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Przygotowując kolejny numer Stołecznego Magazynu 
Policyjnego mieliśmy na uwadze fakt, że tworzymy niezwykły 
magazyn dla niezwykłych ludzi. Niezwykłych, bo codziennie 
służących innym, chroniących ich bezpieczeństwo, niosących 
pomoc, stawiających czoła wielu wyzwaniom i skutecznie  
je pokonującym. Niezwykłych, bo pomimo wielu obowiązków  
i powszechnego braku czasu posiadających szerokie  
i różnorodne zainteresowania, a w dodatku potrafiących 
wygospodarować chwilę na realizację tych pasji: ludzi 
będących fanami sportu, zdrowego odżywiania i tajników 
kuchni, motoryzacji, filmu, fotografami i podróżnikami  
w bliższe i dalsze rejony Polski i świata...

Nowy numer Stołecznego Magazynu Policyjnego, który 
oddajemy do Waszych rąk, powstał w oparciu o sugestie, 
wskazówki i uwagi jakie od Was otrzymaliśmy. Mówiliście  
o potrzebie zmian w dotychczasowej formule miesięcznika, 
która po wielu latach, podobnie jak tysiące innych rzeczy, 
wymagała odświeżenia.

Jest dla mnie i dla mojego zespołu wielkim wyzwaniem 
sprostanie temu zadaniu. Wiemy jednak, że warto się go 
podjąć, ponieważ niesie ze sobą ogromną satysfakcję,  
że możemy dać Wam przydatną i ciekawą wiedzę i jednocześnie 
zapewnić trochę rozrywki. Staraliśmy się uporządkować 
bardzo szeroką tematykę, jaką chcemy poruszać, w kilku 
podstawowych działach. Rozpoczęliśmy także poszukiwania 
ludzi, którzy zarażeni bakcylem dziennikarstwa będą chcieli 
podzielić się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem. Mamy 
już pierwsze efekty tych starań. 

Wielbiciele sportów siłowych będą mogli od tego numeru 
pracować nad swoją formą z Aleksandrą Musielak, która 
specjalizuje się w treningu siłowym ze sztangą olimpijską, 
oraz treningu wytrzymałościowo-siłowym z odważnikami 
kulowymi kettlebell. Do większej aktywności fizycznej będą 
Was także zachęcać osoby, które na co dzień również pełnią 
służbę w naszych szeregach. Poznacie je na kolejnych stronach 
SMP.

Sport, motoryzacja, policyjne wyposażenie to niektóre  
z kategorii naszych tekstów. Nie zapomnimy także o bieżących 
wydarzeniach z życia naszego garnizonu, bo chcemy aby 
miesięcznik był aktywną platformą komunikacji wewnętrznej. 
Rozszerzeniem papierowej wersji czasopisma będzie jego 
strona internetowa. Znajdziecie nas na: magazyn.policja.
waw.pl

Jeżeli po lekturze tego numeru stwierdzicie natomiast, 
że chcecie spróbować swoich sił na niwie policyjnego 
dziennikarstwa to skontaktujcie się z nami. Możemy razem 
tworzyć kolejne numery naszego miesięcznika.

OD REDAKCJI
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Komendant Stołeczny Policji

nadinsp Paweł DOBRODZIEJ

Tegoroczne Święto Policji ze względu na pandemię 
koronawirusa będzie miało inny charakter niż ten, 
jaki znamy z poprzednich lat. Świętując 100-lecie 
Policji Państwowej w roku ubiegłym patrzyliśmy  
z optymizmem w przyszłość, ale nikt nie spodziewał 
się, że w nowym stuleciu czekają nas tak wielkie 
wyzwania. Lawinowo wzrosła liczba obowiązków, 
pojawiły się nowe zadania, które zmieniły charakter 
codziennej służby w każdym wymiarze: logistycznym, 
prewencyjnym i kryminalnym. Na początku wszyscy 
czuliśmy obawy o własne życie i naszych najbliższych. 
Musieliśmy jednak pokonać niepokój i wypełniając 
naszą najważniejszą misję stanąć do służby, ponieważ 
w tym tkwi sedno naszego zawodu i powołania. 

Dlatego też z okazji Święta Policji pragnę wyrazić 
wielki szacunek dla Waszej postawy, zaangażowania, 
wielokrotnego poświęcenia, wytrwałości i odporności 
psychicznej. Nałożone obostrzenia epidemiczne 
nie zawsze bowiem spotykają się z akceptacją 
społeczeństwa, ale zapewnienie bezpieczeństwa 
i ochrona porządku publicznego jest naszym 
podstawowym obowiązkiem. W tych niecodziennych 
okolicznościach postawiono przed nami duże 
wymagania, ale jestem przekonany, że im podołaliśmy. 
Podobnie, jak wiele innych służb porządkowych  
i medycznych, wykazaliśmy gotowość do realizacji 
najtrudniejszych zadań. Walka z koronawirusem 
jeszcze trwa, ale już zdążyliśmy się wiele nauczyć, wypracować nowe procedury, dostosować przebieg służb 
oraz charakter wykonywanych zadań. Nadal się jeszcze uczymy, ale co najważniejsze, ciągle się rozwijamy  
i zdobywamy nowe doświadczenia. 

Obchody tegorocznego Święta Policji będą symboliczne, ale życzenia dla Was – pełne głębokich słów 
uznania. Życzę wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Mam także nadzieję, że ten wymagający czas 
przyniesie nam przekonanie, że zawsze możemy na siebie liczyć i wzajemnie sobie pomagać. Da nam również 
siłę na przyszłość i umiejętność doskonałego łączenia zawodowego profesjonalizmu z wrażliwością i empatią.

Koronawirus nie przeszkodzi nam również w podtrzymywaniu pamięci o naszych tradycjach i historii. 
Szczególne życzenia przekazuję zatem Policjantkom z okazji przypadającego w tym roku 95-lecia działania 
polskiej Policji kobiecej, a także wodniakom z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie w związku z setną 
rocznicą istnienia jednostki. 

Wszystkim zaś życzę spokojnej i bezpiecznej służby. 

POLICJANTKI, POLICJANCI, PRACOWNICY POLICJI



Jakie są powody dla których policjanci są w centrum zaintere-
sowania społecznego? Dlaczego nie nagrywa się sprzedawczyni  
w sklepie czy też urzędnika?

Policjant stojąc na straży porządku publicznego egzekwuje 
przepisy prawa, wykazując się praworządnością, tak więc jego 
rola to m.in. stosowanie pouczeń czy nakładanie mandatów. Po-
licjanci mają ważną rolę do spełnienia – służyć społeczeństwu. 
Społeczeństwo wymaga od nich, aby nie przekraczali wytyczo-
nych przez prawo granic, byli lojalni i sprawiedliwi. Postawa 
każdego policjanta wpływa na ogólny wizerunek formacji. Wy-
magania ze strony obywateli, instytucji, rodziny, przyjaciół oraz 
od siebie samego składają się bez wątpienia na sposób prze-
żywania emocji w danej sytuacji. Na profesjonalizm i poczucie 
pewności siebie wpływa wiedza, doświadczenie oraz umiejęt-
ności interpersonalne. Ważna jest również znajomość posłu-
giwania się środkami przymusu bezpośredniego, w tym znajo-
mość przepisów z tym związanych. Te elementy wpływają na 

poczucie własnych kompetencji i poczucie własnej wartości. Nie 
bez znaczenia pozostają również cechy osobowości tj.: poczucie 
humoru, dystans do siebie – które pomagają w rozładowaniu 
napięcia u siebie i innych osób. Niezaprzeczalną wartością jest 
umiejętność radzenia sobie ze stresem, posiadanie konstruk-
tywnych metod, które pozwolą na szybkie uzyskanie równowagi 
psychicznej.

W sytuacji trudnej, np.: gdy mamy do czynienia z agresyw-
nym obywatelem czy też przy czynnościach związanych z wy-
padkiem drogowym, gdy tłum gapiów skanduje niewybredne 
słowa, normalną reakcją jest odczuwanie stresu. Uruchamia 
się lęk, niepokój, rozdrażnienie, złość. Wystarczy sekunda, aby 
stracić panowanie nad własnymi emocjami, zareagować równie 
agresywnie jak agresor. Dlatego o zasadzie „agresja wzmaga 
agresję” warto pamiętać. Co zatem zrobić, gdy obywatel prowo-
kuje policjanta, a na miejscu interwencji tłum obserwuje każdy 
ruch i rejestruje każde słowo?
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TRUDNE  INTERWENCJE 
Jak radzić sobie ze stresem i emocjami
Praca policjanta niejednokrotnie wiąże się z podejmowaniem trudnych i szybkich decyzji na miejscu zdarzenia. 
Wypadek, zgromadzenie publiczne, agresywny obywatel, pojawiają się także przypadkowi gapie. Coraz częściej zdarza 
się, że funkcjonariusze spotykają się z agresywnymi komentarzami, prowokacją ze strony obywateli. W dobie postępu 
technologicznego policjanci są nagrywani, a filmy z interwencji trafiają do internetu.  Mimo że obecnie funkcjonariusze są 
wyposażeni w kamery nasobne, tego typu interwencje wzbudzają wiele emocji i powodują stres.

• Zachowuj przestrzeń bezpieczną dla siebie.
• Na miejscu interwencji podziel się rolami z partnerem, np. jeden funkcjonariusz podejmuje czynności, a drugi zabezpiecza, wspomaga  

i obserwuje otoczenie.
• Nie daj się sprowokować – skup się na wykonywaniu swoich czynności, nie wchodź w dyskusję. Panuj nad swoimi emocjami. Zastosuj znane 

Ci techniki radzenia sobie z napięciem.
• Słuchaj, obserwuj, daj się wypowiedzieć, nie przerywaj, pozwól na wyrzucenie emocji (ale w granicach rozsądku, nie pozwól się obrażać).
• Zadawaj pytania uszczegóławiające, parafrazuj (o ile pana dobrze zrozumiałem to…). Kiedy osoba powie coś, z czym się nie zgadzasz,  

bądź stanowczy, ale uprzejmy, dopytując się o szczegóły.
• Utrzymuj kontakt  z osobą, wobec której podejmujesz interwencję. Zwracaj uwagę na mowę ciała rozmówcy (wyciągaj wnioski i informacje  

z tego płynące), aby stwierdzić, czy wzbogaca ona znaczenie wypowiadanych słów. Zadaj sobie pytanie: „Czy mówca nie pomija celowo jakie-
goś zagadnienia? Dlaczego to robi?”

• Swoje racje i argumenty opieraj na faktach oraz obowiązujących przepisach.
• Okaż zrozumienie dla zdenerwowania lub przygnębienia rozmówcy, nie próbuj na siłę przekonać go do swoich racji albo usprawiedliwiać się. 

Mów o tym, co zostało faktycznie zrobione.
• Jedną z metod jest zadaniowanie agresora w tłumie  - możesz wyznaczyć osobie określoną rolę do wykonywania prostych zadań. Mów o swo-

ich oczekiwaniach do konkretnej osoby, jeśli trzeba wyjaśnij na czym ma polegać jego rola.
• Powstrzymaj się od oceny obywatela. Głównym celem podczas słuchania jest zrozumienie wszystkich kwestii poruszanych przez mówcę.   

Nie oceniaj argumentów, np.: co Pan w ogóle opowiada?!, Wygaduje Pan bzdury. Możesz pomyśleć co chcesz, ale nie mów o tym głośno.
• Nie obiecuj czegoś, czego nie możesz spełnić.
• Unikaj słów: na pewno,  zrobię to, będzie zrealizowane.
• Zachowaj spokój i okaż stanowczość, zdecydowanie w działaniu. Chaos wprowadza niepokój w otoczeniu. Twoja precyzja i pewność siebie  

pozwoli wprowadzić jasne zasady postępowania wśród uczestników zdarzenia, pozwoli odzyskać nad nim kontrolę. Komunikuj zatem  
polecenia zrozumiale, krótko i wprost. Nie spiesz się, to pozwoli Ci zachować koncentrację. Staraj się nie okazywać zdenerwowania, zniecier-
pliwienia, złości.

