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St. sierż. Marcin Szpyruk z KPP w Mińsku Mazowieckim prze-
bywając na urlopie nad morzem, widząc tonące dziecko, 
wskoczył do wody. Ratując ludzkie życie, sam poświęcił swo-
je, wypełniając rotę ślubowania do końca. 
Służbę w Policji pełnił od 6 lat. Przez cały ten czas związa-
ny był z garnizonem stołecznym. Wielokrotnie nagradzany, od 
stycznia 2018 r. pełnił służbę na rzecz mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego.
Rodzinie i bliskim wyrazy żalu i współczucia, w imieniu własnym 
oraz policjantów i pracowników garnizonu stołecznego, składa 
Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

4 sierpnia 2020 r. na Cmen-
tarzu Rzymskokatolickim  p.w. 
Św. Józefa w Łodzi pożegnali-
śmy Naczelnika Laboratorium 
Kryminalistycznego KSP mł. 
insp. w st. spocz. dr Tomasza 
Bednarka.
Służbę rozpoczął w 1992 r.  
w Laboratorium Krymina-
listycznym Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Łodzi.  
W latach 1997-2003 był 
ekspertem z zakresu badań 
śladów zapachowych w Cen-
tralnym Laboratorium Krymi-
nalistycznym KGP. Od 2003 r. do 2013 r. kierował Labora-
torium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji. Autor 
ponad 80 publikacji z dziedziny kryminalistyki oraz recenzent 
około 30 opracowań opublikowanych w specjalistycznych pe-
riodykach krajowych i zagranicznych.
Był określany mianem ojca polskiej osmologii. Sam o sobie 
mówił często, że „zszedł na psy i tylko dzięki temu wyszedł 
na ludzi”, ponieważ udało mu się połączyć naukę z wiel-
ką pasją. W 2009 r. otrzymał nagrodę im. Prof. Tadeusza  
Hanauska przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Krymina-
listyczne za pracę „Dowód osmologiczny. Aspekty kryminali-
styczne i procesowe”, wydaną przez CLKP KGP. 
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CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

instagram.com/policja_ksp

twitter.com/Policja_KSP

facebook.com/komendastolecznapolicji

youtube.com/c/PolicjaWarszawaKSP
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AKTUALNOŚCI

Rocznica wybuchu II wojny światowej, jak również obchodzone nie tak dawno Święto Policji to doskonały 
moment, aby udać się w niezwykłą, mentalną podróż do przeszłych dni i stając na uroczystym apelu 
pamięci, skłonić nisko głowy oraz oddać hołd funkcjonariuszom poległym w obronie ojczyzny i tym, którzy 
w szczególny sposób zapisali się na kartach historii Naszej formacji. 

O powstaniu Policji Państwowej  
i budowaniu etosu służby oraz etyki  
zawodowej 
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Tak dawniej,  jak i dziś – gotowi do poświęceń wynikających z naszych zobowiązań – służymy, niosąc bezpieczeństwo. Zawsze pod 
wodzą tych, którzy motywują do ofiarnej i uczciwej służby.   
Ludzie. To najważniejszy element naszej przeszłości oraz najistotniejszy nośnik etosu służby, etyki zawodowej: słów kluczy, 

zakorzenionych w grupie wartości i idei przenikających do reguł naszego działania oraz wpływających na profesjonalizm i moral-
ne procesy wewnętrzne formacji. Poszanowanie pamięci o tych, dzięki którym możemy być uczestnikami, obserwatorami i twór-
cami świata (tak własnego, jak i przyszłych pokoleń), to najwyższy przejaw rozumienia teraźniejszości i kształtowania przyszłości.  
Bo pamięć to proces tworzenia tożsamości, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. To siła, która wpływa na naszą percepcję  
i wskazuje kierunki. To kim jesteśmy, skąd przybyliśmy i jak wyglądała ta droga, dzięki której możemy korzystać z dziedzictwa doświad-
czeń. Bez świadomości i należnej temu uwagi jesteśmy niezorientowani, zagubieni, słabi. Pamięć, dzięki której człowiek wie kim jest 
– wznosi i rozwija. 

Rok 1918 to odzyskanie, po 123 latach niewoli, przez Państwo Polskie upragnionej niepodległości i czas mierzenia się z organizacją 
administracji, w tym służby ochrony porządku publicznego. Na terenach należących wcześniej do państw zaborczych istniało wówczas 
szereg egzystujących obok siebie paramilitarnych i obywatelskich, często przeszkadzających sobie wzajemnie, lokalnych organizacji 
policyjnych. 

 EWA KACPRZYK

PIERWSZY ZJAZD 
KOMENDANTÓW 

OKRĘGOWYCH
Grupa pamiątkowa 

przed gmachem  
IV Wydziału 

Głównej Komendy 
Policji Państwowej
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Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r., powołano Policję Państwową, a jej pierwszym Komendantem Głównym został  
inspektor generalny Władysław Henszel (ur. 22 maja 1880 roku). Wcześniej piastował stanowisko Komendanta Jednostek Policji  
Komunalnej i Milicji Ludowej. Już w swoim pierwszym rozkazie z 17 czerwca 1919 r. pisał o konieczności zniesienia odrębnych formacji 
Policji. 

Z uwagi na trudny i skomplikowany proces unifikacji struktur policyjnych nominacja ta była dla  generała ogromnym wyzwaniem. 
Ogólny chaos panujący podczas wojny polsko-bolszewickiej, w którą jako zmilitaryzowana formacja PP angażowała swoje siły, i prowa-
dzone na szeroką skalę przez organizacje dywersyjne działania sabotażowe nie przeszkodziły mu w utrzymaniu względnego porządku 
i spokoju na terenie całego kraju. Nie udałoby się to jednak bez zaangażowania podległych mu funkcjonariuszy, którzy budowali bez-
pieczeństwo odrodzonej Polski, a których działaniom przyświecała miłość do ojczyzny. 

„Gdy nadeszła chwila próby, gdy społeczeństwo nasze odeprzeć miało najazd niedawnych ciemiężców, a świeżo odzyskaną 
wolność utwierdzić we krwi obywateli, gdy nieprzyjaciel otaczał już ojczystą stolicę i słabszych duchem trawiło straszliwe pytanie: 
czy pospieszą na obronę tłumnie i na czas synowie narodu „by gwałt odcisnąć gwałtem”…  w tym czasie próby – Wy poszliście 
w bój jedni z pierwszych (…) Wracającym z pola chwały wyrażam Wam żołnierze-policjanci najżywsze słowa pochwały i uznania,  
a zarazem witam Was w dalszej służbie Rzeczypospolitej na chwałę i pożytek Państwa.”(Słowa uznania Władysława Henszela do po-
wracających z frontu uwojskowionych oddziałów Policji. Rozkaz z dnia 24 grudnia 1920 r.)

PIERWSZY KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI PAŃSTWOWEJ

Władysław Henszel pełnił funkcję Komendanta Głównego Policji Państwowej do 1 marca 1922 r., a zaangażowanie w pracę dla 
dobra ojczyzny stanowiło dla niego cel nadrzędny. Niestety, wojenne losy generała do chwili obecnej nie są znane. Utrzymuje się, 
że zmarł po 1939 roku.

OSTATNI MIĘDZYWOJENNY KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI PAŃSTWOWEJ

Honor i Ojczyzna wpisywały się również w priorytety ostatniego międzywojennego Komendanta Głównego PP, generalnego inspekto-
ra (generała dywizji WP) Kordiana Józefa Zamorskiego. 

Zamorski, który otrzymał stanowisko 31 stycznia 1935 roku, przyjął je początkowo z wyraźną niechęcią. Rozżalony pisał w swo-
ich Dziennikach : „Poszedłem na stanowisko komendanta głównego PP, co równało się złamaniu mojego życia (…). Wychodziłem ze 
Sztabu Głównego złamany moralnie z uczuciem głębokiego żalu i wielkiej krzywdy (…)”. Po miesiącu kierowania tą służbą zanotował 
z kolei: „Boże! Co za atmosfera. Oficerowie zupełne chamy. Przeważnie domowe wykształcenie, jakieś wybiórki z armii albo ludzie, 
którzy w armii żadnej nigdy nie służyli. Ludzie bez żadnego kręgosłupa moralnego, serwiliści, podli i podstępni. (…) 

Komendant nie oszczędzał swoich podkomendnych, wytykając im wszelkie wady. Szczególnego zachowania wymagał od oficerów, 
którzy jego zdaniem powinni być przykładem, wyróżniać się ogładą oraz umiejętnością kierowania policjantami. Piętnował w szere-
gach PP niesubordynację, a za priorytet postawił sobie walkę z nadużyciami, pijaństwem, przemocą i korupcją.  

Warto wspomnieć, że jednym z bardzo wartościowych pomysłów Komendanta Zamorskiego, który ukończył malarstwo w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie u Józefa Mehoffera, był branżowy dwumiesięcznik „Przegląd Policyjny”, ukazujący się od stycznia 1936 
r. do wybuchu II wojny światowej, a który stanowił płaszczyznę do wymiany informacji i poglądów, w tym wartości w służbie i jej idei. 

Na szczególną uwagę zasługuje jednak to, że jest autorem czternastu przykazań policjanta – podstawowych zasad moralnych, 
którymi mieli kierować się jego podkomendni. Są one godnym do naśladowania wzorcem oraz stanowią podwaliny współczesnych 
„Zasad etyki zawodowej policjanta”. Zasad, na bazie których budujemy naszą moralność i kształtujemy wizerunek Policji, tak konieczny 
do rozumienia etosu służby jako składowej wszystkich elementów wzbogaconych o historyczną tradycję. 

Generał Zamorski piastował swoje stanowisko do wybuchu II wojny światowej (1 września 1939 roku).  Opuścił Warszawę po 
wkroczeniu wojsk sowieckich na tereny wschodnie II RP, gdzie został internowany w obozie Balie Herculane, w Rumunii, skąd udało  
mu się uciec. Po wojnie zamieszkał w Londynie, gdzie zmarł 19 grudnia 1983 r., w wieku 93 lat.

AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI

PRZYKAZANIA POLICJANTA

1. Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim 
masz się kierować.

2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej 
godny.

3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie 
nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiąz-
kiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.

4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec 
niego z powagą i ludzkością.

5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź 
się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą ob-
chodzono.

6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy 
zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. 
Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.

7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię pi-
szą. Bądź więc zawsze schludnie i czysto ubrany i nie 
zaniedbuj wyglądu zewnętrznego.

8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie 
przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. 
Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie po-
nad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijań-
stwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmie-
wiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.

9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie 
o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.

10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź 

bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gar-
dzi okrucieństwem.

12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie bądź 
wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwu-
ją. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, 
pamiętaj sam o koleżeństwie.

13. Miej pogardę dla pochlebców.
14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć 

się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamięta-
jąc o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który 
musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
Gen. Insp. Józef Kordian Zamorski 
(„Na Posterunku”, nr 5/1938)

Źródło: 
• Ustawa  z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. 2020 

poz. 360),
• Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego  

Policji z dnia 3 grudnia 2003 roku. w sprawie  
"Zasad etyki zawodowej policjanta" (Dz. Urz. KGP nr 1  
z dnia 7 stycznia  2004  r., poz. 3.),

• Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1919 r., nr 61,  
poz. 363, 

• „Przegląd Policyjny" 1999, nr l,
• https://panstwowa.policja.pl,
• https://hit.policja.gov.pl,
• https://en.m.wikipedia,
• R. Litwiński, M. Sioma, „Kordian Józef Zamorski. Dzienniki 

(1930-1938)”
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MICHAŁ, ZACZNIJMY OD POCZĄTKU. SKĄD SIĘ WZIĘŁO TWOJE 
ZAMIŁOWANIE DO MOTORYZACJI?
Można powiedzieć, że zamiłowanie do motoryzacji zaszczepił we 
mnie dziadek. To on uczył mnie jeździć samochodem i od niego 
wszystko się zaczęło. Na początku zdobywałem wiedzę i doświad-
czenie naprawiając moje motorki, ich konstrukcja była dość pro-
sta i solidna. Raz zepsułem, a innym razem naprawiłem, ale już 
wtedy pasja zaczynała we mnie kiełkować. 

Swój pierwszy motocykl otrzymałem w wieku 8 lat. Mam go 
do tej pory, jest po pełnej renowacji. Na początku miałem Jawę 
50, kolejno WSK 125 M06 i CZ 250, a po zrobieniu karty moto-
rowerowej jeździłem skuterami m.in. Yamahą Aerox. Po czasie 
przesiadłem się na motocykl  sportowy, jednak cały czas czułem 
niedosyt. Wówczas przypomniałem sobie o moich starych sprzę-
tach, które stały w zakamarkach garażowych i postanowiłem 
nadać im drugie życie.

ILE MIAŁEŚ WTEDY LAT?
Około dziewiętnaście. Wyciągnąłem moją Yawę z garażu i rozpo-
cząłem nad nią pracę. Tak zaczęła się moja zabawa z rekonstruk-
cją, która trwa do dziś. Najpierw to były motory, potem przerzu-
ciłem się na samochody.

JAKIE ZATEM BYŁO TWOJE PIERWSZE STARE AUTO?
Fiat 126P. Pierwszego malucha kupiłem w 2015 roku. Objeździłem 
nim znaczną część Polski, śpiąc pod namiotem. Nie było to dość 
komfortowe, dlatego kupiłem przyczepę namiotową Polsport 
GK1210 z 1985 roku, przeznaczoną do malucha. To sprzęt polskiej 
konstrukcji, wyprodukowano go niewiele, a jeszcze mniej egzem-
plarzy się zachowało. Jest to w pełni zautomatyzowany sprzęt 
–  podnosząc klapę w ciągu kilku sekund rozkłada się namiot.  
Po czasie stwierdziłem, że zakupiony przeze mnie maluch jest 
zbyt młody, bo z 1993 roku (czyli mój równolatek). Zacząłem więc 
rozglądać się za jakimś leciwym sprzętem. I tak wypatrzyłem pod 
jednym ze sklepów pięknego Fiata 126P. Podszedłem do właści-
ciela, zapytałem, czy auto jest na sprzedaż, ponegocjowaliśmy  
i kupiłem malucha z 1985 roku od pierwszego właściciela, orygi-
nalnie zarejestrowanego w Nowym Dworze Mazowieckim.

MOTORY, SAMOCHODY, CZY COŚ JESZCZE ZNAJDUJE SIĘ 
W KRĘGU TWOICH ZAINTERESOWAŃ?
Moją uwagę przyciągnęły też stare rowery. Zacząłem je rekon-
struować. Zapewne zapytasz, czemu akurat rowery? Zbieram je, 
ponieważ mało ludzi interesuje się wiekowymi jednośladami, a to 
naprawdę ciekawe zajęcie. Można znaleźć prawdziwe perełki, np. 
w garażu mam polski rower na osprzęcie Shimano, tj. Romet Czaj-
ka, prawdopodobnie 1978 roku. Innym szczególnym moim nabyt-
kiem jest Romet Duet, rower tandem. To rzadki okaz, który pod 
koniec ubiegłego wieku, nie cieszył się zainteresowaniem. Teraz 
nie ma osoby, która nie obejrzałaby się za nim. Wszystkie moje 
sprzęty pochodzą z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

CZY TE EGZEMPLARZE PO RENOWACJI ZYSKUJĄ NA CENIE?
Ja szukam okazji, a czasem okazje same wpadają mi w ręce.  
Pomaga mi w tym to, że mieszkam i pracuję na terenach wiej-
skich, terenach Kampinosu, gdzie zdarza mi się wypatrzeć pereł-
ki, które dla właścicieli są często zbędnym złomem. Po renowa-
cji cena rynkowa takiego roweru jest wielokrotnie wyższa. Jeżeli 
ktoś traktowałby to zarobkowo, to faktycznie jest to opłacalne. 

A TY ZARABIASZ NA SWOJEJ PASJI?
Ja, nie. Traktuje to stricte hobbystycznie. Jest to też swoista próba 
ocalenia tych pięknych, starych aut przed zapomnieniem i znisz-
czeniem. Bardzo się przywiązuję do swoich eksponatów. Po wielu 
godzinach pracy włożonej w ich renowację, zaangażowaniu i po-
święceniu, po prostu nie potrafię się z nimi rozstać. Oczywiście 
mam wiele propozycji, aby sprzedać niektóre z moich okazów czy 
też odrestaurować czyjeś pojazdy, ale nie korzystam z nich. Jed-
nym z powodów jest czas, a raczej jego brak. To zajęcie bardzo 
czasochłonne, a ja na co dzień pełnię służbę w Policji i nie mógł-
bym się w pełni poświęcić ani jednej, ani drugiej pracy.

WŁAŚCIWIE NIE ZAPYTAŁAM, JAKIE POSIADASZ PEREŁKI 
SZTUKI MOTORYZACYJNEJ W SWOJEJ KOLEKCJI?
W tym momencie mam dwa pełne garaże, plus trochę rzeczy na 
strychu. Najważniejsze moje motocykle to: Jawa 50 Mustang, 
dwubiegowy Komar 50, WSK 125M06, WFM, 125 Simson Duo  

Samochody zabytkowe dla jednych są pasją i spełnieniem 
marzeń z dzieciństwa, a dla innych doskonałym sposobem 
na inwestowanie pieniędzy. Bez wątpienia popularność 
klasyków stale wzrasta. O nietypowej pasji rozmawiałam  
z sierż. Michałem Idzikowskim. Funkcjonariuszem Zespołu 
Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Czosnowie.  
W służbie od 3 lat. Prywatnie miłośnik motoryzacji.

 SYLWIA MIKLASZEWSKA
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RATUJE PRZED ZAPOMNIENIEM
AKTUALNOŚCI
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– bardzo rzadki sprzęt, trójkołowy motorower dla inwalidów, któ-
ry kupiłem przez przypadek w Płońsku. Zbieram głównie unikato-
we rzeczy, do nich zaliczyć mogę również przyczepę kempingową 
Niewiadów N126 z 1985 roku – jedyna w swoim rodzaju, zapro-
jektowana tylko pod malucha. Natomiast z kolekcji aut, na razie, 
najcenniejsze są dwa modele Fiata: 126P z 1985 roku i 1993roku.

NA CZYM POLEGA TAKA RENOWACJA? 
CZY CZĘŚCI SĄ ŁATWO DOSTĘPNE?
Jeśli chodzi o chińskie części to jest ich sporo na rynku. Gorzej 
jest z częściami z tzw. epoki. Nie jest łatwo je dostać. Ja staram 
się bazować na oryginalnych elementach. Z zewnątrz pojazd jest 
najpierw piaskowany, a następnie malowany proszkowo. Mniej-
sze elementy są piaskowane i malowane pistoletem. Wszel-
kie części, nawet najmniejsze śrubki dzielę na podzespoły, aby  
zachować wszystko w jak najlepszym porządku. Inaczej trudno 
byłoby mi dopasować je do właściwego miejsca. To bardzo praco-
chłonny proces. Poza tym, teraz już nie kupimy śrub takich, jakie 
były montowane w starych sprzętach. Dlatego trzeba je wyciągać 
ostrożnie, aby nie uszkodzić.

CZY MIŁOŚNICY MOTORYZACJI ZRZESZAJĄ SIĘ NP. W KLUBACH?
W Płońsku mamy taki nieoficjalny klub, który liczy kilka osób   
- posiadaczy „maluchów”. Na wiosnę, w lato często wyjeżdżamy 
w Polskę, uczestniczymy w zlotach i zgrupowaniach np. Ogólno-
polskim Zlocie Fiata 126P w Giżycku czy w Łodzi. Co rok odby-
wają się one w innym miejscu, a zjeżdżają się na nie całe rodziny  
z dziećmi. 

