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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Pomagamy i chronimy od ponad 100 lat, pomagamy i chronimy, gdy życie toczy się normalnie, pomaga-
my i chronimy w czasie pandemii. Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla mieszkańców, a i dla policjantów 
były poważnym wyzwaniem. By chronić obywateli przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa policjanci 
prowadzili kontrole osób objętych kwarantanną. Wystawiane były dodatkowe patrole, wszystko z zacho-
waniem najwyższych środków ostrożności.
Ale funkcjonariusze działali także w inny sposób. Np. razem z sierż. Borsukiem odwiedzali najmłodszych 
przebywających na kwarantannie, bo przecież szybciej płynie czas, gdy się go umili. Dostarczali też 
gorące napoje dla pracowników i podopiecznych hospicjum prowadzonego przez Caritas. W zabawny 
sposób, recytujac wiersz Jana Brzechwy "Katar" przypominali o bezpiecznych zachowaniach w czasie 
epidemii. Wzajemne zrozumienie i działanie razem jest kluczem, szczególnie w czasie pandemii.
Także dla naszego redakcyjnego teamu to był wyjątkowy okres. W dużej części materiały do bieżące-
go numeru miesięcznika przygotowywano pracując zdalnie. A i tematykę czasopisma zdominowały tematy związane z obecną  
sytuacją. Zapraszam więc do lektury artykułów, które powstawały jak nigdy wcześniej.
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AKTUALNOŚCI

2 maja to dzień szczególny – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Święto to jest jednym z najmłodszych polskich świąt na-
rodowych. Ustanowiono je w 2004 roku na pamiątkę dwóch 
wydarzeń historycznych. Jednym z nich było zawieszenie   
2 maja 1945 roku flagi przez polskich żołnierzy w Berlinie na 
Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa. Drugie nawiązywało 
do czasów PRL-u, kiedy to ówczesne władze zniosły święto 
Konstytucji 3 Maja i nakazały zdejmować flagi tuż po 1 maja, by 
nie były eksponowane dwa dni później. 

Stołeczni policjanci postanowili uczcić Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz zachęcić rodaków do wywieszenia flag 
na zewnątrz i zjednoczenia się w tych wyjątkowych i zarazem 
trudnych dla nas wszystkich chwilach wywołanych epidemią. 
W tym celu powstał film przedstawiający skromną uroczystość 
wciągnięcia flagi na maszt, jaka odbyła się przed siedzibą Ko-
mendy Stołecznej Policji. W skład pocztu flagowego weszli po-
licjanci Kompanii Reprezentacyjnej Policji, na co dzień służący 
w 1 Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. 

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto (kadr z filmu): 
podkom. Rafał Retmaniak

Flaga biało-czerwona 
– duma Polaków
Barwy narodowe towarzyszą nam podczas każdych uroczystości 
państwowych, są również nieodzownym elementem wydarzeń sportowych 
czy też muzycznych. Barwy Polski budzą poczucie wspólnoty zarówno 
w chwilach radosnych, jak i smutnych. Wywieszając flagę narodową  
w widocznym miejscu, dajemy wyraz szacunku i patriotyzmu oraz pamięci 
o tych, którzy odeszli oddając krew za Ojczyznę. Z okazji Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej policjanci z Wydziału Komunikacji Społecznej 
KSP przygotowali krótki film, w którym nawiązali do tradycji uroczystego 
wciągnięcia flagi na maszt.
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– Życie toczy się, a jakże, ale w zupełnie innym rytmie – pisała 
polska noblistka Olga Tokarczuk w felietonie opublikowanym   
w „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Ostatnie miesiące to dla nas 
wszystkich bardzo trudny czas. Czas najwyższej  próby i pełnej 
mobilizacji w zmaganiu się z niewidzialnym przeciwnikiem - ko-
ronawirusem. Żyjemy i aby żyć dalej musimy drastycznie zmie-
nić nasze zachowanie, przyzwyczajenia, ale przede wszystkim 
myślenie. Do większej niż dotychczas roztropności i empatii 
powołany został każdy z nas. Choć na pierwszej linii frontu  
w tej trudnej walce stoją pracownicy służb medycznych, sa-
nitarnych, mundurowych oraz wielu innych profesji, to pamię-
tajmy, że w znacznym stopniu nasze życie, naszych bliskich, 
znajomych oraz przypadkowo spotkanych osób zależy właśnie 
od nas. Ograniczając kontakty zwiększamy szansę na zatrzy-
manie epidemii. Pomóżmy sobie i innym przetrwać ten niezwy-
kle trudny czas.

O wyjątkowym i jednocześnie wymagającym poświęcenia 
czasie mówił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ma-
riusz Kamiński w trakcie konferencji prasowej poświęconej no-
wym zasadom wprowadzonym w związku z epidemią korona-
wirusa: – Czas jest bardzo trudny, zagrożenia dla zdrowia i życia 
wszystkich obywateli ogromne. Musimy działać w maksymalnej 
dyscyplinie społecznej, okazywać sobie nawzajem solidarność, 
wykonywać polecenia funkcjonariuszy, którzy wiedzą, co robią  
i po co to robią. 

Mariusz Kamiński zaznaczył również, że ścieżka karania 
osób wyłamujących się z obywatelskiej solidarności, które na-
rażają nie tylko siebie, ale również innych będzie szybka. Będą 
one ponosiły konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych dzia-
łań.

Podczas tej samej konferencji prasowej Komendant 
Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zapewnił, że 
policjanci wciąż będą prowadzić działania prewencyjne  
i edukacyjne oraz zaapelował do obywateli, by wychodzili  
z domu tylko w uzasadnionych przypadkach: – musimy  wyjść 
do sklepu, do apteki, czasami na spacer, ale zastanówmy się 
trzy razy, zanim wyjdziemy, czy na pewno musimy, bo to nasze 
wyjście może spowodować, że ktoś straci życie lub zdrowie.

Zintensyfikowane działania służb mundurowych wynikają 
przede wszystkim z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 
obywatelom. – Przed nami egzamin z dojrzałości, to nasze za-
chowanie będzie świadczyć o odpowiedzialności za zdrowie  
i życie nasze oraz naszych bliskich. Zanim wyjdziemy z domu 
powinniśmy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pyta-
nie czy musimy, a nie czy możemy? A jeśli opuścimy miejsce 
zamieszkania, musimy liczyć się z kontrolą. W trakcie każdej 
interwencji policjanci zadają pytania i analizują dokładnie czy 
to, co robimy jest dozwolone. Także każda sytuacja, w której 
jest wystawiany mandat, podlega indywidualnej ocenie patrolu 
Policji. Należy to zaznaczyć, ponieważ to konkretni policjanci 
mają prawo decydować, czy dane zdarzenie kwalifikuje się do 

wystawienia mandatu. To, co jest teraz istotne, to maksymal-
ne ograniczenie wychodzenia z domu. Nie róbmy tego, czego 
nie musimy robić – przypomina rzecznik prasowy Komendanta 
Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak. 

Każdego dnia ok. 25 tys. policjantów wspieranych przez 
strażników miejskich oraz żołnierzy, w większości z Żandar-
merii Wojskowej, sprawdzało czy mieszkańcy stosują się do 
zasad kwarantanny oraz obostrzeń związanych z walką z koro-
nawirusem. Większość z nas stosuje się do zaleceń, niestety 
wciąż nie brakuje osób, które łamią wprowadzone ograniczenia  
i zakazy. Można wręcz mnożyć przykłady nieodpowiedzialnych 
zachowań, zwłaszcza w czasie zaostrzonych zasad bezpie-
czeństwa (np. młodzi ludzie spotykający się przy śmietnikach, 
wędkujący nad jeziorem lub spacerujący w nocy, kierowca 
autobusu przewożący 13 osób na 18 miejsc określonych  
w dowodzie rejestracyjnym, liczne naruszenia warunków kwa-
rantanny domowej przez osoby nią objęte). 

Bądźmy rozsądni oraz odpowiedzialni i przyłączmy się do 
akcji #zostanwdomu, to niezwykle istotne w walce z koronawiru-
sem, który jest niewidzialny i w niektórych przypadkach bezob-
jawowy. Pamiętajmy, że w sytuacji nieświadomego nosicielstwa 
zarażamy inne osoby, co może być szczególnie niebezpieczne, 
a wręcz zabójcze dla ludzi starszych oraz z obniżoną odpor-
nością. Swoim zachowaniem powinniśmy pomagać służbom,  
a nie stwarzać sytuacje zagrożenia i wzbudzać powody do 
karania. Ograniczmy swoją aktywność dla dobra swojego  
i innych. 

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
podkom. Piotr Świstak

Nic nam nie będzie, jeżeli…
W obecnych niełatwych czasach nie pytajmy siebie, co możemy, lecz co 
musimy. Wykażmy się dojrzałością i odpowiedzialnością. Przestrzegajmy 
zasad kwarantanny oraz obostrzeń wprowadzonych przez rząd w związku 
z walką z koronawirusem. Nowe zalecenia nie są przeciwko nam, ale dla 
nas. Każdy, kto je złamie, musi liczyć się z konsekwencjami. Pamiętajmy, 
pozostając w domu chronimy siebie i innych przed zarażeniem. 

AKTUALNOŚCI
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#zostanwdomu to czas aktywnego korzy-
stania z Internetu. Wiążą się z tym moż-
liwości zdalnych zakupów czy kontaktu  
z bliskimi i znajomymi, ale to także 
przestrzeń aktywności oszustów. War-
to zadbać o swoje bezpieczeństwo  
w sieci. Najważniejsza jest zasada ogra-
niczonego zaufania. Tylko ostrożność  
i dokładne weryfikowanie tego, co się  
w Internecie czy skrzynce poczty elektro-
nicznej znajdzie, pozwoli uniknąć przy-
krych konsekwencji. 

Już od momentu pojawienia się  
w Polsce pierwszych przypadków za-
każeń koronawirusem do policjantów 
docierały informacje o oszustwach, 
które można podzielić na trzy grupy: 

1. podrobione strony internetowe, 
platformy handlu elektronicznego, 
konta w mediach społecznościo-
wych, fałszywe wiadomości e-mail 
oferujące maski ochronne na twarz  
i maski chirurgiczne,

2. oszustwa telefoniczne,
3. schematy phishingowe.  

W pierwszym przypadku oszuści wy-
korzystują strach przed koronawirusem 
przy użyciu fikcyjnych stron interneto-
wych, platform e-commerce itp. Tworzą 
i zakładają fałszywe strony internetowe, 
platformy handlu elektronicznego, konta 
społecznościowe i e-maile, oferujące do 
sprzedaży i dystrybucji maski ochronne 
na twarz i maski chirurgiczne. Często 
używają nazw znanych firm, które zajmu-
ją się produkcją i dostawą masek, szcze-
gólnie tych z siedzibą w Europie. Zwy-
kle ofiary tych przestępstw proszone są  
o dokonanie płatności z góry za pomo-
cą przelewów bankowych, zazwyczaj na 
konta bankowe w krajach europejskich, 
takich jak Niemcy, Holandia, Hiszpania  
i Portugalia. Finalnie, maski nie są w ogó-

le dostarczane, podczas gdy oszuści 
pozostają poza zasięgiem, a ich witryny 
są nagle usuwane. 

Jeśli chodzi o oszustwa telefoniczne 
sprawcy kontaktują się z osobami star-
szymi przez telefon, udając krewnego 
(np. wnuka), który obecnie przebywa w 
szpitalu z powodu zakażenia COVID-19.  
W niektórych przypadkach ofiary otrzy-
mały drugie wezwanie od rzekomego 
lekarza w celu potwierdzenia leczenia. 
Następnie ofiary są informowane o ko-
nieczności niezwłocznego pokrycia 
kosztów leczenia poprzez zdeponowanie 
pieniędzy lub przekazanie gotówki lub in-
nych kosztowności „przedstawicielom 
szpitala”, którzy pojawią się pod adresem 
ofiary. Zdarza się też, że wykorzystani 
otrzymają telefon od rzekomych urzędni-
ków służby zdrowia z prośbą o podanie 
danych osobowych w celu przeprowa-
dzenia „śledzenia kontaktów”, co jest 
procesem identyfikacji i monitorowania 
osób, które miały bliski kontakt z zarażo-

nymi osobami po zaistnieniu jakiejkolwiek 
choroby. W przeciwieństwie do prawdzi-
wych urzędników ds. zdrowia, oszuści 
zwykle proszą ofiary o dane bankowe  
i dotyczące płatności w celu rzekomej 
weryfikacji. 

W ostatniej grupie poprzez phishing 
i wiadomości e-mail przestępcy rozpo-
wszechniają złośliwe linki i dokumenty, 
które zawierają informacje o tym, jak 
chronić się przed rozprzestrzenianiem 
COVID-19 oraz zalecenia dotyczące 
działania przeciwko pandemii. Aby otwo-
rzyć taką stronę, odbiorcy proszeni są 
o zalogowanie się przy użyciu swojego 
adresu e-mail i hasła. W ten sposób 
przestępcy mogą instalować złośliwe 
oprogramowanie na urządzeniu odbiorcy 
i kraść pieniądze lub poufne informacje. 
Takie listy i wiadomości e-mail sugerują, 
że zostały wysłane przez znane organi-
zacje, takie jak Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO).