• Jeśli Twoja wytrzymałość sięga zenitu, oddychaj głęboko. Poproś partnera o wsparcie. Nie daj się sprowokować!
• Jeśli czegoś nie jesteś pewien skonsultuj się z kolegą lub kimś doświadczonym zawodowo.
• Bądź asertywny – utwierdzaj się w przekonaniu, że działasz zgodnie z zasadami i przepisami. Wyrażaj swoje zdanie w sposób jasny i zrozumiały.
• Jeśli ktoś bezpodstawnie Cię krytykuje, obrzuca wyzwiskami, nie wpędzaj się w poczucie winy, zachowaj spokój, reaguj stanowczo.
• Zwracaj uwagę na sposób myślenia o sobie – pamiętaj, że negatywne myślenie o sobie wpływa na twoje zachowanie i samopoczucie.  

Buduj wiarę w siebie i poczucie kompetencji.

W zależności od sytuacji można wykorzystać poniższe podpowiedzi radzenia sobie przy realizacji czynności służbowych:



Profesjonalizm policjanta wyraża się zatem m.in. w znajomości 
przepisów prawa i jego zastosowania, adekwatnym i zgodnym  
z przepisami stosowaniu środków przymusu bezpośredniego,  
a w szczególności posiadaniu umiejętności panowania nad emo-
cjami czy też w kulturze osobistej.

Informacje, jak interweniować w obliczu zagrożeń ter-
rorystycznych oraz zdarzeń nagłych i losowych są zawarte  
w broszurze zamieszczonej na stronie: http://policja.waw.pl/pl/
policjanci-i-pracown-po/pomoc-psychologiczna/35883,Wydzial-
-Psychologow.html

Warto pamiętać, że po trudnej interwencji silne emocje mogą 
się utrzymywać. U osób, które w sposób zadaniowy podchodzą 
do stresujących sytuacji, emocje mogą być odroczone. Tzn. że na 
miejscu zdarzenia policjant wykonuje wszystkie czynności zgod-
nie ze sztuką, zaś emocje odreagowuje po zakończonych działa-
niach. Najczęstsze objawy, które mogą się utrzymywać to m.in.: 
trudności z koncentracją, natłok myśli o zdarzeniu, trudności 
ze snem, kontrolą emocji, poczucie osamotnienia, zachowania 
ucieczkowe, np. spożywanie większej ilości alkoholu, gry kompu-
terowe. Pierwszym krokiem do poradzenia sobie z trudną sytu-
acją może być kontakt z psychologiem. Objawy można złagodzić 
poprzez poszukiwania wsparcia w rodzinie, koncentrując się na 
przeżywanych emocjach, ale bez wchodzenia w szczegóły zdarze-
nia (tajemnica służbowa, ochrona rodziny).

Z naszych doświadczeń wynika, że policjanci oczekują wspar-
cia od swoich przełożonych oraz kolegów z pracy. Pierwszą potrze-
bą, którą najczęściej zgłaszają funkcjonariusze jest wysłuchanie  
i zrozumienie okazane ze strony przełożonego oraz omówienie sy-
tuacji trudnej w grupie funkcjonariuszy, którzy brali w niej udział. 
Wskazane jest, aby przełożony np. omówił na odprawie, spotka-
niu z podwładnymi zdarzenia pod kątem wykonanych czynności, 
zastosowanych środków przymusu, zasad bezpieczeństwa oraz 
ewentualnych niedociągnięć. Można to zrobić w formie instruk-
tażu lub też studium przypadku (bez podawania nazwisk). Są to 
bardzo cenne spostrzeżenia i swego rodzaju szkolenie, co robić  
a czego unikać w podobnych sytuacjach. Przełożony może przypo-
mnieć o możliwości konsultowania się w trakcie wystąpienia trud-

ności przy obsłudze zdarzenia oraz zgłoszenia potrzeby wsparcia. 
Rolą przełożonego w tej sytuacji jest tonowanie emocji, zebra-
nie informacji, koordynowanie spotkania, wskazanie, co moż-
na zrobić inaczej oraz zaproponowanie podwładnemu pomocy  
psychologa. Należy pamiętać, że przy interwencjach dynamicz-
nych policjanci podejmują szybkie decyzje, co może prowadzić 
do błędów i następstw w postaci, np. poczucia winy, odczuwania 
złości, poczucia niesprawiedliwości lub też lęku np. o utratę pracy 
czy postępowanie dyscyplinarne. W związku z tym warto skonsul-
tować się ze specjalistą.

Ważną rolę odgrywają koledzy/koleżanki z pracy i udzielone 
przez nich wsparcie. Cenne jest, gdy powstrzymują się od nie-
przychylnych komentarzy, oceniania, krytykowania, czy też wy-
śmiewania. Wsparcie tutaj będzie polegać na zapytaniu o pod-
stawowe potrzeby w danej chwili, podejściu ze zrozumieniem do 
sytuacji, w jakiej znalazł się policjant oraz zapewnieniu mu spoko-
ju do sporządzenia dokumentacji po zdarzeniu.

W sytuacji trudnej interwencji pamiętaj o tym, że: wiesz, 
co robisz; wiesz, dlaczego; zdajesz sobie sprawę, że jest trudno; 
wiesz, że masz podjąć szybko decyzję; wiesz, gdzie szukać pomocy; 
panujesz nad swoimi emocjami i wypowiadanymi słowami; dzia-
łasz profesjonalnie. Każdy policjant ma swój indywidualny sposób  
radzenia sobie z emocjami, działania w sytuacji trudnej. Jeśli dana 
metoda przynosi pozytywne efekty nie należy z niej rezygnować. 
Jeśli zaś masz poczucie niepewności w działaniu, korzystaj z wie-
dzy bardziej doświadczonych kolegów, rozwijaj swoje umiejętno-
ści interpersonalne – pracuj nad sobą i nad swoimi słabościami.
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PORADNIK

 Agnieszka Ruczewska, Dorota Sokólska
    Wydział Psychologów KSP

PSYCHOLOG DYŻURNY (24 H) 
- numer wyłącznie dla policjantów  

i pracowników cywilnych garnizonu stołecznego. 
tel. 602 356 233
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AKTUALNOŚCI

Do dyspozycji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zosta-
ną oddane trzy strefy:

•	 ogólnodostępna obejmująca hall, pokój przyjęć intere-
santów oraz sanitariat przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych;

•	 ograniczonego dostępu, którą stanowią, m.in.: recepcja, 
sala odpraw, pokoje biurowe, magazyny, szatnie z zaple-
czem higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczenia gospo-
darcze;

•	 zamkniętą, w skład której wchodzą: zespół pomieszczeń 
służby dyżurnej, pokój przesłuchań osób zatrzymanych, 
pomieszczenie depozytowe, a także pomieszczenie  
serwerowni i rozdzielni.

Dzięki nowej siedzibie zarówno policjanci, jak i pracownicy  
cywilni będą mieli lepsze warunki pracy. Zostanie podniesiony 
również poziom obsługi interesantów, także tych z niepełno-
sprawnością ruchową.

Nowoczesny obiekt będzie spełniał standardy techniczne 
obowiązujące w obiektach służbowych Policji, m.in. odpowied-
nie rozwiązania funkcjonalno-użytkowe. Ponadto powstaną 
warunki właściwej obsługi interesantów.

Nowa siedziba policjantów z Mrozów kosztowała ponad 

5,6 miliona złotych. W budynku o powierzchni ponad 648 m²  
docelowo służbę będzie pełniło 29 policjantów i pracowników. 
Do ich dyspozycji zaprojektowano również budynek gospodar-
czogarażowy na 4 miejsca parkingowe.

Komisariatu Policji w Mrozach
Policjanci z Mrozów już w lipcu rozpoczną służbę w nowej siedzibie. W 2018 roku w ramach Programu 
Modernizacji Policji Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła w tej miejscowości budowę Komisariatu Policji. 
Inwestycja powstała nakładem ponad 5,6 miliona złotych. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe.
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Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania funkcjonariuszy, którzy pomyśl-
nie przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, odbyła się na 
dziedzińcu wewnętrznym Pałacu Mostowskich. W spotkaniu uczestniczyli:  
Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Kapelan Komen-
dy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak oraz kadra kierownicza jedno-
stek i komórek stołecznej Policji, w których służbę, po ukończeniu kursu 
podstawowego, rozpoczną nowo przyjęci policjanci. Niestety, z uwagi na 
wyjątkowy czas wywołany pandemią koronawirusa (COVID-19) 38 funkcjo-
nariuszy wypowiedziało słowa roty bez udziału najbliższych.

9 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący służb 
mundurowych, wprowadzający m.in. świadczenia motywacyjne po 25  
latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzyst-
niejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Projekt 
wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli 
funkcjonariusz Policji, zamiast odejść na emeryturę, zdecyduje się pozostać  
w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25  
latach służby w wysokości 1,5 tys. zł lub po 28,5 latach służby w wysokości  
2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny.

Akcja, którą zapoczątkował strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Gaszynie Marcin Topor, szybko nabrała tempa i błyskawicznie się  
rozwinęła, angażując do pomocy kolejne jednostki garnizonu stołecznego.  
Policjanci podejmują wyzwanie, wspierając tym samym zbiórkę funduszy 
na rzecz chorych dzieci. Mobilizacja do tego zadania pokazała, że całe 
policyjne środowisko rozumie potrzebę niesienia pomocy, nie tylko z racji 
zadań, jakie wykonujemy na co dzień, ale z poczucia prawdziwej ludzkiej 
wrażliwości na krzywdę, której policjantom nie brakuje.

ŚLUBOWANIE INNE NIŻ ZAZWYCZAJ
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DODATEK DLA FUNKCJONARIUSZY

Komenda Stołeczna Policji, w ramach naboru wniosków o dofinansowa-
nie dla zadania z zakresu ochrony powietrza (dla państwowych jednostek 
budżetowych) w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uzyskała dofinansowanie na zakup  
6 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej 
wraz z 3 stacjami ładowania. Całkowity koszt projektu wynosi: 1.104.000,00 
PLN. Kwota dofinansowania stanowi: 552.000,00 PLN. Zakupione samo-
chody będą wykorzystywane przede wszystkim w miejscach, gdzie zabro-
nione jest korzystanie z silników spalinowych.

W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Każdego dnia, przez okres wakacji na stronie policja.pl, będzie prezen-
towana mapa z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym  
z ostatniej doby oraz od początku wakacji. Bieżąca aktualizacja, w tym  
wizualizacja danych, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii,  
do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonienie do refleksji użytkowni-
ków dróg oraz zachęcenie mediów do dyskusji na temat bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym. W tym roku, nową funkcjonalnością mapy jest moż-
liwość uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu tj. rodzaju zdarzenia 
oraz liczbie zabitych z podziałem na użytkowników dróg.

MAPA WYPADKÓW DROGOWYCH - WAKACJE 2020

#GASZYNCHALLENGE OGARNĄŁ KSP
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TRENING & ZDROWIE

TRENING FUNKCJONALNY 
W SEKTORZE MUNDUROWYM

Aleksandra Musielak  w specjalnym wywiadzie dla Czytelników „Stołecznego Magazynu Policyjnego” 
opowiedziała o „szytych na miarę” szkoleniach dla służb mundurowych w serii TACTICAL. Aleksandra 
jest trenerem przygotowania motorycznego oraz fizjoterapeutą sportowym, oferującym kompleksowe  
wsparcie w zakresie treningu, kinezyterapii i aktywnej regeneracji. Specjalizuje się w treningach  
o charakterze siłowym, funkcjonalnym i wytrzymałościowo-siłowym. Na łamach naszego magazynu 
zaprezentowała trening siłowy z odważnikami kulowymi w stylu Hard.

 Anna Mieszkowska

Trenuj z głową i maksymalizuj swoje efekty!

