zaprosimy do lektury wydania specjalnego Maga-
zynu Stołecznego Policji w całości poświęconemu jubileuszowi 
Komisariatu Rzecznego. Znajdziecie w nim wiele interesują-
cych ciekawostek z przeszłości, ale także plany na przyszłość. 
Dodatkowo dzięki umieszczonym zdjęciom będziecie mogli 
uzmysłowić sobie jakie zmiany dokonały się podczas stu lat 
działalności Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie.
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Pomysł na kampanię zrodził się wśród 
policjantów warszawskiej grupy SPEED 
działającej w wydziale ruchu drogowego. 
Mundurowi przeanalizowali dane staty-
styczne w zakresie bezpieczeństwa dro-
gowego i na ich podstawie sprecyzowali 
cele oraz określili grupę docelową. Choć 
liczba wypadków drogowych w 2019 
roku była niższa niż w 2018 roku o 173 
zdarzenia, to w prawie 93% sprawca-
mi byli kierujący pojazdami, wśród nich 
najliczniejszą grupę stanowili kierowcy 
w wieku 25–39 lat, którzy doprowadzili 
do 277 wypadków drogowych, nato-
miast jedną z ich głównych przyczyn była 
nadmierna prędkość. – Nadmierna pręd-
kość stanowi bezpośrednią przyczynę  
w 13% ogółu wypadków drogowych. 
Nie możemy jednak zapominać, że pręd-
kość – także w sposób pośredni – ma 
wpływ na skutki zdarzeń drogowych. By 
to zobrazować, posłużę się przykładem. 
Jeżeli dochodzi do wypadku drogowego 
z powodu nieprawidłowej zmiany pasa 
ruchu, a jego uczestnicy poruszali się  
z dozwoloną prędkością, to skutki ta-
kiego zdarzenia nie będą tak tragiczne, 
jak w sytuacji, kiedy przynajmniej jeden  
z nich jechałby lekceważąc dopuszczal-
ną prędkość. Takie zachowania kierow-
ców niepokoją nas i zarazem mobilizują 
do wytężonej pracy i podejmowania dzia-

łań prowadzących do dalszego zmniej-
szania liczby wypadków – mówi Naczel-
nik Wydziału Ruchu Drogowego mł. insp. 
Dariusz Ejsmont i dodaje: – policjanci 
podczas różnorodnych akcji i wydarzeń 
apelują do kierowców o rozsądek i zdję-
cie nogi z gazu, a także przypominają 
o konsekwencjach lekkomyślnych de-
cyzji, w tym o bólu i cierpieniu nie tylko 
uczestników zdarzenia, ale również ich 
najbliższych. Mimo licznych apeli, wielu 

kierowców nadal pozostaje obojętnych 
na komunikaty przypominające o niebez-
pieczeństwie, jakie niesie ze sobą prze-
kraczanie prędkości na drodze. Dlatego 
też postanowiliśmy połączyć siły i razem 
z policjantami z wydziału komunikacji 
społecznej kolejną kampanią przekony-
wać kierowców, że „szybko, to nie na 
drodze”. 

Policjanci z WKS KSP przejęli pieczę 
nad stroną medialną akcji. Prace rozpo-
częto od zachęcenia sportowców do 
współpracy. Na początku naczelnik wy-
działu i jednocześnie rzecznik prasowy 
komendanta stołecznego kontaktował 
się ze znanymi osobami świata sportu  
i przedstawiał im szczegóły przedsię-
wzięcia: – Z wielką przyjemnością od-
powiedziałam na zaproszenie Policji 
do udziału w tej kampanii. Wielokrotnie  
w wywiadach powtarzam, że droga to 
nie jest miejsce do samochodowych po-
pisów i wszystkich, którzy chcą pokazać 
swoje umiejętności zapraszam na tor. 
Bezpieczeństwo jest dla mnie szczegól-
nie istotne, a jako specjalistka od pośli-
zgów wiem, jak niewiele trzeba, aby sa-
mochód wpadł w poślizg, a jak trudno go 
potem z takiego niekontrolowanego po-
ślizgu wyprowadzić. Mam nadzieję, że ta 
kampania spowoduje, że kierowcy włą-
czą czujność na drodze i powstrzymają 