Tekst: 
Edyta Adamus

Grafika:
zaufanatrzeciastrona.pl

Oszuści próbują zarobić 
na pandemii
Podczas, gdy jedni walczą o życie ludzi, inni wykorzystują czas epidemii, 
oszukując nieświadomych obywateli. Dla tych ostatnich liczą się tylko 
pieniądze i chęć wzbogacenia się kosztem innych. Dlatego wabią 
konsumentów wysokimi zyskami bez ryzyka, ofertami produktów lub 
usług, mających stanowić panaceum na koronawirusa. Próbują 
wykorzystać chęć pomocy innym, najczęściej wykorzystując do tego 
celu Internet. Dlatego Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP we  
współpracy z NASK (Naukową i Akademicką Siecią Komputerową) 
oraz Europolem przypominają o najważniejszych zasadach 
cyberbezpieczeństwa.

AKTUALNOŚCI



NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ!
W kraju pojawiła się jedna z metod oszu-
stwa, która polega na wysłaniu SMS-a  
z informacją, że w związku z ustawą dot. 
koronawirusa, nasze pieniądze mają zo-
stać przelane na konto rezerw krajowych 
NBP. Inna wiadomość głosi, że gotowe 
są już szczepionki, i żeby uniknąć kolejek 
- wystarczy przelać 70 zł. Takie informa-
cje są fałszywe i mogą doprowadzić do 
prawdziwej utraty pieniędzy. Nie dajmy 
się oszukać! Nie powielajmy fałszywych 
wiadomości!

Fałszywe informacje rozsyłane 
smsem bądź e-mailem nakłaniają klien-
tów do dokonywania transakcji finanso-
wych. Przestępcy są przy tym wyjątkowo 
perfidni i niestety wiarygodni. Podszywa-
ją się pod instytucje zaufania publiczne-
go, takie jak banki, urzędy państwowe, 
centralne oraz lokalne.

A w tym całym mechanizmie chodzi  
o jedno – wyciągnięcie danych. W prze-
syłanych wiadomościach zawarte są linki 
prowadzące do stron przestępców, któ-
rych jedynym zadaniem jest wyłudzanie lo-
ginów i haseł do bankowości internetowej,  
a także kodów autoryzacyjnych dają-
cych możliwość zatwierdzenia prze-
lewów na rachunek przestępców.  
W niektórych przypadkach linki mogą 
prowadzić do stron zawierających zło-
śliwy kod powodujący przejęcie urzą-
dzenia klienta, na którym otrzymał 
wiadomość. Ofiary ataków, które nie 
zachowają ostrożności, mogą stracić 
swoje oszczędności. Ponadto, nieświa-
domi konsumenci, ujawniając swoją 
tożsamość przestępcom, mogą dopro-
wadzić do wykorzystania jej do zawarcia  
w ich imieniu umów i w konsekwencji np. 
zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

SPRAWDZAJMY ŹRÓDŁA INFORMACJI
Jedynymi i prawdziwymi źródłami infor-
macji są komunikaty przekazywane przez 
służby lub/i zamieszczane na oficjalnych 
stronach internetowych. W związku z ko-
niecznością ograniczenia rozprzestrze-
niania się choroby zakaźnej COVID-19, 
wywoływanej przez koronawirusa, na 
bieżąco komunikaty przekazują również 
przedstawiciele najwyższych władz Pań-
stwa w mediach masowych. Sprawdzaj-
my w pasku przeglądarki, czy jej adres 
internetowy zgadza się z adresem stro-
ny Twojego banku. Jeśli adres jest inny 
niż zwykle, nie logujmy się na tej stronie  
- nie podawajmy tam swoich danych 
oraz poinformujmy o tym swój bank. 
Zawsze czytajmy bardzo uważnie treść 
każdego SMS-a z kodem autoryzacyj-
nym lub treść komunikatu autoryzacyj-
nego przesłanego za pośrednictwem 

bankowej aplikacji mobilnej. Jeśli bank to 
umożliwia zamieńmy SMS-y na autoryza-
cję za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą 
internetowego oszustwa, zgłoś to jak 
najszybciej do swojego banku, najbliż-
szej jednostce Policji, a następnie ze-
społowi reagowania na incydenty CERT.
PL (pod adresem https://incydent.cert.
pl/). Wskazane powyżej instytucje prze-
każą Ci informacje na temat kolejnych 
kroków/działań.

W tym szczególnym okresie najsku-
teczniejszą metodą kontaktu z bankiem 
może okazać się przesłanie wiadomo-
ści e-mail. Ze względu na obostrze-
nia epidemiologiczne, które dotyczą 
także banków i ich pracowników czas 
połączenia telefonicznego z konsul-
tantem może się wydłużyć. Staraj się 
zrozumieć tą sytuację. Twoje zgłosze-
nie mailowe będzie przeanalizowane  
i będą podjęte stosowne działania.

NIE UCHRONIĄ CIĘ PRZED ZACHOROWA-
NIEM!
W sieci pojawiły się oferty sprzeda-
ży środków, m.in. amuletów czy cu-
downych herbatek, które mają rzeko-
mo uchronić przed zachorowaniem 
na koronawirusa, czy też w przypad-
ku zarażenia spowodować cudowne 
ozdrowienie. Problem dotyczy nie tylko 
nieuczciwych sprzedawców, ale i pod-
szywania się pod służby sanitarne i Mi-
nisterstwo Zdrowia oraz inne instytucje  
i organizacje, które walczą z rozprze-
strzenianiem się i szerzeniem koronawi-
rusa. Odnotowano przypadki nieuczci-
wych ofert i rozpowszechniania, nie tylko 
w Internecie, nieprawdziwych informacji 
dotyczących właśnie ewentualnych me-
tod leczenia tego wirusa. Stąd apele, 
aby nie dać się zwieść, nie kupować 
cudownych środków mających nas rze-
komo uchronić przed zachorowaniem na 
koronawirusa czy nagle uzdrowić. Nie 
wpuszczajmy też takich osób do swoich 
domów i o każdym tego typu przypadku 
informujmy Policję.

Policjanci ostrzegają, aby w czasie pan-
demii zachować szczególną czujność. 
Apelują do użytkowników Internetu:

•	 nie udostępniaj i nie powielaj wiado-
mości, które nie pochodzą z oficjal-
nych źródeł (gov.pl, policja.pl itp.). 
W ten sposób zatrzymasz rozprze-
strzenianie się fake newsów,

•	 nie przekazuj spontanicznie daro-
wizn na cele charytatywne i apele  
o pomoc (np. na leczenie osoby za-
rażonej COVID-19), zawsze weryfi-

kuj wiarygodność organizacji,
•	 nie odpowiadaj na podejrzane wia-

domości (szczególnie oferty „cu-
downych” leków, szczepionek itp.),

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

•	 Ostrożność zalecają podczas zdal-
nych zakupów:

•	 kupuj tylko od sprawdzonych do-
stawców i weryfikuj ich wiarygod-
ność,

•	 używaj kart płatniczych (pozwala-
ją ograniczyć ew. straty, ponadto 
transakcje dokonywane kartami kre-
dytowymi są ubezpieczone),

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

•	 regularnie sprawdzaj stan swojego 
konta, pozwoli ci to szybko wychwy-
cić wszelkie nieprawidłowości i po-
dejrzane operacje (jeśli masz jakie-
kolwiek wątpliwości, niezwłocznie 
skontaktuj się ze swoim bankiem).

•	 Proszą, aby zadbać o cyberbezpie-
czeństwo swoich dzieci:

•	 #zostanwdomu to czas, kiedy dzie-
ci 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 systemo-

we i antywirusowe,
•	 rozmawiaj z dzieckiem o niebezpie-

czeństwach grożących w sieci.

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

Sprawdzaj listę ostrzeżeń NASK 
przed niebezpiecznymi stronami, które 
służą do wyłudzania danych i środków 
finansowych użytkowników internetu 
(link): Lista ostrzeżeń przed niebezpiecz-
nymi stronami.
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Tekst: 
Karina Pohoska

Grafika: 
kadr z filmu instruktażowego
przygotowanego przez KWP Gdańsk

APLIKACJA
Stało się, trafiasz na kwarantannę domową i co wtedy? Oka-
zuje się, że kolejny raz w codziennym funkcjonowaniu poma-
gają nam nowe technologie. W zależności od tego jaki system 
w telefonie posiadasz, Android czy iOS, wchodzisz na stronę 
App Store lub Google Play i jednym kliknięciem pobierasz apli-
kację na swoją komórkę. Następnie rejestrujesz się w aplikacji 
za pomocą swojego numeru telefonu. Autentyczność konta 
weryfikujesz poprzez wpisanie otrzymanego SMS-em kodu 
autoryzacyjnego. Otrzymanie takiego specjalnego SMS-a jest 
jednoznaczne z tym, że Twoje dane zostały zapisane w bazie 
osób pozostających na kwarantannie domowej. W dużej mie-
rze teraz to właśnie od Ciebie, użytkownika aplikacji, będzie 
zależało, jak szybko uda nam się uporać z pandemią. 

JAK DZIAŁA?
Zacznijmy od tego, że pobranie aplikacji nie jest już dobrowol-
ne, jak było na początku. Od 1 kwietnia to obowiązek oby-
watelski. Jej celem dalej jest wsparcie służb w monitoringu 
realizacji zaleceń, które muszą być spełnione przez osoby, 
mogące potencjalnie roznosić wirus SARS-CoV-2, wywołują-
cy chorobę COVID-19. Z jej użytkowania zwolnione są jedynie 
osoby z dysfunkcją wzroku oraz takie, które nie są abonentami 

żadnej sieci, bądź nie posiadają odpowiedniego urządzenia, 
umożliwiającego korzystanie z narzędzia, jakim jest aplikacja. 
Musi to być jednak zgłoszone do odpowiednich organów, a za 
złożenie fałszywego oświadczenia w tej sprawie, grozi odpo-
wiedzialność karna.

Podkreślmy fakt, że korzystanie z aplikacji nie zwalnia Cię 
z konieczności przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie 
nakładane są na osoby poddane kwarantannie lub nadzorowi 
epidemicznemu. Wymogi te regulują przepisy ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019, poz. 1239 z późn. 
zm.) nazywanej dalej Ustawą oraz aktów wykonawczych do 
tej ustawy, w tym stosowania się do poleceń służb ustawowo 
powołanych do niesienia pomocy.

Aplikacja nie jest tylko po to, aby zainstalować ją sobie  
w telefonie i tyle. Posiada ona cztery opcje, z których użyt-
kownicy mogą swobodnie skorzystać. Po pierwsze, są podda-
wani weryfikacji pod kątem zasad przestrzegania kwarantanny 
poprzez codzienne zadaniowanie. Po drugie mają możliwość 
wypełniania specjalnego formularza do MOPS z zapotrzebo-
waniem niezbędnym do funkcjonowania m.in. na artykuły spo-
żywcze czy pomoc psychologiczną. Po trzecie, dostęp do 
wszelkich komunikatów informacyjnych na temat koronawiru-

Aplikacja 
„Kwarantanna domowa”
Koronawirusem wciąż zarażają się kolejne osoby, a co za tym idzie, coraz 
więcej ludzi trafia na domową kwarantannę. Dlatego właśnie została 
uruchomiona specjalna aplikacja, która ułatwia dopilnowanie tych, którzy ze 
względu na zdrowie swoje i innych, muszą przymusowo pozostać w domach, 
co najmniej, przez 14 dni.
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Z uśmiechem na twarzy przetrwała domową kwarantannę 5-let-
nia Helenka, którą w tym trudnym czasie odwiedzała maskotka 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, sierż. 
Borsuk. Każdego dnia z utęsknieniem czekała na wizytę nieco-
dziennego gościa. I choć spotkania odbywały się na odległość, 
sprawiały 5-latce ogromną przyjemność. Odizolowana dziewczyn-
ka mogła przez okno swojego mieszkania porozmawiać z Borsu-
kiem. Te chwile każdego dnia umilały jej czas spędzany w domu.

Radości ze spotkań nie kryli rodzice Helenki. W rozmowie  
z policjantami podkreślali, że te kilka minut, które dziewczynka spę-
dzała w towarzystwie sierż. Borsuka były dla niej “kulminacyjnym 
punktem dnia”. 

Wyjątkowy patrol sprawił 5-latce wiele radości, dlatego poli-
cjanci postanowili kontynuować akcję i umilić ten czas także innym 
dzieciom, objętym domową kwarantanną. Zachęcają zatem, aby 
rodzice dzieci odizolowanych w związku z epidemią COVID-19  
i pragnących poznać sierżanta Borsuka, mailowo zgłaszali się do 
Wydziału Ruchu Drogowego KSP. Koniecznie trzeba podać dane 
swoje i dziecka, adres, pod którym odbywa się kwarantanna, 
numer telefonu oraz czas izolacji. Policjanci zapewniają, że sierż.  
Borsuk odwiedzi wszystkie dzieci.