Olu, trening ze sztangą chętniej wybierają mężczyźni aniżeli  
kobiety. Zastanawiam się, co wpłynęło na twoją decyzję wybo-
ru tej formy aktywności.
Faktycznie, podnoszenie ciężarów jest dyscypliną sportu, głów-
nie kojarzoną z treningiem mężczyzn. Kobiety, choć nielicz-
nie, też wybierają ten sport oraz chętniej korzystają z wolnych  
ciężarów w swoich indywidual-
nych treningach. Pochodzę z nie-
wielkiej miejscowości słynącej  
z organizacji międzynarodowych 
maratonów biegowych. Równo-
legle z tą imprezą sportową, or-
ganizowano biegi krótkodystan-
sowe, w których chętnie brałam 
udział. Lubiłam biegać, jednak 
gdy wzięłam do ręki gryf, wszyst-
ko się zmieniło. Wolne ciężary to 
zupełnie inny świat. Świat, który 
mnie zafascynował i jednocześnie 
ukierunkował. Kiedy rozpoczy-
nałam trening ciężarowy, byłam 
młodą dziewczyną i mogłam kon-
tynuować swoje biegi na krótkich 
dystansach, rozwijając szybkość  
i zwinność. Niestety, podejmu-
jąc ostateczną decyzję o startach  
w zawodach ciężarowych, mu-
siałam odsunąć trening biegowy 
na rzecz rozwoju siły funkcjonalnej, niezbędnej do osiągnięcia  
sukcesów w tej dyscyplinie sportu. Mam dość bojowy i twardy 
charakter i dziś, z perspektywy czasu przyznaję, że wybór trenin-
gu na wolnych ciężarach był strzałem w dziesiątkę.  

Trenowałaś podnoszenie ciężarów z sukcesami blisko 6 lat, 
obecnie interesujesz się treningiem funkcjonalnym, taśmami 
TRX oraz treningiem wytrzymałości siłowej z odważnikami ku-
lowymi. Skąd ta zmiana zainteresowań?
Bardzo miło wspominam czasy mojej kariery sportowej.  Nieste-
ty ten sport jest bardzo wymagający. Wiedziałam, że nie zawsze 
będę dysponowała doskonałą, w moim odczuciu, formą i siłą, 
umożliwiającą mi kontynuowanie startów. Rozpoczęłam poszu-

kiwania. Zgłębiałam wiedzę i swoje doświadczenie trenerskie, 
szkoląc się w kraju i za granicą. Poświęciłam wiele uwagi różnym 
formom ćwiczeń z przyborami ze strefy funkcjonalnej. Przeło-
mowym dla mnie czasem okazał się rok 2013. Wtedy wiele się 
działo, uzyskałam uprawnienia w stopniu „master instruktora”  
z zakresu: treningu z odważnikami kulowymi „kettlebell”, ćwi-

czeń z workami typu „sandbag” 
oraz olimpijskiego podnoszenia 
ciężarów „olympic weightlifting”. 
Ukończyłam też szkolenie me-
todą „HardStyle” oraz zostałam 
jedną z trzech pierwszych w Pol-
sce certyfikowanych w 2013 roku 
- instruktorek międzynarodowe-
go systemu treningu siły Strong-
First. Do dziś ten system i zawarta  
w nim metoda HardStyle jest uzna-
wana za elitarną szkołę treningu 
siły na świecie. Twórcą tej szkoły 
jest autor książek o tematyce tre-
ningu z odważnikami kulowymi 
oraz były instruktor komando-
sów Specnaz ─ Pavel Tsatsouline. 
Popularność tego systemu stale 
rośnie, zarówno w środowisku 
trenerskim, mundurowym, a tak-
że sportowym. Jak wspominałam, 
ten rok był dla mnie przełomowy 

i myślę, że znalazłam swój złoty środek. Swoje ciężkie treningi si-
łowe ze sztangą uzupełniłam lżejszymi treningami z odważnikami 
kulowymi. Zmiana kształtu przyboru treningowego umożliwiła mi 
dalszy rozwój siły, trenując w sposób wolny na dużych ciężarach. 
Ponadto, manipulując masą odważnika kulowego, mogłam tre-
nować nieco lżej, rozwijając wytrzymałość, która wcześniej nie 
była mi tak bardzo potrzebna. Dziś przeplatam także swoje cięż-
kie treningi ciężarowe z ćwiczeniami w zawieszeniu na taśmach 
TRX, wzmacniając mięśnie stabilizujące kręgosłup. Dzięki takiej 
wszechstronności uzyskuję harmonię w treningu siły i sprawno-
ści, która w moim odczuciu jest niezbędna do prowadzenia moje-
go aktywnego stylu życia.

foto: ARCHIWUM PRYWATNE ALEKSANDRY MUSIELAK
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Rozumiem, że specjalizujesz się przede wszystkim w treningach 
z wolnymi ciężarami. A co z ćwiczeniami na maszynach?
Rzadko wykorzystuję maszyny w swoich planach treningowych. 
Nie sugeruję, że są one złe, wręcz przeciwnie. Te urządzenia, słu-
żą do wykonywania ćwiczeń izolowanych, wspomagających na-
ukę ruchu, np.: maszyny do podciągania na drążku. Maszyny są 
też doskonałym narzędziem w treningu kształtującym naszą syl-
wetkę (tj. kulturystyka, fitness sylwetkowy etc.). Ponadto, wygląd 
naszego ciała stanowi główną oś motywacyjną do podejmowania 
dalszych treningów, zarówno sportowców, jak i amatorów aktyw-
ności fizycznej. Muszę jednak zaznaczyć, że ćwiczenia izolowane 
na maszynach najczęściej wprowadzam do planów treningowych 
w kinezyterapii. To forma leczenia wykorzystująca ruch, aby 
wzmocnić osłabione struktury mięśniowo-powięziowe, wyrów-
nać dysproporcje sylwetki lub odciążyć te mięśnie, które pracują 
w danym momencie zbyt intensywnie. Jako trener przygotowania 
motorycznego, muszę koncentrować się na rozwoju całego ciała 
i rozwijać wszystkie cechy motoryczne (tj. siłę, szybkość, wytrzy-
małość, koordynację ruchową czy gibkość). Trening na samych 
maszynach w moim odczuciu nie wystarczy, aby wszechstronnie 
rozwinąć wszystkie cechy motoryczne, dlatego programując tre-
ningi, zawsze dążę do wypracowania proporcjonalnie zbudowa-
nej sylwetki i uzyskania wysokiego poziomu sprawności fizycznej. 
Korzystając tylko z maszyn na treningach, nie byłabym w stanie 
zrealizować tych celów. Jednak nie rezygnuję całkowicie z ma-
szyn, tylko sporadycznie wykorzystuję te urządzenia, aby podkre-
ślić kształt mięśni i wzmocnić słabsze, newralgiczne partie ciała, 
np.: grupę mięśni pleców czy brzucha, które są istotne w utrzy-
maniu poprawnej postawy ciała.

Olu, liczba wszystkich twoich specjalizacji wykorzystywanych 
w indywidualnej pracy jest imponująca. Zastanawiam się, czy 
osiągnęłaś już zadowalający Cię poziom wiedzy i umiejętności? 
Całe moje życie jest związane ze sportem i nie wyobrażam  
sobie zaprzestania dalszej nauki. Zawsze przyświeca mi jedna 
myśl: „Nikt nie ma pełnego monopolu na wiedzę i zawsze znaj-
dzie się ktoś, odrobinę lepszy, od kogo warto się uczyć”. Ukończo-
ne przeze mnie specjalizacje i kursy motywują mnie do dalszego 
działania, odkrywania i sprawdzenia efektywności, poznawanych 
na szkoleniach metod treningowych. Zawód, jaki wybrałam, stale 
się rozwija i dlatego też nie mogę się zatrzymać. Ciekawość jest 
moją wadą i jednocześnie zaletą, dzięki której podejmuję nowe 
wyzwania sportowe i to, czego się podejmuję, staram się wykonać 
najlepiej jak potrafię. Zdobytą wiedzą chętnie się dzielę podczas 
indywidualnych sesji treningowych, zajęć grupowych czy obozów 
sportowych. Będąc szkoleniowcem, przekazuję zdobytą wiedzę 
i doświadczenie na kursach instruktorskich. Muszę przyznać,  
że jest mi niezmiernie miło, że swoim zaufaniem obdarzyły mnie 
służby bezpieczeństwa narodowego i mogłam przekazać zdo-
bytą wiedzę w tym środowisku. To dla tych ludzi powstała seria  
TACTICAL, w której znajdują się również szkolenia z zakresu tre-
ningu wytrzymałości siłowej i metodyki periodyzacji treningu  
siłowego.

Nieczęsto zdarza się, że trener personalny współpracuje ze 
służbami mundurowymi. Zastanawiam się, w jaki sposób po-
wstała seria TACTICAL i jaką formę współpracy obejmuje.
Miałam sposobność pomagać funkcjonariuszom i żołnierzom 
„dowolnego koloru munduru” oraz weteranom działań poza gra-
nicami kraju w ramach polskich kontyngentów wojskowych, któ-
rzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem. Intensywność zadań, jakie 
wykonują podczas swojej pracy, dość często staje się powodem 
powstania lekkich kłopotów zdrowotnych lub poważniejszych 
kontuzji. Wiem jak dużo wysiłku wkładają w swój rozwój fizycz-

ny, aby wypracować imponujący poziom sprawności i kondycji. 
Ta codzienna ciężka walka staje się szczególnie trudna w przy-
padku doznania jakichkolwiek urazów. Rozumiem ich problemy, 
gdyż sama zmagałam się z kontuzją, a niemożność wykonywa-
nia aktywności w zadowalającym mnie stopniu sprawności była 
frustrująca. Dziś, będąc trenerem i fizjoterapeutą sportowym, 
pomagam funkcjonariuszom przywrócić sprawność ruchową,  
w możliwie jak najkrótszym czasie. Indywidualne programowanie 
przebiegu kinezyterapii oraz dobór technik terapii mięśniowo-po-
więziowych dość szybko „stawia chłopaków na nogi”. 

Obecnie seria TACTICAL wspiera wybrane, charytatywne 
inicjatywy i imprezy sportowe. Prowadzę też zajęcia grupowe  
z odważnikami kulowymi oraz przekazuję wiedzę podczas  
organizowanych warsztatów treningowych i szkoleń w stopniu  
instruktorskim. Pierwsze szkolenie odbyło się w roku 2013  
i zostało zrealizowane dla funkcjonariuszy Sekcji Realizacji i Za-
bezpieczania Centralnego Biura Śledczego KGP (obecnie CBŚP) 
z zakresu treningu wytrzymałości siłowej i metodyki periody-
zacji treningu siłowego. Szkolenie było skierowane głównie do  
instruktorów i miało charakter praktycznego nauczania treningu 
z odważnikami kulowymi oraz wykorzystania poznanych tech-
nik w praktyce. Podczas szkolenia szczegółowo zostały omówio-
ne aspekty merytoryczne, dotyczące periodyzacji treningu dla 
tej konkretnej sekcji realizacyjnej. Tą drogą poszły również inne 
wydziały i otrzymałam kolejne zaproszenia do przeprowadzenia 
szkoleń dla funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych 
KGP (obecnie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystyczne-
go Policji „BOA") oraz funkcjonariuszy z wydziału V DPK Agencji  
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Współpraca z tym środowiskiem stale się rozwija, dlatego też 
moim celem jest, aby Seria TACTICAL każdorazowo odpowiada-
ła na bieżące zapotrzebowanie sektora mundurowego, oferu-
jąc „szyte na miarę” szkolenia oraz różnorodne formy wsparcia  
w zakresie treningu. Przykładem takiej współpracy jest organi-
zacja pełnego składu kadry sędziowskiej podczas międzynaro-
dowych zawodów „Military Police International Championship 
Crossfit Challenge” dla Żandarmerii Wojskowej. Od roku 2015 
udzielam wsparcia przy organizacji Mistrzostw Polski Jednostek 
Specjalnych w dyscyplinach wytrzymałościowo-siłowych „Jedzie-
my do Odcięcia” oraz „Ogień na Ogień”. Uczestniczyłam też jako 
sędzia w każdej edycji powyższych zawodów.

