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Za nami pierwsze wydanie Stołecznego Magazynu Policyjnego 
w nowej, odświeżonej formule, która ma być odpowiedzią na 
oczekiwania Czytelników. Dziękujemy za pochlebne opinie, 
uwagi i recenzje. Byliśmy także gotowi aby, wziąć sobie do 
serca słowa krytyki, a ponieważ tych ostatnich praktycznie nie 
było, to nie martwimy się o nadciśnienie i nie grozi nam stan 
zawałowy. Przynajmniej na razie.

Cały czas skupiamy się nad doskonaleniem naszej koncepcji. 
Wysiłek nie ustaje również na cyfrowym odcinku naszej pracy. 
Nowa strona internetowa Stołecznego Magazynu Policyjnego 
będzie dla Was dostępna pod dotychczasowym adresem 
magazyn.policja.waw.pl Ona także przechodzi lekki tuning, aby 
nadążać za obecnymi trendami w tej dziedzinie.

W tym numerze znajdziecie pierwszy z serii treningów  
z wykorzystaniem Kettlebell, czyli hantli w kształcie odważników 
kulowych z uchwytami. Jeżeli przeczytaliście uważnie 
poprzedni numer naszego magazynu, przeprowadziliście 
test siły i wiecie jak dobrać właściwe obciążenie to pora na 
kolejny krok. Ola Musielak, która jest naszym ekspertem  
w tej dziedzinie przygotowała dla Was także specjalny materiał 
wideo, stanowiący integralną część jej artykułu. Znajdziecie 
go na profilu Komendy Stołecznej Policji na Youtube (łatwe 
wejście przez banner na policja.waw.pl) oraz na internetowej 
stronie SMP.

Chcemy jednak aby pożytek z naszego czasopisma mieli 
nie tylko policyjni sportowcy, chociaż będziemy starali się 
aktywnie promować zdrowy styl życia, ale także osoby o innych 
zainteresowaniach. Przez cały czas staramy się pozyskiwać do 
współpracy fanów motoryzacji, uzbrojenia, informatycznych 
geeków i specjalistów z takich dziedzin, jak chociażby prawo 
czy psychologia. Razem możemy tworzyć prawdopodobnie 
najlepsze policyjne czasopismo w Polsce, poświęcone nie tylko 
samej służbie, ale także Waszym pasjom i zainteresowaniom.

Jeżeli chcecie spróbować swoich sił w dziennikarstwie, 
macie ciekawy pomysł i zapał, piszcie na redakcja@ksp.policja.
gov.pl Najlepsze artykuły będą publikowane w miesięczniku  
i na naszej stronie internetowej.

OD REDAKCJI

Mariusz Mrozek
redaktor naczelny Stołecznego Magazynu Policyjnego

SIERPIEŃ 2020

REDAKCJA
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AKTUALNOŚCI

Uroczyste obchody Święta Policji w garnizonie stołecz-
nym rozpoczęły się złożeniem kwiatów przez Komendan-
ta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja  

w asyście Zastępców Komendanta Stołecznego Policji przed  
tablicą, która znajduje się na frontonie Komendy Stołecznej Policji, 
upamiętniającą oficerów i podoficerów Policji Państwowej II Rzecz-
pospolitej Polskiej .

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się 
uroczysta msza święta w intencji policjantów i pracowników Komen-
dy Stołecznej Policji, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup 
Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W trakcie nabożeństwa 
młodszy inspektor Anna Jędrzejewska-Szpak oraz młodszy inspek-
tor Agnieszka Gajewska-Kosim otrzymały Medale „W Służbie Bogu  
i Ojczyźnie”, które są dowodem uznania i wdzięczności za pomoc  
i zaangażowanie w realizacji misji duszpasterstwa wojskowego.

W foyer Białej Sali przed tablicą pamiątkową Patrona Komen-
dy Stołecznej Policji podinspektora Policji Państwowej Mariana 
Stefana Kozielewskiego został wystawiony posterunek honorowy. 
Przed uroczystym apelem złożyli tutaj kwiaty Komendant Stołeczny  
Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej wraz z Wojewodą Mazo-
wieckim Panem Konstantym Radziwiłłem oraz Szefem Gabine-
tu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Michałem Prószyńskim.

Uroczysty apel rozpoczął się od wprowadznia pocztu sztanda-
rowego Komendy Stołecznej Policji oraz odegrania hymnu pań-
stwowego.

Bohaterska postawa policjantów, zaangażowanie oraz su-
mienne wykonywanie obowiązków służbowych znalazło uzna-
nie i zostało doceniane. Z okazji Święta Policji za wzorowe 
wykonywanie obowiązków służbowych, zarówno w służbie, 
jak i poza nią Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Mariusz Kamiński skierował list gratulacyjny do policjantów i poli-
cjantek, który odczytał Szefe Gabinetu Politycznego Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji. Ponadto  nagrodą motywacyjną 
zostało wyróżnionych 19 policjantów Komendy Stołecznej Policji.

Podczas uroczystości policjanci i pracownicy Policji otrzyma-
li medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie policyjne.  
W uznaniu profesjonalizmu zawodowego Komendant Główny Poli-
cji generalny inspektor Jarosław Szymczyk wyróżnił nagrodą moty-
wacyjną 18 policjantów oraz 8 pracowników Komendy Stołecznej 
Policji. Komendant Główny Policji również skierował list gratulacyj-
ny do funkcjonariuszy garnizonu stołecznego. 

Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej, 
składając wyrazy szacunku i podziękowania dla funkcjonariuszy za 
efektywną i wzorową służbę,  wyróżnił nagrodą motywacyjną 350 
policjantów garnizonu stołecznego Policji.

Pan Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki oraz Marcin 
Wojdat, sekretarz miasta stołecznego Warszawy podsumowali 
efekty służby wskazując m.in. na wysoki poziom poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców Warszawy. 

Tegoroczne Święto Policji obchodzone jest w 101. rocznicę powstania Policji Państwowej. Warto zauważyć, 
że rok ten jest szczególny również ze względu na dwie ważne dla naszego środowiska policyjnego rocznice. 
W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę powołania Policji Rzecznej oraz 95. rocznicę utworzenia Policji 
Kobiecej.
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W SKRÓCIE

W sobotę 25 lipca br. na placu przed siedzibą Centralnego Biura Śled-
czego Policji w Warszawie odbyły się główne uroczystości upamiętniające 
101. rocznicę powołania Policji Państwowej. W Święcie Policji uczestniczył 
Prezydent RP Andrzej Duda. Tegoroczne obchody Święta Policji z uwagi na 
pandemię koronawirusa miały okrojony charakter i zawężoną liczbę uczest-
ników. Nie odbyła się na przykład tradycyjna promocja oficerska absolwen-
tów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Podczas uroczystości konieczne 
były maseczki i rękawiczki. Uroczystość zakończyła defilada Kompanii  
Reprezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Rekonstrukacja łodzi policyjnej z 1920 r. (tzw. pychówki), rozpoczęta  
w maju br., zakończyła się pomyślnie. 22 lipca odbył się jej chrzest i uro-
czyste wodowanie. "Komendant II" wypłynął na wody Wisły w towarzy-
stwie łodzi Jesion 4 "MO-WA 07" oraz współczesnych łodzi warszawskiej  
Policji Rzecznej. – Jeszcze raz dziękuję za wpłaty na budowę tej łodzi.  
Tylko dzięki Wam powstała pierwsza w Polsce załoga rekonstrukcyjna Policji  
Rzecznej II Rzeczpospolitej, na pamiątkę przedwojennych policjantów 
rzecznych – mówił Emil Jarosławski – komandor Jacht Klubu Policjantów 
Wodnych GALAR.

CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
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"KOMENDANT II" ZWODOWANY

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wspar-
cia służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA, o zmianie ustawy 
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Przyjęta ustawa prze-
widuje m.in. wprowadzenie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariu-
szy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony 
Państwa oraz Służby Więziennej, którzy po 25 latach służby pozostaną  
w swojej formacji. Dodatek będzie przyznawany po 25 latach służby w wy-
sokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 
2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Więcej na stronie internetowej MSWiA.

WSPARCIE DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Podczas drugiego dnia obchodów Święta Policji w Warszawie Prezydent 
Andrzej Duda wręczył akty mianowania na stopnie generalskie sześciu ofi-
cerom Policji. Wśród awansowanych jest Zastępca Komendanta Główne-
go Policji nadinsp. Tomasz Szymański.
Służbę w Policji pełni od 1994 roku. Od początku swojej służby był związa-
ny ze stołecznym garnizonem Policji. Pierwsze kroki w policyjnym mundu-
rze stawiał w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I, pracując w komór-
kach patrolowo-interwencyjnych. Od 2002 r. był związany ze Stołecznym 
Stanowiskiem Kierowania KSP. Wielokrotnie koordynował i odpowiadał za 
prawidłowy przebieg wielu imprez masowych i najważniejszych policyjnych 
zabezpieczeń odbywających się w Warszawie m.in. EURO 2012, Szczytu 
NATO, Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty Prezydenta Stanów Zjedno-
czonych Donalda Trumpa. Jest absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła 
Włodkowica w Płocku na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Poli-
cji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie przestępczości 
transgranicznej w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
•	 Zastępca Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP
•	 Naczelnik Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP
•	 I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji
•	 Zastępca Komendanta Głównego Policji

NADINSP. TOMASZ SZYMAŃSKI
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AKTUALNOŚCI

Inwestycję rozpoczęto w 2018 r. Nowa siedziba posterunku  
w Prażmowie kosztowała 3,4 mln złotych. Wsparcie zostało 
udzielone przez Gminę Prażmów w postaci gruntu pod budowę. 
Starostwo w Piasecznie wsparło prace projektowe, a budowę  
sfinansowano z rządowego programu modernizacji Policji.

Do dyspozycji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zostały 
oddane pomieszczenia biurowe odpowiednie do rodzaju służby, 
pomieszczenia szatni oraz toalety. W projekcie znalazła się też 
strefa techniczna z pomieszczeniami serwerowni, rozdzielni oraz 
magazynem. Osobno została wydzielona kotłownia.

Dzięki nowej siedzibie, zarówno policjanci i pracownicy  
cywilni będą mieli lepsze warunki pracy. Nowoczesny obiekt  
spełnia bowiem standardy techniczne obowiązujące w obiek-
tach służbowych Policji, m.in. posiada odpowiednie rozwiązania  
funkcjonalno-użytkowe. Powstały warunki właściwej obsługi  
interesantów. 

W budynku o powierzchni 258 m² docelowo służbę będzie peł-
niło 15 policjantów. Do ich dyspozycji zaprojektowano również 
budynek garażowy o wielkości 46 m² na 2 samochody służbowe.

 EDYTA ADAMUS

W 2018 r. w ramach Programu Modernizacji Policji Komenda 
Stołeczna Policji rozpoczęła budowę Komisariatu Policji przy  
ul. Traugutta w Radzyminie. Inwestycja pochłonęła ponad  
8 milionów złotych.

Do dyspozycji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zostały 
oddane:
•  budynek biurowy z zapleczem technicznym, magazynowym 
    i socjalno-sanitarnym;
•  garaż wolnostojący, czterostanowiskowy wraz z pomieszcze-
    niem gospodarczym;
•  wiata śmietnikowa;
•  wyposażenie Komisariatu Policji w urządzenia infrastruktury
    technicznej;

• zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, bramami,  
     szlabanami wjazdowymi i furtkami.