Tekst: 
Edyta Adamus

Foto (kadr z filmu):
podkom. Rafał Retmaniak

Helenka poznała sierż. Borsuka 
podczas kwarantanny
Kwarantanna z sierżantem Borsukiem to pomysł, na jaki wpadli policjanci 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Policyjna 
maskotka odwiedza dzieci, które zostały odizolowane w swoich domach 
w związku z epidemią. Jedną z nich była 5-letnia Helenka, dla której 
spotkania z Borsukiem stały się “kulminacyjnym punktem dnia”.

sa. Po czwarte, usługę bezpośredniego kontaktu ze służba-
mi, które są odpowiedzialne za nadzór osób poddanych kwa-
rantannie domowej. Wszystko to jest całkowicie nieodpłatne, 
aczkolwiek operator sieci, z której korzysta użytkownik aplikacji, 
może naliczyć opłaty za transmisję danych, zgodną z obowią-
zującym cennikiem.

Zasady korzystania z aplikacji są proste – wystarczy, że 
zrobisz sobie „selfie” i wszyscy będą zadowoleni. Brzmi banal-
nie, ale o to właśnie chodzi. Trzeba pozostać w domu i robić 
sobie zdjęcie w zadeklarowanym miejscu, w którym odbywa 
się kwarantanna. Podczas realizacji takiego zadania, automa-
tycznie sprawdzana jest lokalizacja, w jakiej znajduje się na-
sze urządzenie. W tym przypadku długość ma znaczenie, bo 
o poprawności wykonania zadania decyduje jedynie 100 m. 
Właśnie w takim promieniu, od deklarowanego miejsca, może 
znajdować się osoba odbywająca kwarantannę domową. Za-
danie to należy wykonać w ciągu 20 minut od otrzymanego 
SMS-a. Taką wiadomość otrzymacie każdego dnia, po kilka 
razy, dlatego dobrze mieć pod ręką naładowany i niewyciszony 
telefon. Spodziewajcie się również wizyt policjantów, gdyż apka 
ich nie zastępuje, a jedynie wspomaga ich działania. 

Pamiętajcie też, że naruszenie zasad kwarantanny będzie 
jednoznaczne z powiadomieniem odpowiednich służb i nało-
żeniem kar finansowych. 

Nie dla każdego taka kwarantanna musi skończyć się 
szpitalem, bo nie u każdego wirus faktycznie się pojawi. Jeśli 
jednak wystąpią jakiekolwiek objawy zakażenia SARS-CoV-2, 

trzeba niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, korzysta-
jąc oczywiście z takiej opcji w ramach działania aplikacji.

APLIKACJA – INWIGILACJA? NIE!
Zazwyczaj konto użytkownika, założone dzięki temu narzędziu 
internetowemu, ważne będzie przez 14 dni liczonych od dnia 
pierwszej aktywacji. W wyjątkowych przypadkach jednak, ule-
ga on wcześniejszej dezaktywacji. 

Jeśli chodzi o Wasze dane, to nie są one przetwarzane  
w celach marketingowych. Są jedynie udostępniane służbom, 
w celu realizacji obowiązków ściśle związanych ze zwalczaniem 
zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem. 

TECHNOLOGIA NA POMOC SŁUŻBOM I NAM
Obecnie liczba osób objętych kwarantanną to 100 765,  
a 17 291 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym 
(stan na dzień 5 maja według Ministerstwa Zdrowia). Spraw-
dzenie czy każdy jej przestrzega nie jest niemożliwe, ale nie-
stety jest czasochłonne. Służby teraz szczególnie mają ręce 
pełne roboty, bo sytuacja, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy nie 
należy do czegoś, do czego przywykliśmy. Dlatego właśnie 
aplikacja „Kwarantanna domowa” jest bardzo pomocna w co-
dziennej, intensywnej ich pracy. Taki nadzór epidemiologiczny 
ułatwia codzienne zadania i jest bardzo ważny, aby wirus dalej 
się nie rozprzestrzeniał. To egzamin z odpowiedzialności dla 
nas wszystkich. Pierwszy raz możemy pomóc uratować świat 
pozostając w domu i przestrzegając zasad kwarantanny. 
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W polskiej tradycji głęboko zakorzenione jest rodzinne spędza-
nie świąt oraz wzajemne odwiedziny.  W tym roku z uwagi na 
wszechobecność koronawirusa (COVID-19) zostaliśmy zmusze-
ni do pozostania w domu i spędzenia tego wyjątkowego czasu 
samotnie bądź z domownikami. Każdy kto przyłączył się do akcji 
#zostanwdomu wykazał się dojrzałością i odpowiedzialnością za 
życie swoje i innych. 

Tuż przed świętami dużym echem w sieci odbiła się kolejna 
multimedialna akcja stołecznych policjantów. Funkcjonariusze  
w zabawny sposób zachęcali mieszkańców Warszawy, i nie tylko, 
do spędzenia świąt w domu oraz nie podejmowania aktywności 
fizycznych mimo sprzyjającej aury. Tym razem odwołali się do  
literatury, a konkretnie do jednego z wierszy Jana Brzechwy pt.  
„Katar”. Pomysłem „zaraziło się” wielu policjantów z różnych komórek 
stołecznej komendy. Aprobatę dla pomysłu wyraził także nadinsp. 
Paweł Dobrodziej, Komendant Stołeczny Policji, który włączył się  
w realizację projektu.

W trakcie 1 minuty i 41 sekund, bo tyle trwa spot, funkcjo-
nariusze z różnych komórek i jednostek organizacyjnych KSP, 
m.in.: wydziału wywiadowczo-patrolowego, wydziału ochro-
ny placówek dyplomatycznych, wydziału ruchu drogowego, 
wydziału komunikacji społecznej, centrum operacyjnego oraz 
bielańskiej komendy recytowali wersy utworu, kończąc każdy  
z nich obrazowym i zarazem zalecanym przez specjalistów kich-
nięciem w zgięcie łokcia. W ten zabawny sposób wyostrzyli zagro-
żenie, jakie niesie ze sobą koronawirus, który jest zdecydowanie 
groźniejszy niż katar opisany humorystycznie w wierszu. – Taki  
katar Jana Brzechwy jest śmieszny, koronawirus nie jest jednak już 
śmieszny. W najbliższe święta zostań w domu – zachęcał w filmie 
generał.  W tej krótkiej produkcji funkcjonariusze zachęcali także 
do stosowania środków zabezpieczających, takich jak: płyn do 
dezynfekcji, rękawiczki czy maseczki. 

To niecodzienne zadanie sprawiło wszystkim uczestnikom 
wiele radości, humorystyczny charakter wiersza towarzyszył po-
licjantom również za kulisami. Podczas tworzenia spotu nie za-
brakło także satysfakcji z tworzenia czegoś wyjątkowego oraz nie-
pewności, bowiem aktor nigdy nie wie, jaki będzie efekt końcowy. 
Dopiero montaż daje pełny obraz przekazu. Doskonale w tej roli 
spełnił się podkom. Rafał Retmaniak z Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej KSP, który nie tylko w kreatywny sposób połączył muzy-
kę z obrazem, ale również zarządzał planem. Owoce współpracy 
można zobaczyć odwiedzając nasze profile społecznościowe. 

Spot „Nie bądź jak Katarzyna” spotkał się z pozytywnym 
przyjęciem wśród internautów, ponad 320 000 wyświetleń na  
Facebooku oraz ponad 10 000 na YouTube, i wiele udostęp-
nień – powyżej 2 tys. Dane te świadczą o popularności, jednakże  
w policyjnej pracy ważna jest przede wszystkim profilaktyka, 
dlatego zachęcamy każdego, by przed wyjściem z domu od-
powiedział sobie na pytanie „czy muszę?”, a nie „czy mogę?”  
– #zostanwdomu.

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto (kadr z filmu):
podkom. Rafał Retmaniak

„Nie bądź jak Katarzyna”
Dzieciństwo zapewne byłoby uboższe, gdyby nie wiersze Jana Brzechwy. 
Słynne rymowanki wciąż zachwycają i bawią kolejne pokolenia. 
Humorystyczny tekst postanowili wykorzystać stołeczni policjanci. 
W jaki sposób? Otóż stworzyli spot, w którym wyrecytowali „Katar” 
Jana Brzechwy. W ten zabawny sposób zachęcali mieszkańców do 
odpowiedzialnych i dojrzałych zachowań, w tym używania płynu 
do dezynfekcji rąk, maseczek, rękawiczek oraz przede wszystkim  
do pozostania w domu podczas Świąt Wielkanocnych.
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TYLKO MASECZKA?
Otóż nie. Do zasłonięcia możemy używać jej alternatyw, czyli 
wszelkich szalików, przyłbic, chust i innych tego typu akceso-
riów. Najważniejsze jest, by usta i nos były zakryte, a czego 
użyjemy w tym celu, to już nasz wybór. W artykule jednak będę 
używać określenia maseczki.  Można spróbować zrobić ją sa-
memu w domu. W ostatnim czasie na ten temat powstało wiele 
tutoriali. Jak widać, tworzenie maseczki może być ciekawym  
i kreatywnym sposobem na spędzenie czasu w domu. Pewnie 
nie jeden odkryje w sobie umiejętności krawieckie. 

NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE MASECZKI
Wiele osób nie jest nawet świadomych, że niewłaściwie noszą 
maseczki. Najważniejszy błąd popełniany przez użytkowników, 
to zbyt częste ich dotykanie czy uchylanie. Często widzi się 
też ludzi z nosem lub ustami na wierzchu. To nie sprzyja bez-
pieczeństwu, powoduje, że maseczka zamiast chronić, może 
zadziałać odwrotnie. Dlatego oprócz unikania dużych skupisk 
ludzkich, unikajmy również dotykania maseczki, chyba, że jest 
to konieczne. Aby właściwie ją użytkować, najpierw dokładnie 
umyj ręce. Załóż ją tak, aby nie pozostały w niej żadne szcze-
liny. W trakcie użytkowania uważaj, żeby jej nie dotykać. Jeżeli 
jest wielokrotnego użytku, nie zapomnij o odkażeniu. 

POZA DOMEM
Jeśli mieszkamy w bloku, przestrzeń publiczna zaczyna się już 

na klatce schodowej, dlatego maseczkę powinno się zakładać 
tuż przed wyjściem z domu. Wraz ze stopniowym znoszeniem 
ograniczeń pojawiła się możliwość swobodnego przemiesz-
czania się w celach rekreacyjnych. Oznacza to, że można iść 
do parku, na rower, hulajnogę itd., ale nie bez zakrycia ust  
i nosa. Wyjątkiem jest las, gdzie nakaz nie obowiązuje, gdyż 
jego powierzchnia jest na tyle duża, że ryzyko złapania wirusa 
jest znikome. Złagodzenie tego obostrzenia weszło w życie 20 
kwietnia.

W AUCIE I W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Gdy podróżujemy samochodem samodzielnie, nie ma nakazu 
noszenia maseczki. Nie stanowimy wówczas dla nikogo zagro-
żenia, ani nikt dla nas tym zagrożeniem nie jest. Tak samo, gdy 
podróżujemy z pasażerem bądź pasażerami, z którymi dzielimy 
gospodarstwo domowe.

Co innego w przypadku podróży z osobami nie mieszkają-
cymi z nami bądź podczas jazdy publiczną komunikacją zbio-
rową. Zakrywanie nosa i ust, a także zachowanie odpowied-
nich odległości od siebie jest wtedy obowiązkowe. 

NA ZAKUPACH
Wybierając się do sklepu musimy pamiętać nie tylko o zakry-
ciu ust i nosa, ale również o rękawiczkach ochronnych. Choć  
w związku z wprowadzonym obostrzeniami liczba osób w pla-
cówkach handlowych zmniejszyła się, wciąż trzeba zachować 

Tekst: 
Karina Pohoska

Foto:
archiwum WKS KSP

Kto nie nosi, ten roznosi
W związku z epidemią koronawirusa w Polsce 16 kwietnia wszedł w życie 
nowy nakaz mówiący o tym, że obywatele mają obowiązek zakrywania 
ust i nosa w przestrzeni publicznej. Niezastosowanie się do tego zapisu 
nie tylko naraża na konsekwencje prawne, ale przede wszystkim stwarza 
zagrożenie dla zdrowia i życia.



w tych miejscach szczególna ostrożność. Od 20 kwietnia po-
woli i systematycznie wracamy do normalności, i tak na począ-
tek zwiększenie liczby kupujących w sklepach, ale maseczki  
i rękawiczki wciąż są obowiązkowe.