Możesz w kilku zdaniach opisać trening, jaki przygotowałaś dla 
naszych funkcjonariuszy?
Zdaję sobie sprawę, że specyfika służby znacząco różni się od 
siebie w zależności od miejsca jej pełnienia, a każdy funkcjo-
nariusz będzie reprezentował odmienny poziom sprawno-
ści fizycznej i kondycyjnej. Nie wszyscy też muszą trenować  
intensywnie, dlatego w proponowanych przeze mnie zestawach  
ćwiczeń będą pojawiały się lżejsze jednostki treningowe oraz sesje  
regeneracyjne, np. sesje z wykorzystaniem „rolerów” czy „dysków 
sensomotorycznych”. Te lżejsze sesje, będą przydatne, również 
osobom reprezentującym wysoki poziom sprawności fizycznej  
i kondycyjnej. Posłużą im jako aktywna regeneracja psychofi-
zyczna w czasie przerwy pomiędzy intensywnymi cyklami trenin-
gowymi. Proponowane przeze mnie programy ćwiczeń z wyko-
rzystaniem przyborów ze strefy funkcjonalnej (tj. odważników 
kulowych, sztangi, taśmy TRX, worków z obciążeniem, liny etc.) 
w pierwszej kolejności będą kierowane do osób średnio zaawan-
sowanych i zaawansowanych w treningu. Pierwszy trening, który 
chciałabym zaprezentować czytelnikom miesięcznika „Stołecz-
ny Magazyn Policyjny”, będzie wykorzystywał odważniki kulowe  
kettlebell. 
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Przedmiotowy trening kettlebell został przemyślany w taki 
sposób, aby mógł z niego skorzystać każdy funkcjonariusz nieza-
leżnie od wydziału w jakim pracuje oraz stopnia jego zaawanso-
wania w treningu. 

W rzeczywistości to masa odważnika kulowego, z jakim  
wykonywane jest dane ćwiczenie, klasyfikuje daną osobę do danej 
grupy zaawansowania. Dobierając odpowiednią dla siebie masę 
odważnika, będą pomocne sugerowane wartości obciążenia, 
z jakimi należy trenować, rozpoczynając swoją aktywność z tym 
przyborem.

Optymalne wartości obciążenia treningowego dla kobiet re-
prezentujących poziom początkujący – to przedział od 8-12 kg; 
dla kobiet z grupy średnio-zaawansowanej 12-16 kg. 
Optymalne wartości obciążenia treningowego dla mężczyzn 
reprezentujących poziom początkujący – to przedział od  
12-16 kg; dla mężczyzn z grupy średnio zaawansowanej 16-20 
kg.

Trening z masą odważnika kulowego, przekraczający powyż-
sze wartości, reprezentuje poziom osób zaawansowanych w tre-
ningu, tzn. osób posiadających odpowiedni staż treningowy i do-
skonałe umiejętności techniczne, niezbędne do realizacji ćwiczeń  
z tym funkcjonalnym przyborem. Moja pierwsza propozycja  

ćwiczeń z odważnikami kulowymi będzie skierowana właśnie 
do tej grupy osób. Dzięki uprzejmości Komendy Stołecznej  
Policji  Czytelnicy uzyskają dostęp do materiału video obrazujące-
go poprawną technikę wykonywania ćwiczeń zawartych w danej 
jednostce treningowej.
                                                                          Dziękuję za rozmowę.

ALEKSANDRA MUSIELAK
– była sztangistka, trenowała podnoszenie ciężarów 
blisko sześć lat. Obecnie jest instruktorem i sędzią 
tej dyscypliny sportu. Specjalizuje się w treningu  
z wolnymi ciężarami oraz w ćwiczeniach  
z wykorzystaniem przyborów funkcjonalnych, tj.: 
sztangi, odważników kulowych, taśmy TRX, liny czy 
dysków sensomotorycznych. Jako fizjoterapeuta 
sportowy i masażysta, kompleksowo przygoto-
wuje swoich podopiecznych do podejmowania  
aktywności fizycznej, udzielając wsparcia w zakre-
sie: treningu, zdrowego stylu życia i regeneracji 
powysiłkowej.

nasz ekspert 

Trening KETTLEBELL  

Trenuj efektywnie z odważnikami kulowymi, zwiększając siłę swoich mięśni pochodzącą z ich skurczu izometrycznego.

– wprowadzenie do metody HardStyle 
Prezentowany w tym artykule trening z odważnikami kulowymi (ang. kettlebell), opiera się na założeniach 
metody „Hardstyle” – polegającej na świadomym wytwarzaniu maksymalnego napięcia izometrycznego 
ciała oraz stosowaniu metody biomechanicznego oddechu tzn. oddychaniu z zaangażowaniem mięśnia 
przepony.  

 Aleksandra Musielak 

Trening Kettlebell w Stylu Hard jest zaawansowaną formą ak-
tywności, która skutecznie i szybko oddziałuje na mięśnie, zwięk-
szając ich poziom siły oraz wytrzymałość. Musisz wiedzieć, że jest 
to forma treningu funkcjonalnego, a sam odważnik kulowy sta-
nowi jeden z głównych wykorzystywanych w nim przyborów. 
Autorem tej metody jest Paweł Tsatsouline (ang. Pavel Tsatso-
uline, rus. Павел Цацулін) – dawniejszy instruktor rosyjskiego 
Spetsnazu, po imigracji do USA trenujący m.in. zespoły SEAL’s.

Główne cechy treningu metodą HardStyle:

• praca nad możliwością wygenerowania jak największej siły  
z posiadanych zasobów masy mięśniowej;

• minimalizacja możliwości wystąpienia kontuzji;
• możliwość modyfikacji metody treningowej, w sposób ukie-

runkowany na bieżący priorytet treningowy, np. wzrost 
masy mięśniowej, redukcja tkanki tłuszczowej, poprawa 
wydolności, zwiększenie wytrzymałości siłowej itp.;

• możliwość wykonywania tego rodzaju treningu w dowolnej 
przestrzeni treningowej: sala treningowa, siłownia, plener.

Na podstawie propozycji treningowej przedstawionej w tym 
artykule będziesz kształtował przede wszystkim siłę swoich 

mięśni, pochodzącą z ich skurczu izometrycznego.

Trening ukierunkowany na budowanie maksymalnej siły (zwa-
nej absolutną), wymusza na Tobie wykonywanie poszczególnych 
ćwiczeń z dość dużym obciążeniem. Jednak pamiętaj, że dobór 
masy odważnika powinien być adekwatny do Twojego obecne-
go poziomu sprawności fizycznej oraz znajomości poprawnej 
techniki wykonywania ćwiczeń. Rozpoczynając swoją aktyw-
ność treningową z kettlebell, powinieneś skorzystać z mniejszych  
ciężarów, ucząc się lub doskonaląc swoją technikę wykonania 
ćwiczeń z odważnikami kulowymi w stylu hard. 

Pragnę zwrócić Twoją uwagę na fakt, że ćwiczenia z tzw.  
wolnymi ciężarami, tj.: sztanga olimpijska, hantle, worki bułgar-
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skie, czy jak w przedmiotowej propozycji treningowej – odważniki 
kulowe Kettlebells, wymagają od osoby podejmującej taki rodzaj 
aktywności fizycznej niezwykłego skupienia podczas treningu 
oraz opanowania doskonałej techniki. Dlatego też ćwiczenia na 
wolnych ciężarach należy rozpoczynać od doboru obciążenia  
pozwalającego na utrzymanie przez ćwiczącego poprawnej tech-
niki przez cały okres trwania danej jednostki treningowej.

PROPOZYCJA DOBORU MASY ODWAŻNIKA

• KOBIETY
poziom początkujący:  przedział masy 8-12 kg;
poziom średnio zaawansowany: przedział masy 12-16 kg;
poziom zaawansowany: masa odważnika powyżej 16 kg;

• MĘŻCZYŹNI
poziom początkujący: przedział masy 12-16 kg;
poziom średnio zaawansowany: przedział masy od 16-20 kg;
poziom zaawansowany: masa odważnika powyżej 24 kg.

Jaką masę odważnika kulowego należy wybrać, aby trenować 
siłę maksymalną? 
Trening siły maksymalnej odbywa się z udziałem dużych cięża-
rów, dlatego masa startowa odważnika kulowego umożliwiająca 
rozpoczęcie budowania tego rodzaju siły, u kobiet zbliżona jest 
do 1/3 masy ciała, natomiast u mężczyzn do 1/2 masy ciała.

INTENSYFIKACJA EFEKTÓW TRENINGOWYCH
Musisz wiedzieć, że w skurczu izometrycznym wyzwalana jest 
największa siła mięśni, dlatego niezależnie od wyboru masy 
odważnika kulowego, z jakim będziesz wykonywać ćwiczenia,  
trening stanie się bardziej efektywny, jeśli:

• skoncentrujesz się na wytwarzaniu maksymalnego napięcia 
izometrycznego ciała podczas wykonywania ćwiczenia,

• zaczniesz podczas swojego treningu stosować oddech  
z zaangażowaniem mięśnia przepony. 

ZAPAMIĘTAJ
Wykorzystywana w prezentowanym treningu metoda „HardSty-
le" jest „technicznym sposobem poprawnego wykonywania ćwi-
czeń z odważnikami kulowymi”. 
Najważniejszy jest sposób wykonania poprawnie technicznie ćwi-
czeń z odważnikami kulowymi, a wybór obciążenia treningowego 
jest wartością drugorzędną i zależną m.in. od Twojej sprawności 
fizycznej i mobilności (tj. zakresu ruchu w stawach). 
Decydując się na trening siłowy z wykorzystaniem ciężkiego tech-
nicznie przyboru jakim jest odważnik kulowy, musisz pamiętać, 
że trening tego typu nie może być „bezmyślnym machaniem 
kettlem”. Takie nonszalanckie podejście do treningu z kettlebell, 
prowadzi najczęściej do skomplikowanych kontuzji. Pamiętaj, 
że jedynie wypadkowa świadomego zaangażowania do pracy 
wszystkich mięśni i wytworzenia w nich napięcia izometrycznego 
(stabilizującego sylwetkę ćwiczącego), oddechu biomechanicz-
nego oraz pełnego skupienia na wykonywanym obecnie ruchu, 
zagwarantuje Ci bezpieczeństwo w treningu oraz zmaksymalizu-
je Twoje efekty treningowe w zaskakująco krótkim okresie czasu. 

TEST SIŁY JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT SAMOKONTROLI
Zanim rozpoczniesz realizację przedmiotowej propozycji trenin-
gowej, wykonaj test siły izometrii, aby sprawdzić swoją obecną 
formę i umiejętność stabilizacji mięśni głębokich. 
Wynik testu będzie Twoją „bazą startową" do oceny wyników/
efektywności treningowej w przyszłości.

Regularnie monitoruj swoje efekty treningowe za pomocą  
samodzielnych testów lub skorzystaj z moich propozycji testów 
sprawnościowo-siłowych, które będą pojawiały się w kolejnych 
artykułach w magazynie SMP. 

Znając podstawowe zasady treningowe wiesz, że Twoje ciało 
musi się przyzwyczaić do nowego obciążenia i rodzaju treningu. 
Tempo takiej adaptacji organizmu do wysiłku będzie różne u każ-
dego z nas, ponieważ reprezentujemy odmienny poziom spraw-
ności fizycznej i kondycyjnej.  

Z uwagi na powyższe przedmiotowy trening z odważni-
kami kulowymi został przemyślany w taki sposób, aby mógł  
z niego skorzystać każdy funkcjonariusz, posiadający umiejęt-
ność świadomego wygenerowania napięcia mięśni podczas 
wykonywania ćwiczeń oraz przyjmowania prawidłowej po-
zycji startowej. O tym, jaką musisz przyjąć pozycję startową,  
realizując ćwiczenia z odważnikami kulowymi w oparciu o meto-
dę HardStyle, dowiesz się z opisu poprawnego wykonywania ćwi-
czeń, zawartych w części zasadniczej przedmiotowego treningu.