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
Marek Szałajski

Jak szybko, to nie na drodze
Co łączy znane osoby ze świata sportu ze stołeczną grupą SPEED? Czy 
prędkość ma znaczenie w życiu? Co myślą o niej sportowcy najszybsi  
w swojej profesji? Uważni obserwatorzy naszych profili  
społecznościowych już mieli okazję zobaczyć relacje z planu nowej 
kampanii stołecznej Policji, a Ty drogi czytelniku? 
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swoje zapędy do szybkiej jazdy – mówi 
Karolina Pilarczyk, królowa driftu, boha-
terka pierwszej odsłony kampanii.

Tego rodzaju przedsięwzięcia stano-
wią poważne wyzwanie. – Osoby, które 
zaprosiliśmy do współpracy są bardzo 
aktywne zawodowo, a ich kalendarz 
napięty. Musieliśmy popracować nad 
ustaleniem dogodnych dla obu stron ter-
minów, co na szczęście się udało i cze-
go efekty można zobaczyć odwiedzając 
naszą stronę internetową oraz zagląda-
jąc na policyjne profile społecznościowe 
– wymienia Naczelnik Wydziału Komu-
nikacji Społecznej nadkom. Sylwester 
Marczak. 

Do momentu zamknięcia numeru 
wyemitowano 3 spoty (lista jest otwarta, 
zależy od liczby osób chętnych do wzię-
cia w nich udziału), każdy z filmików łączy 
słowo prędkość oraz hasło przewod-
nie: Jak szybko, to nie na drodze, ale...  
Fraza ta przewija się w każdym z filmów,  
a uzupełniają ją mistrzowie sportu po-
przez dodanie słowa charakterystycz-
nego dla ich dyscypliny sportowej. I tak:  
Karolina Pilarczyk, królowa driftu i po-
dwójna mistrzyni Europy w zrywaniu 
przyczepności kół samochodu odwoła-
ła się do swojej profesji i dodała: – Jak 
szybko, to nie na drodze, ale… na torze. 
Z kolei mistrz olimpijski Robert Korze-
niowski uzupełnił zdanie o słowo bliskie 
jego sercu: –  Jak szybko, to nie na dro-
dze, ale… na bieżni. 

Także inny sportowiec biorący udział 
w spotach, zachęcał kierowców do 
nieprzekraczania dozwolonej prędko-
ści na drodze. – Do grona zawodników 

wspierających naszą kampanię dołączył 
także Wojciech Brzozowski, siedmiokrot-
ny mistrz świata w windsurfingu – mówi 
nadkom. Sylwester Marczak i podkreśla: 
– Kampania ma pokazać alternatywy dla 
tych, którzy lubią szybkość. Ma przypo-
mnieć, że na bicie rekordów prędkości 
nie ma miejsca na drodze, ale jest w wie-
lu innych przestrzeniach. Lekceważenie 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, 
jak pokazuje wiele historii, może skoń-
czyć się tragicznie. Dlatego nie warto 
ryzykować!

W każdym ze spotów nie mogło 
zabraknąć charakterystycznych przed-
miotów należących do sportowców. Na 
przykład: Karolina Pilarczyk wystąpiła na 
planie filmowym na tle swojego Chevro-
leta Camaro w kolorze fuksji, Robert Ko-
rzeniowski pokazał niezawodne buty, a 
Wojciech Brzozowski nad Jeziorem Ze-
grzyńskim zademonstrował swoje umie-
jętności na desce windsurfingowej. 