Nowoczesny obiekt spełnia standardy techniczne obowiązują-
ce w obiektach służbowych Policji. Zapewnił też lepsze warunki 
pracy dla funkcjonariuszy, jak również podniósł poziom obsługi 
interesantów.

W budynku o powierzchni użytkowej ponad 800 m² docelowo 
służbę będzie pełniło 40 policjantów.

PP PRAŻMÓW
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AKTUALNOŚCI

Wakacyjny kurort, piękna pogoda i wspaniałe widoki Chorwacji… - tak mógłby rozpocząć się opis 
zapowiadający wakacyjny wypoczynek. Jednak takimi okolicznościami przyrody  - tym razem nie z wakacji, 
a służby  - może cieszyć się st. sierż. Katarzyna Pilipiuk, policjantka z Komisariatu Rzecznego w Warszawie, 
która jest jedną z pięciu funkcjonariuszy pełniących służbę w Chorwacji w ramach projektu „Bezpieczny 
sezon turystyczny”.  
Po raz kolejny polscy policjanci przyłączyli się do projektu 
„Bezpieczny sezon turystyczny” na obszarze Dalmacji i Splitu  
w Chorwacji, który jest realizowany nieprzerwanie od 2006 roku. 
W ubiegłym sezonie turystycznym udział w projekcie wzięło 96 
funkcjonariuszy z 21 krajów, a od początku przedsięwzięcia  - 839 
policjantów. 

NASZA POLICJANTKA W CHORWACJI
W tym roku mimo trudnego czasu pandemii COVID-19 oraz 
zmniejszonej liczby turystów, projekt jest kontynuowany. Udział 
w nim weźmie 34 funkcjonariuszy, wśród nich st. sierż. Katarzyna 
Pilipiuk z Komisariatu Rzecznego w Warszawie.

Malownicze krajobrazy oraz piękna pogoda stanowią wspa-
niały dodatek do służby. Od blisko trzech lat w okresie wakacyj-
nym i zimowym policjantka pełni służbę poza granicami Polski. Do 
projektu zgłosiła się trzy lata temu, jak sama podkreśla znajomość 
języka angielskiego, włoskiego, a także chorwackiego była dużym 
atutem. Pięcioletnie doświadczenie w branży turystycznej, które 
nabyła przed wstąpieniem w szeregi Policji również się przydało. 

JAK WYGLĄDA CODZIENNA SŁUŻBA NAD ADRIATYKIEM?
Służba trwa osiem godzin, jednak w dyspozycji pozostaje się przez 
24 godziny na dobę. Telefon alarmowy cały czas ma przy sobie. 
Obecność policjantów - rodaków daje możliwość łatwego i spraw-
nego porozumiewania się. – Podczas służby zdarzały się sytuacje, 
że towarzyszyliśmy Polakom np. podczas pobytu w szpitalu. Nie 
tylko pomagaliśmy w komunikacji z personelem medycznym, ale 
również, tak po ludzku, wspieraliśmy – relacjonuje Kasia.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
W okresie letnim policjanci z innych krajów przebywają   
w rejonie Splitu (Dalmacja) i wykonują zadania służbowe wspól-
nie z miejscowymi funkcjonariuszami. Tak zorganizowana służ-
ba w sposób znaczący wpływa na poprawę komunikacji między 
chorwacką Policją, a obcokrajowcami, w tym turystami z Polski. 
Co ciekawe, zagraniczni policjanci wykonują swoje obowiąz-

ki w umundurowaniu służbowym kraju, z którego pochodzą. 
Dzięki temu są szybko rozpoznawani przez rodzimych turystów,  
co z kolei zwiększa poczucie bezpieczeństwa.  

Polscy policjanci zostali bardzo życzliwie przywitani przez ko-
legów z komendy Policji Splitu i Dalmacji. Podczas spotkania mieli 
możliwość zapoznania się z miejscem, na terenie którego będą 
pełnić służbę, jak również charakterystyką pracy tutejszej Policji. 
Zagraniczni policjanci wykonują swoje czynności na terenie ko-
misariatu Makarska i w Trogirze. – Nasza obecność w miejsco-
wościach turystycznych, zwłaszcza tych, gdzie jest dużo turystów 
z Polski, jest wskazana. Mam wrażenie, że wpływa to na zwięk-
szenie poczucia bezpieczeństwa oraz komfort naszych rodaków 
– podkreśla st. sierż. Katarzyna Pilipiuk. 

Tegoroczne wakacje są inne niż dotychczas. Doświadczenie 
walki z wirusem COVID-19 oraz czas izolacji sprawiły, że liczba 
turystów jest zdecydowanie mniejsza. Szacuje się, że w samej 
Chorwacji jest ich o połowę mniej. Jednak w grupie, która zde-
cydowała się na wypoczynek, większość stanowią turyści z Polski. 

fo
to

: a
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne

 K
at

ar
zy

ny
 P

ili
pi

uk

POLSKA POLICJANTKA
NA SŁUŻBIE W CHORWACJI  ANNA WÓJCIK



  7

WYPOSAŻENIE

GLOCK
Strzelecki mercedes w Policji

Nasz cykl artykułów poświęconych broni palnej krótkiej rozpoczęliśmy od 
krótkiego omówienia Glocka 17T FX, czyli pistoletu treningowego. W tym 
miesiącu przyjrzymy się pozostałym pistoletom z tej rodziny, które na przestrzeni 
minionych lat trafiły na wyposażenie stołecznych funkcjonariuszy. Zobaczmy 
co ciekawego mają do zaoferowania Glocki: 17, 19 i 26. Możemy je znaleźć na 
wyposażeniu różnych pionów służbowych. Przez cały czas cieszą się dobrymi 
opiniami i niezawodnością.

- czyli w co są wyposażeni stołeczni policjanci

 ANNA MIESZKOWSKA
     we współpracy z operatorami 
     jednostek specjalnych

Pistolety marki Glock są obecnie stosowane przez służby bezpieczeństwa w wielu krajach, a swoją niezawodność i skuteczność zdążyły 
udowodnić na arenie walki z przestępczością, czy też podczas szeroko pojętych działań bojowych.
Poniżej przedstawiamy dane techniczne oraz wymiary wymienionych modeli poprzez oficjalne grafiki firmy Glock:

17, 19, 26

GLOCK 17 GLOCK 19 GLOCK 26

Kaliber:  
Długość ogółem:
Długość slajdu:  
Wysokość (zawiera mag.): 
Szerokość:                                                         
Pojemność magazynka: 
Waga bez magazynka: 
Waga z pustym magazynkiem: 
Waga załadowanego pistoletu:
Opór spustu:
System zabezpieczeń:

CECHY
Luger 9 mm 
204 mm
186 mm
139 mm 
32 mm                                                        
17 (standard) 
625 g 
705 g
915 g
28 N.
Safe Action

Luger 9 mm 
165 mm
159 mm
106 mm 
32 mm                                                        
10 (standard) 
550 g 
610 g
730 g
28 N.
Safe Action

Luger 9 mm 
187 mm
174 mm
128 mm 
32 mm                                                        
15 (standard) 
600 g 
670 g
855 g
28 N.
Safe Action

Dla policjantów istotne jest bezpieczeństwo. Przekłada się ono na użytkowanie broni palnej poprzez jej zabezpieczenie przed możli-
wością oddania przypadkowego strzału. Wyposażenie Glocka w system „SAFE ACTION” minimalizuje taką ewentualność. System ten 
jest istotnym elementem w poruszanej przez nas tematyce bezpieczeństwa i składa się z trzech niezależnie działających zabezpie-
czeń mechanicznych (jeden zewnętrzny - spustowy oraz dwa wewnętrzne - igliczne) idealnie wkomponowanych w system kierowania 
ogniem pistoletu.

Producent zapewnia, a praktyka naszych stróżów prawa potwierdza fakt, że pistolet ten jest bardzo bezpieczny, np. po upuszczeniu go 
na ziemię strzał nie padnie. Warto podkreślić fakt, że wszystkie trzy zabezpieczenia rozłączają się sekwencyjnie po naciśnięciu języka 
spustowego, a po jego zwolnieniu automatycznie wracają do swoich funkcji.

Bezpieczeństwo użytkowania w codziennej służbie
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WYPOSAŻENIE

3

1

2
System bezpieczeństwa GLOCK Safe Action

1   Zabezpieczenie spustu

2   Bezpiecznik iglicy
3   Zabezpieczenie przy upadku

wskaźnik obecności naboju w komorze

Istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo, a także świadomość policjanta w związku z pracą na broni jest zastosowanie 
wskaźnika obecności naboju w komorze nabojowej.

Nie jest to nowość. Utrzymany przez Glocka standard, wykorzystywany jest obecnie w większości pistoletów. To element bardzo przy-
datny mundurowym, który pomaga w sprawdzeniu statusu swojej broni. Warto wiedzieć, czy ma się wprowadzony nabój do komory 
nabojowej, czy nie (a różnie bywa w stresie lub szybko zmieniającej się sytuacji taktycznej).

Trwałość części, z których wykonany jest Glock powoduje zminimalizowanie kosztów związanych z konserwacją i awaryjnością opisy-
wanego pistoletu przez wieloletni okres jego użytkowania. Prostota wykonania Glocka jest niepodważalna, a samą konstrukcję może-
my rozłożyć na cztery główne elementy w kilka sekund bez użycia narzędzi.

Szybkość i prostota w rozkładaniu całej konstrukcji niewątpliwie ułatwia czyszczenie oraz kontrolę jego podzespołów praktycznie  
w dowolnym miejscu. Broń jest standardowo zasilana z dwurzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 17, 15, 10 nabojów 
(odpowiednio dla GLOCK 17, 19, 26) opcjonalnie dostępne są magazynki o większych pojemnościach. 

Szkielet Glocka wykonany został z polimeru, który cechuje się:  wysoką odpornością na różne warunki atmosferyczne, brakiem proce-
su korozji, utrzymaniem nadanej kolorystyki, odpornością na działanie smarów, łatwością w utrzymaniu, możliwością montażu opo-
rządzenia taktycznego takiego jak latarka czy znacznik laserowy. Ponadto konstrukcja szkieletu Glocka zapewnia użytkownikowi dobry 
i pewny chwyt broni, co przekłada się na szybkie działanie oraz instynktowne celowanie.

Zasada działania Glocka to krótki odrzut lufy, a zamek ryglowany jest przez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. Po oddaniu 
strzału zamek pozostaje w tylnym położeniu. Użytkownicy pistoletów marki Glock potwierdzają, że sytuacje spowodowane dysfunkcją 
broni są wynikiem zastosowania wadliwej amunicji. To tylko potwierdza, że jest to konstrukcja pewna, niezawodna i sprawdzona, dla-
tego doskonale nadaje się do użytku przez Policję.

Budowa GLOCKA i jego parametry

Wskaźnik obecności naboju  
w komorze nabojowej 

to bardzo przydatny element, 
który pomaga w sprawdzeniu 

statusu swojej broni.
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WYPOSAŻENIE

Tuning GLOCKA

O popularności pistoletów Glock świadczy także różnorodność akcesoriów i części, które dają możliwość stworzenia przez strzelca, 
czy też formację umundurowaną, Glocka dostosowanego do ich potrzeb oraz wykonywanych zadań. Trzeba tu nadmienić, że wszelkie 
modyfikacje nie są kosztowne. 