TEST SIŁY IZOMETRII 
Propozycje testu siły izometrycznej dla osób reprezentujących 
poziom średnio zaawansowany i zaawansowany w treningu.

Uwagi:
Wybierz odpowiednią dla swojego poziomu zaawansowania pró-
bę testu siły i zmierz maksymalny czas utrzymania ciała w pre-
zentowanej pozycji.

Wykonanie testu: 
Utrzymaj ciało nieruchomo, generując maksymalne napięcie izo-
metryczne mięśni, tzn. napnij mięśnie tak, aby stały się „twarde". 

skurcz izometryczny = napięcie mięśni bez zmiany ich długości

Zakończ pomiar czasu w momencie pojawienia się zjawiska 
„drżenia mięśni" lub w sytuacji, gdy Twoje ciało będzie wyko-
nywało drobne ruchy w postaci zmiany ułożenia jego pozycji 
(ciało nie tworzy prostej linii) lub w sytuacji zaokrąglenia pleców  
w dolnym odcinku kręgosłupa (niestabilne ułożenie miednicy jest 
niebezpieczne dla pleców i jest częstą przyczyną pojawienia się 
urazów, przeciążeń lub dyskopatii). 

Wynik pomiaru czasu 
Uzyskanie wyniku min. 60 sekund oznacza, że dysponujesz 
wystarczającym poziomem siły izometrycznej, który umożliwi  
Ci utrzymanie stabilnej pozycji ciała niezbędnej do wykonywa-
nia ćwiczeń z odważnikami kulowymi w stylu Hard. Osoby, któ-
re przekraczają czas 2 minut w utrzymaniu poprawnej pozycji, 
reprezentują poziom zaawansowany w treningu i doskonale 
kontrolują napięcie swoich mięśni. Przekroczenie powyższej 
wartości jest równoznaczne z osiągnięciem wysokiego poziomu 
napięcia mięśni głębokich (core stability).
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TEST SIŁY DLA OSÓB ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH W TRENINGU 

TEST nr 1: Utrzymanie pozycji ciała w podporze bokiem 
                   z kettlebell

Wykonanie:
Ustaw swoje ciało w podporze bokiem w taki sposób, aby 
łokieć znajdował się pod linią barków, a ciało tworzyło prostą  
linię. Następnie utrzymaj odważnik kulowy nad swoim  
barkiem. Możesz wybrać dowolne obciążenie, jednakże opty-
malnym ciężarem dla kobiet będzie odważnik kulowy o masie  
8 kg, natomiast dla mężczyzn o masie 12 kg. Zmierz swój czas 
utrzymania nieruchomo stabilnej pozycji ciała, rozpoczyna-
jąc test od podporu na lewej ręce, a następnie powtórz test  
na prawej stronie ciała. 

Uwagi:
Zwróć szczególną uwagę, aby nadgarstek był stale wyprosto-
wany, a mięśnie przedramion mocno zaciśnięte na uchwycie 
kettla. Utrzymuj napięcie mięśni czworogłowych ud, poślad-
ków oraz brzucha. Pilnuj, aby odważnik kulowy znajdował się 
dokładnie nad Twoją obręczą barkową. Skup się na kontro-
li ciężaru, aby zapobiec niebezpieczeństwu upuszczenia go  
w niekontrolowany sposób. Dla zwiększenia swojego bez-
pieczeństwa poproś współćwiczącego o asekurację podczas 
wykonywania testu.

TEST nr 2: Utrzymanie pozycji ciała w podporze przodem 
na odwróconym odważniku kulowym

Uwagi:
Zwróć szczególną uwagę, aby dolny odcinek pleców był skie-
rowany ku górze. To ważne, aby wzmocnić napięcie mięśni 
brzucha, dzięki którym ustabilizujesz pozycję miednicy w jej 
neutralnym ułożeniu. Utrzymuj napięcie tych mięśni i prze-
rwij pomiar czasu w momencie, gdy zaobserwujesz obniże-
nie swoich bioder (brak prostej linii ciała) lub w momencie 
pojawienia się „drżenia mięśni".

Wykonanie:
Ustaw swoje ciało w podporze przodem w taki sposób, aby 
dłonie znajdowały się pod linią barków. Utrzymując prostą 
linię ciała napnij brzuch, uda i delikatnie ugnij przedramio-
na, aby zwiększyć ich napięcie. Zmierz swój czas utrzymania 
nieruchomo pozycji. Przeprowadź dwa pomiary. Pierwszy dla 
lewej ręki znajdującej się na odwróconym kettlebell. Drugi 
dla ręki prawej.
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Wydział Wywiadowczo-Patrolowy Komendy Stołecznej Policji poszukuje kandydatów – policjantów i policjant-
ki do pracy w Sekcji III. Głównym zadaniem realizowanym przez Sekcję III WWP KSP jest zatrzymywanie sprawców  
kradzieży kieszonkowych „na gorącym uczynku”.

Wymagania:
dyspozycyjność, umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków, umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, 
umiejętność dostosowania się do otoczenia

Pożądane:
własna inicjatywa, umiejętność dobrej organizacji pracy

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerami telefonów:
47 723 65 84, 47 723 85 15

OGŁOSZENIE
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TEST SIŁY DLA OSÓB ZAAWANSOWANYCH W TRENINGU 

Uwagi:
Zwróć szczególną uwagę, aby nadgarstek był stale wyprosto-
wany, a mięśnie przedramion mocno zaciśnięte na uchwycie 
kettlebell. Utrzymuj napięcie mięśni pośladków oraz brzu-
cha. Definitywnie przerwij pomiar czasu, jeżeli Twoja ręka, 
która trzyma kettlebell porusza się i nie znajduje się dokład-
nie nad Twoją obręczą barkową. Skup się na kontroli ciężaru, 
aby zapobiec niebezpieczeństwu upuszczenia go w niekon-
trolowany sposób. 
Dla zwiększenia swojego bezpieczeństwa poproś współćwi-
czącego o asekurację podczas wykonywania testu. Jeżeli 
nie znasz techniki wyniesienia ciężaru nad głowę w ćwicze-
niu TGU, nie wykonuj tego ćwiczenia – zastosuj TEST nr 1 – 
„Utrzymanie pozycji ciała w podporze bokiem z kettlebell” 
(test dla osób średnio zaawansowanych).

TEST nr 1: Utrzymanie pozycji ciała w podporze TGU z kettlebell

Wykonanie:
Ustaw swoje ciało w podporze TGU (ang. Turkish Get Up)  
w taki sposób, aby ramiona znajdowały się w jednej linii. Na-
stępnie unieś biodra wysoko, aby napiąć pośladki. Utrzymaj 
odważnik kulowy nad swoim barkiem. 
Możesz wybrać dowolne obciążenie, jednakże optymalnym 
ciężarem dla kobiet będzie odważnik kulowy o masie 8 kg, 
natomiast dla mężczyzn o masie 12 kg. Zmierz swój czas 
utrzymania nieruchomo stabilnej pozycji ciała, rozpoczynając 
test od lewej strony ciała, a następnie powtórz test na prawej 
stronie ciała.

Wykonanie:
Ustaw swoje ciało w podporze przodem w taki sposób, aby 
dłonie znajdowały się pod linią barków. Utrzymując prostą 
linię ciała, napnij brzuch, uda i delikatnie ugnij przedramio-
na, aby zwiększyć ich napięcie. Zmierz swój czas utrzymania 
nieruchomo stabilnej pozycji, z dłońmi opartymi na dwóch 
odwróconych odważnikach kulowych. 

TEST nr 2: Utrzymanie pozycji ciała w podporze przodem 
na dwóch odwróconych odważnikach kettlebell 

Uwagi:
Zwróć szczególną uwagę, aby dolny odcinek pleców był skie-
rowany ku górze. To ważne, aby wzmocnić napięcie mięśni 
brzucha, dzięki którym ustabilizujesz pozycję miednicy w jej 
neutralnym ułożeniu. Utrzymuj napięcie tych mięśni i prze-
rwij pomiar czasu w sytuacji obniżenia bioder (brak prostej 
linii ciała) lub w momencie pojawienia się „drżenia mięśni". 
Ten test wymaga dużej stabilizacji mięśni obręczy barko-
wej i dłoni. Skup się na zachowaniu bezpiecznego ułożenia 
nadgarstków w sposób uniemożliwiający niekontrolowane 
wytrącenie ze stanu równowagi odwróconych odważników 
kettlebell.

W KOLEJNYM NUMERZE: Pierwszy z serii treningów KETTLEBELL z Aleksandrą Musielak

Trening Kettlebell w Stylu Hard jest zaawansowaną formą aktyw-
ności, która skutecznie i szybko oddziałuje na mięśnie, zwiększa-
jąc ich poziom siły oraz wytrzymałość. Musisz wiedzieć, że jest to 
forma treningu funkcjonalnego, a sam odważnik kulowy stanowi 
jeden z głównych wykorzystywanych w nim przyborów. 
Autorem tej metody jest Paweł Tsatsouline (ang. Pavel  
Tsatsouline, rus. Павел Цацулін) – dawniejszy instruktor rosyj-
skiego Spetsnazu, po imigracji do USA trenujący m.in. zespoły 
SEAL’s.
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 Monika Nawrat

Kilka lub kilkanaście godzin spędzonych przed komputerem powoduje, że nasze plecy nierzadko dają 
o sobie znać. Boli nas szyja, odcinek lędźwiowy, czasem odczuwamy promieniujące kłucie w nodze.  
Za doświadczany dyskomfort obwiniamy zbyt długie siedzenie przy biurku. Czy możemy sobie pomóc?

PRACA ZA BIURKIEM MOŻE 
BYĆ CIEKAWA
LECZ CO NA TO NASZ KRĘGOSŁUP?

Praca przed monitorem wcale nie musi być udręką dla naszego zdrowia. Powinniśmy zwrócić uwagę na najważniejsze czynniki, 
które mogą przyczynić się do powstania problemów zdrowotnych. A mianowicie zadbaj o takie elementy jak:

 REGULACJA KRZESŁA – zwróć uwagę na jego wysokość i boczne oparcia. Wysokość krzesła powinna być 
ustawiona w ten sposób, aby całe stopy dotykały podłoża.  Natomiast oparcie krzesła musi posiadać wybrzuszenie na 
wysokość naszego odcinka lędźwiowego. W przypadku, kiedy nie posiadasz takiego krzesła, podłóż w tym miejscu podłużną 
poduszkę lub zwinięty w rulon ręcznik.

 USTAWIENIE MONITORA – pamiętaj, aby ekran monitora był skierowany prosto na wysokość poziomu oczu, 
skręcenie ekranu w jakąkolwiek inną stronę obciąża odcinek szyjny kręgosłupa. Spoglądanie przez długi czas do góry lub 
w dół, znacznie obciąża mięśnie szyi, ramion i górnej części grzbietu. Ekran nie powinien też stać z boku, bo musisz wtedy 
przez wiele godzin skręcać głowę.

 USTAWIENIE STOLIKA – miejsce, na którym stoi monitor nie należy ustawiać zbyt wysoko, ponieważ wtedy 
napinamy ramiona i obciążamy całą obręcz barkową oraz odcinek piersiowy i szyjny kręgosłupa. Stolik, biurko musi być 
ustawione tak, aby móc swobodnie położyć nadgarstki w linii prostej z przedramieniem.

 PRZERWA – minimum co pół godziny staraj się odejść zza biurka, np. umyć kubek, przejść się do pobliskiego sklepu 
po wodę czy kanapkę. Przeciągnij się, zrób kilka bocznych skłonów. Nie korzystaj z windy, lecz ze schodów.