Prace nad stworzeniem filmów, które 
stanowią trzon kampanii, trwały kilka ty-
godni. Składały się na nie wspomniane 
rozmowy ze sławnymi mistrzami sportu 
oraz dni zdjęciowe, a następnie montaż. 
Scenarzystą, reżyserem oraz kierowni-
kiem planu był podkom. Rafał Retmaniak, 
który na co dzień pracuje w policyjnej 
komórce prasowej. Policjant ma bogate 
doświadczenie w produkcji filmów, spod 
jego ręki wyszło wiele ciekawych projek-
tów medialnych, m.in. przy użyciu tzw. 
drona. – Naszym podstawowym założe-
niem było stworzenie spotów, czyli krót-
kich filmów, trwających około 40 sekund  
i zawierających ten sam przekaz, w więk-

szości z nich wykorzystaliśmy prywatne 
filmy sportowców. Natomiast to, co je 
wyróżnia, to bohaterowie poszczegól-
nych odcinków. W rolach aktorów ob-
sadziliśmy zawodników najszybszych 
w swojej dziedzinie sportowej. Każdy  
z nich przekonuje odbiorcę, że na drodze 
nie ma miejsca na rozwijanie prędkości. 
Droga to nie tor wyścigowy czy bieżnia.
Warto o tym pamiętać, siadając za kie-
rownicą swojego auta. Mam nadzieję, 
że za sprawą naszych folowersów spot 
trafi do jak największej liczby kierowców 
i przekona ich do bezpiecznych zacho-
wań na drodze, do czego zachęcają ich 
również policjanci „drogówki”, w tym ze 
stołecznej grupy SPEED – mówi reżyser 
filmu Rafał Retmaniak. 

Stołeczna grupa SPEED została 
powoła decyzją Komendanta Stołecz-
nego Policji pod koniec październi-
ka 2018 roku. Do jej głównych zadań 
należy walka z „piratami” drogowymi,  
a także uniemożliwianie przeprowadze-
nia nielegalnych wyścigów oraz kontrola 
i legitymowanie grupujących się uczest-
ników. Ponadto policjanci sprawdzają 
kierujących pod kątem stanu trzeźwo-
ści, a także posiadanych uprawnień oraz 
kontrolują stan techniczny pojazdów. 
Od początku utworzenia grupy SPEED 
do końca lutego 2020 roku policjanci  
z skontrolowali 30.809 pojazdów, nało-
żyli 21.289 mandatów karnych, w tym za 
przekroczenie dopuszczalnej prędkości 
19.616, natomiast 4.464 prawa jazdy 
zatrzymali za przekroczenie dozwolonej 
prędkości powyżej 50 km/h w obszarze 
zabudowanym.
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BIEGANIE
11 lat temu, kiedy rzucił palenie, postanowił zmienić swój tryb 
życia. Zaczął biegać i postawił na zdrowe odżywianie. Początki 
były bardzo trudne. Pokonanie kilometrowego odcinka okazy-
wało się wyzwaniem, a zadyszka, jaka towarzyszyła podczas 
pierwszych biegów, czasami odbierała chęci na kontynuację 
wprowadzonej w życie zmiany. Nie poddawał się jednak i mimo 
wszystko kontynuował przemianę, która zaowocowała dzisiej-
szymi sportowymi sukcesami. Nie korzystał z porad trenera, 
dietetyków i specjalistów sportowych. Swoje początki opierał 
na systematyczności, ciężkiej pracy i stanowczości.  Czytał po-
radniki, wymieniał się obserwacjami z innymi biegającymi i tak 
zdobywał doświadczenie. Obecnie jest członkiem amatorskiej 
grupy biegowej „Zabiegany Wołomin”, chętnie służy pomocą, 
szczególnie początkującym biegaczom. Wspólnie z grupą tre-
nuje i startuje w zawodach zarówno indywidualnych, jak i dru-
żynowych. 