TAKA PODRÓŻ ZAPEWNE TRWA BARDZO DŁUGO?
Prędkość przelotowa malucha z przyczepą wynosi do 90 km/h, 
więc nie jest tak źle.

CZY TWOJA PASJA NIESIE ZE SOBĄ INNE KORZYŚCI, 
POZA UMIEJĘTNOŚCIAMI PRAKTYCZNYMI?
Z całą pewnością uczy cierpliwości i opanowania, ale też rzetel-
ności i szacunku do pracy. Jeśli nie zachowasz wokół siebie po-
rządku, nie zaplanujesz dobrze pracy, to trudno będzie poskładać 
maszynę. Poza tym trzeba być uważnym, bowiem śruby często 

się urywają i można pokaleczyć sobie ręce. To wszystko hartuje,  
ale efekt końcowy daje mnóstwo satysfakcji. Tego typu zajęcie 
działa na mnie antystresowo. W naszej pracy bywa wiele trud-
nych sytuacji, a tu wyłączam się, relaksuje i nie przenoszę stresu 
z pracy do domu. Mogę oderwać się od rzeczywistości i wyciszyć. 
Każdy ma swój sposób, jedni biegają, a inni mają swoje śrubki.

CZY KOJARZYSZ POZYTYWNE SYTUACJE, 
ZABAWNE ANEGDOTY?
Bardzo lubię sytuacje, kiedy np. starsze osoby, widząc moje auta, 
zaczepiają mnie i zaczynają opowiadać swoje historie, wspomi-
nać. Widzę w oczach tych ludzi sentyment. Z zabawnych sytu-
acji przypominam sobie pierwszy wyjazd dopiero co zakupionym 
maluchem. Jeszcze wtedy nie zdążyłem się wdrożyć w specyfikę 
auta, zrobić własnego przeglądu. Wyjechałem pod namiot w od-
ludny rejon Polski, żeby się zaszyć na łonie natury. Lało całą noc, 
a moje doświadczenie z maluchami było wtedy nikłe. Na drugi 
dzień nie było szans, aby odpalić auto. Wydostać się z wymarzo-
nej głuszy udało mi się tylko dzięki... pomocy drogowej.

CZY MYŚLAŁEŚ, ABY DO SWOJEJ KOLEKCJI DOŁĄCZYĆ STARE, 
POLICYJNE ZABYTKI?
Generalnie w tym momencie jest to dość drogie zajęcie, a ten 
kierunek mnie nie interesuje.

CZY SĄ JAKIEŚ RELIKTY PRZESZŁOŚCI, 
KTÓRE CHCIAŁBYŚ POZYSKAĆ?
Oczywiście, ale jest jeden problem. Aktualnie nie mam miejsca, 
by je magazynować. Chciałem dokupić sobie Fiata 125P, ale muszę 
poczekać, aż będę dysponował jakimś garażem. W tym momen-
cie zająłem się produkcją, renowacją i przebudową motocykla  
Suzuki z lat siedemdziesiątych na Bobbera oryginalnie nazywane-
go „bob-job”. To taki amerykański styl. Cała rama jest zespawana 
od podstaw, wszystkie podzespoły, siedzenie, koła mają nawią-
zywać do stylu lat trzydziestych. A uprzedzając Twoje kolejne 
pytanie, robię to, ponieważ zakup takiego motocykla w stanie, 
który spełniałby moje oczekiwania wynosi nawet 20 tysięcy euro. 
Robiąc to samemu, sporo zaoszczędzę, a przy okazji mam sporo 
frajdy.
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CZY MÓGŁBYŚ WYNAJĄĆ SWOJE AUTA LUB UDOSTĘPNIĆ  
JE OSOBOM TRZECIM, WYPOŻYCZYĆ NA IMPREZY OKOLICZNO-
ŚCIOWE NP WESELE? ZDARZAŁY CI SIĘ TAKIE PROŚBY?
Otrzymywałem tego typu prośby, ale nie chcę wynajmować  
moich aut. Obawiam się zdarzeń drogowych. Moje samochody 
są bezwypadkowe. Jeśli doszłoby do jakiegoś zdarzenia, stłuczki  
to maluch nadaje się praktycznie na złom.

KOŃCZĄC NASZE SPOTKANIE, MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE. 
CZY KOLEKCJONERSTWO I RENOWACJA STARYCH AUT TO 
TYPOWO MĘSKI ŚWIAT?
Zdecydowanie nie. Nie masz pojęcia, ile kobiet zajmuje się napra-
wą oraz rekonstrukcją aut, ile z nich bierze udział w wyścigach. 
Skalę tego zjawiska najlepiej widać na zlotach. Kobiety przyjeżdża-
ją na zjazdy, zgrupowania swoimi maluchami, często wymalowa-
nymi na różowo i prezentują swoje świetne modele.

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ.

W służbie od 2013 roku. Od początku związana 
z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim. Aktu-
alnie obsługuje Jednoosobowe Stanowisko ds. 
Profilaktyki Społecznej w Wydziale Prewencji tej 
jednostki.

O AUTORZE

sierż. sztab. Sylwia Miklaszewska

CIEKAWOSTKI:
Kiedy auto może być zabytkiem i co to oznacza?
• Musi mieć co najmniej 25 lat, a od końca jego produkcji 

musi upłynąć 15 lat. Powinno być zachowane w oryginale 
lub całkowicie odrestaurowane.

• Konieczne są również: zgoda Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków oraz pozytywny dożywotni przegląd  
techniczny.

• Po zapłaceniu kilkuset złotych za rejestrację zabytku  
w wydziale komunikacji wydawane są charakterystyczne 
tablice rejestracyjne o żółtym tle.

• Właściciel musi dbać o samochód, ale z obowiązkami  
łączą się przywileje: płaci niższe ubezpieczenie i nie musi 
udawać się na przeglądy.

KORZYŚCI:
Po spełnieniu określonych wymagań i uzyskaniu „żół-
tych” tablic dla naszego pojazdu, możemy liczyć na sporo  
korzyści, m.in.:
• zwolnienie z obowiązku zachowania ciągłości ubezpiecze-

nia OC – gdy pojazd jest nieużytkowany (np. w remoncie) 
można bez negatywnych konsekwencji wypowiedzieć  
polisę OC,

• możliwość zakupu krótkoterminowej polisy OC – może-
my wykupić ubezpieczenie tylko na okres, gdy faktycznie 
jeździmy naszym klasykiem, bez konieczności płacenia  
pełnej składki za rok (minimalny okres obowiązywania 
polisy to 30 dni),

• bezterminowe badanie techniczne – o ile pojazd zabyt-
kowy nie jest wykorzystywany do przewozu osób, to ba-
danie techniczne na stacji kontroli pojazdów przechodzi 
tylko raz, w ramach procedury uzyskania „żółtych” tablic,

• dodatkowe zniżki na ubezpieczenie – niektórzy ubezpie-
czyciele oferują specjalne rabaty na OC dla pojazdów  
zabytkowych,

• możliwość zachowania oryginalnych sygnałów świetl-
nych i dźwiękowych – w przypadku radiowozów, karetek,  
wozów straży pożarnej.
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Artykuł pomoże Ci wypracować zdrową i efektywną równowagę 
pomiędzy poprawnym treningiem, regeneracją fizyczną,  
a biernym relaksem.

Aleksandra Musielak

w stylu HARD
o treningu KETTLEBELL

TRENING & ZDROWIE

Trenuj mądrze i efektywnie wykorzystuj swój czas przeznaczony na odpoczynek

1. Rozwój siły funkcjonalnej, a więc siły wszystkich mięśni zaangażowanych w wykonanie konkretnego ruchu (ćwiczenia).
2. Wzmocnienie mięśni skośnych brzucha oraz wzrost siły napięcia izometrycznego mięśni stabilizujących kręgosłup (z ang. core 

stability).
3. Wzrost mobilności obręczy barkowej oraz rozciąganie mięśnia biodrowo-lędźwiowego, który jest jednym z mięśni odpowiedzial-

nych za utrzymanie prawidłowej postawy ciała. 
4. Poprawa kondycji fizycznej, wydolności tlenowej oraz wytrzymałości za pomocą ćwiczeń balistycznych opartych na ruchu waha-

dłowym z kettlebell.

Korzyści jakie możesz uzyskać, realizując drugi program treningowy z odważnikami 
kulowymi w stylu Hard:
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Decydując się na pracę w sektorze mundurowym zdawaliście 
sobie sprawę, że reprezentowanie wysokiego poziomu kondycji  
fizycznej i siły stanie się nieodłącznym elementem Waszej służ-
by. W awangardzie każdej grupy mundurowej stoją jej specjali-
styczne jednostki, to właśnie tam kładzie się szczególny nacisk na 
rozwój motoryki funkcjonariuszy/żołnierzy, przygotowując ich do 
pracy w terenie. Nierzadko wymagając od operatorów pozosta-
wania w pełnej gotowości bojowej przez cały rok. Sprostanie tak 
wysokim wymaganiom wiąże się z ogromnymi wyrzeczeniami na 
każdym polu. Najczęściej przekłada się to na szeroko rozumiany 
stres, a co za tym idzie wzmożone napięcie mięśni po intensyw-
nych treningach. Problemy te mogą stać się przyczyną spowolnie-
nia dalszych postępów treningowych lub pojawienia się zjawiska 
stagnacji treningowej.