ZAMASKOWANI „NIEBIESCY”
Jak to mawiają – przykład idzie z góry, dlatego Policja też trzyma 
się zasad i nosi maseczki. Na ulicach spotyka się „zamaskowa-
ne” patrole, które nie tylko mają za zadanie świecić przykładem, 
ale przy okazji samemu nie dać się koronawirusowi.

Policjanci włączyli się również w akcję rozdawania mase-
czek, instruując, jak poprawnie ich używać. Trafiają one przede 
wszystkim do osób, które z uwagi na trudną sytuację życiową 
nie są w stanie same zatroszczyć się o elementy ochrony tego 
typu. Policjanci rozdawali je m.in. przy jadłodajni Braci Mniej-
szych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej czy w powia-
tach, np. w miejscowości Mrozy czy Kałuszyn.

KTO NIE MUSI NOSIĆ MASECZKI?
W wydanym rozporządzeniu czytamy, że z obowiązku noszenia 
maseczek będą zwolnione:

•	 dzieci do ukończenia 4. roku życia;
•	 osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu 

stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełno-
sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo 
głębokim lub niesamodzielności;

•	 osoby wykonujące czynności zawodowe, zarobkowe lub 
służbowe w budynkach, zakładach, obiektach i placów-
kach handlowych oraz na targowiskach, o ile nie obsługują 
bezpośrednio klientów lub interesantów;

•	 kierowcy środków publicznego transportu, o ile są oddzie-
leni od innych osób tak, że nie mają z nimi styczności;

•	 duchowni w trakcie sprawowania czynności i obrzędów 
religijnych;

•	 żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz funk-
cjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby 

Wywiadu Wojskowego wykonujący zadania służbowe  
i stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do wy-
konywanych czynności.

Miejsca, gdzie koniecznie trzeba zakrywać nos i usta to:

•	 obiekty handlowe, targowiska itp.;
•	 zakłady pracy;
•	 budynki użyteczności publicznej (urzędy, banki, sądy, 

dworce);
•	 obiekty opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i socjalnej;
•	 gastronomia i inne usługi tego typu;
•	 placówki oświatowe i wychowawcze;
•	 kościoły i inne obiekty kultu religijnego;
•	 tereny nieruchomości wspólnych, czyli np. na klatki scho-

dowe i windy;
•	 drogi, place, parki i inne tereny zielone tego typu;
•	 transport publiczny;
•	 samochód, chyba, że podróżujemy sami lub tylko z dziec-

kiem do lat 4.
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WAŻNE!
Wszelkie służby, m.in. policjanci, strażnicy graniczni 
a nawet kasjerzy w banku czy sprzedawcy w skle-
pie, mogą zażądać od nas odkrycia twarzy w celu 
identyfikacji. Mamy wówczas obowiązek uczynić to 
na ich prośbę.



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.  
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zniosło m.in. 
ograniczenie indywidualnie uprawianej rekreacji.  Dotyczy ono 
nie tylko osób biegających, jeżdżących na rowerze czy po pro-
stu spacerujących, ale również miłośników wszelkich form spę-
dzania czasu nad wodą od wędkarzy po żeglarzy i motorowod-
niaków. Tęsknota za tą wodną dawką adrenaliny nie powinna 
jednak przysłonić ściśle obowiązujących zasad bezpieczeń-
stwa w dobie pandemii koronawirusa. Jeżeli aktywność nad 
czy na wodzie jest dla nas niezbędnym elementem podtrzymu-
jącym naszą sprawność, także psychiczną na dobrym pozio-
mie, powinniśmy z rozwagą podejść do tego tematu. Dotyczy 
to zarówno nas samych, jak i sprzętu, który będziemy używać.
Jeżeli mamy podejrzenie (lub po prostu dmuchamy na zim-

ne), że indywidualny sprzęt asekuracyjny czy ratunkowy został 
narażony na działanie wirusa, należy wyczyścić go zgodnie  
z zaleceniami producenta, a następnie zostawić do wyschnię-
cia w ciepłym otoczeniu przez co najmniej 72 godziny przed 
jego ponownym użyciem. Pamiętajmy jednak, że nie można 
przeprowadzić ani zagwarantować 100% dezynfekcji. Głów-
nym celem naszych działań jest minimalizacja ryzyka.

Ta pandemia jest nowym wyzwaniem i więcej przed nami 
niewiadomych niż pewności. Nie wiemy m.in. jak poszczegól-
ne materiały i koronawirus reagują na pranie. Według eksper-
tów wirus ten utrzymuje się do 3 dni w ubraniu lub na nim, a na 
powierzchniach porowatych, syntetycznych czy plastykowych 
nawet dłużej. Takie elementy należy spryskać/nawilżyć 60-90% 
roztworem alkoholu (pamiętać jednak trzeba, że środki dezyn-
fekcyjne na bazie wybielacza mogą być szkodliwe dla niektó-
rych materiałów). 

Sprzęt gotowy, ale to dopiero początek naszej drogi nad 
wodę. Sytuacja epidemiczna zmusza wszystkich do żeglugi po 
nieznanych wodach, w tym nas żeglarzy i motorowodniaków. 
Wiele osób zastanawia się, czy mogą pływać łódką, z kim mogą 
pływać łodzią i dokąd mogą się udać po opuszczeniu portu. 
Niestety, nie ma prostej odpowiedzi, ponieważ wiele portów 
i stanic jest jeszcze nieczynnych z uwagi na konieczność za-
chowania dystansu społecznego. Dlatego należy pamiętać, że 
dotychczasowe miejsca zrzucania łodzi czy cumowania mogą 
być wciąż dla nas niedostępne.

Jeśli pokonaliśmy te trudności, dalej należy postępować 
zgodnie z wytycznymi krajowymi zdrowia publicznego poprzez:

•	 ograniczenie osób na pokładzie łodzi do członków, z któ-
rymi zamieszkujemy. Bez gości, bez przyjaciół, bez dziad-
ków, którzy nie mieszkają razem z nami. Nie pływajmy łód-
ką, jeśli ktoś w domu jest chory;

•	 zachowajmy bezpieczną odległość co najmniej 2 m od in-
nych ludzi w miejscu cumowania czy stanicy wodnej;

•	 używajmy maseczek i jednorazowych rękawiczek w por-
tach czy na stacjach paliwowych. Dezynfekujmy ręce po 
dotknięciu czegoś, co ktoś inny mógł dotknąć;

•	 nie zbliżajmy się do innych żeglarzy. Z domu udajemy się 
bezpośrednio do łodzi i z powrotem, aby nie mieć niepo-
trzebnego kontaktu z innymi;

•	 nie zapominamy o osobistym sprzęcie ratunkowym oraz 
wyposażeniu bezpieczeństwa łodzi.  Kamizelkę ratunko-
wą nosimy zawsze na wodzie i podczas manewrowania  
w porcie na pomostach. Nigdy nie wiadomo, kiedy dojdzie 
do wypadku, a kamizelka utrzyma nas na powierzchni, do-
póki nie nadejdą służby poszukiwawcze i ratownicze;

•	 zaplanujmy naszą wodniacką wycieczkę informując o jej 
przebiegu wszystkich członków załogi. Weźmy jedzenie, 
wodę i inne rzeczy, których możemy potrzebować, ponie-
waż restauracje i sklepy w okolicy mogą być zamknięte; 

•	 upewnijmy się, że nasze urządzenia komunikacyjne są 
sprawne i zabezpieczone przed wilgocią;

•	 spożywanie alkoholu w trakcie rejsu jest zabronione!  
Alkohol nie „odstraszy” wirusa, a może stać się przyczyną 
tragedii.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możemy odpowie-
dzialnie cieszyć się żeglugą, wodą, słońcem i świeżym po-
wietrzem w trakcie panującej epidemii. Pamiętajmy jednak, że 
pandemia to czas niepewny i sytuacja zmienia się z dnia na 
dzień. 
Życzymy zdrowia i stopy wody pod kilem!

Więcej na ten temat na stronach internetowych:
•	 https://safeboat ingcampaign.com/news/t ips-for-

navigating-social-distancing-restrictions-while-boating/ 
•	 www.lifejacketassociation.org
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Tekst: i foto 
podkom. Kinga Czerwińska

Po nieznanych wodach
Ten sezon letni z pewnością będzie inny pod wieloma względami także 
dla żeglarzy i motorowodniaków. Wielu z nich z radością czeka na ciepłe, 
letnie miesiące, by znaleźć na wodzie wytchnienie od codzienności. By 
jednak nie narażać się na ryzyko, m.in. zarażenia koronawirusem, warto 
zastosować się do rad policjantów wodnych. Brak ostrożności stwarza 
zagrożenie nie tylko dla danej osoby, ale i innych w najbliższym otoczeniu. 



W tym wyjątkowym czasie wielu ludzi 
oraz wiele firm, organizacji i instytucji 
przyłączyło się do akcji pomagania służ-
bom medycznym, osobom samotnym  
a także starszym. Formy pomocy były 
różnorodne: jedni finansowali zakup 
sprzętu oraz środków medycznych nie-
zbędnych w walce z koronawirusem, inni 
szyli maseczki ochronne, kolejni robili za-
kupy sąsiadom lub przygotowywali posił-
ki dla potrzebujących.  

Solidarność ta sprawiła, że powstał 
swego rodzaju łańcuszek wsparcia,  
a w akcje pomocy angażowało się co-
raz więcej osób. Wystarczył zaledwie 
impuls, by wspólne działanie na rzecz 
innych nabrało rozpędu. Tak też było w 
przypadku policjantów z pruszkowskiej 
komendy. – Na jednym z profili spo-
łecznościowych przeczytałam prośbę 
o pomoc. Chodziło o przekazanie pro-
duktów spożywczych, takich jak: mięso, 
nabiał i warzywa, niezbędnych do przy-
gotowania posiłków. To była chwila, kie-
dy w głowie pojawiła się myśl: przecież 
w pracy można zorganizować zbiórkę 
żywności i przekazać ją pracownikom 
restauracji – wspomina st. sierż. Kata-
rzyna Tomaszewska dzielnicowa rejo-
nu 3 w Komendzie Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. Jako policjantka pierwsze-
go kontaktu rozpoczęła służbę 2,5 roku 
temu. Wcześniej ponad 2 lata pracowała  
w wydziale patrolowym pruszkowskiej 
komendy. Przez cały czas miała kontakt  
z ludźmi, którym pomagała, gdy tylko 
tego potrzebowali. Tak też jest i dziś. 

Dzięki policjantce w jednostce zor-
ganizowano zbiórkę żywności, w któ-
rą zaangażowało się wielu policjantów  
i pracowników komendy. W ciągu dwóch 
godzin zebrano znaczną ilość produktów, 
z których jedna z restauracji w Pruszko-
wie przygotowywała dziennie około 60 
posiłków. W ich dostarczaniu pomogli 
miejscowi taksówkarze. Ciepłe potra-
wy wydano najbardziej potrzebującym 
tj. osobom bezdomnym oraz starszym, 
które najczęściej nie mają rodziny i w sa-
motności zmagają się z codziennością,  
a także pracownikom służb medycz-

nych, którzy nieustannie walczą z koro-
nawirusem (COVID-19) i nie mają czasu 
na odpoczynek, nie wspominając o przy-
gotowaniu posiłków. 

Kilka dni później akcja miała następ-
ną odsłonę. Do restauracji dowiezione 
zostały kolejne produkty przekazane 
przez nieobecnych w dniu zbiórki poli-
cjantów i pracowników komendy oraz 
komisariatu w Piastowie. W zorgani-
zowaniu przedsięwzięcia pomagali st. 
sierż. Katarzynie Tomaszewskiej koledzy 
z rejonu. Funkcjonariuszom zależało na 
tym, aby artykuły spożywcze były świe-
że, dlatego też wyznaczyli dzień, w który 
przyjmowali produkty. O terminie zosta-
li poinformowani wszyscy mundurowi  
i pracownicy jednostki. 

Form pomocy świadczonej przez 

policjantów jest wiele, do nich nale-
ży także rozeznanie w rejonie. Bo kto, 
jak nie dzielnicowy dobrze zna potrze-
by i problemy mieszkańców. Wiedza, 
którą posiadają policjanci pierwszego 
kontaktu jest niezwykle cenna dla pla-
cówek opiekuńczych oraz przedsię-
biorców, którzy podobnie jak restau-
rator w Pruszkowie chcą pomagać.  
– Jest wiele osób, które wstydzą się 
prosić o wsparcie. Jeżeli pomoc wy-
kracza poza nasze kompetencje, to in-
formację przekazujemy do odpowied-
nich instytucji, bądź przedsiębiorców   
– mówi st. sierż. Katarzyna Tomaszew-
ska.