Na swoim koncie ma wiele startów biegowych na różnych 
dystansach i o różnorakiej skali trudności. Uprawia biegi krót-
ko- i długodystansowe, biegi crossowe oraz te, na których 
trzeba się wykazać niezwykłą wytrzymałością i siłą. Do najwięk-
szych osiągnięć z pewnością może zaliczyć bardzo trudny bieg 
podczas XI Półmaratonu Komandosa, który organizowany był 
w tym roku na poligonie Warszawskiej Akademii Technicznej. 
Podczas tych zawodów asp. Tomasz Wróbel zajął 1. miejsce 
w kategorii „Najszybszy Policjant”. – To prawdziwy zaszczyt  
i duma stanąć na podium, zwieńczenie ciężkiej pracy nad 
sobą, swoimi słabościami i wieloma wyrzeczeniami – mówi po-
licjant. Przypomnijmy, że do pokonania trasy zawodnicy mieli 
aż 21 km, w pełnym umundurowaniu, z dodatkowym obciąże-
niem w postaci plecaka o wadze co najmniej 10 kg, w terenie 
crossowym. 

Sportowy kalendarz policjanta wypełniony jest kolejnymi  
rywalizacjami, zawodami i wyścigami. Dla wielu biegaczy sezon 
rozpoczyna się od Półmaratonu Wiązowskiego, na który czekał 
z niecierpliwością. – W Wiązowanej często zaczyna się sezon 
biegaczy, a bieg jest sprawdzianem tego, jak przepracowało 
się okres jesienno-zimowych przygotowań. Z mojego startu 
jestem zadowolony. Poprawiłem swój obecny rekord na tym 
dystansie o ponad 2 minuty i czas, jaki uzyskałem, to 1:28:15, 
daje mi wiele satysfakcji, a także motywuje do dalszej pracy, 

mówi policjant.
Zima to budowanie siły biegowej, a przed nim jeszcze starty 

w biegach górskich w Falenicy i w Wesołej. Dalej maratony  
m.in. w Łodzi, w Dębnie, gdzie rozegrane zostaną Mistrzostwa 
Polski Policjantów, w końcu wymagające biegi w trudnym te-
renie jak Ultraroztocze na dystansie 90 km i w górach - Wiel-
ka Prehyba w Szczawnicy na trasie 43 km z przewyższeniem 
prawie 2000 metrów. Głównym startem w obecnym sezonie 
będzie Bieg 7. Dolin w Krynicy Górskiej o długości ponad 100 
km. – Założenia są takie, by tegoroczne starty mogły mnie lepiej 
przygotować do trudnych zawodów, jakie planuję, w kolejnym 
sezonie – dodaje asp. Tomasz Wróbel. Celem będzie ukoń-
czenie Wielkiego Szlema Komandosa, czyli: Ćwierćmaratonu 
Komandosa, Biegu o Nóż Komandosa, Półmaratonu i Mara-
tonu Komandosa oraz Setki Komandosa. Te biegi zaliczane są 
do biegów ekstremalnych i odbywają się w trudnym terenie 
w okresie jesienno-zimowym, który dla biegających często nie 
jest łatwy z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne i nieprze-
widywalną pogodę.

ROLKI, ŁYŻWY, ROWER
„Nie samym bieganiem podobno się żyje” można powiedzieć, 
patrząc na wachlarz zainteresowań sportowych mojego roz-
mówcy. Rolki, łyżwy i rower – szczególnie MTB, to kolejne za-