Nie będziemy w naszym artykule zagłębiać się w opis elementów, które tuningują Glocka, gdyż nadzwyczajnie w świecie temat ten 
jest bardzo obszerny. Nie jesteśmy w stanie wymienić też wszystkich. Niemniej jednak zachęcamy policjantów oraz wszystkie osoby 
fascynujące się sportem strzeleckim do pogłębiania wiedzy w tej materii. Postaramy się wymienić te najbardziej popularne, według 
naszej oceny, akcesoria: 

• licznik strzałów do pistoletu Glock 3,4,5 generacji  - ułatwia zarządzanie amunicją; 
• zestaw konwersyjny do pistoletu Glock na kaliber 22 LR  - zmiana zamka w pistolecie Glock czyni tę broń pistoletem do treningu 

typowo sportowego, dającego możliwość taniego treningu strzeleckiego; 
• kompensator  - wpływający na zmniejszenie podrzutu i zwiększenie kontroli nad bronią;
• magazynek wykonany z przezroczystego polimeru  - ułatwia sprawdzenie pozostałej amunicji;
• stopka magazynka  - zwiększa pojemność amunicji o 5 szt.; 
• blokada magazynka  - pozwala na przenoszenie go  bez potrzeby użycia ładownicy;
• podstawa magazynka z podparciem na palce  - stosowana przy Glockach mniejszych wymiarów „Subcompacty”;
• stopka magazynka ze zbijakiem do szyb;
• obustronny zrzut magazynka  - zapewnia łatwe i szybkie wypięcie magazynka przy chwycie prawo i leworęcznym;
• lufa z gwintem  - możliwość zastosowania tłumika hałasu;
• powiększony lejek gniazda magazynka  - wpływa na łatwiejszą wymianę magazynka;
• powiększona dźwignia zwalniania magazynka  - usprawnia dynamiczną wymianę magazynka; 
• powiększony zrzut zamka  - szybszy powrót do pracy z bronią po wykonaniu procedury wymiany magazynka;
• przyrządy celownicze  - podwyższone (stosowane do pistoletów Glock wyposażonych w tłumiki dźwięku), światłowody (spraw-

dzające się w warunkach niskiego oświetlenia jak i pracy z wykorzystaniem latarki), kolimator do pistoletu;
• konwersja do pistoletu  - zmienia Glocka w pistolet maszynowy;
• 50-nabojowy lub 100-nabojowy magazynek  - dobre połączenie z konwersją do pistoletu;
• przerywacz  - zastosowany z odpowiednim naciskiem na język spustowy daje odczuwalną różnice w pracy mechanizmu spusto-

wego. Wymiana tego elementu pomaga w uniknięciu zerwania strzału;
• mechaniczny system redukcji podrzutu - sprężyna, zastępująca fabryczną sprężynę oporopowrotną, zwiększająca szybkość 

strzelania, kontrole nad bronią, skupienie dubletów;
• blokada bezpieczeństwa.

Podsumowanie
Tematyka pistoletów firmy Glock jest obszerna, nie sposób rozwinąć wszystkich wątków w jednym artykule. Wybraliśmy dla Was 
aspekty, które według naszej oceny zasługują na zwrócenie uwagi w kwestii oceny broni palnej krótkiej wykorzystywanej na co dzień 
przez naszych stróżów prawa. Mamy nadzieję, że temat Glocka wielu z Was zaciekawił i będziecie poszerzać informacje o nim na  
własną rękę, do czego gorąco zachęcamy.   

Fot. konwersja do pistoletu – zmienia Glocka w pistolet maszynowy
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JEDNOSTKI SPECJALNE

5 kwietnia 2019 r. na mocy ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 15) polska Policja zyskała nowy rodzaj służby 
- służbę kontrterrorystyczną, odpowiedzialną za prowadzenie działań kontrterrorystycz-
nych, jak również wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji, w warunkach 
szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz 
specjalistycznej taktyki działania. Tym samym podkreślono znaczenie tego rodzaju struk-
tur w procesie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa. 

Utworzone jednostki organizacyjne Policji, podległe właściwym komendantom woje-
wódzkim Policji lub Komendantowi Stołecznemu Policji - wraz z Centralnym Pododdzia-
łem Kontrterrorystycznym Policji „BOA” podległym Komendantowi Głównemu Policji 
- zostały specjalnie ulokowane, w kontekście przepisów ustawy o działaniach antyter-
rorystycznych z 2016 roku i stanowią niejako dopełnienie procesu modernizacji Policji. 

Stały się odtąd odpowiedzialne za prowadzenie działań kontrterrorystycznych Policji na 
terenie Polski,  a ich sposób działania  określono w Zarządzeniu nr 10 Komendanta Głów-
nego Policji z 27 marca 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodziel-
nych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji oraz Zarządzeniu nr 26 Komendanta 
Głównego Policji z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów 
kontrterrorystycznych Policji.

- POLICYJNA EKIPA SPOD ZNAKU HUSARII

SAMODZIELNY
PODODDZIAŁ
KONTRTERRORYSTYCZNY
POLICJI W WARSZAWIE

W każdym państwie Policja jest służbą o najszerszym zakresie kompetencji w sprawach bezpieczeństwa 
wewnętrznego, na różnych szczeblach, w tym także w walce z terroryzmem. 

Historia jednostek o charakterze antyterrorystycznym w Polsce sięga 1976 roku, kiedy to de-
cyzją Ministra Spraw Wewnętrznych utworzono Wydział Zabezpieczenia Stołecznego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych. Dwa lata później, w największych miastach wojewódzkich Polski, po-
wołano do życia 7  kolejnych  jednostek „plutonów specjalnych”  i dalej  w roku 1980 dodat-
kowo jeszcze dwie „drużyny specjalne”. Powołanie tego typu komórki było odpowiedzią na 
eskalację terroryzmu w Europie i na świecie (wydarzenia z Monachium w 1972 roku, liczne 
uprowadzenia samolotów).

Wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi, które rozpoczęły się w 1990 roku, wzrosło rów-
nież zagrożenie nowymi rodzajami przestępczości, do której zwalczania nie były przygoto-
wane dotychczas funkcjonujące jednostki Policji. Zwiększano zatem ilość „antyterrorystów” 

Zasadniczo struktura tych formacji została zachowana. Bezsporne jest jednak to, że polska 
Policja przez bardzo długi czas nie miała takich rozwiązań prawno-organizacyjnych, które 
umożliwiłyby tym wyselekcjonowanym pododdziałom sprawną gotowość taktyczną. 

Zarówno centralna instytucja  - znana obecnie jako Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny 
Policji „BOA”  - jak i wojewódzkie pododdziały znane jako SPKP-y, przeszły długą drogę do 
zrozumienia specyfiki ich funkcjonowania. 

CO TO OZNACZAŁO DLA ZLIKWIDOWANYCH TYM SAMYM 
SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW ANTYTERRORYSTYCZNYCH 
POLICJI W WARSZAWIE?  

HISTORIA SPKP W WARSZAWIE W PIGUŁCE
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oraz unowocześniano posiadane wyposażenie specjalistyczne, uzbrojenie i środki trans-
portu. Rozpoczęła się także współpraca i wymiana doświadczeń z zagranicą. W tym czasie,  
6 kwietnia 1990 roku, powstała Policja, która odziedziczyła więc dziewięć etatowych jed-
nostek, Wydział Zabezpieczenia w Warszawie oraz siedem kompanii specjalnych stacjo-
nujących w Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, 
Krakowie i Rzeszowie. Wydział Zabezpieczenia został przemianowany na Wydział Anty-
terrorystyczny Komendy Stołecznej Policji, a plutony specjalne na kompanie antyterro-
rystyczne, które wchodziły w skład Oddziałów Prewencji Policji. Samodzielny Pluton An-
tyterrorystyczny powstał także w strukturach komisariatu Policji na warszawskim Okęciu.

W roku 2000 kompanie antyterrorystyczne zostały wydzielone ze struktur Oddziałów 
Prewencji Policji i podporządkowane bezpośrednio komendantom wojewódzkim Policji, 
jako Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji (SPAP). W roku 2003 utworzo-
no także sześć Sekcji Antyterrorystycznych (SAT) w tych komendach wojewódzkich, które 
nie posiadały własnego SPAP (nie były jednak jednostkami samodzielnymi). Jednostki te 
powstały na bazie wcześniej istniejących nieetatowych grup specjalnych, a ich podstawo-
wym zadaniem było wspieranie działań innych pionów Policji oraz służb pozapolicyjnych  
w sytuacjach wymagających użycia szczególnych sił i metod działania. 

JEDNOSTKI SPECJALNE

Historia tej służby to wiele zmian nazw, przemian ustrojowych, organizacyjnych oraz tragiczne 
wydarzenia, jak śmierć funkcjonariuszy podczas interwencji pirotechnicznej w 1996 roku czy 
akcji w Magdalence w 2003 roku. 

Wszystko to wpłynęło na powstanie centralnej jednostki antyterrorystycznej, czyli Biura Ope-
racji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, które funkcjonuje do dziś.  Jak podkre-
ślili twórcy nowej „ustawy kontrerrorytycznej” ważnym było utrzymanie nazwy własnej BOA, 
gdyż jest to marka rozpoznawalna wśród sił specjalnych tak w kraju, jak i za granicą. Jest to 
szczególnie istotne w kontekście obecności tej jednostki w unijnej grupie zadaniowej ATLAS, 
zrzeszającej najlepsze formacje tego typu z państw UE (więcej o grupie ATLAS w następnym 
numerze SMP).

Tożsame wydarzenia bez wątpienia miały również wpływ na powstanie 1 stycznia 2005 roku 
jednostki specjalnej, która na terenie miasta stołecznego Warszawy wykonywała pełne spec-
trum policyjnych działań specjalnych oraz uczestniczyła w czynnościach, podczas których nie-
zbędne było użycie specjalnych sił i środków. Tą jednostką był Wydział Realizacyjny KSP (WR 
KSP). Przy czym podkreślić należy, że przeniesienie w 2003 roku, do struktur CBŚ Wydziału 
Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji pozbawiło KSP jednostki specjalnej „na wy-
łączność”, a komórki planujące szczególnie niebezpieczne operacje przeciwko przestępcom, 
zostały pozbawione możliwości szybkiego odpowiedniego wsparcia taktycznego, jakie pozo-
stawały w dyspozycji komend wojewódzkich (Samodzielne Pododdziały lub Sekcje Antyterro-
rystyczne).

Ta sytuacja zbiegła się dodatkowo ze zlikwidowaniem Samodzielnego Plutonu Antyterrory-
stycznego stacjonującego na lotnisku „Okęcie” w strukturach Komisariatu Policji Portu Lot-
niczego, co było powodem przekazania kompetencji zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 
międzynarodowych portów lotniczych Straży Granicznej. Jednostkę utworzono z komando-
sów rozwiązanego Samodzielnego Plutonu Antyterrorystycznego (SPAT) Komisariatu Policji 
CPL Warszawa Okęcie, funkcjonariuszy służących w przeszłości w Wydziale Antyterrorystycz-
nym oraz funkcjonariuszy nieetatowej grupy „Gepard” (IV specjalnej sekcji realizacyjnej Wy-
działu do Walki z Przestępczością Samochodową KSP) a także kilku policjantów, którzy w prze-
szłości pracowali w Wydziale AT i SPAP KSP. 