Praca biurowa wiąże się głównie z pozycją siedzącą. Dla dobra 
naszych kręgosłupów należy pamiętać o aktywności fizycznej, 
by uniknąć bólu odcinka szyjnego kręgosłupa, na który naj-
częściej skarżą się osoby, prowadzące siedzący tryb życia. 

Poniżej przedstawiam schemat kilku ćwiczeń, które przynoszą 
ulgę kręgosłupowi, nie wymagają dużo czasu i można je wy-
konać podczas przerwy. Pamiętajmy, że kręgosłup to główna 
podpora naszego ciała. 

Ćwiczenie nr 1
Usiądź wyprostowany i rozstaw stopy. Następnie prawą rękę 
połóż na prawym udzie i jednocześnie opuść prawy bark.  
Z kolei lewą rękę przełóż za głowę i pozwól przechylić ją  
w lewą stronę. Postaraj się wytrzymać 20 sekund w tej pozy-
cji, a następnie powtórz ćwiczenie, używając drugiej strony 
ciała.
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Ćwiczenia te pomogą Ci wzmocnić kręgosłup, rozluźnić 
napięte mięśnie oraz sprawią, że codzienne czynności  
będziesz wykonywać bez bólu i z przyjemnością. Wykonuj  
je najlepiej codziennie. Nie wstając za biurka, możesz wyko-
nać kilka ćwiczeń, które przyniosą ulgę spiętym plecom i szyi. 
Spróbuj zachęcić współpracowników i wykonujcie razem te 
ćwiczenia. Pamiętaj, że nawet najlepiej dobrane krzesło nie 
uchroni Cię od przeciążeń i bólu. Aby nasz kręgosłup pra-
widłowo funkcjonował, rozruszaj je co najmniej kilkakrotnie  
w ciągu pracy.

Ćwiczenie nr 2
Siedząc w pozycji wyprostowanej, wysuwaj i cofaj naprzemiennie podbródek. Wyobraź sobie, że widzisz przed sobą jakiś przedmiot, 
który chcesz dotknąć czubkiem nosa. Ćwiczenie powtórz pięć razy.

Ćwiczenie nr 4
Prawą rękę przyłóż do prawego ucha. Gło-
wą naciskaj na rękę, ta z kolei powinna 
stawiać opór. W tej pozycji wytrzymaj koło 
10 sekund i rób kilkusekundową przerwę. 
Ćwiczenie powtórz 3-4 razy.

Ćwiczenie nr 3
Spleć ręce z tyłu głowy, spróbuj naciskać 
na nie dłońmi i jednocześnie nie pozwól 
się odchylić. Wytrzymaj około 15 sekund  
i rozluźnij się.

Ćwiczenie nr 5
Siedząc w pozycji wyprostowanej rozstaw 
stopy i połóż obie dłonie na czole. Posta-
raj się z całej siły naciskać nimi na czoło. 
Wytrzymaj około 15 sekund i rozluźnij mię-
śnie, wykonaj to ćwiczenie 2-3 razy. 

Na co dzień pracuje w WDŚ KSP. Fanka sporto-
wego trybu życia i zdrowego odżywiania. Lubi 
biegać, biegać i biegać.

nasz ekspert 

sierż. sztab. Monika Nawrat
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NAJTRUDNIEJSZY 
Pierwszy krok
Gdy już zdecydujesz zrobić, kolejne… Uwaga! Mogą już uzależniać. Często zniechęcamy się do rozpoczęcia 
przygody biegowej. W głowie roi się tysiące wymówek: za dużo ważę, bieganie jest nudne, nie nadaję 
się… Nic bardziej mylnego. Wyznacz sobie dzień, miejsce i cel. Kiedy to nastąpi i zaczniesz maszerować lub 
truchtać, ciesz się rzeczami, które na pierwszy rzut oka mogą być banalnie proste. 

 Monika Nawrat

Nawet najmniejszy krok może okazać się sukcesem i silną 
motywacją do dalszych treningów. Zapewne wiele osób 
zadaje sobie teraz pytanie: a co to znaczy najmniejszy 

krok? Może nim być  np.: pierwszy marszobieg, przebieżka wo-
kół bloku czy pokonanie dystansu dwóch lub pięciu kilometrów.  
Motywujące może być też zapisanie się na listę startową biegu. 
Udział w nim pozwala sprawdzić się w rywalizacji, zdobyć do-
świadczenie oraz pierwszy medal. Musimy jednak pamiętać, aby 
nasza nowa pasja nie była ulotna. Sport wymaga poświęcenia, 
cierpliwości i wytrwałości. Jeśli pojawią się negatywne myśli, to 
nie bój się im sprzeciwić! 

padam z nóg  
Nawet pierwszy kilometr może być wyzwaniem dla 
początkującego biegacza. Potrzeba czasu na złapanie właściwego 
rytmu, który nie będzie dla nas czymś nadzwyczajnym, dzięki 
treningom. Przyjdzie dzień, że poczujesz się doskonale już po 
pierwszych metrach, co oznaczać będzie, że masz więcej siły  
i lepiej zarządzasz tempem.

Jeśli będziemy chcieli ustanawiać swoje rekordy życiowe,  
to musimy być przygotowani na intensywny wysiłek. Jednak 
„co nas nie zabije, to nas wzmocni” – nasz organizm z czasem 

przyzwyczai się do obciążeń i będziemy mogli się cieszyć z coraz 
lepszej formy.

regularność i czas  
Bądź cierpliwy. Nam biegaczom potrzeba minimum trzech 
tygodni przerwy, aby poczuć, że czegoś nam brakuje. Dzięki 
wewnętrznej potrzebie trenowania, budujemy w sobie 
samozaparcie i samodyscyplinę. Takie zdrowe i sportowe 
podejście pozwala wielu biegaczom/biegaczkom trenować 
latami.

gdy pada i jest zimno 
Wyjście na trening w brzydką pogodę wbrew pozorom jest 
zdrowe i pozytywnie szalone. Ponadto wzmacnia w nas 
„biegowego wojownika”, buduje charakter, dodaje pewności 
siebie oraz hartuje nasz organizm, a przy dodatkowej 
suplementacji wzmacnia. Pamiętajmy, nie ma złej pogody do 
biegania. Na zawodach także może padać deszcz, więc warto 
być przygotowanym.

co powiedzą inni? 
Najczęściej takie myśli gromadzą się biegaczkom w głowach. 
Często mówią, że mają za duże uda, że nieatrakcyjnie wyglądają 
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w obcisłych leginsach itd. Często wstydzimy się,  
że podczas biegania po ulicach miasta ludzie na nas 
spoglądają. Bądź dumna z tego, że biegniesz i dbasz 
o swoje zdrowie. Pomyśl, że patrzą, bo sami są leniwi, 
mają wyrzuty sumienia i nie potrafią się zmotywować do 
ruchu. Mam nadzieję, że przestaniecie się przejmować 
tym, co ludzie powiedzą.

za wolno robię postępy! 
nie nadaję się!
Pamiętaj, nikt od razu nie jest gotów przenosić góry. 
Jeżeli ktoś z podobnym stażem treningowym robi 
większe postępy, to może po prostu startuje już  
z wyższego poziomu. Biegacze mają różne predyspozycje, 
np. większą lub mniejszą podatność na kontuzje. 
Owszem, należy uczyć się od innych, doświadczonych 
biegaczy, lecz przede wszystkim warto słuchać siebie  
i swojego organizmu. Kiedy czujesz zmęczenie i ból zrób 
wolne, aby nie dopuszczać do kontuzji i dłuższej przerwy. 
Ty jesteś kapitanem na swoim „biegowym statku”!  
Na każdym treningu stawiaj sobie własne cele, które 
dadzą satysfakcję Tobie, a nie innym. Pamiętaj, że masz 
na sobie buty biegowe i dajesz z siebie wszystko. Warto 
więc zrobić swój pierwszy krok biegowy!

CZYM GASIĆ PRAGNIENIE NA SŁUŻBIE?

WODA, KAWA, HERBATA
8 godzin intensywnej służby to duże obciążenie dla każdego organizmu. Należy pamiętać o tym, aby był on 
właściwie nawodniony. Ma to duży wpływ nie tylko na formę fizyczną, ale także na nasze samopoczucie.  
Jakie płyny wybierasz najczęściej? I dlaczego właśnie te? Czy wiesz, który z nich jest najważniejszy dla 
organizmu?

 Gabriela Putyra

Każdy z nich odgrywa ważną rolę w naszej codzienności. A co najważniejsze, bez dodatków nie zawierają kalorii. Większość z nas nie 
wyobraża sobie dnia bez zaparzenia ulubionej herbaty lub wypicia aromatycznej kawy. Niestety zapominamy, jak ważna dla naszego 
organizmu jest woda. Ogromna część społeczeństwa żyje w przekonaniu, że wodę można zamienić na inne płyny, nic bardziej mylnego.

WODA
Ciało dorosłego człowieka składa się w ponad 60% z wody, dlatego tak ważne jest jego codzienne nawodnienie, które jest potrzebne 
niemal wszystkim organom wewnętrznym. Odpowiada ono za efektywność naszego organizmu i samopoczucie. Brak odpowiedniego 
nawodnienia powoduje  uczucie zmęczenia, bóle głowy czy problemy z zaparciami. Utrata już 2% wody w organizmie powoduje jego 
zaburzenia i problemy z koncentracją, natomiast granica 10% może już zagrozić życiu.

Picie wody powinno stanowić dla nas utrwalony nawyk. Regularne i miarowe przyjmowanie jej, wpłynie korzystnie na układ  
trawienny i odpornościowy. Zapotrzebowanie na wodę wzrasta w zależności od naszej aktywności fizycznej (np. podczas intensyw-
nych treningów) czy wysokiej temperatury.

Dobrze jest mieć zawsze przy sobie butelkę wody, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Wypicie naraz dużej ilości płynu nie spowoduje, 
że niedobór wody zostanie błyskawicznie uzupełniony. Pamiętać trzeba, że nerki są w stanie przefiltrować do litra wody w ciągu godzi-
ny, dlatego nagłe jej spożycie w dużych ilościach na pewno pozostawi ślad w naszym organizmie. 
Bez wody nie ma życia – w odniesieniu zarówno do naszego ciała, jak i Ziemi, która w 75% jest nią pokryta. Znajduje się ona w każ-
dym żywym organizmie i jest niezbędna do utrzymania prawidłowych parametrów życiowych. Nasz organizm, w zależności od stanu 
zdrowia, aktywności oraz temperatury powietrza, jest w stanie przetrwać bez jedzenia nawet do kilku miesięcy, natomiast bez wody  
–  od dwóch do dziesięciu dni.

Jeśli dotychczas bagatelizowaliśmy spożywanie wody i ciężko jest nam się przestawić na spożycie jej w czystej formie, możemy 
dodać do niej np. sok z cytryny, świeżą miętę czy limonkę. Starajmy się nie wybierać słodzonych wód smakowych. Jeśli mamy zmienić 
swoje nawyki na lepsze, budujmy je od podstaw, nie szukając łatwych zamienników.
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Zalety spożywania wody: 

• uśmierza ból: najczęściej ból głowy, który jest spowodowany odwodnieniem,
• wpływa na kondycję skóry: odpowiednio nawodniona staje się odżywiona oraz  

elastyczniejsza,
• hamuje apetyt oraz przyśpiesza metabolizm: powoduje uczucie lekkości ciała  

poprzez wypłukiwanie toksyn,
• pomaga w regulacji temperatury ciała,
• zmniejsza ryzyko udaru: rozrzedza krew,
• minimalizuje ryzyko zawału: dobrze rozrzedzona krew, to zmniejszone  

ryzyko tworzenia się skrzepów,
• poprawia koncentrację: mózg składa się w ponad 80% z wody, dlatego jest tak istot-

na do jego prawidłowego funkcjonowania,
• wpływa na wydolność: gdy poziom wody jest obniżony, następuje spowolniony 

przepływ krwi oraz tlenu do mięśni,
• pozwala zminimalizować opuchlizny: dobrze nawodniony organizm nie musi  

skupiać się na gromadzeniu zasobów wody, a to zmniejsza obrzęki.