Najczęściej obserwowane formy rozładowania wspomnianego 
stresu przybierają dwie postacie. Część osób wykorzystuje nad-
miar energii i adrenaliny, realizując bardzo ciężkie treningi siłowe. 
Inni natomiast wybierają rozwiązania niekoniecznie związane ze 
sportem, na przykład odpoczywają w sposób bierny, próbując się 
wyciszyć. Niestety oba wymienione rozwiązania nie są idealne 
i mają swoje wady. Ciężkie treningi, prowadzone w sposób nie-
pozwalający na pełną regenerację organizmu doprowadzają do 
permanentnego przemęczenia, obniżenia nastroju, zmniejszenia 
progu rozdrażnienia, często też wpływają na wystąpienie kontuzji 
podczas samego treningu. W przypadku biernego odpoczynku, 
zwykle w naturalny sposób, staramy się przybrać pozycję leżącą 
lub siedzącą. Musimy jednak pamiętać, że zarówno pozycja sie-
dząca, jak i wiele z pozycji leżących nie są naturalnymi postawami 
ciała, a ich długotrwałe przyjmowanie może wpływać niekorzyst-
nie na nasze zdrowie. Przykładem takiego biernego odpoczynku 
jest relaks podczas słuchania muzyki, czytania książek, grania  
w gry czy oglądania TV. Oczywiście sporadycznie, a nie „rutyno-
wo”, każdy z nas powinien znaleźć chwilę, aby odpocząć w sposób 
bierny. Jednak służbom mundurowym ta forma odpoczynku nie 
będzie pomocna w utrzymaniu doskonałej sprawności przez cały 
rok.

Pamiętaj! Zachowaj równowagę pomiędzy wysiłkiem fizycznym,  
a czasem przeznaczonym na odpoczynek. 

Zdaję sobie sprawę, że w naszym życiu zdarzają się okresy tak  
dużego nagromadzenia czynników stresogennych, że jedyne cze-
go poszukujemy to odpoczynek bierny. 
Musisz jednak mieć świadomość, że im dłużej przebywasz w fazie 
odpoczynku biernego, tym trudniej będzie Ci wznowić aktywność 
fizyczną, która jest niezbędna w Twojej służbie. 
Chcąc utrzymać w doskonałej formie swoje ciało, musisz uważać, 
aby nie doprowadzić do skrajnych sytuacji tzn. rozleniwienia swo-
jego organizmu jak i jego permanentnego zmęczenia. 

Jeśli czujesz, że „dziś brak Ci mocy na konkretny trening” nie rezy-
gnuj z dnia treningowego w ogóle, a jedynie znacząco zmień jego 
intensywność na lżejszą lub skorzystaj z aktywnych form regene-
racji powysiłkowej. Mam tu na myśli aktywne spędzenie czasu  
z rodziną podczas: wspólnych wycieczek terenowych, współza-
wodnictwo w gronie przyjaciół w trakcie drużynowych gier spor-
towych czy jazdy na rowerze. Możesz także wybrać się na sesję 
odnowy biologicznej i skorzystać z masażu lub innych zabiegów 
fizjoterapeutycznych, które przyspieszą regenerację Twoich mię-
śni po intensywnym wysiłku oraz zmniejszą nadmierne napięcia 
mięśniowe.

Innymi formami aktywnego odpoczynku, szczególnie proponono-
wanymi w tym artykule, będą lżejsze sesje treningu oporowego 
(czyli siłowego). Ten sposób, odpoczynku docenią osoby aktywne 
fizycznie-wręcz pasjonaci treningów, którzy uważają, że „dzień 
bez ćwiczeń jest dniem straconym”. Dla tych osób, trenujących 
czasem więcej niż 6 godzin w tygodniu, wspomniany trening opo-
rowy, będzie pełnił funkcję treningu wspomagającego ich główną 
aktywność fizyczną.
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• marsze długodystansowe w wolnym tempie z obciążeniem (plecak, kamizelka taktyczna) lub bez obciążenia;
• treningi aerobowe na niskim tętnie, tj.: bieganie, pływanie, jazda na rowerze, etc.;
• treningi rozciągająco-wzmacniające, tj.: rozciąganie dynamiczne, trening techniki np. techniki interwencji, trening bezstrzałowy  

z przemieszczaniem się i zmianą postaw strzeleckich, ćwiczenia stabilizacji centralnej zwane jako „core stability” etc.;
• treningi z przyborami funkcjonalnymi, tj.: rolery, poduszki sensomotoryczne, taśmy TRX, odważniki kulowe, hantle,  

piłki lekarskie etc.

Do grupy lżejszych treningów, które stanowią formę aktywnej regeneracji należą m.in.: 

Zaproponowany w tym artykule trening Kettlebell w stylu Hard, 
należy do grupy lżejszych treningów z odważnikami kulowymi. 
Oznacza to, że możesz wprowadzić ten rodzaj aktywności fizycz-
nej do własnego programu treningowego jako formę ćwiczeń 
wspomagających lub ćwiczeń pełniących funkcję aktywnej rege-
neracji powysiłkowej. 

Nadrzędnym założeniem większości treningów siłowych, w tym 
przedmiotowego treningu, jest kształtowanie poprawnej posta-
wy ciała, będącej jednym z podstawowych wzorców ruchowych 
człowieka. Trenując poprawnie techniczne zawsze musisz przyjąć 
postawę ciała, która ustabilizuje Twój kręgosłup poprzez usta-
wienie pozycji miednicy w jej neutralnym ułożeniu. O tym jak 
należy poprawnie ustawić pozycję ciała, aby uzyskać neutralnie 
ułożenie miednicy, pisałam w sierpniowym wydaniu Stołecznego 
Magazynu Policyjnego (zachęcam Cię do lektury, z której dowiesz 
się również, w jaki sposób należy poprawnie oddychać podczas 
realizowania treningów z odważnikami kulowymi. Ten rodzaj od-
dychania biomechanicznego jest kluczowy w rozwoju wydolności 
tlenowej i kondycji fizycznej).

Innym, niezwykle ważnym celem przedmiotowego treningu jest 
zwiększenie mobilności, a więc poprawa zakresu ruchomości sta-
wów. Oprócz poprawy mobilności obręczy barkowej w programie 
zawarte są ćwiczenia rozciągające mięsień biodrowo-lędźwiowy 
(z łac. musculus iliopsoas), który jest odpowiedzialny za utrzyma-
nie prawidłowej postawy ciała. 

Opracowując ten program nie zapomniałam o funkcjonariuszach, 
którzy w ramach swoich obowiązków służbowych lwią część dnia 
spędzają w pozycji siedzącej (np. prowadząc samochód czy wyko-
nując pracę kancelaryjną), narażają swoje ciało na dolegliwości 
bólowe i stany przeciążeniowe w obrębie kręgosłupa. Spędze-
nie kilku lub kilkunastu godzin w jednej pozycji prowokuje nasz  
organizm do powstania zjawiska kompensacji, czyli pojawienia 
się nadmiernych napięć mięśniowych, którym często towarzyszą  

objawy bólowe lub nerwobóle o nazwie „lumbago” czy „rwa  
kulszowa”. 

Niestety jest bardzo wiele przyczyn powstawania dolegliwości 
bólowych, a więc stanów przeciążenia mięśni lub ich przetre-
nowania. Musisz wiedzieć, że do grupy wysokiego ryzyka na-
leżą między innymi ćwiczenia wykonywane na bardzo dużych  
ciężarach (tj. treningi siłowe lub treningi wytrzymałości siłowej),  
a także błąd popełniany przez wielu ćwiczących tj. monotonne 
trenowanie jednej formy aktywności przez długi okres czasu. 

Opisane powyżej aspekty mogą przyczynić się do powstania 
długotrwałych problemów zdrowotnych, które w szerszym kon-
tekście należy traktować jako wzrost czynników zagrożenia dla 
funkcjonariusza pełniącego służbę. Jak to rozumieć? Przemę-
czone ciało nie reaguje tak szybko i traci refleks. Zmniejszają się 
anatomiczne zakresy ruchu. Zmniejsza się możliwy do osiągnięcia 
zakres siły maksymalnej. Wszystko to może, podczas wystąpienia 
sytuacji zagrożenia w służbie, rzutować na niższy czas reakcji lub 
zmniejszoną skuteczność podjętych działań, a tym samym na 
zwiększenie poziom zagrożenia Twojego oraz osób, z którymi peł-
nisz służbę.

Może zabrzmi to egocentrycznie, ale zawsze myśl przez pryzmat 
tego, co możesz zrobić dla siebie w kwestii treningowej. Staraj 
się tak planować swój dzień, aby znajdować czas na aktywno-
ści fizyczne, które rozwiną Cię motorycznie oraz przede wszyst-
kim wpłyną pozytywnie na obniżenie poziomu Twojego stresu.  
Lepsze samopoczucie i mniej stresu to większy dystans do ota-
czających nas spraw, a większy dystans to jednocześnie „świeższe 
spojrzenie”, tak potrzebne na co dzień. 
Uwierz mi, że naprawdę warto odpowiednio zmodyfikować swój 
harmonogram dnia, wprowadzając w dzienny grafik wybrane 
formy aktywnego odpoczynku lub też postawić przed sobą cie-
kawe sportowe wyzwania, których nie umieściłeś na swojej liście 
„dziennych priorytetów”.

Jako trener kompleksowego przygotowania motorycznego,  
zachęcam Cię do realizacji poniższej propozycji treningu z Ket-
tlebell w stylu Hard. Zawarte w tym programie ćwiczenia należą 
do grupy lżejszych zestawów ćwiczeń z odważnikami kulowymi  
i stanowią kontynuację treningu, który pojawił się w sierpniowym 
numerze SMP.

Osobom reprezentującym poziom średnio-zaawansowany  
i zaawansowany w treningu zalecam kontynuowanie programu 
treningowego z sierpniowego wydania magazynu i wykonanie go 
zamiennie z obecnym planem. W systemie dwa dni treningowe/ 
jeden dzień aktywnego odpoczynku. 

Przykład:

Dzień nr 1: trening z sierpniowego wydania
Dzień nr 2: trening z wrześniowego wydania
Dzień nr 3: aktywna regeneracja
Dzień nr 4: trening z sierpniowego wydania
Dzień nr 5: trening z wrześniowego wydania
Dzień nr 6: aktywna regeneracja
Dzień nr 7: trening z sierpniowego wydania

Przedmiotowy trening, został podzielony na dwie części. Pierw-
sza zawiera ćwiczenia siłowe, wzmacniające mięśnie stabilizujące 
kręgosłup oraz poprawną postawę ciała. Dlatego z tej części pro-
gramu mogą skorzystać osoby wznawiające swoją aktywność po 
dłuższej przerwie w treningu.