W skład WR KSP weszła również: wyłączona z przenoszonej w struktury KGP głównej jed-
nostki AT i ulokowana wówczas w Wydziale do Walki z Terrorem Kryminalnym Komendy 
Stołecznej Policji - I Sekcja Minersko-Pirotechniczna. W ciągu następnych 10 lat Wydział 
Realizacyjny należał do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych  
w kraju, zdobywając bogate doświadczenie i wypracowując własną, odmienną w szczegó-
łach gotowość taktyczną. WR KSP choć nie był policyjnym pododdziałem antyterrorystycz-
nym, wykonywał na co dzień w większości te same zadania co jednostka specjalna. Różnił się 
nieco innym stylem pracy, co wymuszało umiejętnie łączenie działań antyterrorystycznych  
z operacyjnymi. Przeznaczony przede wszystkim do zadań specjalnych o najwyższym poziomie 
trudności w ramach zwalczania podziemia kryminalnego, pozostawał w gotowości do udziele-
nia wsparcia innym komórkom i jednostkom organizacyjnym garnizonu stołecznego, osiągając 
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JEDNOSTKI SPECJALNE

Ekspert ds. Kontroli. 20 lat w mundurze. Na 
co dzień pełni służbę w KRP Warszawa V. Sym-
patyczka historii, sił specjalnych, służb oraz 
Bezpieczeństwa Narodowego. Edukator zdro-
wotny. Artystyczna dusza - rysowniczka i pasjo-
natka sztuki. Ma na swoim koncie dziesiątki prac,  
w tym o tematyce militarnej i historycznej, któ-
re tworzy w hołdzie wielkich osobowości lub  
z przeznaczeniem na cele charytatywne. Kiedy 
nie tworzy doskonali umiejętności strzeleckie  
i uczy się systemu Krav Maga. 

nasz ekspert 

kom. Ewa Kacprzyk

WSZECHSTRONNI SPECJALIŚCI

Członkowie tej specjalnej jednostki wykonują najtrudniejsze 
zadania, a w ich służbę wpisane jest ogromne ryzyko i ponad-
przeciętna odpowiedzialność. Częściej o nich słyszymy, niż ich 
widzimy.  Charakterystyczne mundury, kominiarki, kamizelki ku-
loodporne. Tak jak dawniej  - nadal prowadzą najbardziej złożone 
akcje policyjne, podczas realizacji których wymaga się szczegól-
nych umiejętności, sprawności fizycznej oraz cech charakteru. 

Nie zmieniły się priorytety ich działania, które nadal zmierzają 
do zwalczania zagrożeń związanych z zamachami terrorystyczny-
mi. Dotyczy to w szczególności: zatrzymania osób podejrzewa-
nych o planowanie, przygotowanie lub dokonanie przestępstw  
o charakterze terrorystycznym, przetrzymywania zakładników, 
uprowadzenia środków transportu, działań wobec osób posia-
dających broń lub inne niebezpieczne narzędzia, jak również 
zagrożeń związanych z użyciem urządzeń wybuchowych lub 
innych niebezpiecznych środków lub zamachem na zdrowie,  
życie czy wolność osób chronionych.

Policyjni antyterroryści byli i są bardzo pomocni także podczas 
zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych osób przez komórki 
służby kryminalnej, Centralne Biuro Śledcze i inne służby oraz 
instytucje. Do tego wspierają działania pościgowe, wzmacniają 
ochronę ważnych osób, wspierają służby konwojowe i policję 
sądową podczas transportu i rozpraw z udziałem szczególnie 
niebezpiecznych przestępców. Nie jest im obce wspomaganie 
oddziałów prewencji podczas tłumienia zamieszek, czy wydoby-
wanie spod wody zwłok i dowodów rzeczowych. Spektrum ich 
zadań, w których istotne okazują się możliwości sprzętowe i wy-
szkolenie operatorów, w tym w akcjach ratowniczych podczas 
klęsk żywiołowych, nakłada na nich konieczność wszechstron-
nych umiejętności. Ale same umiejętności nie wystarczą. Musi za 
tym iść odwaga i determinacja.

CO DAJE TAK WYMAGAJĄCA SŁUŻBA?

Niewątpliwie możliwość rozwoju w zakresie taktyki działań 
specjalnych, umiejętności strzeleckich na najwyższym pozio-
mie, udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym 
w warunkach bojowych oraz ciągłego podnoszenia sprawno-
ści fizycznej. Dodaną wartością jest jednak to, co charaktery-
zuje wszystkie jednostki specjalne na całym świecie  - szacunek  
i braterstwo ludzi. Pełne zaufanie, odpowiedzialność, zgranie, 
ścisła współpraca. To stanowi o ich sile i wartości. Tu nikt nie za-
pomina o kolegach. Szczególnie tych, którzy oddali swoje życie 
na służbie. 

kolejne sukcesy w walce z przestępczością w stolicy i centralnej 
Polsce. Po dwunastu latach wydział został wyłączony ze struktury 
organizacyjnej Komendy Stołecznej Policji i z 1 maja 2017 roku. 
został utworzony Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny 
Policji w Warszawie jako samodzielna jednostka organizacyjna 
Policji. Zmiana organizacyjna o utworzeniu SPAP w Warszawie 
została podjęta w związku z realizacją „Koncepcji usprawnienia 
koordynacji i ujednolicenia systemu jednostek i komórek antyter-
rorystycznych Policji”. Jednostka ta utworzona przez Komendanta 
Głównego Policji działała na obszarze Komendanta Stołecznego 
Policji, który mógł ją kierować do działań na podstawie przepi-
sów w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrory-
stycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji. 

Jednocześnie SPAT w Warszawie wchodził w skład centralnego 
odwodu antyterrorystycznego Komendanta Głównego Policji.  

Prawne regulacje wskazują, że priorytetowym zadaniem SPAP 
było szeroko pojęte: „fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez 
prowadzenie działań rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu 
taktyki antyterrorystycznej, zmierzających do likwidowania za-
machów terrorystycznych, prowadzenie działań minersko-piro-
technicznych, a także wykonywanie innych zadań wymagających 
użycia specjalistycznych sił i środków lub specjalnej taktyki dzia-
łania”. Jednostkę zlikwidowano na mocy wspomnianych norm 
prawnych, a w jej miejsce powołano Samodzielny Pododdział 
Kontrterrorystyczny  Policji  w Warszawie (SPKP w Warszawie).

Służba w SPKP nie jest dla każdego. Tylko dla zdeterminowanych 
i zmotywowanych ludzi, którzy chcą się tymi specyficznymi za-
daniami zajmować.  W SPKP prowadzony jest stały nabór kan-
dydatów do służby. Jednostka poszukuje policjantów w służbie 
stałej, (preferowany wiek kandydata to 30 lat), wysportowanych, 
dyspozycyjnych, odpornych na sytuacje stresowe oraz potrafią-
cych pracować w zespole. Ostatecznym kryterium jest pozytywne 
zaliczenie kursu uzupełniającego w zakresie prowadzenia działań 
kontrterrorystycznych. Ale ta „selekcja” to nic w porównaniu  
z tym, co czeka policjantów później. Po kursie, weryfikacją jest 
objęty każdy kolejny dzień służby. Dzięki temu na końcu zostają 
sami profesjonaliści. Nie ma tu miejsca dla ludzi o słabej psychice 
i nieprzystosowanych.

SELEKCJA
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Tak jak mistrz malarstwa tworzy swoje obrazy, tak funkcjona-
riusz jednostki specjalnej musi operować posiadanymi umiejęt-
nościami i środkami. To jego warsztat i kunszt. Wypracowane na 
potrzeby Policji i przyjęte rozwiązania oraz profesjonalizm funk-
cjonariuszy SPKP w Warszawie znajdują uznanie wśród kolegów 
z innych jednostek w kraju i zagranicą. Zdobyte podczas, najpo-
ważniejszych operacji policyjnych, wysoko oceniane zabezpie-
czenia podczas: EURO 2012, wizyty prezydenta USA, spotkania  
Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Szczy-
tu NATO, wizyty papieża Franciszka oraz Światowych Dni Mło-
dzieży; niewątpliwie przyczyniły się do zbudowania opinii o ich 
niezawodności. 

Tą niezawodność może zapewnić wyłącznie „specjalny” trening. 
Właściwe przygotowanie służb odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo, to zatem hektolitry wylanego potu. Dzień za dniem. 
W każdej możliwej sytuacji. Wszystko po to, aby w kluczowym 
momencie bezpośredniego zagrożenia należycie i skutecznie 
reagować w realnych warunkach. To wymaga wszechstronności  
i stałego utrzymywania formy fizycznej na najwyższym poziomie 
(sam ekwipunek bojowy operatora waży około 30 kg). W czasie 
szkoleń policjanci do perfekcji opanowują: taktykę działań w te-
renie zurbanizowanym, sztuki walki wręcz, strzelanie, ratownic-
two wysokościowe, ochronę osób, działanie z materiałami wy-
buchowymi. Przechodzą kurs spadochronowy, płetwonurkowy, 
działań taktyczno-bojowych, ratownictwa medycznego, podsta-
wy psychologii itp. Stale podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą 
umiejętności także we wspólnych ćwiczeniach z innymi polskimi 
formacjami mundurowymi wyspecjalizowanymi w fizycznym 
zwalczaniu terroryzmu. 

Standardowym umundurowaniem jednostek specjalnych Poli-
cji były, do lat 90, charakterystyczne szaro-czarne kombinezony 
(AT1), zastąpione po roku 2000 przez kombinezony AT2, w kolo-
rze czarnym. W ostatnich latach obserwujemy jednak wprowa-
dzanie do użycia innych wzorów kamuflaży, głównie modułowe-
go oporządzenia. Podstawowym typem broni krótkiej w SPKP są 
pistolety Glock 17 i 19 (wcześniej CZ85B oraz rewolwery Astra  
i Gward na nabój .38 Special).  Nasi „antyterroryści” mają na 
wyposażeniu także pistolety maszynowe HK MP5A3, HK UMP9 
oraz rodzime „Glauberyty” (w kilku wersjach). W części jednostek 
były/ są używane także izraelskie UZI.  

Podstawowym typem broni wsparcia są karabinki rodziny AK 
(AKM, AKMS, AKMŁ)  oraz w niektórych jednostkach  - karabin-
ki G36. Podstawowym typem strzelb są amerykańskie strzelby 
powtarzalne (pump-action) Mossberg 500 kalibru 12 (wcześniej 
używano także radzieckich Iż-27 oraz niemieckich Imperatorów), 
a wśród broni wyborowej standardem są fińskie karabiny Sako 
TRG-21 i TRG-22 na nabój 7,62x51mm. Stosowane są także inne 
rodzaje uzbrojenia, w tym paralizatory Taser X26, karabiny ma-
szynowe PK, wyrzutnie granatów łzawiących RWGŁ-3, stosowane 
także do miotania siatek obezwładniających oraz granaty huko-
wo-błyskowe. W zespołach minersko-pirotechnicznych wykorzy-
stywane są m.in. roboty saperskie oraz kombinezony dla piro-
techników.  

 EWA KACPRZYK

TAKTYKA, TRENING, WSPÓŁPRACA UMUNDUROWANIE I SPRZĘT
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Najlepszym sposobem na przygotowanie się do pierwszych 
zawodów jest wizualizacja samego wyścigu i nasze podej-
ście do niego. W miarę zbliżania się biegowego dnia bę-

dziesz odczuwał coraz większy stres. Jednak dzięki odpowiednie-
mu nastawieniu, uwierzysz we własne siły. Trening mentalny ma 
za zadanie odprężyć oraz zmotywować Cię do startu. I to właśnie 
on jest Twoim motorem, gdy po głowie krążą czarne scenariusze.