KAWA
Naturalne uprawy kawy występują w tzw. pasie kawowym 
między zwrotnikiem Raka i Koziorożca. Warunki klimatycz-
ne idealne do uprawy kawy są w Ameryce Południowej  
i Środkowej, Afryce Środkowej oraz Azji. Każde to miej-
sce charakteryzuje się innym smakiem kawy. Kawowiec  
to około 2-metrowe drzewo, jego owoce najczęściej zbiera się 
ręcznie. Każdy, kto nie wyobraża sobie dnia bez kawy, wie co zna-
czy jej aromat o poranku i jaką chwilę wytchnienia daje. Kawę 
można pić na wiele sposobów: mocną, parzoną czarną, rozpusz-
czalną, czy po prostu z mlekiem. Kombinacji jest wiele, każda  
z nich pozwala nam na niezliczone eksperymenty ze smakiem  
i wyglądem.

10 zdrowotnych właściwości kawy: 

• spala tłuszcz,
• poprawia krążenie krwi,
• zawiera antyoksydanty,
• chroni przed nowotworami,
• zmniejsza ryzyko cukrzycy,
• poprawia potencję,
• obniża stres,
• zmniejsza ryzyko depresji,
• chroni przed chorobą Parkinsona,
• chroni przed promieniami UV.

Kawa zawiera kofeinę, która odgrywa dominującą rolę  
w pobudzeniu przemiany materii oraz pokonaniu zmęczenia. Jest 
również składnikiem wielu leków przeciwbólowych. Podczas spo-
żywania kawy wypłukujemy z organizmu głównie magnez, potas  
i wapń, dlatego pamiętajmy o ich uzupełnieniu.

HERBATA
Podobnie do kawy, także herbatę można przyrządzać na wiele 
sposobów, spożywać z wieloma dodatkami oraz w różnej formie. 
Wszystkie herbaty powstają z liści jednego gatunku krzewu, na-
tomiast różnica tkwi w sposobie ich produkcji. Zbiera się ją ręcz-
nie, z dużą uwagą i precyzją, by nie naruszyć delikatnej budowy, 
dlatego zajmują się tym przeważnie kobiety.

Na smak i esencję herbaty ma wpływ wiele czynników,  
np.: czas i sposób parzenia, temperatura czy naczynie, w któ-
rym ją przygotowujemy. Najlepiej, by liście miały miejsce, żeby 
się rozwinąć. Do tego należy stosować naczynia i sitka szkla-
ne, porcelanowe lub metalowe. Zawsze zalewaj liście wodą,  
nie odwrotnie!

Optymalny czas 
i temperatura parzenia : 

• Herbata biała: 90ºC, 3-10 min,
• Herbata zielona: 70-80ºC, 1-3 min,
• Herbata czarna: 95ºC, 3-5 min,
• Herbata pu-erh: 90ºC, 3-10 min,
• Herbata żółta: 80-90ºC, 3-5 min,
• Herbata ulung: 95ºC, 5 min.

fo
to

: 
ar

ch
iw

um
 p

ry
w

at
ne

 G
ab

ri
el

i P
ut

yr
y



Nowe radiowozy marki Skoda z gamy  
Superb III Combi posiadają silnik benzy-
nowy o pojemności skokowej 1984 cm3, 
mocy 272 KM (200 kW) wyposażony  
w turbosprężarkę, który osiąga prędkość 
250 km/h. Siedmiobiegowa automatyczna 
skrzynia biegów DSG pozwoli na wygod-
niejszą i płynniejszą jazdę. Napęd na 4 koła 
ma gwarantować optymalną dynamikę 
jazdy.  Najwyższy poziom bezpieczeństwa 
mają zapewniać najnowsze technologie 
zastosowane przy projektowaniu tych aut. 
To istotne, biorąc pod uwagę charakter 
służby policjantów stołecznej drogówki. 
Rozplanowanie miejsca dla urządzeń łącz-
ności, a także innych systemów wspoma-
gających pracę policjantów, zapewnia ich 
intuicyjne użycie. Pojazdy, z uwagi na swo-
je wymiary, posiadają dużo przestrzeni,  
co zapewnia wygodę i komfort w trak-
cie ich wykorzystywania. Bagażnik Skody  
Superb Combi posiada pojemność równą 
660 litrów. Z łatwością pomieści on sprzęt, 
w jaki wyposażony jest patrol. 
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 Gabriela Putyra

POD MASKĄ
272 KONIE UKRYTE

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wzbogacił się o 8 nowych, oznakowanych radiowozów. Pojazdy 
Skoda Superb Combi wyposażone są  w urządzenia do rejestracji wykroczeń uczestników ruchu drogowego marki Zurad typ 
„Videorapid2a”. Samochody posiadają automatyczną skrzynię biegów oraz napęd na 4 koła.

Skody Superb Combi trafią między innymi 
do policjantów stołecznej grupy "SPEED", 
którzy zajmują się eliminacją sprawców 
najpoważniejszych wykroczeń popełnia-
nych na drogach.

DANE FABRYCZNE
PODSTAWOWE PARAMETRY

Silnik 2.0 TSI benzynowy
Pojemność:  
Moc maksymalna: 
Max. moment obr.: 
przy obrotach                                                         
Prędkość maks.: 
0-100 km/h: 
Średnie zużycie paliwa: 
Rodzaj napędu: 

1984 cm3  
272 KM
350 Nm 

2000-5400                                                           
250 km/h

5.6 s
7,0l/100 km

4x4

BEZPIECZEŃSTWO

FRONT ASSIST, system kontroli odstępu 
z funkcją awaryjnego hamowania.
SIDE ASSIST, dwa czujniki radarowe z tyłu  
pojazdu. 
Czołowe i boczne poduszki powietrzne  
z przodu wraz z kurtynami powietrznymi.
Czujnik deszczu.
Czujniki parkowania.
ABS, ESP.
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GLOCK 17T FX
WYPOSAŻENIE

pistolet treningowy
Policjanci Komendy Stołecznej Policji korzystają z broni palnej krótkiej, która jest ostatecznym środkiem przymusu 
bezpośredniego. Posiadanie broni palnej niezawodnej i wyposażonej w nowoczesne parametry konstrukcyjne jest 
niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy. Na łamach SMP przybliżymy Wam 
wszystkie modele broni palnej wykorzystywanej przez polską Policję. Zaczniemy jednak od krótkiego treningu, czyli Glocka 
17T FX.

Pistolet treningowy GLOCK 17T FX został opracowany w celu umożliwienia jak najbardziej zbliżonego do warunków bojowych treningu 
taktycznego. Wykorzystujemy przy tym znakowanie kolorem lub pociski z tworzywa sztucznego. Pistolety korzystają z amunicji FX lub 
FOF i są używane przez wojsko i służby mundurowe na całym świecie.

Glock to austriacka firma która rozpoczęła swoją działalność  
w 1963 roku, założycielem jej był Gaston Glock. Początkowo 
produkowano w niej wyroby z tworzyw sztucznych, ale tak  
naprawdę zasłynęła z produkcji swoich pistoletów. Świat dowie-
dział się o tej niezawodnej konstrukcji strzeleckiej w 1981 roku  
i od tamtej chwili do czasów obecnych produkowanych jest 
wiele modeli tego pistoletu. Obecnie Glock znajduje swoje za-
stosowanie m.in.: w formacjach mundurowych, wśród osób  
cywilnych, myśliwych, sportowców konkurencji strzeleckich. Glock 
nawiązał współpracę ze służbami policyjnymi w 1982 roku, czyli  
w chwili, gdy okazał się idealnym rozwiązaniem dla wojska i Policji  
w Austrii. Do 2004 roku pojawił się w  ponad stu krajach,  
w Polsce zaś znajduje się na wyposażeniu Policji od 1996 roku. 
Obecnie mamy już piątą generacje tego pistoletu. 

Dwa słowa o historii Glocka…
Obecnie Komenda Stołeczna Policji posiada na swoim stanie  
kilka modeli pistoletów, m.in.: P-64, P-83, Walther  P-99, Beretta 
APX, REX Zero 1, CZ-75, CZ-85 oraz różne modele Glocka (1, 2 
i 3 generacji) tj. : 

• Glock 17 od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku
• Glock 19 od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku
• Glock 26 od 2009 roku
• Glock 17 T FX szkoleniowy od 2008 roku (ten model wykorzy-
stywany jest przez WDZ KSP oraz SPKP KSP),

W kolejnym numerze dowiecie się więcej o pistoletach Glock 17, 
Glock 19 oraz Glock 26.

Co kryją nasze magazyny...

Kaliber:  
Długość broni: 
Wysokość: 
Szerokość:                                                         
Długość lufy: 
Pojemność magazynka: 
Waga bez magazynka: 
Waga z pustym magazynkiem: 
Waga załadowanego pistoletu:
Opór spustu:
System zabezpieczeń:

CECHY
amunicja treningowa  

202 mm
139 mm 

32 mm
174 mm

17
470 g
550 g
625 g
28 N

Safe Action
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 Anna Mieszkowska we współpracy 
    z operatorami jednostek specjalnych

'
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JEDNOSTKI SPECJALNE

Rasy psów preferowane w Policji, czyli owczarki niemieckie, bel-
gijskie, holenderskie ─ to psy zadaniowe, nastawione na współ-
pracę z człowiekiem, inteligentne i ambitne. W duecie z prze-
wodnikiem, który dba o rozwój czworonoga i umiejętnie kieruje 
jego predyspozycjami, tworzą parę, która razem może osiągać 
wspaniałe rezultaty. I nie sposób zapomnieć, że jest to korzyść 
obustronna. Pies spełnia swoją potrzebę współistnienia z ludźmi, 
bycia potrzebnym. 

Przewodnik zaś korzysta nie tylko z umiejętności psa, ale  
i dobrodziejstw kontaktu z tym fantastycznym zwierzęciem, jak 
choćby poprzez obniżenie poziomu stresu. Przewodnik troszczy 
się o psa, jego „dobrostan” (jak określają rzecz przepisy), a więc 
o zdrowie, czystość, odpowiednie odżywianie, kondycję fizyczną  

i psychiczną. Pies z kolei staje się jego obrońcą, wiernym towarzy-
szem i… narzędziem pracy? No właśnie nie. Pies jest wykonawcą 
tej pracy, traktującym ją jak zabawę, ale jednak to pies jest tu sze-
fem. A przewodnik? Tylko kierowcą, protokolantem i tłumaczem  
z języka „psiego” na „ludzki”. Bo – jak mawiają przewodnicy – pies 
służbowy składa się z: psa właściwego, smyczy i przewodnika. I to 
dokładnie w takiej kolejności, jeśli chodzi o przydatność w służbie 
społeczeństwu…

Przewodnik psa
Przewodnik psa służbowego Policji z założenia i w świetle przepi-
sów wspomaga pracę innych policjantów. Czy to przy poszukiwa-
niach osób zaginionych, ujawnianiu sprawców zdarzeń, wyszuki-

O TYM, ŻE PIES JEST NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM CZŁOWIEKA, NIKOGO CHYBA NIE TRZEBA PRZEKONYWAĆ. NIE KAŻDY 
JEDNAK WIE, ŻE JEST TEŻ FANTASTYCZNYM PRACOWNIKIEM: LOJALNYM, ODDANYM I TRAKTUJĄCYM SWOJĄ PRACĘ 
JAK ZABAWĘ – CO ZA TYM IDZIE ZAWSZE JEST ZADOWOLONY!  

 Aldona Bandzul

SŁUŻBA Z PASJĄ - O PRZEWODNIKACH PSÓW POLICYJNYCH KSP

''na początku bóg stworzył człowieka, ale widząc go tak słabym, dał mu psa'' 
(Alfons Toussenel)
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waniu narkotyków lub materiałów wybuchowych, patrolowaniu 
miast – każdy policjant może zwrócić się z prośbą o jego pomoc 
przy realizowaniu swoich zadań służbowych. Można powiedzieć, 
że „tam gdzie diabeł nie może, przewodnika pośle”. 