Pruszkowski łańcuszek pomocy to 
dowód na istnienie nie tylko solidarno-
ści, ale również ogromnej woli pomaga-
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Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
mł. asp. Rafał Rutkowski,
podkom. Karolina Kańka

Chronimy i pomagamy
W czasie epidemii wywołanej koronawirusem stołeczni policjanci mają 
wiele nowych zadań, mimo to nadal każdego dnia z narażeniem życia dbają 
o bezpieczeństwo mieszkańców garnizonu, zwalczają przestępczość, 
prowadzą działania profilaktyczne oraz pomagają. Oferowane przez nich 
wsparcie ma różne formy, szeroki zasięg działania i jeden cel – dotrzeć  
z pomocą do tych, którzy najbardziej jej potrzebują. 
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SŁUŻBA DLA NIEGO NIE JEDNO MA IMIĘ
Starszy sierżant Paweł Kordalewski wstępując w szeregi Policji 
w 2013 roku rozważał pójście  w ślady przodków, którzy przez 
pokolenia byli związani zarówno z ochotniczą, jak i zawodową 
strażą pożarną. Od dziecka wspierany przez rodziców realizo-
wał swoje zainteresowania wstępując do młodzieżowej drużyny 
pożarniczej w rodzinnym mieście - Mińsku Mazowieckim. 

Los jednak zdecydował, że został policjantem. Aktual-
nie pełni służbę na stanowisku asystenta w Wydziale ds.  

Wykroczeń, Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej 
Policji w Mińsku Mazowieckim. W swojej służbie między inny-
mi podejmuje działania zapobiegające demoralizacji młodzieży 
oraz zajmuję się profilaktyką. Jak sam mówi, im dłużej pracuje  
z młodzieżą, tym bardziej rozumie, jak jego służba jest ważna 
i potrzebna. 

W dobie powszechnego dostępu do Internetu uważa, że 
młodzież jest bardziej narażona na zagrożenia w sieci niż ota-
czającym ich środowisku. Działalność profilaktyczną realizuje 

Tekst: 
mł. asp. Rafał Rutkowski

Strażak, ratownik, ale przede 
wszystkim policjant
Na co dzień pomaga młodzieży zagrożonej demoralizacją, zajmuje się 
profilaktyką, a po służbie zmienia mundur i niesie pomoc jako strażak 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Wybrał drogę policjanta jednak nie przestał 
realizować swojej pasji. Dzięki jego zaangażowaniu i charyzmie OSP 
w Zamieniu została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego stając się istotnym wsparciem dla lokalnej jednostki 
Państwowej Staży Pożarnej. Pomaganie innym ma zapisane w genach.

nia i siły działania. To także świadectwo, 
że nie wiele potrzeba, by czynić dobro. 
Takich łańcuszków z dnia na dzień przy-
bywa, jednym z nich jest godny naśla-
dowania gest właścicielki kawiarenki przy 
Starym Mieście w Warszawie. Kobieta 
postanowiła podzielić się tym co ma. 
Przygotowała pyszną kawę i herbatę 
dla pracowników i podopiecznych ho-

spicjum prowadzonego przez Caritas.  
W realizacji tego szczytnego celu po-
mogli stołeczni policjanci, którzy oprócz 
patrolowania ulic oraz kontroli osób ob-
jętych kwarantanną domową dostarczyli 
gorące napoje do ośrodka. 

Owoce jakie niesie ze sobą pomoc, 
zwłaszcza ta udzielana w trudnym cza-
sie, kiedy działania skoncentrowane są 

na walce z koronawirusem (COVID-19), 
wynikają z reakcji wielu osób, zarów-
no pomysłodawców, jak i organizato-
rów oraz darczyńców. Prezentem są 
nie tylko rzeczy materialne niezbędne  
w codziennej egzystencji, ale przede 
wszystkim drugi człowiek, jego ofiarność  
i odwaga. Gesty te, choć drobne, dają wiele,  
w tym nadzieję, że wszystko się ułoży. 



zarówno jako policjant uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą 
przedstawiając pracę policjanta oraz jako strażak. Postanowił 
organizować spotkania dla młodzieży, między innymi z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Oprócz tego, że jest policjantem 
i strażakiem ochotnikiem, jest również ratownikiem kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy. Jak twierdzi, spełnia się w swojej pracy 
wiedząc, że przekazuje młodzieży wiedzę, która może urato-
wać czyjeś życie. 

WŁAŚCIWY CZŁOWIEK NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU
Gdy Paweł odwiedzał swoją obecną żonę w jej rodzinnej miej-
scowości Zamienie, straż praktycznie nie funkcjonowała a plac, 
na którym znajdowała się remiza porastała wysoka trawa. Już 
wtedy postanowił, że reaktywuje tę jednostkę i dołoży wszel-
kich starań, aby OSP Zamienie stało się w pełni funkcjonal-
ną jednostką strażacką gotową nieść pomoc o każdej porze 
i w każdych warunkach. Dzięki jego uporowi i zaangażowaniu 
jednostka z roku na rok się rozwijała, stając się coraz nowo-
cześniejszą i sprawniejszą. W 2016 roku nasz bohater został 
członkiem zarządu, a w 2018 roku naczelnikiem, co stanowiło 
dla niego nie lada wyróżnienie. 

Środowisko strażaków ochotników zgodnie przyznaje, że 
to właściwy człowiek na właściwym miejscu, który nikomu nie 
odmówi pomocy. Żmudna praca opłaciła się. Jednostka, któ-
ra w latach 2010-2012 sporadycznie wyjeżdżała do zdarzeń,  
w 2019 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego stając się istotnym wsparciem dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowiec-
kim. 

BEZ WAHANIA WEJDZIE W OGIEŃ
Nie da się ukryć, jak ciężko jest pogodzić służbę policjanta, 
strażaka oraz rolę męża i ojca. Jak opowiada Paweł, w Straży 
jest odpowiedzialny za ludzi, sprzęt, z tym wiąże się bardzo 
dużo pracy. Nigdy nie wiadomo, kiedy zawyje syrena, kiedy 
będzie musiał zostawić bliskich i wyjechać do gaszenia poża-
ru czy wypadku, bo przecież strażacy nie tylko gaszą pożary. 
Na akcji ratunkowej musi być czujny, pamiętać przede wszyst-
kim o bezpieczeństwie swoich ludzi i uczestników zdarzenia.  

Koledzy Pawła ze straży przyznają, że niejednokrotnie sam bie-
rze na siebie ciężar niebezpiecznych zadań, pierwszy wchodzi  
w ogień. 

Wiedza i doświadczenie zdobyte jako policjant i strażak 
pomagają. W trakcie jednej z interwencji policyjnych, na którą 
został skierowany, jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej, 
ocalił życie dwóm osobom wyprowadzając je z płonącego 
budynku. Dzięki znajomości przepisów prawnych oraz algo-
rytmów postępowania wie doskonale, jakie czynności należy 
podjąć na miejscu wypadku, zabezpieczając je do czasu przy-
jazdu Policji.

Systemy alarmowania w chwili zdalnego załączenia syre-
ny alarmują strażaków za pośrednictwem telefonów komórko-
wych. Wyjazdy często zdarzają się w nocy. Żona Pawła jest 
bardzo wyrozumiała, wie, jak wiele dla niego znaczy bycie stra-
żakiem, dlatego też wspiera go w jego pasji, zaś dla syna, za-
fascynowanego służbą strażacką jest największym bohaterem.  

POMAGA POTRZEBUJĄCYM 
Niezależnie, jakiego koloru mundur zakłada, nigdy nie wie, jakie 
nowe wyzwania go czekają. Aktualnie jako policjant, poza swo-
imi stałymi obowiązkami w trakcie służby, dokonuje kontroli ad-
resów osób objętych kwarantanną. Państwowa Straż Pożarna 
w Mińsku Mazowieckim wyznaczyła jednostkę OSP Zamienie 
do dostarczania żywności osobom przebywającym na kwaran-
tannach. Tak więc Paweł zmieniając mundur poza wyjazdami 
do zgłoszeń pomaga osobom potrzebującym pomocy w tych 
trudnych czasach. 

WSPÓŁTWORZY NOWY WIZERUNEK OSP
– Cieszę się, że OSP stawia się na profesjonalizm, każdy stra-
żak musi dziś przejść specjalne kursy, szkolenia, badania le-
karskie – mówi Paweł. - Wiele jednostek jest coraz lepiej wy-
posażonych, coraz więcej w nich strażaków ochotników, którzy 
prężnie działają w swoich małych ojczyznach – dodaje. Choć 
został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa, jest niezwykle skromnym człowiekiem. Jesteśmy dumni 
mając takiego kolegę w swoich szeregach.
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Tekst: 
Karina Pohoska

Foto:
z archiwum prywatnego 
sierż. sztab. Barbary Niemczak,
podkom. Piotra Świstaka,
sierz. sztab. Moniki Nawrat

Jak policyjni biegacze radzą  
sobie w czasie pandemii?
Wszystkim nam koronawirus wywrócił życie do góry nogami. Niektóre 
rzeczy, które braliśmy za pewnik, z dnia na dzień stały się nieosiągalne. 
Społeczna kwarantanna każdego dnia bardziej zaczyna dawać się we 
znaki. Coraz więcej ludzi ma po prostu dość siedzenia w domu. A co mają 
powiedzieć sportowcy, dla których sport to była codzienność? Zapytałam 
o to trójkę naszych fantastycznych, policyjnych biegaczy.

SIERŻ. SZTAB. BARBARA NIEMCZAK
Treningi sierż. sztab. Barbary Niemczak 
z KRP Warszawa II w dużym stopniu 
zostały ograniczone. Swoją domową  
siłownię wyposażyła w gumy do 
ćwiczeń, ketle oraz różne ciężarki.  
W ruch poszła karimata i treningi onli-
ne. Zrezygnowała z korzystania z windy,  
a wchodzenie po schodach na 6 piętro 
do mieszkania, potraktowała jako jedną 
z form treningowych, co w przyszłości 
na pewno pomoże jej w zdobywaniu 
szczytów podczas swoich górskich wy-
zwań biegowych. – Nie zrezygnowałam 
z biegania całkowicie. Teraz robię to po 
prostu w godzinach, kiedy liczba osób 
jest znacznie mniejsza i raczej w miej-
scach rzadko uczęszczanych. Biegam 
po lasach, parkach, łąkach. Poza tym 
dużo spaceruję. Moja trasa do pracy to 
3 kilometry, więc po prostu idę, z zacho-
waniem odpowiednich odległości, kiedy 
ktoś mnie mija – opowiada.

Wprowadzenie obostrzeń, to był 
duży cios dla każdego, kto jest zaanga-
żowany w aktywność fizyczną. – W tre-
ningach głównie chodzi o ich systema-
tyczności, bo tylko wtedy dają rezultaty. 
Ja osobiście wyszłam z założenia, że 
jednak zdrowie i bezpieczeństwo moje 
i innych jest ważniejsze. Na początku 
zrezygnowałam z biegania, żeby stoso-
wać się do obostrzeń i spełniać normy 
izolacji. Dlatego właśnie moje mieszkanie 
stało się moją małą siłownią, a schody 
w bloku policzyłam, co do jednego. Był 
to też czas, kiedy nadrabiałam zaległo-
ści czytając np. książki – mówi – oraz 
zrobiłam porządki w szafach – dodaje  
z uśmiechem.

Przyznaje szczerze, że za pomocą 
treningów online sporo się nauczyła. 
Wprowadziła dużo nowych ćwiczeń,  
a niektóre z nich były naprawdę sporym 
wyzwaniem i kończyły się siniakami tu  
i tam. – Podjęłam się również wyzwania 
przejścia 1 km dookoła stołu. Dobrze, że 
to tylko 1 km, bo czułam się jak chomik 
w klatce – śmieje się. 

A co z bieganiem w maseczce?  
– Bieganie w maseczce to duży pro-
blem. Znacznie utrudnia oddychanie, 
trzeba było na nowo się tego uczyć i do-
stosować do tempa biegu. Dlatego też  
z radością swoje bieganie przeniosłam 
do Lasu Kabackiego – opowiada.  

Z powodu pandemii niektóre biegi, 
zaplanowane na ten rok, w których Ba-
sia miała wziąć udział, zostały przełożone 
na przyszły rok. – W moim przypadku to 
większość ultramaratonów, między inny-
mi: Salamandra Ultra Trail 104 km, Nie-
pokorny Mnich 97 km, Półmaraton PZU 
21km, Bieg Poległych Żołnierzy Żan-
darmerii Wojskowej w mundurze na 10 
km. Reszta zaplanowanych biegów stoi, 
póki co, pod znakiem zapytania. Orga-
nizatorzy wstrzymują się od wypowiedzi  
i wszyscy czekamy na dalszy rozwój sytu-
acji panującej w naszym kraju i na świecie 
– mówi – Należę do wspaniałej drużyny 
ULTRA KSP, w składzie której, oprócz 
mnie, jest jeszcze 6 funkcjonariuszy: 
podkom. Mariusz Mikołajczyk, podkom. 
Michał Król, podkom. Arkadiusz Cho-
dorkowski, st. asp. Marcin Znamiec, 
post. Teresa Dziergas, st. post. Jakub 

Orłowski. Często się spotykamy i w ra-
mach treningu biegamy tak, jakbyśmy 
pokonywali razem ultramaratony. Cza-
sem w pełnym umundurowaniu i z do-
datkowym obciążeniem w postaci 10 
kg plecaka – opowiada dumna z siebie  
i swojej ekipy.