Popołudnie i wieczór przed dniem startowym odgrywają klu-
czową rolę. Niektórzy lubią przed zawodami trochę się poruszać  
i wykonać tzw. rozruch. Inni wręcz przeciwnie, unikają jakiego-
kolwiek wysiłku fizycznego. To już indywidualna sprawa każdego 
z nas. Jeśli jednak zdecydujesz się na krótkie rozbieganie, to myśl 
pozytywnie i powtarzaj sobie, że na pewno dasz radę.

WIECZÓR PRZEDSTARTOWY
Jest bardzo ważny. Zjedz ostatni posiłek w gronie rodziny, przyja-
ciół lub innych biegaczy, to pomoże Ci zapomnieć o najbliższym 
starcie. Postaraj się, aby kolacja bogata była w węglowodany, 
lecz nie przesadzaj z nimi, bo nadmierne objadanie może mieć 
przeciwny skutek – Twój dzień zawodów może okazać się męczar-
nią dla żołądka czy jelit, ale też się nie głódź. Spożywaj najlepiej 
małe posiłki lub ulubione przekąski, które znasz i wiesz, że Twój 
organizm z łatwością poradzi sobie z ich trawieniem. Pamiętaj, że 
lepiej zjeść mniej. Nie kładź się też do snu z niskim poziomem cu-
kru we krwi. Unikaj słonych przekąsek i alkoholu, które osłabiają  
i odwadniają organizm. O piwie lub innym trunku pomyśl, gdy już 
będziesz na mecie.

DZIEŃ STARTOWY
W dniu startu zjedz sprawdzony posiłek. Może to być pieczywo  
z dżemem lub masłem orzechowym.  Inni wolą owsiankę, jajecz-
nicę lub makaron. To już indywidualna sprawa. Najlepiej sprawdź 
przed treningiem swój przedstartowy posiłek. Po prostu jedz to 
samo, co przed ciężkimi treningami i unikaj nowości. Gdy już do-
trzesz na zawody zrób rozgrzewkę około 30-15 min przed star-
tem. Przyda się również wykonanie kilku przebieżek i rozmowa 
z biegaczami. To pomoże ci się rozluźnić. Często na zawodach 
prowadzone są wszelkiego rodzaju rozgrzewki przy energicznej 
muzyce. Korzystaj z tego – to również rozładowuje stres. 

Podczas startu nie kombinuj, uwierz w siebie i staraj się czer-
pać radość z biegania. Głęboki wdech, wydech i działaj. Pamiętaj, 
że połowa sukcesu to twoje nastawienie.

 MONIKA NAWRAT

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

SEN
To również istotny element przygotowania do startu. Podczas snu 
nasze ciało najbardziej się regeneruje oraz odpoczywa. Jednak 
nie panikuj, jeśli myśli nie pozwalają Ci zasnąć. Jest spora grupa 
biegaczy, która twierdzi, że życiówkę wybiegali po nieprzespanej 
nocy. Poza tym zanim położysz się do łóżka, przygotuj sobie strój 
startowy i inne niezbędne rzeczy m.in.:

wodę lub izotonik,
zegarek,
buty,
skarpetki,
szorty,
koszulkę,
odzież wierzchnią na wypadek deszczu, 
jedzenie,
gotówkę,
agrafki,
jeśli posiadasz już numerek startowy 
przypnij go z przodu koszulki,
możesz zabrać rozpiskę dotyczącą 
celowego tempa na poszczególnych odcinkach,
zaświadczenie o braku przeciwskazań 
do wysiłku fizycznego (jeśli takowe posiadasz).
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Mój pierwszy START
CZYM ZREDUKOWAĆ STRES?

„Dam radę, nie dam rady, dam radę…? I tak 
w kółko myśli zbierają się w Twojej głowie? 
Jak temu zapobiec? 

TRENING & ZDROWIE
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„WYROLUJ”
ROLOWANIE
Rolowanie mięśni to niezwykle ważna czynność, o której większość z nas zapomina. Wykonywana regularnie może nam za-
stąpić wizytę u niejednego fizjoterapeuty. Rolowanie kilka razy w tygodniu pozwala zmniejszyć ból mięśni, przyśpieszyć rege-
neracje oraz uelastycznić nasze ciało. Możemy wykonywać je zarówno przed, jak i po treningu. Rolowanie to nic innego jak 
technika masażu, która kiedyś była znana tylko lekarzom czy fizjoterapeutom. Wyposażając się w wałek, możemy zapew-
nić sobie we własnym zakresie odprężenie, regeneracje mięśni i organizmu, a przy tym  zaoszczędzić na drogich wizytach  
i zabiegach w specjalistycznych miejscach. 

POMYSŁ
Pomysł powstał już w latach 80-tych, a twórcą rollera jest fizyk Moshe Feldenkrais. Pewnego razu po jednym z treningów (zajmo-
wał się on sztukami walki) zauważył, że masaż wykonany rollerem, zmniejszył ból kolana powstały po ciężkim wysiłku. Znajome 
osoby Feldenkraisa zaczęły również stosować tę metodę, która przynosiła zamierzone rezultaty. Technikę tę zaczęto rozwijać  
o nowe sposoby i sprzęty, a przełom nastąpił w 2004 roku dzięki artykułowi znanych do dziś trenerów: Eryka Cressey’a oraz Mike’a 
Robertsona. 

Im nasze mięśnie są bardziej spięte, tym większy będziemy odczuwać ból przy 
rolowaniu. Nie należy to do najprzyjemniejszych uczuć, lecz w ten sposób mo-
żemy dostrzec, jak nasze mięśnie potrzebują rozluźnienia. Z czasem ból bę-
dzie mniej dokuczliwy. Im więcej treningów, tym nasze mięśnie sukcesywnie 
będą się rozluźniać i regenerować. Jest to ważne, z uwagi na to, że poprzez 
zbyt napięte mięśnie krew ma do nich utrudniony dostęp i dociera jej mniej. 
Również tlen oraz substancje odżywcze, które są podstawowym budulcem 
i odpowiadają za prawidłową kondycję mięśnia, mają trudności w dotarciu 
do niego. Rolowanie przywraca równowagę powięziowo-mięśniową, uśmie-
rza ból i zwiększa osiągi sportowe. Mięśnie powinny być miękkie i gibkie dla 
prawidłowego funkcjonowania i kondycji. Tymczasem często pojawiają się 
zgrubienia, zrosty i spięcia, przez co odczuwamy ból i nasza ruchomość się 
zmniejsza.  

EFEKTY ROLOWANIA DLA MIĘŚNI
• zwiększa elastyczność mięśni
• zmniejsza cellulit 
• zlikwidowanie bólów mięśniowo-stawowych 
• lepsze dokrwienie mięśni 
• przyśpiesza regeneracje po wysiłku
• poszerzenie zasięgu ruchu mięśniowego 
• znaczne ujędrnienie mięśni
• odklejenie powięzi od mięśni

 GABRIELA PUTYRA

CZYM JEST POWIĘŹ MIĘŚNIA?

Powięź to nic innego jak błona, zbudowana z tkanki łącznej włóknistej, która 
otacza i chroni narządy wewnętrzne oraz struktury mięśniowo-stawowe. Po-
więzi tworzą sieć, która otula i napina grupy mięśniowe utrzymując w jedno-
ści całe ciało. Do części układu powięziowego możemy zaliczyć m.in. ścięgna, 
więzadła czy tkankę podskórną. Przypomina ona trójwymiarową siatkę, która 
osłania całe nasze ciało i odpowiada za:
• przemianę materii (homeostazę)
• prawidłową postawę ciała
• wysyła sygnały do układu nerwowego
• chroni organizm przed infekcjami
Powięź jest bardzo ważną częścią naszego aparatu ruchowego. Zadbajmy 
więc o jej prawidłowe funkcjonowanie wykonując regularne masaże. 

PO CO ROZLUŹNIAĆ MIĘŚNIE?

SWOJE MIĘŚNIE
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Podczas rolowania musimy skupić się na rozluźnieniu mięśnia. Nie możemy dopuszczać, by rolowana przez nas partia ciała była do-
datkowo przez nas napinana, ponieważ nie przyniesie to zamierzonych celów, a tylko dodatkowy ból. Rolowanie danej partii powin-
no trwać ok 2-3 min, czyli ok. 8-10 długości na dany mięsień. Skupiając się na każdym centymetrze mięśnia, pod żadnym pozorem 
nie możemy wjeżdżać rollerem na stawy. Jeśli natrafimy na danej części mięśnia na wzmożony ból, oznacza to, że nasza powięź jest  
mocniej spięta, co wydłuży potrzebny czas do jej rozluźnienia. Poćwiczmy tu wtedy kilkanaście sekund dłużej. Rolowaniem nie może-
my doprowadzić do przemęczenia. Nadmierne masowanie może doprowadzić do stanu przemęczenia mięśni czy siniaków. Rolowanie 
nie jest przeznaczone wyłącznie dla sportowców. Osoby wykonujące pracę biurową spędzają średnio kilka godzin przed komputerem.  
To idealna forma masażu, która rozluźni mięśnie, a po jej wykonaniu odczujemy ulgę. 

JAK  ROLLOWAĆ?

1. MIĘŚNIE CZWOROGŁOWE UDA
Opierając się na dłoniach wałek umieszczamy tuż nad ko-
lanami. Następnie przesuwamy nim ruchami przód - tył.  
Z uwagi na długi mięsień, etap masażu możemy podzielić na 
fragmenty. Kiedy trafimy na bolące miejsce, ugnijmy kolana, 
aby rozciągnąć mięsień. Aby zwiększyć nacisk możemy rolo-
wać się na jednej nodze.

2. MIĘSIEŃ TYLNEJ CZĘŚCI UDA
Wałek umieszczamy pod mięśniem dwugłowym uda. Wspie-
rając się na dłoniach, przesuwamy rolując mięsień ruchami 
przód  - tył. W celu zwiększenia nacisku możemy nałożyć  
drugą nogę na nogę masowaną.

ROLLOWANIE DANEJ PARTII MIĘŚNIOWEJ

JAKI  WAŁEK/ROLLER  WYBRAĆ?

Na rynku dostępne są wałki podzielone na 4 kategorie: 
kształt, długość, twardość1, powierzchnia2. 

1) RODZAJE TWARDOŚCI WAŁKA/ROLLERA
• Miękkie  - przeznaczone są do bardzo delikatnego rolowania 

dla osób, które zdecydowały się zacząć swoją przygodę  
z rolowaniem.

• O średniej twardości - docierają do głębiej położonych 
miejsc w naszym organizmie. Przeznaczone dla osób, które 
posiadają średnią budowę ciała, oraz rolują się już jakiś czas.

• Twarde - zaleca się osobom, które są już zaawansowane 
w tej dziedzinie, a poprzednie nie dają już zamierzonych 
rezultatów. Rolowanie twardym wałkiem może być bolesne, 
dlatego ważne jest, by rozluźnić jak najlepiej masowane 
mięśnie. 

1) RODZAJE POWIERZCHNI WAŁKA/ROLLERA
• Wałek gładki - przeznaczony jest do wałkowania ciała po 

treningu, by rozluźnić spięte mięśnie oraz przyśpieszyć ich 
regenerację. Odpręży to daną partię i pozwoli na lepsze 
nawodnienie i elastyczność.