Komenda Stołeczna Policji wiele lat temu skoncentrowa-
ła większość podległych jej psów służbowych i przewodników  
w jednej jednostce, tj. najpierw w referacie, potem w ogniwie 
przewodników psów służbowych. Pracuje tu 36 psów wespół w 
zespół z 26 przewodnikami, a wraz z jeźdźcami tworzą oni Sekcję 
Konną i Przewodników Psów Służbowych. Taka zwierzęca specjal-
na jednostka policyjna, stołeczne K9 (notabene jej ludzie prowa-
dzą konto na FB o nazwie „K9 Unit Warszawa”). 

W ogniwie są wszystkie kategorie psów pionu prewencji: tro-
piące, patrolowo-tropiące, patrolowe, do wyszukiwania zapachu: 
materiałów wybuchowych, narkotyków i zwłok ludzkich. Wszyst-
kie tak samo mądre i kochane, różni je tylko sposób zadaniowania 
i szkolenia. Co wyróżnia poszczególne kategorie psów?

Pies patrolowo-tropiący
To najliczniejsza grupa czworonożnych funkcjonariuszy w KSP  
i jednocześnie najbardziej przydatna w codziennej służbie pa-
trolowej. Patrol posiadający w swoim zespole takiego psa, może 
– podczas dyżuru – udzielać asysty podczas legitymowania agre-
sywnych osób czy konwojowania i osadzania osób zatrzymanych, 
chwilę później brać udział w poszukiwaniach osób zaginionych 
lub tropieniu śladów sprawców zdarzeń. Dobór i szkolenie psa 

takiej kategorii nie jest z kolei prostą sprawą. Tak to już jest, że to, 
co najlepsze nie przychodzi łatwo…    

Pies patrolowy
To pies wyszkolony do obrony przewodnika. Wykazuje swoje 
umiejętności podczas patrolowania rejonu, jest wyczulony na 
każdy gest w stronę swojego opiekuna, każdy hałas w jego obec-
ności i zbyt gwałtowny ruch, a szczególnie ucieczkę osoby, wobec 
której podjęta jest interwencja, albo naruszenie nietykalności 
przewodnika. To pies, który lubi „ ciszę i spokój w rejonie”; jest 
wtedy miłym sympatycznym futrzakiem. Ale nie polecamy kon-
taktu bezpośredniego z psem patrolowym, bo jest on wyjątkowo 
podejrzliwym policjantem, nie bardzo zna się na żartach i śmier-
telnie poważnie traktuje swoją pracę.

Pies tropiący
W KSP psów tropiących jest stosunkowo niewiele. Ich zadaniem 
jest tropienie śladów ludzi (zaginionych lub sprawców), czyli tro-
pienie dolnym wiatrem. Ma to określić możliwie najdokładniej 
trasę odejścia tej konkretnej osoby. Jest to jedno z najtrudniej-
szych zadań dla naszych psich bohaterów, bo wymaga dużej kon-
centracji i kondycji. To właściwie ciężka praca zarówno fizyczna, 
jak i intelektualna dla takiego czworonoga. Dla jego przewodni-
ka problemem z kolei jest ustalenie najlepszego, niebudzącego 
wątpliwości śladu dla psa i jednocześnie takiego, którego w ogó-
le można użyć (niektóre ślady trzeba jednak z żalem pozostawić 
technikowi do zabezpieczenia). Przeszkodą nie do pokonania są  
z kolei niesprzyjające warunki atmosferyczne: takie, które niszczą 
ślady zapachowe (jak opady) lub wpływają na kondycję psa (jak 
np. upał). Upływający czas również ma wpływ na złą jakość śladu 
zapachowego.

JEDNOSTKI SPECJALNE

Pies służbowy składa się z: psa właściwego, 
smyczy i przewodnika. Dokładnie w takiej 
kolejności, jeśli chodzi o przydatność tego 
rozwiązania w służbie społeczeństwu…
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Psy tropiące potrafią także wyszukiwać osoby w terenie (las, 
pustostany), tropiąc górnym wiatrem zapach człowieka. Jest to 
dużo łatwiejsze zadanie dla psa, nie wymaga takiego skupienia 
i nie wymaga dobrego  śladu „do nawęszenia”. Pies po prostu 
wyszukuje i oznacza osobę, którą „wywęszy”; nie konkretną, ale 
pierwszą, którą spotka. Minusem jest to, że może się wtedy oka-
zać, że nie jest to osoba poszukiwana i tropienie trzeba zacząć od 
nowa. Minusem jest także to, że do skutecznego działania wyma-
gany jest odpowiedni sprzęt identyfikujący miejsce przebywania 
psa, który porusza się „luzem” bez kontaktu wzrokowego z prze-
wodnikiem. Jego brak wyklucza wykorzystanie psa w taki sposób. 
To problem wart szybkiego rozwiązania.

Detekcja 
Detekcja uważana jest za stosunkowo łatwą „branżę” pracy psów 
służbowych. Odnalezienie i oznaczenie zakodowanych zapachów 
z wizją szybkiej nagrody, dostosowanej do potrzeb psa… Jaki pra-
cownik nie chciałby takiego kontraktu? Tak prostych i czystych 
zasad współpracy? W rzeczywistości to, co proste okazuje się 
najtrudniejsze. Ale nie dla psa, tylko dla jego przewodnika. Naj-
pierw jednak omówmy kategorie psów służbowych, jakie posiada  
Komenda Stołeczna Policji, w obrębie detekcji.

Pies do wyszukiwania
zapachu narkotyków
Psy pełniące służbę w naszym ogniwie wyszukują zapach 5 „pod-
stawowych” narkotyków: marihuany, haszyszu, amfetaminy, he-
roiny i kokainy. Nie wyszukują zapachu substancji syntetycznych, 
czyli na przykład tzw. dopalaczy. Wyszukują zakodowany zapach 
w: pomieszczeniach, pojazdach i bagażach, a od niedawna mogą 
również na osobach. Od razu odpowiadamy na pytanie najczę-
ściej zadawane przewodnikowi takiego psa: NIE są szkolone 
przez uzależnienie psa od narkotyków! Po pierwsze nie ma ta-
kiej potrzeby, wystarczy skorelować zapach z nagrodą (aportem, 
smakołykiem). Po drugie pies zażywający narkotyki… nie dożyłby 
końca takiego szkolenia (wiadomo, narkotyki szkodzą). Po trzecie, 
wyobrażacie sobie zwierzaka palącego skręta albo wciągającego 
nosem „kreskę”? Takie rzeczy robią ludzie, psy są za mądre! Zu-
pełnie na marginesie, ciekawe jak „eksperci” rozsiewający plot-
ki o takich metodach szkolenia psów wyobrażają sobie tresurę  
w innych specjalizacjach? Karmienie trotylem? Strach tutaj po-
myśleć o tych wyszukujących zapach ludzkich zwłok… Sprawę 
metodologii mamy więc wyjaśnioną.

Pies do wyszukiwania zapachu 
materiałów wybuchowych
Nie są w żaden sposób przeszkolone w zakresie budowy ładun-
ków wybuchowych, a jednak potrafią je identyfikować. A kon-
kretnie ich zapach: plastycznych materiałów wybuchowych, mie-
szanin pirotechnicznych, górniczych materiałów wybuchowych 
i trotylu. To psy, które jako jedyne swoje „znalezisko” MUSZĄ 
oznaczać pasywnie, tzn. przy źródle zapachu pozostać w takiej 
pozycji, aby wykonać jak najmniej zbędnych ruchów, gestów  
i dźwięków, pokazując jednocześnie przewodnikowi źródło zapa-
chu. Precedensem w pracy przewodników psów służbowych jest 
tzw. „pozytywny wynik użycia psa” tej kategorii, bo o ile w przy-
padku psów tropiących czy do wyszukiwania zapachu narkotyków 
cieszy, o tyle w przypadku „bombiarzy” powoduje, najogólniej 
mówiąc, lekką konsternację, zmuszając do maksymalnej koncen-
tracji i ostrożności.

Pies do wyszukiwania zapachu 
zwłok ludzkich
To tak samo radosny psiak jak pozostałe, niepodejrzewający na-

wet jak niesympatyczną pracę ma do wykonania. Pieski te dzielą 
się na dwie kategorie: te, które szukają zapachu zwłok na lądzie 
i te, które szukają go i na lądzie i na wodzie. Szkolone są na sub-
stancjach syntetycznych, doskonale imitujących zapach rozkła-
dających się zwłok. I tu również pojawiają się pewne trudności. 
Żeby pies odnalazł zapach, nieważne czy narkotyków, materiałów 
wybuchowych czy zwłok ludzkich, musi on (zapach) uwolnić się 
do atmosfery. Jest to podstawa detekcji. Dlatego zapach zwłok 
zakopanych pod ziemią, szczególnie jeśli upłynął jakiś czas, może 
być dla psa zupełnie „niewidoczny”. Z kolei zapach zwłok znajdu-
jących się w wodzie będzie dla psa wyczuwalny, ale niekoniecznie 
w tym miejscu w którym się znajdują, ponieważ woda przemiesz-
cza się i – wraz z prądem, potem z wiatrem – przenosi woń w inne 
miejsce. Patenty przewodników na wszelkie problemy w pracy  
z psami poznacie w kolejnych artykułach.

Dyżurny opiekun 
psów służbowych
Nie jest to stanowisko służbowe. W ogniwie przewodników psów 
służbowych KSP jest to po prostu policjant – przewodnik lub 
kandydat na przewodnika – który podczas 12-godzinnego dyżu-
ru „dogląda”, czy psy służbowe mają się dobrze, czy mają czy-
sto, sprząta im, wymienia wodę na świeżą, podaje lekarstwa lub 
jedzenie, czasem zabiera na spacer, zawsze podrapie za uchem  
i przytuli. To taki „wujek/ciocia” który ma baczenie na psy, jakie  
z różnych powodów znajdują się na terenie kojców naszej jed-
nostki. Te powody to najczęściej: realizowanie zadań służbowych 
niezwiązanych z wykorzystaniem psa tego dnia, zwolnienie lekar-
skie przewodnika lub psa służbowego, brak możliwości zabierania 
psa do miejsca zamieszkania przez przewodnika.    

Przewodnik psa, 
raz jeszcze
Miało być o przewodnikach, jak sugeruje tytuł, a było głównie  
o psach. I nie ma w tym nic dziwnego: to one są najważniejsze 
w tej pracy. Jak już wspomniane było wcześniej, przewodnik jest 
tylko „dodatkiem” do tego wspaniałego zwierzęcia. Niemniej 
przewodnik, żeby pełnić zaszczytną funkcję tego „dodatku”, musi 
spełniać wiele warunków. Być dobrego zdrowia i kondycji fizycz-
nej, żeby dotrzymywać kroku temu energicznemu stworzeniu. 
Powinien także posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne 
(cierpliwość, wyrozumiałość, szczerość) i intelektualne (wiedzę 
o tym gatunku zwierząt i poszczególnych rasach psów oraz chęć 
poszerzania tej wiedzy). Przewodnik musi również posiadać ze-
zwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, aby bez-
piecznie i szybko dowieźć „swojego szefa” na miejsce zdarzenia 
lub przeszukania. Przewodnik przede wszystkim musi jednak  
dobrze poznać swojego pupila, jego charakter, umiejętności, 
fobie, potrzeby i umieć dostosować się do niego. Jeśli spełni te 
warunki, to pies – z wdzięczności – za wszelką cenę będzie chciał 
uszczęśliwić swojego opiekuna. A służba ta stanie się samą przy-
jemnością i wielką pasją. Jak dla mnie.

ASP. SZTAB. ALDONA BANDZUL 
– Przewodnik psa tropiącego oraz do wyszukiwa-
nia zapachu narkotyków, uprzednio psa patrolo-
wo-tropiącego. W Policji od 15 lat, w szeregach 
stołecznych przewodników psów służbowych od 
2006 roku. 
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