Moja rozmówczyni przyznaje, że fak-
tycznie, po zdjęciu obostrzeń na trasach 
biegowych pojawiło się znacznie wię-
cej biegaczy, rowerzystów czy rolkarzy. 
– Uważam, że w dużej mierze przyczy-
niły się do tego wprowadzone zakazy. 
Wszystkim brakowało chodzenia do 
lasów i parków. Dla większości osób to 
miejsca chwilowego relaksu i odpoczyn-
ku od codzienności. Na własnej skórze 
każdy przekonał się, że bardzo trudno 
bez tego żyć.

PODKOM. PIOTR ŚWISTAK
U podkom. Piotra Świstaka z Wydziału 
Komunikacji Społecznej KSP treningi nie 
zmieniły się bardzo. Tak, jak przed epide-
mią, w wolnym czasie biega i jeździ na 
rowerze. Jedyne co uległo zmianie, to 
trasy biegowe, którymi uczęszcza. Teraz 
przede wszystkim wybiera takie, gdzie 
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nie ma dużo ludzi. – Biegam po terenach 
zielonych, ale unikam miejsc, gdzie krę-
cą się inne osoby. W domu natomiast, 
we własnym zakresie, robię ćwiczenia 
rozciągające – opowiada.

Piotr okres obostrzeń potraktował 
jako czas na regenerację organizmu. 
Ale oczywiście dla kogoś kto od naj-
młodszych lat stale ćwiczy, nie obyło się 
całkiem bez ruchu. Rozciąganie, wzmac-
nianie mięśni poprzez różne ćwiczenia, 
to dla niego chleb powszedni, dlatego 
kontynuował to w domowym zaciszu.

Dużym problemem dla niego okazało 
się bieganie w chuście czy w masecz-
ce, bo przy większym wysiłku podczas 
treningu po prostu ciężko mu się oddy-
chało. 

Mój rozmówca ubolewa nad tym, że 
niestety z powodu sytuacji w jakiej się 
znaleźliśmy wszystkie imprezy biegowe, 
w których miał wziąć udział zostały od-
wołane. Nawet te na krótkich dystan-
sach – Plany na ten rok były ogromne. 
Wśród nich miała z naleźć się korona 
polskich półmaratonów, która też została 
odwołana. Niektóre półmaratony zostały 
przeniesione na rok 2021, a za te, za 
które zapłaciłem, zostały mi zwrócone 
pieniądze. 

W ostatnim czasie na popular-
ności zyskały biegi wirtualne. Chodzi  
w nich przede wszystkim o to, że biegnie 
się bez żadnej presji i bez obaw, że nie 
zmieścisz się w wytyczonym limicie, bo 
biegi wirtualne nie mają żadnych limitów. 
Sam sobie jesteś sterem i okrętem. Po 
przebiegnięciu określonego kilometrażu 
wrzuca się swoją aktywności z zegarka  
z sygnałem GPS do aplikacji i już. – Od 
kilku lat uczestniczę w biegach wirtual-
nych przy okazji, których pomaga się 
osobom chorym.  Całoroczny cykl róż-
nych biegów jak i zawodów nordic wal-

king, w których można wziąć udział bez 
względu na to, gdzie akurat przebywa-
my. Jesteśmy w domu, w delegacji,  
a może na wakacjach we Francji? To bez 
znaczenia, bo startując w biegach wirtu-
alnych miejsce startu wybieramy sami. 
Nie tracimy więc również pieniędzy na 
dojazd. Kwota, która pozostanie po rozli-
czeniu kosztów organizacyjnych i Funda-
cji, zostanie w całości przeznaczona na 
cele charytatywne – opowiada Piotr.

SIERŻ. SZTAB MONIKA NAWRAT
Treningi sierż. sztab. Moniki Nawrat  
z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 
KSP uległy zmianom z braku możliwo-

ści trenowania na bieżni lekkoatletycznej 
czy w lesie. – Okres zimowo-wiosenny 
to przygotowanie nie tylko wytrzyma-
łościowe, ale również siłowe. Niestety 
wszelkie obiekty, np. siłownia, basen zo-
stały zamknięte do odwołania. Natomiast 
osobiście uważam, że dla chcącego nic 
trudnego. Treningi można zmienić i do-
stosować do panujących aktualnie ogra-
niczeń – przyznaje.

Podczas pandemii wiele treningów 
przed lub po służbie wykonuje w domu, 
aby zminimalizować ryzyko zakażenia 
się.  Postawiła głównie na ćwiczenia 
wzmacniające, które odpowiednio przy-
gotowują mięśnie do wysiłku. – Często 
kontaktuję się z biegowymi znajomymi, 
trenerem i wzajemnie się wspieramy. Za 
pośrednictwem Internetu wymieniamy 
się pomysłami i różnymi spostrzeżenia-
mi. Na szczęście wszystko powoli wraca 
do normy i aktualnie korzystam z leśnych 
ścieżek, co umożliwia wykonanie bar-
dziej wartościowych dla mnie treningów 
– opowiada.

Tak, jak moja pozostała dwójka roz-
mówców, również uważa, że najtrudniej-
szym momentem nie tylko dla biegaczy, 
ale i wszystkich sportowców, były dwa 
tygodnie obostrzeń, kiedy nie moż-
na było korzystać z lasów, parków itd.  
– Jak już wcześniej wspominałam nie 
ma rzeczy niemożliwych. Wystarczą 
chęci i motywacja. Czasami ćwiczyłam  
w domu według własnego programu 
ćwiczeń, a czasami wspólnie ze znajo-
mymi realizowaliśmy treningi online, które 
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Kiedy Zbigniew Marchlewicz trafił ostatnio do szpitala, z troski  
o jego los włączyliśmy się w powiatową akcję zorganizowa-
nia dla niego pomocy. Nawiązaliśmy również kontakt z Biurem 
Edukacji Historycznej Komendy Głównej Policji, aby tę ideę 
rozpropagować jeszcze szerzej. O takich wspaniałych ludzi 

warto dbać i pomagać im w trudnych chwilach. Dzięki niemu 
bowiem historia jego ojca komisarza Bronisława Marchlewicza 
nabrała wielkiej mocy.

Komisarz Bronisław Marchlewicz (1899–1972) był od 1937 
r. kierownikiem komisariatu policji w Otwocku. W czasie wojny 

Tekst: 
nadkom. Daniel Niezdropa 
z wykorzystaniem materiałów 
Biura Edukacji Historycznej KGP

Foto:
z archiwum prywatnego 
Zbigniewa Marchlewicza

Pomagał i chronił w czasie 
wojny, teraz jego syn 
potrzebuje wsparcia
Wśród bohaterów czasów wojny nie brakuje policjantów. Jeden  
z potomków takiego prawdziwego policjanta mieszka w Otwocku. 
84-letni Zbigniew Marchlewicz jest kustoszem historii o swoim ojcu 
komisarzu Bronisławie Marchlewiczu, który okresie II wojny światowej 
kierował Komisariatem Policji w Otwocku. Za wielkie serce i oddanie idei 
niesienia pomocy i ratowania od zagłady osób narodowości żydowskiej 
uhonorowano komisarza Marchlewicza odznaczeniem „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata”. Dzięki jego synowi Zbigniewowi historia 
bohaterskiego ojca, otwockiego policjanta jest ciągle żywa. 

trwały od 40 do 60 minut. W warunkach 
domowych też można się nieźle spocić. 
Niestety wcześniej, w trakcie przygoto-
wań do sezonu startowego, doznałam 
złamania zmęczeniowego kości piszcze-
lowej i ten "spokojniejszy czas" przezna-
czyłam na skupienie się na ćwiczeniach 
uzupełniających. Jestem dobrej myśli, że 
po ustaniu pandemii szybko odbuduję 
formę – mówi.

Aby trochę poćwiczyć nie trzeba wie-
le. Jest mnóstwo możliwości trenowania 
w domu. – Można wykonywać trening 
ze sprzętem np. piłką, taśmami, hantel-
kami. Jest też wiele programów ćwiczeń 
bez sprzętu, które wzmacniają ciało np. 
brzuszki, pompki, przysiady czy wszel-
kiego rodzaju planki. Przyznam się, że do 
ćwiczeń wykorzystuję własną kanapę,  
a np. do przysiadów z obciążeniem, bu-
telkę z wodą mineralną, która zastępuje 
hantle czy poręcz balkonu, o którą zaha-
czam gumę oporową. 

Jest kolejną osobą, która przyznaje, 
że bieganie z maseczką nie należy do ła-
twych. – Maseczka na twarzy szybko wil-
gotnieje, ciężej się oddycha, co powo-
duje ograniczenie dopływu tlenu. Chyba, 
że jest to maseczka specjalistyczna 
- treningowa z odpowiednimi wentyla-
cjami, która ma za zadanie zwiększać 
wydolność płuc. Cieszę się, że do lasu 
mam blisko i nie muszę robić całego tre-
ningu w maseczce. Warto przypomnieć, 
że na leśnych ścieżkach biegacze i inni 

są zwolnieni z obowiązku zasłaniania ust 
i nosa. 

Monika słusznie zwraca uwagę, na 
fakt, że temat biegania w chustach jest 
pełen kontrowersji. Niby ma to chronić 
ludzi przed zakażeniem koronawirusem 
lecz zdania lekarzy wciąż są podzielo-
ne. – Biegacze trenują o każdej porze 
roku, również zimą.  Wtedy na twarze też 
zakładamy chusty czy buffy, z uwagi na 
niską temperaturę oraz jakość powietrza. 
Uważam, że teraz po prostu należy prze-
trwać ten czas i jak dobrze pójdzie, to 
niedługo będziemy mogli cieszyć się tre-
ningiem bez zakładania maseczek.

Monice także odwołano wiele star-
tów z powodu Covid-19. – Do najważ-
niejszych zawodów przygotowywałam 
się zimą. W marcu przełożone zostały 
Mistrzostwa Polski w Biegach Przeła-
jowych w Kwidzyniu, a w kwietniu Mi-
strzostwa Polski w biegu na 10 000 m, 
które miały odbyć się w Karpaczu. Poza 
tymi najważniejszymi dla mnie startami 
na ten rok, w kwietniu odwołany został 
mój ulubiony półmaraton w Poznaniu 
oraz Mistrzostwa Świata w Półmaratonie  
w Gdyni, na których miałam reprezento-
wać Komendę Stołeczną Policji. 

W trakcie panującej pandemii nie star-
towała jeszcze w biegu wirtualnym, choć 
wie, że stały się one bardzo popularne.  
– O pomyśle wirtualnego biegania dowie-
działam się z portali społecznościowych. 
Uważam, że to dobry pomysł, bo wielu 

biegaczom brakuje obecnie rywalizacji  
i celów. Przed pandemią wzięłam udział 
w biegu Koala Virtual Run, który wspie-
rał akcję ratowania zwierząt w Australii 
po panujących tam pożarach. Z kolei  
3 maja w Biegu Wings For Life, aby po-
móc tym, co biegać nie mogą. W tym 
roku pieniążki startowe przeznaczone są 
na walkę z uszkodzeniem rdzenia kręgo-
wego – opowiada. 

Długotrwałe siedzenie w domu skło-
niło wielu ludzi do poruszania się. Na róż-
nych trasach można spotkać sporo osób 
trenujących. Oby ten trend się utrzymał, 
bo każdemu potrzebna jest dawka ruchu. 
– Wiadomo, że nawet minimalna aktyw-
ność fizyczna wpływa na nasze zdrowie 
i w tym trudnym okresie wzmacnia od-
porność organizmu. Naturalne czerpa-
nie witaminy D ze słońca, która obecnie 
odgrywa w naszej diecie największą rolę, 
jest o wiele bardziej przyswajalne przez 
organizm, niż ta w tabletkach. Cieszy 
mnie to, że aktywność fizyczna robi się 
bardzo popularna, ludzie dbają o sie-
bie i stawiają na ruch. Mi osobiście nie 
brakuje motywacji do treningu. Mam  
w sobie dużo samozaparcia. Jestem 
dobrej myśli, że niedługo będę mogła  
rywalizować ze swoimi koleżankami  
i kolegami podczas startów – mówi z na-
dzieją.



działał również w antyhitlerowskim ruchu oporu, m.in. jako ofi-
cer Armii Krajowej ps. „Śmiały”. Z narażeniem życia, własnego 
i bliskich, wielokrotnie występował w obronie zniewolonej lud-
ności Otwocka, zarówno Polaków, jak i Żydów. Uratował wiele 
osób przed aresztowaniem, wywiezieniem do obozów koncen-
tracyjnych i innymi prześladowaniami.