• Wałek z wypustkami - tego rodzaju wałka będziemy używać 
przed treningiem. Przyczyni się to do pobudzenia naszych 
mięśni poprzez lepsze ukrwienie. Przygotuje on struktury 
mięśniowo -powięziowe do treningu.
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5. ŁYDKI
Masowanie łydek możemy podzielić na 2 etapy z uwagi na 
długi mięsień. Opierając się na dłoniach wałek umieszcza-
my pod łydką. Przesuwając przód  - tył rolujemy dany obszar.  
Jeśli damy radę, możemy założyć jedną nogę na drugą.  
Postarajmy się wykonywać ruchy ciałem również na boki, 
tak aby wałek również dotarł do mięśni bocznych łydek.

7. MIĘŚNIE DOLNEJ CZĘŚCI PLECÓW
W celu wymasowania dolnej części pleców musimy 
umiejscowić wałek w okolicach bioder kładąc się na nim.  
Następnie wykonuj powoli ruchy, uważając, aby nie maso-
wać wystających kręgów. W tej partii ciała starajmy się być 
delikatni.

6. GRZBIET
Kładziemy się na plecach, uginamy nogi w kolanach. Pod 
grzbietem w okolicy łopatek umieszczamy wałek. Przesuwa-
jąc się ruchami przód - tył na wałku pamiętaj, aby nie wjeż-
dżać w okolice kręgów szyjnych oraz kręgosłupa. Postaraj się 
delikatnie docisnąć górną część pleców do wałka.

8. MIĘŚNIE BIODROWO-PISZCZELOWE
Kładziemy się bokiem. Podpierając się na ugiętej ręce  
wałek umieszczamy dokładnie z boku uda. Masujemy rucha-
mi przód  - tył od biodra, aż do kolana. Ciało ustawiamy tak, 
żeby było lekko odchylone do tyłu. 

3. MIĘŚNIE POŚLADKÓW
Wałek umieszczamy pod pośladkami, opierając się na dło-
niach i stopach. Przesuwamy wałkiem przód tył odpychając 
się nogami od maty. Możemy wyprostować nogi, opierając 
się tylko na rękach. Zwiększymy wtedy nacisk na mięśnie.  
To jedne z największych mięśni w naszym ciele. Poświęćmy 
im trochę więcej uwagi.

4. MIĘŚNIE WEWNĘTRZNEJ STRONY UDA
Opieramy się na ugiętych w łokciach rękach. Pod ugiętą 
nogę, w której przewodziciele uda będą masowane, ukła-
damy wałek. Przesuwamy wałkiem przód - tył mając ugiętą 
nogę. Jeśli odczujemy podczas masażu szczególnie bolesne 
miejsce, możemy wtedy wyprostować kończynę, napinając 
tym samym mięsień. 
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Prezentowany poniżej trening z odważnikami kulowymi stanie się efektywny, jeżeli zaprezentowane ćwicze-
nia będą wykonywane w sposób świadomy, poprawny technicznie z prawidłową stabilizacją mięśni (m.in. 
neutralne ułożenie miednicy) i prawidłowym oddechem z przepony, czyli oddechem biomechanicznym.

TRENING KETTLEBELL - CZĘŚĆ ZASADNICZA

NEUTRALNE UŁOŻENIE MIEDNICY
To mówiąc najprościej STABILNA, PROSTA SYLWETKA. 
To najważniejsza pozycja ułożenia ciała, która będzie Ci 
potrzebna do wyciskania ciężarów nad głowę w pozycji 
stojącej, a także przy wykonywaniu ćwiczeń balistycz-
nych z kettlebell, na bazie wymachów (ang. swing, swing 
overhead, deadlift, highpull, clean itp.). Neutralne uło-
żenie miednicy uzyskasz poprzez ustawienie swoich sta-
wów skokowych, kolanowych, bioder i obręczy barkowej  
w linii prostej. Następnie musisz napiąć mięśnie brzu-
cha, jednocześnie „wypłaszczając" dolny odcinek pleców. 
Utrzymując tak „podwiniętą miednicę" napnij mięśnie 
czworogłowe ud, pośladków oraz mięśni stabilizujących 
obręcz barkową. Utrzymując ciężar ciała w linii pięt oraz 
generując napięcie tych mięśni upewnij się, że Twoje bio-
dra nie wysunęły się w przód lub tył. Jeżeli Twoje ciało 
jest „proste", oznacza to, że Twoja miednica jest ułożona  
w neutralnej pozycji tzn. znajdujesz się w stabilnej pozycji 
umożliwiającej Ci rozpoczęcie prezentowanych poniżej 
ćwiczeń. 

ODDECH BIOMECHANICZNY
To wypuszczenie powietrza z udziałem mięśnia przepony  
w „fazie pozytywnej ruchu" tzn. momencie, w którym 
wykonujesz wydech w kierunku przeciwnym do oddzia-
ływania siły grawitacji. Przykładem takiego świadomego 
oddychania, będzie wydech z jednoczesnym zaciśnięciem 
mięśni brzucha podczas wyprostu rąk w podporze przo-
dem, tzn. podczas wykonywania klasycznych pompek. 

Teraz już wiesz, dlaczego przedmiotową propozycję ćwiczeń 
kieruję do osób, które potrafią trenować w sposób świadomy 
i poprawny technicznie. Zachęcam Cię do realizacji poniższego 
treningu oraz odwiedzenia strony internetowej SMP, gdzie znaj-
dziesz materiał video z instruktażem niezbędnym do prawidło-
wej realizacji mojej propozycji treningowej z odważnikami kulo-
wymi w stylu Hard.

REALIZACJA PROGRAMU TRENINGOWEGO

Poziom zaawansowania w treningu: Średnio zaawansowany Zaawansowany
Ilość ćwiczeń w treningu zasadniczym: 9 9

Ilość serii danego ćwiczenia: 1 2
Ilość powtórzeń w serii: maksymalna maksymalna

czas trwania serii: 60 sek. 60 sek.
Czas przerwy pomiędzy seriami: 20-30 sek. 10-20 sek.

Czas przerwy pomiędzy ćwiczeniami: 30-40 sek. 30-40 sek.
Czas całkowity treningu: 50-60 minut 70-80 minut

REALIZACJA PROGRAMU TRENINGOWEGO DLA OSÓB ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH

CZAS CAŁKOWITY TRENINGU: 50-60 MINUT

Ćwiczenie nr 1 
KRĄŻENIA KETTLEBELL WOKÓŁ GŁOWY W STANIU 
(ang. Kettlebell Halo)

Wykonanie:
Stań w lekkim rozkroku. Utrzymując oburącz odważnik kulowy 
przed klatką wykonaj okrężny ruch odwróconym kettlebell wo-
kół głowy. Prowadź odważnik blisko ciała i wypuść powietrze  
w momencie zatrzymania ciężaru przed klatką piersiową. 
Utrzymuj stałe napięcie mięśni czworogłowych ud, pośladków 
oraz brzucha.

ROZGRZEWKA

Czas trwania: 60 sek. naprzemiennie + 30 sek. w prawo + 30 
sek. w lewo. Przerwa pomiędzy seriami wynosi 10-20 sek.

Ćwiczenie nr 2
NAPRZEMIENNE UNOSZENIE RAMION W POZYCJI PRZYSIADU 
NISKIEGO (ang. Lateral Straight Arm Raise in Squat position)

Czas trwania: 2 serie w czasie 60 sek.
Przerwa pomiędzy seriami wynosi 10-20 sek. 

Wykonanie:
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp na zewnątrz. Utrzy-
mując bez ruchu pięty na podłożu, obniżaj ciało do momentu aż 
biodra będą znajdywały się w linii kolan. Pozostając w przysia-
dzie i utrzymując plecy proste, wykonaj naprzemienne unosze-
nie rąk nad głowę. Wyprostuj ramiona i zatrzymaj ich ruch przy 
osi barku, tj. przy linii Twojego ucha.

Pełny trening KETTLEBELL
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Ćwiczenie nr 3
NAPRZEMIENNE UNOSZENIE RAMION W POZYCJI PODPORU 
PRZODEM (ang. Lateral Straight Arm Raise in Pushup position) 

Wykonanie:
Przejdź do pozycji podporu przodem (górna pozycja pompki). 
Ustaw dłonie szerzej, tak aby umożliwić ciału utrzymanie rów-
nowagi podczas ruchu. Utrzymując sylwetkę w linii prostej roz-
pocznij naprzemienne unoszenie ramion z dotknięciem dłonią 
przeciwnego barku.

Czas trwania: 2 serie w czasie 60 sek.
Przerwa pomiędzy seriami wynosi 10-20 sek. 

Ćwiczenie nr 4
UNOSZENIE TUŁOWIA W PODPORZE TGU NA PRZEDRAMIENIU
(ang. Kettlebell TGU: Roll To Elbow) 

Czas trwania: 60 sek. prawą ręką i 60 sek. lewą ręką.
Przerwa pomiędzy seriami wynosi 10-20 sek. 

Wykonanie:
Przejdź do leżenia na plecach i lekko przesuń w bok lewą nogę  
i lewą rękę. Prawą nogę ugnij w kolanie, opierając stopę o pod-
łoże. Wyciśnij odważnik kulowy prawą ręką przed klatkę pier-
siową i utrzymaj go równo w linii ze stawem barkowym. Unieś 
tułów, aby oprzeć cały ciężar ciała na lewym przedramieniu  
(łokciu). Stale utrzymuj kettlebell nad stawem barkowym. W koń-
cowej fazie ruchu wyprostuj plecy i wolno wróć do pozycji leżenia  
tyłem. 

TRENING ZASADNICZY: zastosowanie metody "HardStyle"

Realizacja programu dla osób średnio zaawansowanych w treningu
Ćwiczenia wykonaj w 1 serii trwającej 60 sek.
Odpoczynek pomiędzy seriami: 20-30 sek.

Realizacja programu dla osób zaawansowanych w treningu
Ćwiczenia wykonaj w 2 seriach trwających 60 sek.
Odpoczynek pomiędzy seriami: 10-20 sek.

Ćwiczenie nr 1
JEDNOSTRONNY WYMACH Z ZATRZYMANIEM KETTLEBELL
(ang. One Hand Swing & Hold) 

Wykonanie:
Stań w lekkim rozkroku i skieruj stopy na zewnątrz. Utrzymu-
jąc odwrócony odważnik kulowy w prawej ręce, wykonaj zrzut 
odważnika kulowego pomiędzy udami (ruch wahadłowy). Stale 
utrzymuj plecy proste i pilnuj, aby w trakcie wykonywania ru-
chu biodra nie przemieszały się na boki. Następnie wyprostuj 
ciało, przyjmując pozycję startową (tj. pozycję stania). Będąc  
w końcowej fazie ruchu (tj. w pozycji stojącej z trzymanym  
w dłoni odwróconym odważnikiem kulowym) wykonaj wydech 
i napnij mięśnie: ud, pośladków, brzucha oraz przedramienia, 
zaciskając mocno dłoń na uchwycie odważnika. 
Podczas wykonywania wymachu ruch ciała polega na pochyle-
niu tułowia na prostych plecach (tzn. zgięciu ciała w stawach 
biodrowych) oraz delikatnym zgięciu kolan. Ostatecznie ruch 
wymachu (z ang. Swing) wygląda jak „martwy ciąg” (z ang. 
Deadlift). Te ćwiczenia różnią się kierunkiem wykonania ruchu 
odważnika kulowego oraz dynamiką ruchu. W martwym ciągu 
prowadzisz odważnik kulowy pomiędzy nogami w kierunku: 
„góra i dół”, natomiast w wymachu (Swingu) prowadzisz ruch 
wahadłowy tzn. w kierunku: „przód i tył”. Wymach (Swing) to 
dynamiczny sposób wykonywania martwego ciągu i stanowi 
„ruch bazowy” ćwiczeń zawartych w przedmiotowym treningu.