W drugiej części treningu osoby reprezentujące wysoki po-
ziom sprawności fizycznej znajdą ćwiczenia balistyczne (oparte 
na ruchu wahadłowym), które wspomagają rozwój wytrzymało-
ści. Te długie serie, w których wykonasz 100 powtórzeń prezento-
wanego ćwiczenia, przyczynią się do poprawy wydolności tleno-
wej, wytrzymałości siłowej i ogólnej kondycji fizycznej. 

TRENING
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TRENING & ZDROWIE

Większość ćwiczeń w prezentowanym programie wymaga przyj-
mowania stabilnej pozycji stojącej, która ułatwia kontrolowanie 
ustawienia miednicy w jej neutralnym ułożeniu, tzn. w pozycji, w 
której Twoje stawy skokowe, kolanowe, biodra oraz stawy barko-
we tworzą linię prostą oraz utrzymujesz wygenerowane napię-
cie izometryczne mięśni brzucha, pośladków, czworogłowych ud 
oraz mięśni stabilizujących łopatki.

Takie stabilne ustawienie pozycji stojącej, umożliwi Tobie realiza-
cję treningu na dużych ciężarach, jednak w doborze odpowied-
niego ciężaru do realizacji tego konkretnego planu treningowego 
przydatna będzie poniższa tabela, obrazująca dobór sugerowanej 
masy startowej odważnika kulowego, z podziałem na poziom za-
awansowania w treningu.

Poziom zaawansowania w treningu: podstawowy średni zaawansowany
Część 1 8 - 10 kg 8 - 12 kg 12 - 16 kg
Część 2 8 - 12 kg 12 - 16 kg 16 - 24 kg

* Sugerowana propozycja doboru masy startowej odważnika kulowego 

Przed rozpoczęciem realizacji poniższego planu treningowego, zachęcam Cię do odwiedzenia strony internetowej oraz kanału  
YouTube Stołecznego Magazynu Policyjnego, gdzie znajdziesz przygotowane dla Ciebie video instruktażowe treningu.

TRENING KETTLEBELL W STYLU HARD
Czas trwania 55 -60 min dla osób wznawiających aktywność fizyczną

Czas trwania 65 -70 min dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych w treningu

ROZGRZEWKA: czas trwania 10 minut

Ćwiczenie nr 1 
Nazwa: Skłony boczne z Kettlebell (z ang. Kettlebell Side Bend)
Czas trwania serii: 30 sekund 
Przerwa pomiędzy seriami: 10 -20 sekund 
Ilość serii: 2 

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i ustaw lewą rękę za głową (dotknij dłonia 
potylicy). Utrzymując biodra nieruchomo oraz napięte mięśnie 
brzucha i czworogłowe ud, wykonaj boczny skłon tułowia. Kieruj 
trzymany w prawej ręce odważnik kulowy, bokiem w stronę kola-
na. Podczas powrotu do pozycji stojącej wykonaj wydech.

Ćwiczenie nr 2
Nazwa: Wiatrak z uniesieniem Kettlebell z podłoża (z ang. Lift  
Kettlebell in Windmill position) 
Czas trwania serii: 30 sekund 
Przerwa pomiędzy seriami: 10 -20 sekund 
Ilość serii: 2 

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp w prawą stronę pod 
kątem 450, pięty pozostają nieruchome. Unieś lewą rękę nad gło-
wę. Utrzymując lewe biodro nad lewym stawem skokowym wy-
konaj boczny skłon tułowia w prawą stronę, aby unieść odważ-
nik kulowy znajdujący się po wewnętrznej stronie prawej stopy. 
Podczas wykonywania ruchu, stale utrzymuj lewą nogę wypro-
stowaną, natomiast prawą nogę lekko ugnij w kolanie.  Trzymając 
plecy wyprostowane, prowadź odważnik kulowy po wewnętrznej 
stronie prawej nogi w kierunku od stawu skokowego do stawu 
kolanowego. Zakończ ruch w pozycji stojącej z jednoczesnym wy-
konaniem wydechu. 

Ćwiczenie nr 3
Nazwa: Przysiad z podciąganiem Kettlebell w stronę brody (z ang. 
Squat & Pulling Kettlebell to the Chin)
Czas trwania serii: 30 sekund 
Przerwa pomiędzy seriami: 10 -20 sekund 
Ilość serii: 2 

Wykonanie: 
Stań w rozkroku i lekko skieruj palce stóp na zewnątrz. Ustaw od-
ważnik kulowy pomiędzy stopami i wykonaj niski przysiad. Utrzy-
mując wyprostowane plecy i ramiona, wykonaj wyprost sylwetki 
z jednoczesnym uniesieniem ciężaru w stronę brody. Prowadź 
odważnik kulowy blisko ciała, kierując ku górze stawy łokciowe 
podczas wykonywania ruchu. Wolno wróć do pozycji startowej.

Ćwiczenie nr 4
Nazwa: Jednostronny wymach z zatrzymaniem Kettlebell w pozy-
cji odwróconej (z ang. OneHand Swing & hold)
Czas trwania serii: 30 sekund 
Przerwa pomiędzy seriami: 10 -20 sekund 
Ilość serii: 2 

Wykonanie:
Stan w lekkim rozkroku i utrzymaj odwrócony kulą ku górze  
odważnik kettlebell. Utrzymując plecy proste, wykonaj zrzut 
odważnika kulowego pomiędzy udami i wróć do pozycji stoją-
cej zatrzymując ciężar nad stawem łokciowym. Pamiętaj, aby 
podczas ruchu prowadzić odważnik w stronę obręczy barkowej.  
W końcowej pozycji tzn. stojącej wykonaj wydech i napnij  
mięśnie brzucha, pośladków oraz przedniej części ud. W ramach  
asekuracji możesz przytrzymać wolną ręką odważnik kulowy. 

* Trening dostepny jest na stronie interetowej SMP
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TRENING & ZDROWIE TRENING ZASADNICZY 
część I

CEL: siła funkcjonalana
CZAS TRWANIA: 20 minut

Ćwiczenie nr 1 
Nazwa: Naprzemienne skłony boczne  
z kettlebells (z ang. Kettlebells Side Bend)
Czas trwania serii: 60 sekund 
Przerwa pomiędzy seriami: 10 -20 sekund 
Ilość serii: 2 

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku, trzymając w dło-
niach odważniki kulowe po bokach ciała. 
Wykonaj naprzemienny boczny skłon tuło-
wia bez zatrzymania ciała w pozycji zasadni-
czej (tj. stojącej). Prowadź odważnik kulowy po bocznej stronie ciała w kierunku kolana. Podczas powrotu do pozycji stojącej wykonaj wydech. 
Pamiętaj, aby podczas ruchu kontrolować nieruchomą pozycję bioder oraz stale utrzymuj napięte mięśnie brzucha i czworogłowe ud.

Ćwiczenie nr 2 
Nazwa: Wiatrak (z ang. Windmill)
Czas trwania serii: 60 sekund 
Przerwa pomiędzy seriami: 10 -20 sekund 
Ilość serii: 2 

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp 
w prawą stronę pod kątem 450. Unieś lewą 
rękę nad głowę z odważnikiem kulowym. 
Utrzymując nieruchomo lewe biodro nad 
lewym stawem skokowym, wykonaj boczny 
skłon tułowia w prawą stronę, aby dotknąć prawą dłonią stawu skokowego. Stale utrzymuj lewą nogę wyprostowaną natomiast prawą nogę 
lekko ugnij w kolanie, aby utrzymać proste plecy. Trenując obserwuj odważnik kulowy, aby znajdował się nad lewym barkiem. Wyprostuj lewy 
nadgarstek i zaciśnij mocno dłoń na uchwycie odważnika. Zakończ ruch w pozycji stojącej z ręką uniesioną nad głową i wykonaj wydech.

Ćwiczenie nr 3 
Nazwa: Przysiad z wyciśnięciem Kettlebell 
nad głową (z ang. Squat & Press)
Czas trwania serii: 60 sekund 
Przerwa pomiędzy seriami: 10 -20 sekund 
Ilość serii: 2 

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp na 
zewnątrz. Trzymając oburącz odważnik kulo-
wy przed klatką piersiową, wykonaj przysiad. 
Podczas ruchu stale utrzymuj wyprostowane 
plecy, nie unoś stóp z podłoża oraz pilnuj, aby kolana nie przemieszczały się do wewnątrz. Obniżaj sylwetkę do momentu aż biodra znajdą się  
w linii kolan. Będąc w pozycji niskiego przysiadu, pamiętaj, aby utrzymać plecy proste, które w dolnym odcinku nie mogą się zaokrąglić. Następ-
nie wyprostuj sylwetkę z jednoczesnym uniesieniem ciężaru nad głowę. Zatrzymaj ruch ramion w momencie, gdy stawy łokciowe znajdą się  
w linii uszu. Wykonaj wydech, gdy ciężar wyciśniesz nad głowę oraz nabierz powietrze podczas ruchu obniżania sylwetki. 