O nadanie medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” 
Bronisławowi Marchlewiczowi wnioskowały uratowane dzięki 
jego pomocy osoby: Maria Osowiecka (obecnie Michele Don-
net) oraz  jej starsza kuzynka, córka przedwojennych sąsiadów, 
Hanna Kamińska-Goldfeld. Przez długie lata Michele Donnet 
nie znała szczegółów swego ocalenia. Dopiero po wielu latach 
dowiedziała się, że w sierpniu 1942 r. jej matka, żydowska na-
uczycielka, Anna Osowiecka, zostawiła ją na otwockiej ulicy 
z nadzieją, że ktoś ją ocali. Przechodzień zaprowadził dziew-
czynkę do komisariatu Policji Polskiej, którego kierownikiem 
był Bronisław Marchlewicz. Ten przekazał 5-letnię wówczas 
Marysię swojej sąsiadce, pani Aleksandrze Szpakowskiej, któ-
ra ukrywała ją do czasu aż ks. Ludwik Wolski wystawił małej 
Żydówce fałszywą metrykę chrztu na nazwisko Halina Brzoza. 
Wtedy dziewczynka została umieszczona w sierocińcu Sióstr 
Elżbietanek w Otwocku. Po wojnie wraz ze starszą kuzynką 
Hanią wyjechała do Francji, gdzie zamieszkała na stałe.

Bronisław Marchlewicz pomagał też innym Żydom, uda-
remniał donosy szmalcowników, w których wskazywano osoby 
pomagające żydowskim sąsiadom, a także ostrzegał osoby 
przechowujące Żydów przed działaniami niemieckiej policji. 
Bez wątpienia był prawym człowiekiem w tych nieludzkich cza-
sach, o czym mogą świadczyć słowa Maksa Noja, otwockiego 
Żyda, który także z pomocą Marchlewicza przekazał swoją cór-
kę pod opiekę Sióstr Elżbietanek, zawarte w książce Ewy Kurek 
Dzieci żydowskie w klasztorach:

„O fakcie podrzucenia dziecka do klasztoru poinformowa-
ny był komisarz granatowej policji w Otwocku, mój znajomy. 
Obiecał mi, że w razie jakiejś wpadki, w czasie której dziec-
ko trafiłoby na posterunek policji, zadzwoni do mieszkającego 
obok inżyniera Szpakowskiego i wtedy jego żona zaopiekuje 
się dzieckiem jako swoim czy swojej kuzynki…”.

W 1948 r., w specjalnej uchwale Miejska Rada Narodo-
wa stwierdziła, że komendant Marchlewicz „był zawsze lojalny  

w stosunku do Polski Podziemnej i zawsze postępował, jak 
przystało na prawego Polaka”. W trakcie dyskusji poprzedza-
jącej przyjęcie uchwały radny Izaak Cynamon wspominał, jak 
„ob. Marchlewicz Bronisław zwalniał Żydów przyprowadzanych 
do Komisariatu” i – w przeciwieństwie do innych funkcjona-
riuszy – nie stosował sankcji wobec Żydów przekraczających 
granice getta.

W roku 1949 Bronisław Marchlewicz został jednak aresz-
towany przez władze komunistyczne pod zarzutami uczest-
nictwa w „faszyzacji życia państwowego w Polsce” w latach 
1927–1937. Mieszkańcy Otwocka zebrali wówczas kilka tysię-
cy podpisów pod apelem o uwolnienie go z więzienia. Mimo 
to został skazany na 6 lat z pozbawieniem praw publicznych  
i obywatelskich praw honorowych.

W 1950 r. Sąd Najwyższy w procesie rewizyjnym zmniejszył 
mu karę. W uzasadnieniu wzięto pod uwagę zachowanie Mar-
chlewicza w czasie okupacji, „które było godne podziwu i stało 
na pograniczu bohaterstwa [...] oskarżony z narażeniem życia 
ratował przed okupantem polskich obywateli, bez względu na 
ich przekonania polityczne i narodowość”.

Po wyjściu z więzienia Bronisław Marchlewicz aż do 1958 r. 
figurował w rejestrze skazanych jako osoba pozbawiona praw 
publicznych, przez co utracił uprawnienia emerytalne, żyjąc 
na granicy ubóstwa. Z uwagi na służbę w Policji Państwowej,  
a potem służbę w policji granatowej nie mógł znaleźć pracy,  
a nawet gdy ją znalazł, bardzo szybko go zwalniano pod pre-
tekstem przeprowadzanej reorganizacji.

To dzięki zaangażowaniu pani Hanny Kamińskiej-Goldfeld, 
po wnikliwej analizie, 21 listopada 2004 r., Instytut Yad Vashem 
uznał Bronisława Marchlewicza za „Sprawiedliwego wśród Na-
rodów Świata”.

Wręczenie medalu odbyło się 24 lipca 2005 r. w Teatrze 
Żydowskim w Warszawie, w dniu Święta Policji. W imieniu 
kom. Marchlewicza medal odebrał jego syn, Zbigniew Mar-
chlewicz. Komendant Główny Policji, gen. Leszek Szreder, po-
wiedział podczas uroczystości: „Jesteśmy dumni, że Bronisław  
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Dziś ta jedna z najbardziej rozpoznawalnych melodii polskie-
go artysty, brzmi mi w głowie, gdy przeglądam stare fotografie  
z początku ubiegłego wieku i te wykonane w kolejnych deka-
dach na Wiśle w Warszawie. Czarno-białe i kolorowe, niektóre 
niezbyt wyraźne, każda z nich jednak wyjątkowa, bo opowiada 
ciekawą historię. 

Na jednej z nich z 1931 r. dostrzegam np. sylwetkę Zyg-
munta Kubicy, starszego przodownika Policji Państwowej, 
komendanta Posterunku Wodnego. Na innej z lipca 1934 r. 
widzę Starostę praskiego Skórewicza w rozmowie z kierow-
nikiem komisariatu rzecznego kom. Pinińskim, wykonane 
w trakcie powodzi w Warszawie. Przeglądam też dziesiątki 
innych, na których widać stołecznych funkcjonariuszy poli-
cji rzecznej w łodziach motorowych podczas patrolu po Wi-
śle. Zastanawiam się, jak wyglądała kiedyś ich praca, jak 
zdobywali specjalistyczne umiejętności, kto wprowadzał ich  
w arkana policyjnej służby na rzece i jakie trudności musieli po-
konać.

20

„W starym albumie u mego dziadka 
Jest takie zdjęcie, istny cud 
Płynący w falach, wśród mewek stadka 
Statek na parę sprzed lat stu
Tłum marynarzy pokład mu zdobi 
Słońce na górze pięknie lśni 
Dobry fotograf to zdjęcie zrobił 
Wszystko jak żywe, aż się cni 

Parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs 
Przy wtórze klątw bosmana, głośnych krzyków aż od rana 
Tak śpiewnie dusza łka…”

ˮ

Marchlewicz był jednym z nas”.
11 listopada 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Bronisława Marchle-
wicza Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski „za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną  
w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wy-
bitne zasługi w obronie godności człowieczeństwa i praw ludz-
kich”.

15 lipca 2015 roku podczas powiatowych obchodów 94 
rocznicy powołania Policji Państwowej gościem specjalnym 
uroczystości był Zbigniew Marchlewicz syn Bronisława Mar-
chlewicza, Komendanta Policji w Otwocku w latach 1937- 
1944, który w swoim pełnym emocji wystąpieniu przypomniał 
historię swojego ojca.

Zbigniew Marchlewicz zawsze dbał o to, aby historia jego 
ojca Bronisława nie została nigdy zapomniana. Mamy szansę 
teraz, aby jemu również towarzyszyło poczucie tego, że wśród 
nas policjantów są ludzie dobrej woli, wielkiego serca, którzy 
cenią takich właśnie prawdziwych synów bohaterskich ojców, 
wspaniałych i dobrych. Komisarz Bronisław Marchlewicz taki 
właśnie był. „Pomagał i Chronił”, a jego postawa w pełni oddaje 
nasze obecne policyjne motto.

Zbigniew Marchlewicz przebywa obecnie w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym przy Szpitalu Powiatowym w Otwoc-

ku. Uważamy, że należy pomóc Zbigniewowi Marchlewiczowi, 
wesprzeć i dać poczucie, że w tych trudnych chwilach może 
liczyć nie tylko na znajomych, przyjaciół, ale też na nas poli-
cjantów, dla których historia jego ojca, to przykład spełnienia 
się wszystkich słów roty policyjnej przysięgi oraz szczególnego 
poświęcenia i ryzyka, które ratowały ludzkie życia.

Powiatowym Koordynatorem społecznego zrywu i akcji nie-
sienia pomocy potrzebującemu Zbigniewowi Marchlewiczowi 
jest Kinga Błaszczyk Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Otwockiego (nr tel. 506 380 
574). Wszyscy zainteresowani mogą kontaktować się właśnie 
z tą osobą.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto: 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Przystań – Warszawa
100 lat Policji Rzecznej to pasjonująca opowieść o ludziach, którzy 
przez lata tworzyli specjalistyczną jednostkę, to opowieść o odwadze,  
z którą policyjni wodniacy ratowali ludzkie życie, to wreszcie opowieść  
o kulisach ich wieloletniej pracy na wodzie. Ruszamy więc w ekscytującą 
i żywiołową podróż z nurtem Wisły. Naszymi przystankami będą kolejne 
historie utrwalone w pamięci ostatnich komendantów komisariatu 
rzecznego Policji w Warszawie.

Z ŻYCIA GARNIZONU

– śpiewał przed laty Krzysztof Krawczyk.
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PRZYJĘTY DO SŁUŻBY W NOWY ROK
Gdy rozpoczynał służbę w komisariacie w Raszynie był bardzo 
młodym człowiekiem. Miał zaledwie 22 lata i zakończył właśnie 
służbę wojskową. Zapamiętał doskonale ten dzień, był Nowy 
Rok 1972. – Niezły początek. Zupełnie inna rzeczywistość. 
Przez dwa lata pełniłem tam służbę patrolową, ale przypa-
dek sprawił, że zupełnie inny rodzaj pracy miałem wykonywać  
w przyszłości. 16 czerwca 1974 r. rozpocząłem swoją, jak się 
później okazało, 30-letnią przygodę z „rzecznym”. To tu w jed-
nostce w Porcie Praskim poznawałem tajniki wodniackiej służ-
by. Dowiadywałem się, jakie umiejętności muszą mieć wszyscy 
pracujący na Wiśle, od szyprów, bosmanów, po poruczników 
i kapitanów żeglugi śródlądowej. Do dziś pamiętam swój 
pierwszy samodzielny patrol  łodzią MO WA-08 typu Felicja  
z silnikiem Syreny, z zapinaną plandeką, chroniącą przed desz-
czem – opowiada z niezwykłą swadą wieloletni komendant 
jednostki mł. insp. Zbigniew Falana. – Woda ma to do siebie, 
że przeszkód na niej nie widać. Musimy umieć "czytać" z jej 
powierzchni. Obserwując rodzaj fal, a nawet drobnych zmarsz-
czek na wodzie, doświadczony wodniak wie, jakie jest dno  
i głębokość wody. Mnie uczył tego stary policjant, który zaczy-
nał pracę tuż po wojnie. Pracował jeszcze na łodziach pycho-
wych i uznawał że: "Najlepszym silnikiem jest wiosło". Przez 
pierwsze dwa miesiące na wodzie trzy razy rozrywałem koszu-
lę - tak rosłem w barkach od machania wiosłami – opowiada 
Falana.

Na początku nie było więc łatwo. Wszystko było dla niego 
nowe, dodatkowo młody policjant kończył zaocznie Technikum 
Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z filią w Warszawie (w liceum 
przy ul. Madalińskiego). Zapał jednak miał ogromny, energii  
nigdy mu nie brakowało. – Gdy stawiłem się do służby, ówcze-
sny komendant komisariatu rzecznego mjr Tomaszewski, były 
powstaniec warszawski powiedział mi: Wie Pan, niecodziennie 
zdarza się uratować ludzkie życie. Odpowiedziałem: człowiek 

wart jest tyle, ile jest w stanie dać drugiemu człowiekowi, a nuż 
będę to ja. Ta nasza krótka rozmowa tkwi w mojej pamięci do 
dziś. Wiedziałem, że muszę być przygotowany na różne sytu-
acje i, że będę w przyszłości musiał zmierzyć się także z tymi 
trudnymi. 

Nadzór nad służbą prewencyjną w jednostce pełnił w tym 
czasie zastępca kierownika Zygmunt Salecki. – Gdy trafił do 
nas Zbyszek Falana, komisariat mieścił się już w nowym miej-
scu, w Porcie Praskim. Wcześniej funkcjonowaliśmy w budyn-
ku nieopodal wejścia głównego do warszawskiego ZOO przy 
ul. Ratuszowej – wspomina insp. Salecki. – Komenda Stołecz-
na dzierżawiła wówczas narożny budynek na potrzeby komisa-
riatu rzecznego. Tylko niewielkie pomieszczenia biurowe, świe-
tlica i 2 garaże oraz miejsce odpraw na barce przycumowanej 
do brzegu Wisły to nie były najbardziej komfortowe warunki dla 
około 40-osobowej załogi, którą kierował kpt. Anderman. Do 
dyspozycji mieliśmy wtedy 15-16 łodzi.