Czas trwania: 60 sek. prawą ręką i 60 sek. lewą ręką.
Przerwa pomiędzy seriami wynosi 20-30 sek. 

Ćwiczenie nr 2
JEDNOSTRONNY WYMACH Z ZATRZYMANIEM KETTLEBELL  
I WYKONANIEM PRZYSIADU (ang. OneHand Swing & Squat)

Czas trwania: 60 sek. prawą ręką i 60 sek. lewą ręką.
Przerwa pomiędzy seriami wynosi 20-30 sek. 

Wykonanie:
Stań w lekkim rozkroku i skieruj stopy lekko na zewnątrz. Utrzy-
mując odważnik kulowy w prawej ugiętej ręce (utrzymuj kettle-
bell na wysokości obręczy barkowej w taki sposób, aby ciężar 
znajdował się nad stawem łokciowym, trenowanej ręki). Wyko-
naj wymach (ruch ciała podczas wykonywania wymachu, pole-
ga na pochyleniu tułowia na prostych plecach, jak w powyżej 
opisanym ćwiczeniu). Utrzymując plecy proste, staraj się pro-
wadzić odważnik kulowy powyżej kolan. Pamiętaj, aby w trak-
cie wykonywania wymachu biodra nie przemieszały się na boki. 
Wyprostuj sylwetkę prowadząc odważnik kulowy do pozycji 
startowej (tzn. wprowadź kettlebell na wysokość obręczy barko-
wej). W końcowej fazie ruchu (czyli w staniu) wykonaj wydech  
i napnij mięśnie ud, pośladków oraz brzucha. Następnie roz-
pocznij ruch przysiadu z jednoczesnym wykonaniem „wdechu”. 
Obniżaj wolno pozycję ciała do momentu, aż Twoje biodra znaj-
dą się w linii kolan. Uginaj nogi w sposób kontrolowany, utrzy-
mując nieruchomo stopy na podłożu (podczas wykonywania 
przysiadu). Wyprostuj sylwetkę i ponownie napnij mięśnie: ud, 
pośladków oraz brzucha z jednoczesnym wykonaniem wyde-
chu.
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Ćwiczenie nr 3
JEDNOSTRONNY ZARZUT KETTLEBELL NA KLATKĘ PIERSIOWĄ
(ang. Dead Clean) 

Wykonanie:
Stań w lekkim rozkroku i skieruj stopy na zewnątrz. Utrzymu-
jąc odważnik kulowy pomiędzy linią pięt, opuść ciało do pozycji  
niskiego przysiadu. Złap górny uchwyt odważnika kulowego 
prawą ręką wyprostowaną w łokciu. Następnie wykonaj szybki 
ruch wstawania (wyprostu) z jednoczesnym wprowadzeniem 
(zarzutem) odważnika na klatkę piersiową. Stojąc utrzymaj od-
ważnik kulowy poziomo względem podłoża w taki sposób, aby 
Twoja dłoń znajdowała się na środku klatki piersiowej (Kettle-
bell Rack Position), a Twój łokieć winien być zbliżony do ciała. 
Następnie, będąc w pozycji stojącej, wykonaj wydech i napnij 
mięśnie ud, pośladków oraz brzucha. Wróć do pozycji starto-
wej, obniżając pozycję ciała do momentu, aż odważnik kulowy 
odstawisz równo pomiędzy stopami (konkretniej - piętami).  
W trakcie odkładania ciężaru, wykonaj wydech.

Czas trwania: 60 sek. prawą ręką i 60 sek. lewą ręką.
Przerwa pomiędzy seriami wynosi 20-30 sek. 

Ćwiczenie nr 4
PRZYSIAD Z WYCISNIĘCIEM KETTLEBELL NAD GŁOWĘ
(ang. Squat & Press) 

Czas trwania: 60 sek. prawą ręką i 60 sek. lewą ręką.
Przerwa pomiędzy seriami wynosi 20-30 sek. 

Wykonanie:
Stań w rozkroku i skieruj stopy lekko na zewnątrz. Utrzymując odważnik kulowy poziomo względem podłoża w taki sposób, aby Twoja 
dłoń znajdowała się na środku klatki piersiowej (utrzymaj odważnik kulowy, tak samo jak w ćwiczeniu omówionym powyżej). Będąc 
w pozycji stojącej wykonaj przysiad wolno uginając nogi do momentu aż Twoje biodra znajdą się w linii kolan. Wyprostuj sylwetkę  
z jednoczesnym wypuszczeniem powietrza. Napnij mięśnie ud, pośladków oraz brzucha i rozpocznij wykonanie wyprostu (wyciskania) 
ręki nad głowę z odważnikiem kulowym. 
Zatrzymaj ruch ramienia przy uchu. Wolno wróć do pozycji startowej, obniżając pozycję odważnika do momentu, aż odważnik kulowy 
odstawisz poziomo na klatkę piersiową (Kettlebell Rack Position). W trakcie odkładania ciężaru na klatkę wykonaj wydech, prowadząc 
łokieć blisko ciała. 

Ćwiczenie nr 5
ZARZUT KETTLEBELL NA KLATKĘ PIERSIOWĄ I WYMACH Z UNIE-
SIENIEM PRZEDRAMIENIA (ang. OneHand Clean & HighPull) 

Wykonanie:
Stań w rozkroku i skieruj stopy lekko na zewnątrz. Utrzymu-
jąc odważnik kulowy poziomo względem podłoża, tak aby 
Twoja dłoń znajdowała się na środku klatki piersiowej („Ket-
tlebell Rack Position” omówionej w powyższym ćwiczeniu).  
Będąc w pozycji stojącej wykonaj zrzut odważnika kulowego 
pomiędzy udami na prostych plecach, wprowadzając kettlebell 
w ruch wahadłowy (Swing). W momencie prostowania sylwetki 
unieś przedramię, aby łokieć znajdował się poziomo względem 
podłoża na wysokości obręczy barkowej (High Pull czyli ruch 
„uderzenia łokciem w tył"). Pilnuj, aby w trakcie wykonywania 
naprzemiennego zarzutu ciężaru na klatkę (Clean) jak i wyma-
chu z uniesieniem przedramienia (HighPull), biodra nie prze-
mieszały się na boki. W końcowej fazie ruchu (tj. w pozycji sto-
jącej z uniesionym przedramieniem) wykonaj wydech i napnij 
mięśnie: ud, pośladków oraz brzucha. 

Czas trwania: 60 sek. prawą ręką i 60 sek. lewą ręką.
Przerwa pomiędzy seriami wynosi 20-30 sek. 

Fot. z archiwum Aleksandry Musielak „High Pull”

Fot. z archiwum Aleksandry Musielak „Kettlebell Rack Position”

ĆWICZENIE NR 3

ĆWICZENIE NR 5

TRENING & ZDROWIE

Wideo do treningu znajdziecie na profilu 
Komendy Stołecznej Policji na platformie

TRENING KETTLEBELL - CZĘŚĆ ZASADNICZA

YouTube
https://www.youtube.com/c/PolicjaWarszawaKSP
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Ćwiczenie nr 6
WYMACH OBURĄCZ KETTLEBELL PRZED KLATKĘ PIERSIOWĄ
(ang. Swing) 

Wykonanie:
Stań w lekkim rozkroku i skieruj stopy na zewnątrz. Złap oburącz 
górny uchwyt odważnika stojącego przed linią stóp w odległości 
ok. 30-40 cm. Wprowadź odważnik w ruch wahadłowy (kieru-
jąc kettlebell w tył pomiędzy udami). Stale utrzymuj plecy pro-
ste i zatrzymaj ruch wahadłowy na wysokości klatki piersiowej.  
W fazie wyprostu sylwetki zrób wydech z przepony, napinając 
(zaciskając) mięśnie brzucha oraz napnij mięśnie czworogło-
we ud i pośladków. Zakończ ruch, obniżając pozycję ciała do  
momentu, aż odważnik kulowy odstawisz przed stopami.

Czas trwania: 2 serie w czasie 60 sek.
Przerwa pomiędzy seriami wynosi 20-30 sek. 

Ćwiczenie nr 7
WYMACH OBURĄCZ KETTLEBELL NAD GŁOWĘ
(ang. Swing Overhead) 

Czas trwania: 2 serie w czasie 60 sek.
Przerwa pomiędzy seriami wynosi 20-30 sek. 

Wykonanie:
Stań w lekkim rozkroku i skieruj stopy na zewnątrz. Złap oburącz 
górny uchwyt odważnika stojącego przed linią stóp w odległości 
ok. 30-40 cm. Wprowadź odważnik w ruch wahadłowy (kierując 
kettlebell w tył pomiędzy udami). Stale utrzymuj plecy proste  
i zatrzymaj ruch wahadłowy nad głową. Zatrzymaj ruch ramion 
w osi barku, tzn. zatrzymaj łokcie przy linii uszu. W fazie wypro-
stu sylwetki zrób wydech z przepony, napinając (zaciskając) mię-
śnie brzucha oraz napnij mięśnie czworogłowe ud i pośladków. 
Zakończ ruch, obniżając pozycję ciała do momentu, aż odważnik 
kulowy odstawisz przed stopami.

Ćwiczenie nr 8
MARTWY CIĄG Z KETTLEBELL 
(ang. DeadLift)

Wykonanie:
Stań w lekkim rozkroku i skieruj stopy lekko na zewnątrz. Utrzy-
mując odważnik kulowy pomiędzy linią stóp opuść ciało do po-
zycji niskiego przysiadu. Wykonaj szybki ruch wstawania z jed-
noczesnym uniesieniem odważnika oburącz. Utrzymując plecy 
proste wolno pochyl ciało na lekko ugiętych stawach kolano-
wych. Prowadź odważnik kulowy pomiędzy udami i pamiętaj, 
aby w trakcie wykonywania ruchu kolana nie przemieszały się 
na boki. W końcowej fazie ruchu zrób wydech i napnij mięśnie 
ud, pośladków oraz brzucha. Zakończ ruch wolno odstawiając 
ciężar na podłoże.

Czas trwania: 2 serie w czasie 60 sek.
Przerwa pomiędzy seriami wynosi 20-30 sek. 

Fot. z archiwum Aleksandry Musielak „Dead Lift”

Ćwiczenie nr 9
JEDNOSTRONNE WIOSŁOWANIE KETTLEBELL W WYPADZIE 
(ang. OneHand Row in Lunge Position) 

Wykonanie:
Stań w wypadzie (wydłużony wykrok), utrzymując kolano 
przedniej nogi nad stawem skokowym. Tylną nogę (prawą) 
wyprostuj w kolanie i opieraj równomiernie na palcach stóp. 
Pilnuj, aby stopy ustawione były równolegle i nie przemiesz-
czały się na boki. Utrzymując plecy proste oprzyj lewe przed-
ramię na lewym udzie i rozpocznij ruch wiosłowania prawą 
ręką. Staraj się wolno prowadzić odważnik kulowy blisko  
ciała i zatrzymaj go na ok. 2 sek. przy linii bioder. Pamiętaj, aby  
w trakcie wykonywania ruchu kolana nie przemieszały się na 
boki. W końcowej fazie ruchu zrób wydech i napnij mięśnie 
brzucha oraz mięśnie stabilizujące łopatki.