Tekst: 
Karina Pohoska

Foto:
z archiwum prywatnego 
asp. Tomasza Wróbla,
www.maratonczyk.pl

O pasji do sportu... 
i dlaczego warto
Związany z Policją od ponad 17 lat. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczął 
w żoliborskiej „patrolówce”. Obecnie jest dzielnicowym w KP Warszawa 
Żoliborz. Przygodę ze sportem rozpoczął w wojskowym klubie sportowym 
WKS KADRA Rembertów. Tam zaczął trenować strzelectwo sportowe. 
Zainteresowania strzelectwem z pewnością miały wpływ na wybór pracy 
w Policji. Mimo obowiązków znajduje czas na rozwój osobisty i pasje, 
doskonalenie swoich umiejętności sportowych, które bardzo przydatne 
są również w pracy zawodowej, gdzie trzeba zawsze być w formie. O tym 
co ważne jest w sporcie i jaki wpływ ma na nasze życie, o sukcesach 
i radzeniu sobie z własnymi słabościami oraz o tym, jak wygrać  
XI Półmaraton Komandosa opowiedział nam asp. Tomasz Wróbel.
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interesowania sportowe, jakimi zajmuje się w wolnych chwilach 
asp. Tomasz Wróbel. – Z pewnością dodatkowe aktywności 
jak rolki lub łyżwy urozmaicają żmudny i trudny trening biega-
cza, podnoszą formę sportową, którą ciężko wypracować do 
poziomu zdobywania wyróżnień na tym polu. Konkurencja nie-
zwykle szybko się rozwija i ciągle podnosi poprzeczkę, dlate-
go warto inwestować w inne dyscypliny, bo dają także dużo 
satysfakcji – wspomina. Podczas sezonu rolkowego wybiera 
trasy wzdłuż Wisły, a łyżwiarstwo szlifuje na sprawdzonym już 
torze na Stegnach. Tu podczas 31. Warszawskiego Triathlo-
nu Zimowego miał możliwość sprawdzenia swojej formy w tej 
konkurencji, co z pewnością wzbogaciło jego sportowe do-
świadczenie. 

Na rowerze przejeżdża około 5000 km rocznie. Czasami 
bierze udział w amatorskich zawodach MTB, ale wiele przyjem-
ności czerpie także z wypraw trekkingowych, bez konieczności 
ścigania się, bo sport traktuje, jak przyjaciela i jest dla niego 
sposobem na życie. Bardzo lubi trasy rowerowe prowadzone 
przez malownicze i ciekawe zakątki Polski, m.in. szlak rowero-
wy Green Velo. 

Do każdej wyprawy starannie się przygotowuje. Dba  
o dobór odpowiedniej odzieży i sprawność sprzętu, gdyż wie, 
że w czasie takiej podróży często zdany jest sam na siebie. 
Nie zawsze ma możliwość skorzystania z serwisu lub sklepu,  
w którym wymieni części, kupi dętkę czy łatki do wykonania 
drobnych usterek.

STRZELECTWO SPORTOWE
– Szybkość i opanowanie doskonalę w strzelectwie – opowia-
da. Te umiejętności są na wagę złota szczególnie w wieloboju. 
Przygodę z bronią rozpoczął kilkanaście lat temu od treningów 
w WKS KADRA Rembertów, gdzie szkolił się w sekcji karabi-
nowej. Po wstąpieniu do Policji kontynuował tę pasję i zamienił 
karabin na pistolet. Dzięki świetnym wynikom w strzelaniu za-
kwalifikował się do reprezentacji strzeleckiej KSP. – Tu poziom 
jest bardzo wysoki i żeby go utrzymać, nieustająco trzeba pod-
nosić swoje kwalifikacje. W takich konkurencjach mam duże 
szanse zajmować lepsze miejsca, bo pod kątem sportowym 
jestem wszechstronnym zawodnikiem – dodaje asp. Tomasz 
Wróbel.  Dzięki umiejętnościom strzeleckim w zeszłym roku za-
jął 2. miejsce w biathlonie policyjnym na Mistrzostwach Służb 
Mundurowych w Szczytnie.

MORSOWANIE 
– Kąpiele zimą? Jak najbardziej, szczególnie te w zimnej wo-
dzie, w lodzie i kiedy za oknem pada śnieg – przyznaje asp. 
Tomasz Wróbel. Jakie widzi zalety morsowania? – Z pewnością 
hartuje ciało, poprawia wydolność, krążenie i regenerację. Przy 
tak aktywnym trybie życia, jaki obecnie prowadzę, zwiększyła 
się odporność mojego organizmu i mogę być aktywny fizycznie 
cały rok.  Morsowanie uczy zdrowych nawyków: wykonywanie 
rozgrzewki, skupienia i planowania, które przydają się nie tyl-
ko podczas zawodów, ale w życiu codziennym. – Przy niskich 
temperaturach, kiedy wychodzę z lodowatej wody, reakcja  
organizmu jest mocno spowolniona. Zaplanowana logistyka 
daje mi szansę szybkiego wysuszenia i ubrania się, dzięki cze-
mu nie doprowadzam do wychłodzenia organizmu – dodaje. 