Ćwiczenie nr 4
Nazwa: „Ósemka” z Kettlebell, (z ang.  
Passing Kettlebell between the legs)
Czas trwania serii: 60 sekund 
Przerwa pomiędzy seriami: 10 -20 sekund 
Ilość serii: 2 

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku trzymając poziomo 
odważnik kulowy przed klatką piersiową. 
Konkretniej, prawą ręką utrzymuj uchwyt 
odważnika kulowego a lewą ręką przytrzy-
maj kulę. Kontrolując plecy proste, rozpocznij zrzut odważnika pomiędzy udami w kierunku za lewe kolano. Następnie przechwyć lewą ręką 
pod kolanem odważnik kulowy i zatrzymaj go przed klatką piersiową, chwytając kulę prawą dłonią. W końcowej fazie ruchu tj. w pozycji stoją-
cej wykonaj wydech i napnij mięśnie brzucha, pośladków oraz przedniej części ud. 
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TRENING & ZDROWIETRENING GŁÓWNY 
część II

CEL: wytrzymałość
CZAS TRWANIA: 15-20 minut

Ćwiczenie nr 1 
Nazwa: Wymach Kettlebell nad głowę  
(z ang. Swing Overhead)
Ilość powtórzeń w serii: 100 
Przerwa pomiędzy seriami: 30-40 sekund
Ilość serii: 1-2 

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp 
na zewnątrz. Utrzymując plecy proste, obniż 
pozycję ciała do przysiadu, aby wyprosto-
wanymi ramionami złapać uchwyt odważ-
nika kulowego znajdujący się w odległości ok 30 cm przed linią stóp. Wykonując ruch wahadła, skieruj odważnik pomiędzy nogami w tył  
a następnie wyprostuj sylwetkę z jednoczesnym uniesieniem ciężaru nad głowę. Zatrzymaj ruch wahadła nad głową w pozycji, w której stawy 
łokciowe znajdują się w linii uszu. Wykonuj ruch wahadła kierując odważnik pomiędzy udami. Pamiętaj, aby uginać lekko kolana w fazie prze-
mieszczania się odważnika w tył oraz prostuj sylwetkę, gdy ciężar znajdzie się nad głową. 

Ćwiczenie nr 2 
Nazwa: wymach z kettlebell przed klatkę 
piersiową (z ang. Swing)
Ilość powtórzeń w serii: 100 
Przerwa pomiędzy seriami: 30 -40 sekund
Ilość serii: 1-2 

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp 
na zewnątrz. Utrzymując plecy proste, ob-
niż pozycję ciała do przysiadu, aby złapać 
uchwyt odważnika kulowego wyprostowa-
nymi ramionami, znajdujący się w odległości 
ok 30 cm przed linią stóp. Wykonując ruch wahadła, skieruj odważnik pomiędzy nogami w tył, a następnie wyprostuj sylwetkę z jednoczesnym 
uniesieniem ciężaru na wysokość klatki piersiowej. Wykonuj ruch wahadła, kierując odważnik pomiędzy udami. Pamiętaj, aby uginać lekko 
kolana w fazie przemieszczania się odważnika w tył oraz prostuj sylwetkę, gdy ciężar znajdzie się przed klatką piersiową.  

Ćwiczenie nr 3 
Nazwa: Naprzemienny wymach oburącz  
z kettlebell (z ang. Swing & Swing  
Overhead)
Ilość powtórzeń w serii: 100 
Przerwa pomiędzy seriami: 30 -40 sekund
Ilość serii: 1-2 

Wykonanie: 
Połącz powyższe dwa ćwiczenia i wykonaj 
naprzemienny wymach odważnika kulowe-
go. Prowadź odważnik kulowy na wysokość 
klatki piersiowej, a następnie nad głowę. 

ROZCIĄGANIE: czas trwania 10 minut 
Utrzymaj skrajną pozycję prezentowanych ćwiczeń w czasie 30 sekund

Ćwiczenie nr 1 
Nazwa: rozciąganie grupy kulszowo - 
goleniowej w pozycji szpagatu

Wykonanie: 
Przejdź do pozycji wypadu i ustaw prawą rękę na podwyższeniu (np. odważniku kulowym). 
Obniż pozycję bioder, rozciągając mięśnie nóg, a następnie unieś lewą rękę w górę skos roz-
ciągając mięśnie klatki piersiowej. Utrzymaj skrajną pozycję w czasie 30 sekund. Następnie 
rozsuń maksymalnie nogi i również utrzymaj pozycję „szpagatu” w czasie 30 sekund. 

Ćwiczenie nr 2 
Nazwa: rozciąganie mięśni nóg 
w rozkroku

Ćwiczenie nr 3 
rozciąganie mięśni czworogłowych ud 

Wykonanie: 
Stań w rozkroku i wykonaj skłon tułowia do prawej nogi wyprostowanej w kolanie. Utrzymaj 
skrajną pozycję rozciągania w czasie 30 sekund, a następnie zmień stronę.

Wykonanie: 
Stań na lewej nodze prostej w kolanie i przybliż prawą piętę do prawego pośladka. Utrzymaj 
skrajną pozycję rozciągania mięśni przedniej części ud w czasie 30 sekund, a następnie zmień 
stronę. Pilnuj, aby kolana znajdowały się blisko siebie. W celu zwiększenia odczucia rozciągania 
mięśni czworogłowych ud skieruj ugiętą nogę w tył. 

Ćwiczenie nr 3 
Nazwa: rozciąganie mięśni szyi i obrę-
czy barkowej w siadzie skrzyżnym

Wykonanie: 
Przejdź do pozycji siadu skrzyżnego. Rozciągnij mięśnie szyi, kierując głowę prawą ręką 
w stronę prawego barku. Utrzymaj skrajną pozycję rozciągania w czasie 30 sekund a następnie 
zmień stronę. Wykonaj w tej pozycji również rozciąganie mięśni obręczy barkowej. Unieś pra-
wą rękę przed klatką piersiową i przybliż ją do lewego barku. 

* 
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Program treningowy opracowała
Aleksandra Musielak,

trener przygotowania motorycznego 
Adrenaline FIT,

w ramach współpracy ze 
Stołecznym Magazynem Policyjnym
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Karabinek

Jaki jest odpowiedni karabinek samopowtarzalny dla służby prewencyjnej i kryminalnej Policji? 
Czy możliwe jest zastosowanie dwóch jednostek broni? Po przeanalizowaniu rynku, który jest w tej 
materii dosyć rozbudowany. Na warsztat wzięliśmy JP Enterprises GMR 15. 

 ANNA MIESZKOWSKA
     we współpracy z operatorami 
     jednostek specjalnych

To model karabinka zasilanego standardowym nabojem kal. 9 mm wykorzystywanym przez wszystkie piony 
Policji, który jest bronią wkomponowaną w koncepcję karabinów PCC. 

Koncepcja PCC wprowadza jeden rodzaj amunicji dla pistoletów i karabinów, a pojawiła się już w latach 
dwudziestych ubiegłego wieku. Za pierwszy akcent koncepcji PCC w Polsce można uznać zakup w drugiej 
połowie lat 20. dla Policji Państwowej około 100 szt. pistoletów maszynowych Thompson model 1921/3 kal. 
11,43 mm. Kaliber Thompsona jest odpowiednikiem kalibru broni pistoletowej (nabój 45 ACP)  stosowanej 
na świecie do dziś.  

Odpowiedź jest bardzo prosta, daje dużą przewagę w walce z przestępczością poprzez zastosowanie dwóch 
jednostek broni, a nie jednej. Poza tym ma możliwość wprowadzenia na stałe schematu „broni głównej  
i zapasowej” podczas realizacji zatrzymania niebezpiecznych osób. Schemat ten jest bardzo ważny w trakcie 
ewentualnej wymiany ognia z przestępcami. Warto nadmienić, że jest on od dawna stosowany w polskiej 
Policji min. w służbie kontrterrorystycznej. 

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo lepiej jest oddać skuteczny i celny strzał z karabinka napędzanego  
amunicją 9 mm na dystansie 30 m, niż z pistoletu. Pocisk pistoletowy wystrzelony z JP Enterprises GMR 15 
jest wystarczająco efektywny na dystansach 10, 20 czy nawet 50 m. Warto podnieść także kwestie przebi-
jalności pocisku 9 mm, który ma ograniczoną zdolność penetracji przeszkody. Z punktu widzenia pracy poli-
cjanta, który z zasady jest ratownikiem ludzkiego życia i zdrowia, zastosowanie kalibru 9 mm przy ewentual-
nym kontakcie ogniowym w pomieszczeniu daje pewność, że pocisk nie wyrządzi krzywdy osobie postronnej  
np. w przypadku przebicia ściany budynku. 

Niemniej jednak największą zaletą tej broni jest możliwość wykorzystania magazynków popularnej  
broni krótkiej GLOCK stosowanej w Policji. Zastosowanie długich 30 nabojowych magazynków jest  
możliwe w  JP Enterprises GMR 15.

Wyposażenie funkcjonariusza Policji w rodzaj broni długiej i krótkiej, korzystającej z tej samej amunicji  
i takich samych magazynków, to także ważny aspekt ekonomiczny.

Wracając do opisywanego przez nas karabinka, to co przykuło naszą uwagę po pierwszym kontakcie  
z tą bronią to jej waga. Ten model karabinka jest lekki, a krótka lufa pozwala na dobrą manew-
rowość, którą mogliby wykorzystać z powodzeniem policjanci prewencji podczas styczności  
z zagrożeniem w postaci przemieszczającego się aktywnego strzelca w ruchu miejskim. 

Kompaktowe wymiary broni pozwalają na jej ukrycie i skryte przewożenie czy też przenoszenie  
–  tu ukłon w kierunku pionu operacyjnego. 

Po co funkcjonariuszom broń tego typu?
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JP Enterprises GMR 15

WYPOSAŻENIE
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JP Enterprises GMR 15

Masa:
Długość:
System gazodynamiczny:
Kaliber:
Gwint: 
Urządzenie wylotowe:  
Długość lufy:
Profil lufy: 
Wykończenie lufy: 
Łoże: 
Szkielet:
Zamek: 
Napinacz: 
Kolba: 
Urządzenie powrotne:  
Chwyt: 

CECHY

Kilka słow o konstrukcji

WYPOSAŻENIE

Na wstępie wątku dotyczącego konstrukcji należy zwrócić uwagę, że obsługa jest bardzo zbliżona do 
platformy AR 15 m.in. manipulatory czy sama praca na broni. JP Enterprises GMR 15 działa na zasa-
dzie odrzutu zamka swobodnego, czyli jednego z najstarszych i niezawodnych rozwiązań konstrukcyjnych 
broni. Warto podkreślić, że wymiana magazynka jest o wiele szybsza niż w innych pistoletach maszy-
nowych nie bazujących na platformie AR 15. Lufa wyposażona jest w radiator odprowadzający ciepło,  
co zapewnia osłonę termiczną dla strzelca. Hamulec wylotowy stabilizuje broń podczas oddawania wielo-
strzałów, co przekłada się w znaczny sposób na celność strzału. Odrzut i podrzut po strzale jest minimalny. 
Zastosowanie szyny picatinny pozwala montować dowolną optykę i wyposażenie dodatkowe. 