Czas trwania: 60 sek. prawą ręką i 60 sek. lewą ręką.
Przerwa pomiędzy seriami wynosi 20-30 sek. 

Fot. z archiwum Aleksandry Musielak „Dead Lift”

ĆWICZENIE NR 9

ĆWICZENIE NR 8
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Ćwiczenie nr 1 
ROZCIĄGANIE MIĘŚNI CZWOROGŁOWYCH UD 
I GRUPY KULSZOWO -GOLENIOWEJ

Wykonanie:
Przejdź do pozycji klęku na prawym kolanie, 
oprzyj dłoń na podłożu lub lewym kolanie. 
Chwyć prawy staw skokowy lub palce stóp 
i przybliż piętę do prawego pośladka. Obniż 
biodra, rozciągając mięśnie czworogłowe ud 
i utrzymaj pozycję w czasie 30 sek. Następ-
nie, nie zmieniając pozycji ciała, wyprostuj 
lewą nogę i pochyl ciało, rozciągając mięśnie 
tylnej strony ud w czasie 30 sek. Zmień stro-
nę.

ROZCIĄGANIE STATYCZNE

Czas trwania: Utrzymaj każdą prezentowaną 
pozycję w czasie 30 sek. Brak przerw pomię-
dzy seriami. 

Ćwiczenie nr 2
ROZCIĄGANIE OBRĘCZY BARKOWEJ

Czas trwania: Utrzymaj skrajną po-
zycję w czasie 30 sek. prawą ręką  
i 30 sek. lewą ręką.
Brak przerw pomiędzy seriami. 

Wykonanie:
Stań w lekkim rozkroku. Wyprostuj 
prawą rękę przed klatką piersiową  
i przybliż ją do lewego barku. 
Znajdź najlepiej odczuwalną po-
zycję rozciąganie mięśni obręczy 
barkowej. Utrzymuj biodra nieru-
chomo i plecy proste.

Ćwiczenie nr 3
ROZCIĄGANIE MIĘŚNI SZYI Z KETTLEBELL

Wykonanie:
Stań w lekkim rozkroku. Utrzymaj odważ-
nik kulowy oburącz za plecami. Obniż barki  
i wykonaj ruch głową w prawą stronę.  
Zakończ ćwiczenie, utrzymując brodę jak  
najbliżej barku w czasie 30 sek. Zmień  
stronę.

Czas trwania: Utrzymaj skrajną pozycję  
w czasie 30 sek. prawą ręką i 30 sek. lewą 
ręką. Brak przerw pomiędzy seriami. 

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 

Na łamach kolejnych numerów Stołecz-
nego Magazynu Policyjnego zapozna-
cie się z innymi, ciekawymi treningami 
oraz ćwiczeniami z użyciem odważnika  
kulowego kettlebell. Wraz z naszą eks-
pert Aleksandrą Musielak zachęcamy do 
podnoszenia swojej sprawności fizycz-
nej, korzystając z przygotowanych dla 
Was materiałów.

TRENING & ZDROWIE

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku poszukuje kandydatów - policjantów i policjantki - do pracy na poniższych 
stanowiskach: 

W Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku: referent Wydziału Kryminalnego, policjant, referent Referatu do walki  
z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, policjant, referent Zespołu Wywiadowczo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji, dyżur-
ny, zastępca dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji, referent Ogniwa do spraw Nieletnich i Patologii.

W Komisariacie Policji w Józefowie: referent Zespołu Kryminalnego, dyżurny Zespołu Dyżurnych.

W Posterunku Policji w Wiązownie: referent Zespołu do spraw kryminalnych, policjant Zespołu do spraw prewencji.

W Komisariacie Policji w Karczewie: asystent Jednoosobowego Stanowiska ds. Prewencji, dyżurny Zespołu Dyżurnych.

W Posterunku Policji w Celestynowie: referent Zespołu do spraw Kryminalnych.

W Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach: referent Zespołu do spraw Prewencji.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z naczelnikami wydziałów oraz komendantami komisariatów:
Naczelnik Wydziału Kryminalnego  - sekretariat tel. 47 724 12 70,
Naczelnik Wydziału Prewencji  - sekretariat tel. 47 724 12 40,
Kierownik Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją  - sekretariat WDŚ tel. 47 724 12 50,
Kierownik Ogniwa ds. Nieletnich i Patologii  - sekretariat Wydziału Prewencji tel. 47 724 12 40,
Komendant Komisariatu Policji w Józefowie  - sekretariat tel. 47 724 16 02,
Komendant Komisariatu Policji w Karczewie  - dyżurka tel. 47 724 18 55.

OGŁOSZENIE

TRENING KETTLEBELL - CZĘŚĆ ZASADNICZA
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MOTORYZACJA

Dzielnicowi na trzech kołach
Miałem opisać dla Was, Drodzy Czytelnicy, motocykl ze stajni WRD i niespodziewanie dowiaduję się, że w mojej macierzystej 
jednostce mają się pojawić trójkołowe skutery dla dzielnicowych: Piaggio MP3 500 i MP3 300.

 MARCIN ZÓRAWSKI
    .

Ponieważ prawo jazdy kategorii A mam już od dłuższego czasu i na co dzień poruszam się motocyklem, udało mi się namówić kolegów, 
pozwolili mi wziąć udziału w przekazaniu skuterów do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Dzięki podpisanej umowie z Liberty Motors w Piasecznie dwa skutery o pojemnościach 500 cm3 i 300 cm3 trafiły na testy do śród-
miejskiej komendy. Docelowo będą wspierały pracę dzielnicowych. Ogromnym udogodnieniem jest to, że w myśl nowych przepisów 
kierować takimi skuterami można, posiadając prawo jazdy kategorii B.

W salonie dowiedziałem się, że skutery wyposażone są w elektro-
hydrauliczny układ blokowania zawieszenia, który można opcjo-
nalnie włączyć, dojeżdżając np. do skrzyżowania  - w ten sposób 
można zapomnieć o podpieraniu się nogami. Na początku należy 
się do tego przyzwyczaić, jednak po kilku minutach nowa techno-
logia wypiera nawyki motocyklowe (już nie trzeba moczyć butów 
w kałużach). Oczywiście można zostać przy starych przyzwyczaje-
niach, wybór należy do kierowcy.

Jak na pojazd policyjny przystało skuter został wyposażony rów-
nież w sygnały świetlne i dźwiękowe. Pod kanapą znajduje się 

pojemny bagażnik, w którym zmieści się kask typu Jet oraz doku-
mentacja potrzebna w pracy dzielnicowego. Nad elektronicznym 
wyświetlaczem (szkoda, że nie kolorowym) mamy do dyspozy-
cji schowek na telefon i gniazdo USB umożliwiające ładowanie  
telefonu. 

Piaggio MP3 wyposażony jest w zintegrowany pedał hamulca, 
którego działanie jest identyczne, jak w samochodach. Współ-
pracuje on z systemem ABS. Dla kogoś, kto wcześniej jeździł tylko 
samochodem to przydatna opcja.

Szybki instruktaż przed pierwszą jazdą

Czas na przejażdżkę
Pierwszy start był dla mnie dość makabryczny, ale już po chwili 
wszystko wróciło do normy. Na początku moje manewry przy-
pominały znane wszystkim figury geometryczne: prostokątne  
i kwadratowe. Z upływem kolejnych minut zacząłem pojmować 
możliwości i funkcjonalność skutera z trzema kołami. Po nogach 
nie wieje, a po uruchomieniu żyroskopu pojazd stabilnie stoi i nie 
trzeba opuszczać stóp na asfalt, poza tym stabilna jazda podczas 
wykonywania zakrętów, jednymisłowy pełen komfort. 

Użycie żyroskopu jest bardzo przydatne także podczas patrolo-
wania rejonu, bowiem pozwala po zatrzymaniu pojazdu natych-
miast zsiąść z niego i przystąpić do czynności służbowych (trzeba 
jednak pamiętać o zaciągnięciu hamulca ręcznego). Jeśli idziemy 
z dłuższą wizytą do mieszkańców należy pamiętać, żeby skuter 
pozostawić na stopce centralnej z zablokowaną kolumną kierow-
nicy.

Manewry po wąskich uliczkach Śródmieścia nie nastręczają trud-
ności Piaggio MP3. Jest zwinny, zwrotny i daje poczucie stabilno-

ści (sądzę, że koleżanki i koledzy dzielnicowi będą zadowoleni). 
Brama ze słupkiem pośrodku nie będzie stanowić przeszkody, aby 
wjechać na podwórko posesji, gdzie mamy do realizacji zadania 
służbowe.

Moc 26,6 KM jaką dysponuje MP3 300 i 44 KM w MP3 500  świet-
nie sprawdzają się podczas jazdy po centrum miasta. System ABS 
i ASR sprawia, że jazda skuterem jest płynna i bezpieczna. Przy 
małych gabarytach obu skuterów poruszanie się po mieście bę-
dzie nie lada przyjemnością i sporym udogodnieniem w codzien-
nej pracy dzielnicowego.

Podczas naszych testów skutery wzbudzały duże zainteresowa-
nie wśród mieszkańców dzielnicy. Wiele osób pytało o wraże-
nia z jazdy. Byli nawet tacy, co twierdzili, że obecnie fajnie jest 
być policjantem. Jak widać nowe technologie wykorzystywane  
w służbie mogą być również bodźcem do nawiązywania relacji  
ze społeczeństwem, a przez to do wzmacniania pozytywnego  
wizerunku Policji.



Silnik 

Pojemność
Moc 
Moment obrotowy  
Zapłon 
Chłodzenie 
Napęd 
Sprzęgło 
Rama 
Przedni hamulec 
Tylny hamulec 
Układ hamulcowy 
Długość 
Szerokość 
Rozstaw osi 
Wysokość siedzenia 
Zbiornik paliwa 
Norma emisyjna 

Piaggio HPE 
Jednocylindrowy, czterosuwowy, SOHC, 4-zaworowy
278 cm^3
19,3 kW (26,6KM) przy 7750 obr./min
26 Nm przy 6500 obr./min
Elektryczny, Immobilizer
Ciecz
Skrzynia CVT
Automatyczne, suche sprzęgło odśrodkowe
Podwójna
Dwie tarcze Ø 258 mm
Tarcza Ø 240 mm
Zintegrowany z pedałem hamulca system ABS
2,040 mm
800 mm
1,440 mm
780 mm
11 litrów
EURO 4

MASTER HPE 
Jednocylindrowy, czterosuwowy, SOHC, 4-zaworowy
493 cm^3
32,5 kW (44,2 KM) przy 7,750 obr./min
47,5 Nm przy 5,500 obr./min
Blokada pompy wtryskowej w przechyle, Elektryczny, Immobilizer
Ciecz
CVT bezstopniowa z kontrolą przeniesienia momentu obrotowego
Automatyczne, suche sprzęgło odśrodkowe
Podwójna
Dwie tarcze Ø 258 mm
Tarcza Ø 240 mm
Zintegrowany z pedałem hamulca system ABS
2,200 mm
800 mm
1,540 mm
790 mm
12 l (w tym 1,8 l rezerwy)
EURO 4

MP3 300 HPE
PODSTAWOWE PARAMETRY

MP3 500 HPE SPORT
PODSTAWOWE PARAMETRY