CO DAJE SPORT?
– To nie tylko dbanie o siebie, to także nauka dyscypliny, konse-
kwencji, wytrwałości i pokory. Uczy koncentracji i poszukiwania 
rozwiązań, kreatywności, odwagi, oceny ryzyka i podejmowa-
nia większych wyzwań. Wszystkie te doświadczenia staram się 
przenieść na życie prywatne i zawodowe. Sport pomaga też 

walczyć z własnymi słabościami, przezwyciężać sytuacje kry-
zysowe, które przychodzą i odchodzą. Problemy, z którymi się 
zmagamy, można przezwyciężyć, ale potrzebna jest wiara, że 
mimo przeciwności losu, czasami gorszej formy, dam radę. Na 
zawodach bardzo często doświadczam kryzysów fizycznych  
i mentalnych. Obserwuję też innych zawodników, których dopa-
da zwątpienie i niemoc. Dlatego ważne jest wspólne wspiera-
nie się i motywowanie. Doping zarówno ze strony zawodników, 
jak i kibiców przywraca siły. Można wówczas usłyszeć: dawaj, 
dawaj... jeszcze kilometr, truchtaj, nie maszeruj, jesteś super...”  
i wiele innych okrzyków, dzięki którym łatwiej jest ukończyć 
bieg. Podobnie, jak w życiu lub w pracy, kiedy jest ktoś, kto 
nas wspiera, radzenie sobie z własnymi słabościami, proble-
mami bywa łatwiejsze. Ważne, żeby się nie poddawać – mówi 
policjant. Podkreśla, że warto trenować w grupie, gdzie do-
świadczeni zawodnicy służą pomocą i dobrym słowem tym, 
którzy zaczynają swoją przygodę ze sportem lub kiedy dopada 
nas kryzys i pojawia się spadek motywacji. – Na pokonywa-
nie słabości mamy różne sposoby. Często podczas dystan-
sów ultra doświadczamy kryzysu psychicznego i fizycznego. 
Ważne jest, by myśleć pozytywnie, skupić się lub skierować 
myśli na inny tor. Każdy musi wypracować swoją metodę. 
Bywa, że drobiazg sprawi nam przyjemność i ciężka, wielo-
godzinna trasa nie będzie już tak straszna, jak wcześniej, np. 
wrócimy na punkt żywieniowy, który ustawiony jest na trasie 
zawodów. Kiedyś, biorąc udział w Ultramaratonie Powstańca, 
wróciłem po kawałek kuszącej szarlotki. To dało mi siłę, ener-
gię, której wówczas tak bardzo potrzebowałem, by ukończyć 
ten bieg. Do dzisiaj koledzy wypominają mi to „łakomstwo”  
– śmieje się policjant.

MARZENIA I PLANY
Dla asp. Tomasza Wróbla sukcesem i spełnieniem marzeń 
sportowych jest zawsze podium. – To potwierdzenie dosko-
nałego przygotowania wytrzymałości fizycznej i psychicznej, 
zwieńczenie ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń – dodaje. W naj-
bliższym czasie chciałby osiągnąć rekord życiowy w maratonie 
z czasem poniżej 3 godzin oraz wygrać wyścig MTB w swojej 
kategorii wiekowej podczas maratonu rowerowego w Szklar-
skiej Porębie. 

Przez sport nawiązuje się nowe, ciekawe znajomości, po-
znaje się ludzi, z którymi wspólnie spędza się czas i wymienia 
się doświadczeniami. Dlatego pasją do sportu stara się zara-
żać innych i często namawia do aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Ma nadzieję, że wiele osób ruszy się z kanapy i zrobi dla 
siebie coś więcej, niż przełączenie kolejnego kanału w telewizji.