Warto podkreślić, że użytkownicy tej broni mają dostęp do dowolnych konfiguracji, różnych zespołów 
spustu, urządzeń wylotowych, radiatorów lufy, osłon itd. Przekłada się to na możliwości dopasowania 
karabinka do użytku przez określoną formację mundurową. 

Zastosowanie

GMR 15 jest stworzony do walki na bliskim dystansie tj. do 50 m i najlepiej sprawdza się w terenie 
zurbanizowanym oraz w działaniach wymagających pracy po cywilnemu. Jest on stosowany z powo-
dzeniem przez amerykańskie służby w tym Policję m.in. SWAT oraz jednostki zajmujące się ochroną  
policjantów pracujących pod przykryciem. Karabin używany jest z powodzeniem przez rzesze strzelców 
sportowych w konkurencjach dynamicznych, co pokazuje jego wszechstronność i możliwość wykorzysta-
nia zarówno w strzelectwie sportowym, jak i w formacjach mundurowych. 

Podsumowanie
Plusy: mała waga, dobra manewrowość, dobra 
celność i powtarzalność przy szybkim strzelaniu, 
kompaktowe wymiary, nowoczesna konstrukcja, 
mniejsza sygnatura świetlna (płomień wylotowy), 
mniejszy huk przy wystrzale.

Minusy: wady wynikające z zastosowania amunicji 
kalibru 9x19 mm Para. w tego typu broni wiąże się 
z ograniczeniem związanym z donośnością broni 
(zasięgiem). 

3 kg
80 cm kolba zsunięta
zamek swobodny
9 mm parabellum
1/10
kompensator jp tactical compensator
14.5"
light contour
black teflon
mk iii rapid configuration
gmr-15, jp-15
black 9mm enhancedbolt
standardowy mil-spec
hogue overmolded carbine
9mm silent captured spring
hogue pistol grip
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Psi węch jest fenomenem natury. Niedoścignionym. Świadczy o tym fakt, że człowiek dotąd 
nie skonstruował maszyny potrafiącej identyfikować zapachy w takim stopniu, jak nos naszych 
czworonożnych przyjaciół.

Odpowiedź niby prosta, ale z doświadczenia wszyscy przewodnicy wiedzą, jak mylne wyobrażenie o tym temacie mają 
nie tylko poszkodowani, rodziny zaginionych, ale i współpracujący z nami policjanci. A wszystko zaczyna się od tego, że 
człowiek wydziela swój indywidualny zapach, a pies ma świetny nos i uwielbia współpracować z ludźmi. 

JEDNOSTKI SPECJALNE

CZYM JEST TROPIENIE LUDZKICH ŚLADÓW?

Zdolności psa do rozróżniania najmniejszych składowych zapachu człowieka, umiejętności odnajdowania 
ich w terenie i instynktownego podążania za nimi, wykorzystywane są od dawna w służbach. Nie ma  
w tym nic dziwnego. Po pierwsze zapach jest materią „widoczną” dla zwierzęcia, a nie dla ludzi. Po drugie 
poszukiwane osoby mogą ukryć dane czy zmienić wygląd, ale nie mają wpływu na swój indywidualny kod 
zapachowy. Po trzecie pies pokonuje teren dużo szybciej niż człowiek i męczy się wolniej. Jednak tropienie 
śladów ludzi jest, z wielu powodów, bardzo trudną dziedziną policyjnej kynologii. 

PSI NOS NA TROPIE

ZAPACH CZŁOWIEKA "W OCZACH" PSA

Powszechnie wiadomo, że każdy z nas ma swoją własną woń, a na jej 
„kompozycję” mają wpływ między innymi: wiek, stan zdrowia, higiena, 
sposób odżywiania, czy wybór perfum. Te wszystkie elementy są jednak 
zmienne, niektóre zależne od nas samych, i wyczuwalne również 
dla innych ludzi. Pies natomiast czuje te składowe zapachu, które 
otrzymujemy wraz z kodem genetycznym, stałe od narodzin do śmierci, 
na które nie mamy żadnego wpływu. Pies „rozkłada” każdy zapach na 
tzw. czynniki pierwsze i analizuje go tak, jak kustosz dzieło sztuki: dla 
niego najważniejsze jest to, co niewidoczne dla laika. Porównanie to 
nie jest bez przyczyny, ponieważ nos dla psa jest tym, czym oczy dla 
człowieka: podstawowym zmysłem poznawania świata. 

 ALDONA BANDZUL

fo
to

: S
ła

w
om

ir 
Pr

zy
bo

ro
w

sk
i



  17

JEDNOSTKI SPECJALNE

TROPIENIE ŚLADÓW LUDZI

TROPIENIE DOLNYM WIATREM

Tropienie dolnym wiatrem śladów człowieka jest tak trudne, ponieważ musi być spełnionych wiele warunków jednocześnie, aby miało szansę 
powodzenia. Wiek śladu, rodzaj nośnika zapachu, podłoże na którym ślad się znajduje, ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne czy kondycja 
fizyczna i psychiczna psa – od tego wszystkiego (i nie tylko) zależy powodzenie w tej dyscyplinie. 

DLACZEGO TROPIENIE JEST TAK TRUDNE?

Człowiek wydziela lotne cząstki woni zwane molekułami zapachowymi. 
Poruszając się „gubi je”, pozostawiając w ten sposób niewidoczny 
dla nas ślad zapachowy. Pies potrafi zidentyfikować go w terenie  
i odnajdywać jego elementy od najstarszych do najświeższych, czyli od 
najmniej intensywnych do najbardziej nasyconych. Tym samym potrafi 
wskazywać kierunek oddalania się źródła tego zapachu i zmierzać w jego 
stronę. Tropienie ludzkich śladów jest więc po prostu podążaniem za 
zapachem człowieka, który został psu wskazany, do miejsca koncentracji 
tego zapachu lub jego zaniknięcia. Należy zatem pamiętać, że nie zawsze 
na końcu śladu znajduje się człowiek. Inaczej mówilibyśmy o tropieniu 
ludzi, a nie ŚLADÓW ludzi.

Tropienie śladów dolnym wiatrem, to najogólniej mówiąc podążanie za człowiekiem na podstawie molekuł zapachowych, które pozostawił po sobie 
na podłożu. Czyli po pierwsze trzeba psu wskazać odpowiedni zapach, a po drugie zrobić to w miejscu, gdzie najprawdopodobniej znajduje się 
ścieżka zapachowa. Dlaczego tam? Ponieważ zwierzęta te są szkolone tak, aby „kontynuacji” tego zapachu szukały na podłożu i mają za zadanie jak 
najwierniej odtworzyć trasę odejścia tej osoby. 

Czy ma to sens, skoro na końcu śladu może nie być poszukiwanej osoby? Ma, przede wszystkim w przypadku sprawców zdarzeń. Oni zwykle nie czekają 
na psa tropiącego aż zostaną znalezieni. Na trasie przejścia sprawcy odtworzonej przez psa, nastawiamy się bardziej na odnalezienie dodatkowych 
śladów pozostawionych przez tą osobę: porzucone tzw. „fanty” czy rzeczy sprawcy, ślady traseologiczne, monitoring, świadkowie… Inaczej jest  
w przypadku osób zaginionych. Mniejsze znaczenie ma tu określenie drogi odejścia, dużo większe, aby do tej osoby dotrzeć jak najszybciej, czyli 
możliwie najkrótszą trasą. Wówczas lepiej wykorzystać umiejętność psa do tropienia górnym wiatrem. Proste? – w teorii tak, w praktyce niekoniecznie.

ŚLAD
To jaki mamy na miejscu zdarzenia ślad do nawęszenia dla psa, jest sprawą kluczową. Najlepszym jest pozostawiona przez osobę oddalającą się 
zmiana w podłożu miękkim (najlepiej lekko wilgotnym), istniejąca od kilku do kilkunastu godzin. Takie ślady spotykamy niemal wyłącznie na zawodach 
lub tropieniach szkoleniowych… W pracy z psem służbowym przewodnik musi najpierw odnaleźć taką zmianę w podłożu. Potem zadać sobie pytanie, 
jakie jest prawdopodobieństwo, że należy do osoby poszukiwanej i jaka jest szansa, że znajdują się na nim molekuły zapachowe (upływający czas  
i warunki atmosferyczne niszczą lub przenoszą składowe zapachu człowieka). Kolejnym ważnym pytaniem jest, czy możemy użyć takiego śladu. Pies 
nawęszając zapach może zmienić postać śladu i należy rozważyć, czy nie pozostawić go do zabezpieczenia technikowi kryminalistyki.    

RODZAJ PODŁOŻA, NOŚNIK ZAPACHU I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Ważne jest na jakiej materii znajduje się ślad. Jeśli jest to pylący piach, plastikowa torba, szklany 
blat albo chodnik z płyt przy ruchliwej ulicy, to molekuły zapachowe utrzymają się tam bardzo 
krótko.

Inną kwestią jest postać nośnika zapachu. Podstawowe cząsteczki woni człowieka, zwane 
molekułami zapachowymi są najmniej trwałe, a najczęściej z nimi właśnie mamy do czynienia. 
Dłużej utrzymują się fragmenty naskórka, włosów czy paznokci, najdłużej zaś komórki krwi, 
ale są to jedne z tych śladów biologicznych, których użycie należy skonsultować z technikiem 
kryminalistyki.    