Sytuacja zmieniła się w 1968 r., kiedy jednostkę przeniesio-
no do Portu Praskiego. Kierownikiem był wtedy mjr Grabowski. 
– Rok później szefem komisariatu został już mjr Tomaszewski, 
mnie powierzono funkcję zastępcy. Zawsze lubiłem tę pracę 
na wodzie. Bardzo dobrze pływałem, nie miałem najmniejszych 
problemów z ukończeniem kursu sternika. Ale choć była to 
piękna służba, potrafiła być też niebezpieczna – opowiada ko-
mendant Salecki. – Plaże w tamtych latach były zapełnione, 
szczególnie po praskiej stronie i o wypadek wśród plażowi-
czów nie było trudno. Jak się okazało, nie tylko plażowiczów. 
Pamiętam tragiczne zdarzenie z udziałem kolegi plut. Czapow-
skiego. Chciał dopłynąć do brzegu przy moście Poniatowskie-
go, jednak nurt rzeki był dość szybki… Do dziś jego łodzi nie 
znaleziono. 

Ale Zygmunt Salecki ma też radosne wspomnienia. – Np. 
pewnego dnia razem z kolegą Gaworem uratowaliśmy 6 osób. 
Młodzi ludzie płynęli żaglówką w stronę Zalewu Zegrzyńskiego. 
W pewnym momencie wciągnęło ich pod barkę pchaną przez 
statek pchacz. Aż strach pomyśleć, co by było, gdybyśmy im 
szybko nie ruszyli na pomoc. Po tym zdarzeniu w dowód uzna-
nia otrzymaliśmy Medale za Ofiarność i Odwagę, a mój kolega 
dodatkowo przydział na mieszkanie. Z wodą związany byłem 
jeszcze przez kilka lat, pełniąc funkcję komendanta w Nieporę-
cie. Ostatnie lata w formacji natomiast to służba na stanowisku 
komendanta w Legionowie i w stołecznym wydziale kwaterun-
kowo-budowlanym, gdzie jako mgr inżynier pożarnictwa nad-
zorowałem obszar bezpieczeństwa pożarowego w podległych 
jednostkach i komórkach – dodaje.

Wróćmy jednak do komisariatu rzecznego, by poznać dal-
sze koleje losu Zbigniewa Falany. Komendant do spraw pre-
wencji przydzielił go do jednostki pływającej st. sierż. Witolda 
Czai. – Przez kolejne lata sierżant uczył mnie rzemiosła żeglar-
skiego. Nieraz powtarzał mi, że praca  w „rzecznym” to trudna  
i odpowiedzialna służba, ale warto się jej poświęcić – przypo-
mina sobie komendant Falana.

(...) całą historię utrwaloną w pamięci ostatnich komendantów 
Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie przeczytacie już 
wkrótce. 

*Niebawem zaprosimy Was do lektury wydania specjalnego  
Magazynu Stołecznego Policji w całości poświęconego jubile-
uszowi Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Znajdzie-
cie w nim wiele interesujących ciekawostek z przeszłości, ale 
także plany na przyszłość. Dodatkowo dzięki umieszczonym 
zdjęciom będziecie mogli uzmysłowić sobie, jakie zmiany do-
konały się podczas stu lat działalności komisariatu.
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Jak podaje Business Insider, detektyw George Jupin jest dum-
nym posiadaczem Selmy, pierwszego psa przeszkolonego 
do wyczuwania elektroniki. Selma jest częścią pilotażowe-
go programu departamentu Policji w stanie Connecticut. Psy 
szkolone są, by znajdować urządzenia przechowujące dane. 
Od 2012 r. wyszkolonych zostało dziewięć psów, a policjanci 
podzielili się wiedzą z innymi departamentami, by te mogły na-
stępnie wyszkolić własne psy. 

Selma i inne psy szkolone są, by znajdować nie tylko telefo-
ny komórkowe. Szukają wszystkiego, co może przechowywać 
dane: pendrive’y, komputery, karty SD i kamery. Zanim powstał 
ten program, śledczy mieli problem ze znajdowaniem dowo-
dów cyfrowych. – W trakcie śledztwa okazywało się, że istnieją 
brakujące elementy – mówi Kerry Halligan z Policji stanowej 
Connecticut. – Policjanci znajdowali dokumenty, ale nie znajdo-
wali urządzeń, na których mogło znajdować się mnóstwo infor-
macji. Zadawali sobie pytanie: „Czy możliwe jest wytrenowanie 
psa, by znajdował pendrive’y?” – dodaje policjantka. 

Z kolei detektyw George Jupin mówi: – wiele przestępstw,  
z którymi mamy do czynienia, to przestępstwa związane  
z dziećmi lub ich wykorzystywaniem. Szukamy więc urządzeń, 
które zawierają nielegalne treści – komputerów stacjonarnych, 
laptopów, smarfonów i urządzeń przenośnych, takich jak pa-
mięci USB i dyski. W 2015 r. pies wywęszył np. pendrive’a  
w domu Jareda Fogle’a. Był to kluczowy dowód w sprawie 
przeciwko byłemu rzecznikowi Subway’a.

Pomoc psów wykorzystywana jest również w przypadkach 
związanych z antyterroryzmem. Przestępcy mogą przecho-
wywać dokumenty lub plany na ukrytym pendrive. Również  
w sprawach związanych z oszustwami, gdzie dowód nieuczci-
wej działalności lub sfałszowane dokumenty można znaleźć  
w ukrytym laptopie. – Wezwano nas do domu, w którym wszę-
dzie mogły być ukryte kamery. Przywieźliśmy Selmę i przeszu-
kaliśmy każde piętro i pokój. Kiedy weszliśmy do jednej z łazie-
nek, Selma zainteresowała się klatką wentylacyjną. W środku 
znaleźliśmy miniaturową kamerę – mówi detektyw George  
Jupin.

W jaki sposób psy potrafią wyczuwać coś, co dla nas nie 
ma zapachu? Ludzie mają około 6 mln receptorów zapacho-
wych w nosie. Psy mają ich do 300 mln. Oczywistym więc 
jest, że psy mają lepszy węch. Aby sprawić, by psy wyczuwały 
węchem elektronikę, zespół K9 wysłał kilka urządzeń do swoje-
go laboratorium, gdzie wyizolowano jeden specyficzny zapach. 
– Związek, którego używamy to tlenek trifenylofosfiny (TPPO) 
– mówi detektyw George Jupin. 

TPPO jest substancją chemiczną, która pokrywa karty pa-
mięci, aby chronić je przed przegrzaniem. Dzięki wyizolowaniu 
TPPO opiekunowie mogą przeszkolić psy w lokalizowaniu urzą-
dzeń. – Wszystko opiera się na nagradzaniu psa smakołykiem. 

Pies wącha zapach, a następnie dostaje nagrodę. I tak w kółko 
– dodaje Kerry Halligan. 

Psy uczą się kojarzyć zapach substancji chemicznej z kar-
mieniem i to właśnie motywuje je do poszukiwań. Zaczynają od 
wąchania czystej substancji chemicznej w słoiku, dzięki czemu 
mogą naprawdę nauczyć się jej zapachu. Gdy pies opanuje to 
zadanie, opiekunowie zaczynają trening z prawdziwymi urzą-
dzeniami, by sprawdzić, czy psy radzą sobie z identyfikacją 
zapachu TPPO wewnątrz urządzenia. Nawet pomimo tego, że 
wszystkie psy mają dobry zmysł zapachu, to nie zawsze nadają 
się do tej pracy. - Szukamy psów, które są metodyczne w swo-
ich poszukiwaniach, nie są nadpobudliwe, mogą być w pobliżu 
wielu ludzi i w ciasnych miejscach. Temperament labradorów 
pasuje do tego profilu i dlatego używamy wyłącznie ich – mówi 
George Jupin.

Gdy psy znają już zapach TPPO, zaczyna się prawdzi-
we szkolenie. Halligan ukrywa urządzenia w samochodach,  
a następnie podpala je. Ma to na celu przeszkolenie psów, 
by rozpoznawały zapach TPPO, nawet jeśli urządzenie zosta-
ło spalone. Psy przeszukują również pokoje. Zapoznają się ze 
środowiskiem wewnątrz budynku. Gdy pies zlokalizuje urzą-
dzenie, siada, aby zaalarmować swojego opiekuna. Opiekun 
prosi psa, by ponownie wskazał na urządzenie. Wtedy dosta-
je więcej jedzenia. Psy karmione są tylko wtedy, gdy wyczują 
TPPO. W ten sposób zostają zmotywowane, by go wyczuć. 
Nie martwcie się, psy dostają wystarczająco dużo jedzenia. 
I mają nawet normalne życie poza pracą. – Chodzi ze mną 
do pracy i wraca ze mną do domu. Jest dla mnie jak rodzina  
– mówi na koniec George Jupin.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska
na podst. mat. Business Insider

Foto (kadr z filmu): 
Business Insider

Cyfrowi tropiciele
Te psy policyjne nie szukają nielegalnych narkotyków ani materiałów 
wybuchowych. Szukają czegoś, co większość z nas ma przy sobie przez 
cały czas: telefonów komórkowych. Jak trenowane są psy do wykrywania 
sprzętów elektronicznych? - W przypadku niemal każdego przestępstwa 
istnieją dowody cyfrowe - wyjaśnia detektyw George Jupin z Policji 
stanowej w Connecticut w USA. - Telefony komórkowe są wszędzie, więc 
często ważne jest, aby znaleźć te urządzenia, jeśli są one ukryte lub 
zostały wyrzucone. 
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	31 marca 2020 r.:
- podinsp. Aleksandra Sobieska-Ptaczek, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KSP została 
zwolniona ze służby w Policji.

- podinsp. Hubert Pełka, Naczelnik Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP został zwolniony w Policji.

	1 kwietnia 2020 r.:
- nadkom. Wojciechowi Zozule, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII, powierzono pełnienie 
obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII. Z kolei stanowisko Zastępcy 
Komendanta Rejonowego Policji powierzono kom. Robertowi Matusiakowi, Komendantowi Komisariatu Policji Warszawa Wawer.

- nadkom. Agnieszka Grabuś, została mianowana na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP.

- podkom. Michał Pytel został zwolniony z pełnienia powierzonych obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wy-
działu Zaopatrzenia KSP .

- nadkom. Arturowi Mirosz powierzono pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalne-
go KSP.

- kom. Jarosławowi Karmanowi, Kierownikowi Sekcji I Wydziału Inwestycji i Remontów KSP powierzono pełnienie obowiązków służ-
bowych na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KSP.

	10 kwietnia 2020 r.:
- mł. insp. Dariusz Chojnowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie został zwolniony ze służby w Policji. Obo-
wiązki na tym stanowisku powierzono kom. Krzysztofowi Pijanowskiemu.

- Panu Robertowi Burasińskiemu powierzono pracę Naczelnika w Wydziale Zamówień Publicznych KSP.

	20 kwietnia 2020 r.:
- nadkom. Rafałowi Tomczewskiemu, Naczelnikowi Wydziału Prewencji KRP Warszawa VII powierzono pełnienie obowiązków służbo-
wych na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie.

	27 kwetnia 2020 r.:
- nadkom. Karolowi Stojakowi, Zastępcy Nczelnika Wydziału Kryminalnego KSP powierzono pełnienie obowiązków służbowych na 
stanowisku Naczelnika Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP.

	1 maja 2020 r.:
- podinsp. Michałowi Jabłońskiemu, Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V powierzono pełnienie obowiązków służ-
bowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V. 

- nadkom. Markowi Łukasikowi, Kierownikowi Sekcji II Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji powierzono pełnienie obowiązków 
służbowych na stanowisku Zastępcy Naczelnika Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji.

- Pan Łukasz Wereda, Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych KSP, został przeniesiony do innego urzędu.

	4 maja 2020 r.:
- nadkom. Gabrielowi Olewińskiemu, Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I powierzono pełnienie obowiązków służ-
bowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I. Nadkom. Maciejowi Cepilowi, Zastępcy Komendanta 
Komisariatu Policji Warszawa Ursus powierzono pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Rejono-
wego Policji Warszawa I. 

- mł. insp. Mariuszowi Oniszczukowi, Komendantowi Komisariatu Policji Warszawa Bemowo powierzono pełnienie obowiązków służ-
bowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

- nadkom. Cezarowi Grzelce, Zastępcy Naczelnika Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji powie-
rzono pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim. 

	6 maja 2020 r.:
- kom. Janusz Ołdak, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, został zwolniony ze służby.

Zmiany w kadrze



foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Tak wszystko się zaczęło...