Z ŻYCIA GARNIZONU
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Kiedy Mazowiecki Kurator Oświaty wraz z Komendantem Sto-
łecznym Policji i Komendantem Wojewódzkim Policji z sie-
dzibą w Radomiu ogłaszali konkurs pn. „Współczesne za-
grożenia”, sytuacja w kraju i na świecie była zupełnie inna niż 
obecnie. To był listopad ubiegłego roku, placówki oświatowe, 
punkty handlowe oraz usługowe funkcjonowały normalnie,  
a ludzie odwiedzali się wzajemnie. Jednak kilka miesięcy później,  
z powodu koronawirusa, zostaliśmy zmuszeni przeorganizować 
swoje życie i zgodnie z zaleceniami pozostać w domu, co nie 
znaczy, że zostaliśmy zwolnieni z obowiązków prywatnych czy 
też zawodowych. Dotyczy to także służb i instytucji publicznych,  
w tym komisji konkursu „Współczesne zagrożenia”. 

W momencie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, 
trwał kolejny etap konkursu, który zgodnie z regulaminem konty-
nuowano w świecie online. W jaki sposób? Jury wyłoniło 10 naj-
lepszych prac, które opublikowano na policyjnych profilach spo-
łecznościowych prowadzonych przez stołeczną komendę oraz 
komendę wojewódzką w Radomiu. Wszystko po to, by każdy  
z  followersów mógł zagłosować. Liczba lajków była niezwykle 
ważna, bowiem decydowała o przyznaniu „nagrody publiczności”. 

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikowa-
nia przyczyniło się do tego, że organizatorzy podjęli decyzję  
o kontynuowaniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców.  Niestety ze 
względów bezpieczeństwa nie odbyła się zaplanowana  na 31 
marca 2020 roku uroczysta gala połączona z ogłoszeniem wyni-
ków oraz wręczeniem nagród i dyplomów. Decyzja o jej przepro-
wadzeniu zostanie podjęta po odwołaniu stanu epidemii. Relację  
z tego wydarzenia zamieścimy na łamach „Stołecznego Magazynu 
Policyjnego”.

ZAŁOŻENIA KONKURSU
Ideą tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi młodzieży na 
problemy i zagrożenia stanowiące podłoże czynów karalnych 
z udziałem nieletnich. Uczniowie z mazowieckich szkół pod-
stawowych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz 
podopieczni placówek wychowania pozaszkolnego mogli, pod 
nadzorem nauczyciela lub pedagoga, stworzyć film fabular-
ny lub dokumentalny, reportaż czy też wideoklip.  Każda z prac 
musiała dotyczyć jednego z zaproponowanych bloków tema-
tycznych: agresji rówieśniczej, hejtu i nietolerancji, zagrożeń  

w ruchu drogowym, cyberzagrożeń. Podczas tworzenia autorskich 
projektów młodzież mogła korzystać z nowoczesnych technologii 
cyfrowych np. kamer video, telefonów komórkowych, ipada lub 
smartfona. Następnie prace konkursowe należało przesłać do ku-
ratorium do 20 lutego 2020 roku. 

KRYTERIA WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW
Podczas oceniania nadesłanych prac jury kierowało się nastę-
pującymi kryteriami: projekty musiały być zgodne z tematyką 
konkursu, ważna była również atrakcyjność ich form przeka-
zu oraz innowacyjność, pomysłowość i oryginalność. Każdy 
kto obejrzał opublikowane w sieci prace, zauważył, że młodzież 
wykonała je z dużym zaangażowaniem i w interesujący spo-
sób pokazała związki przyczynowo-skutkowe w sytuacji łama-
nia prawa oraz wyostrzyła pożądane zachowania z zakresu 
szybkiego reagowania. Ponadto uczniowie wykazali się wiedzą  
z dziedziny profilaktyki, zarówno w zakresie kształtowania pozytyw-
nych postaw społecznych i właściwych relacji w środowisku szkol-
nym, jaki i uświadamiania zagrożeń wynikających np. ze stosowa-
nia przemocy wobec innych osób. Konkurs ten pokazał również, 
jak dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się wizualne 
formy wyrazu artystycznego i jak twórczo, młodzi ludzie potrafią  

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
z prywatnego archiwum
Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej

Mazowiecka młodzież 
o współczesnych zagrożeniach
Niezwykle utalentowani, kreatywni, otwarci na nowe wyzwania  
i oryginalni w interpretacji rzeczywistości z zachowaniem estetycznych 
form przekazu – tymi słowami w skrócie można opisać uczestników 
konkursu pn. „Współczesne zagrożenia”. W przedsięwzięciu udział wzięli 
uczniowie z mazowieckich szkół. Ich zadaniem było przygotowanie 
filmu, reportażu lub wideoklipu promującego pozytywne postawy 
społeczne oraz formy spędzania czasu wolnego. Na wybraną pracę 
głos mogli oddać followersi odwiedzający policyjne profile stołecznej 
i radomskiej komendy. Najwięcej lajków zdobyli uczniowie z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. 
Natomiast jury przyznało dwie nagrody. Jedna z nich trafiła do młodzieży 
z Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, druga – do 
młodych artystów ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich 
Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie.

Z ŻYCIA GARNIZONU



Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, 
którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, em-
patyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej 
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu 
odbyło się już 12 edycji konkursu, podczas których wyłonio-
no 60 laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa na 
szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący 
zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

13. edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem 
Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręcze-
nia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody Święta 
Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji kon-
kursu „Policjant, który mi pomógł” trwa do 31 maja 2020 r. 
Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może 
dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Nato-
miast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład 
której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostat-
nich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji 
KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szcze-
gółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłosze-
niowych.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogo-
towie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”,  
02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebie-
skalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!
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z nich korzystać. To pokolenie młodych artystów dowiodło swojej 
oryginalności w spojrzeniu na otaczający świat i jego zagrożenia.

  
ZACIĘTA WALKA O „NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI”
W trakcie kolejnego etapu komisja konkursowa wyłoniła spośród 
140 nadesłanych prac 10 najlepszych, które opublikowano na 
portalach społecznościowych Komendy Stołecznej Policji i Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. W gronie tym 
znalazły się następujące placówki oświatowe: 
•	 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie
•	 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legiono-

wie
•	 Szkoła Podstawowa nr 205 w Warszawie
•	 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
•	 Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostchorzy
•	 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie 

Mazowieckim 
•	 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  

w Żurominie 
•	 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi 

Mazowieckiej

•	 Szkoła Podstawowa im. Józefa Jagielskiego w Międzyborowie
•	 Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte  

w Radomiu
Od dnia zamieszczenia autorskich projektów w sieci czyli od   
2 marca do 20 marca 2020 roku każdy z odwiedzających policyj-
ne profile mógł zagłosować na wybraną pracę. Informacja ta trafiła 
do prawie 55 tys. odbiorców na Facebooku. Na profilu stołecznej 
komendy odnotowano ponad 9 tys. aktywności pod postem doty-
czącym konkursu oraz ponad 3 500 reakcji na opublikowane filmy 
konkursowe w komentarzach, w tym niemal 3 000 lajków.

Najwięcej głosów (1754) uzyskali uczniowie z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej za pra-
cę pt. I hate „hejt” - nie oceniaj, reaguj! czym wywalczyli „nagrodę pu-
bliczności”.  Ponadto jury zdecydowało o przyznaniu nagród uczniom:  
z Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte za projekt Użyj 
rozumu oraz Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich 
Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie za Prozę życia. 

Zwycięskim drużynom oprócz nagród w postaci bonów zaku-
powych przyznano także pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim uczestnikom oraz wyróżnionym serdecznie gratu-
lujemy!

Tekst i grafika: 
Biuro Prewencji KGP

„Policjant, który mi pomógł”
Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji 13. 
edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego 
inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
"Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego.



 Z informacji epidemiologicznych jednoznacznie wynika, że jednym z podstawowych działań  
w zapobieganiu zakażeniu chorobotwórczym czynnikami jest zachowanie właściwej higieny, 

a w szczególności mycie rąk. W związku z powyższym przedstawiamy opracowaną przez  
Głównego Inspektora Sanitarnego instrukcję właściwego ich mycia.