Problem stworzyć może także ukształtowanie terenu. Gęsta zabudowa, ogrodzenia czy ulice 
przecinają ścieżkę zapachową. Wówczas lepiej radzą sobie psy, wspomagając się górnym 
wiatrem, nawet jeśli wymagamy od nich pracy tzw. dołem. Świadczy to o inteligencji tych 
zwierząt, ponieważ potrafią dostosować się do zaistniałej sytuacji i wykorzystać każdą 
możliwość do osiągnięcia celu.
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STAN PSYCHOFIZYCZNY PSA I WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Nie bez przyczyny przepisy regulujące pracę z psem uwzględniają jego stan psychofizyczny. Czworonożny funkcjonariusz też ma gorsze dni,  
a czasem zmęczenie następuje po poprzednich tropieniach, jeśli nie zdążył odpocząć. Znaczenie ma także wiek zwierzęcia, temperatura powietrza  
i stopień wytrenowania. Jeśli pies nie jest regularnie zadaniowany i odpowiednio motywowany do tak ciężkiej pracy jak tropienie, nie będzie odnosił 
sukcesów ani on, ani jego przewodnik. Ale warunki atmosferyczne powodują nie tylko dyskomfort u psa - opady mogą zniszczyć najlepsze ślady,  
a wiatr rozproszyć zapach i znacznie utrudnić pracę na śladzie.

Wykorzystując naturalne predyspozycje tych czworonożnych towarzyszy człowieka, głównie świetny węch i gotowość do obrony swojego stada (bo 
umiejętność poprawiania nastroju jest miłym niezamierzonym dodatkiem), szkolimy je do różnych zadań. Kategorie psów służbowych wymienione są 
w odpowiednich przepisach i ma to związek ze sposobem (i możliwością) ich użycia w konkretnej sytuacji. Ma to ogromne znaczenie w komunikacji 
między przewodnikiem, a policjantami zlecającymi mu pracę. 

TROPIENIE, A INNE DYSCYPLINY PRACY PSA SŁUŻBOWEGO

TROPIENIE, A PRZESZUKANIE
Większość psów tropiących ślady ludzkie, konkretnie kategorii „tropiący” oraz „patrolowo-tropiący”, uczonych jest tzw. przeszukania terenu czy 
budynku za osobą. Polega ono na wyszukiwaniu zapachu żywego człowieka z powietrza. Jest dużo prostsze niż tropienie dolnym wiatrem, bo nie 
potrzebujemy dobrego śladu, nie ma też znaczenia rodzaj podłoża, a wiatr może psu pomóc. Ważne jest z kolei, żeby określić zasięg terytorialny 
poszukiwań, no i kogo chcemy znaleźć: zaginionego, który potrzebuje pomocy; czy przestępcę, który może być groźny? Dlaczego? Czworonożni 
funkcjonariusze obu tych kategorii nie szukają konkretnej osoby, oznaczą pierwszą, którą odnajdą. Różnica polega na tym, że pies tropiący podejrzewa 
ją o posiadanie aportu i w najgorszym przypadku ze szczęścia poliże po twarzy. Natomiast patrolowo-tropiący również podejrzewa, ale o złe zamiary 
i może użyć innego „elementu wyposażenia” swojego pyska… Nie wchodząc w szczegóły techniczne, ważne aby przewodnikowi już na etapie 
rozmowy „zdalnej” przedstawić: czy jest to osoba zaginiona, czy niebezpieczna i na miejsce poszukiwań skierować psa odpowiedniej kategorii.

TROPIENIE DOLNYM WIATREM, A MANTRAILING

Niektóre problemy związane z użyciem psa przy poszukiwaniach osób może rozwiązać mantrailing. Psy te szkolone są w zupełnie inny sposób  
i do innych zadań: tropią indywidualny zapach człowieka górnym wiatrem nawet po wielu dniach od zaginięcia, dlatego są remedium na tropienie  
w mieście i po długim czasie. 

W terenie, gdzie jest twarde podłoże i gęsta zabudowa, molekuły zapachowe w mniejszym stopniu opadają na ziemię w formie ścieżki zapachowej; 
raczej - przenoszone z ruchem powietrza  - osadzają się na budynkach, drzewach, klombach, zaparkowanych pojazdach, etc. I mogą tam pozostawać 
dużo dłużej, niż na ścieżce zapachowej. Pieski szkolone do takiej pracy „wyłapują” te molekuły i w ten sposób zmierzają do źródła zapachu. Nie wskażą 
one jednak (przynajmniej nie spodziewamy się tego po nich) dokładnej trasy odejścia osoby, ale tę konkretną osobę lub miejsce jej przebywania.   

JEDNOSTKI SPECJALNE
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TROPIENIE, A DETEKCJA

TROPIENIE ŚLADÓW... ZWIERZĄT?

Czasem przewodnik na służbie spotyka się z takim pytaniem: czy pies 
wytropi ślady zwierzęcia? Odpowiedź brzmi: zawsze i bardzo chętnie. 
Problem w tym, że jest to pies służbowy, którego możliwość wykorzystania 
regulują przepisy i przewidują, że może być użyty do tropienia wyłącznie 
ludzkich śladów. Jeśli jednak sprawcy kradzieży zwierzęcia nie oddalili 
się pojazdem, można użyć psa policyjnego (do tropienia śladów owych 
sprawców oczywiście). 

Formalnie podejmujemy ślad człowieka, ale jeżeli prowadził zwierzę,  
to pies oczywiście posiłkuje się zapachem tego zwierzęcia, który zwykle 
jest dużo bardziej intensywny i ciekawy niż woń człowieka, a w sytuacji 
stresującej jest zdominowany przez wydzielaną adrenalinę i można go 
porównać do sygnału alarmowego.

Dla osób pracujących z psami te dwie dziedziny różnią się niemal 
wszystkim. Łączy je oczywiście psi nos. Chcę wspomnieć tu tylko  
o różnicy w nomenklaturze, która dla przewodników ma czasem  
kolosalne znaczenie przy współpracy z innymi policjantami. Słowo 
 tropienie jest związane z zapachem żywego przemieszczającego się 
człowieka, a detekcja z wyszukiwaniem określonego zapachu różnych 
substancji lub zwłok, czyli zapachu znajdującego się względnie w stałym 
miejscu. 

Dlaczego to takie ważne? Bo mój kolega odebrał kiedyś na dyżurze telefon 
i usłyszał „pilnie potrzebuję psa tropiącego!”. Nie wdając się w szczegóły 
(pilnie, to pilnie) wziął psa tropiącego, pojechał najszybciej jak mógł 
kilkadziesiąt kilometrów poza Warszawę. Na miejscu  dowiedział się, 
że ma tropić… materiały wybuchowe. A pies do wyszukiwania zapachu 
materiałów wybuchowych został w jednostce. Zgodnie z wytycznymi…
PILNIE zabrał tylko tropiącego…

TROPIENIE TO NIE WĘSZENIE
Tropienie nie jest zwykłym spacerem z psem węszącym podłoże. Czasem policjanci asystujący przy tropieniu zadają przewodnikowi pytanie: czy pies 
podjął trop, czy tylko spaceruje? Faktycznie, jedynie przewodnik pracujący z danym psem zna te momenty: kiedy zwierzę jeszcze analizuje zapach, 
kiedy szuka jego kontynuacji, kiedy podejmuje go bez wahania, kiedy się gubi i kiedy wraca na ślad. To przyjaźń, współpraca, wspólne treningi oraz… 
konieczność zdawania egzaminów uczy tego, niedostępnego dla innych, porozumienia na linii pies -przewodnik. 

Węszenie psa na spacerach można porównać do czytania porannej prasy lub surfowania po internecie - to wielowątkowe niezobowiązujące 
poznawanie świata. Tropienie w tym kontekście jest jak gra w podchody: ukierunkowane na cel działanie, zapewniające psom najbardziej upragnioną 
nagrodę. Węszenie jest więc lekką rozrywką, a tropienie trudnym, ale i satysfakcjonującym wysiłkiem fizyczno-umysłowym. 

TROPIENIE - SŁUŻBOWY CHALLENGE

Podsumowując można powiedzieć, że tropienie jest wyzwaniem 
intelektualno-sprawnościowym, wymagającym od psa i jego 
przewodnika dokładności, wnikliwości, umiejętności „czytania między 
wierszami” i dobrej kondycji fizycznej. Zwycięstwo w tej „grze” zależy 
od wielu czynników zewnętrznych, na które obaj nie mają wpływu, więc 
tym bardziej satysfakcjonujące są te chwile, kiedy dzięki wzajemnemu 
porozumieniu, wytrwałości i ciężkiej pracy odnajdują osoby, ślady czy 
przedmioty. Czasem, o czym często zapominamy, ważnym znakiem dla 
śledczych jest to, że pies melduje brak zapachu człowieka w miejscu, 
w którym się go spodziewamy. Dlatego istotne jest też porozumienie  
z innymi policjantami, ponieważ jest to „gra” zespołowa, a wygrana jest 
wspólnym wysiłkiem i celem. 

Dla mnie ponadto tropienie to temat rzeka, nie dający się zamknąć  
w tysiącu zdań, a każda praca z psem na śladzie to odrębna historia, 
ucząca nie tylko pracy z tym fenomenalnym stworzeniem, ale rozwijająca 
wiedzę o życiu i ludziach.

JEDNOSTKI SPECJALNE
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PORADNIK

JAK SIĘ BRONIĆ?
Techniki obezwładnienia napastnika wyposażonego w niebezpieczne narzędzie.
Jak powszechnie wiadomo każdy policjant może być nara-
żony na różnego rodzaju zagrożenia. Jednym z nich może 
być napastnik posiadający niebezpieczny przedmiot np. pał-
kę. Taki przeciwnik jest szczególnie niebezpieczny, gdyż dzię-
ki pałce ma zwiększony zasięg swojego ataku. Bardzo do-
brze byłoby, aby policjant miał czas na użycie innych środków 
przymusu bezpośredniego poza siłą fizyczną. Natomiast nie 
zawsze sytuacja nam na to pozwala. W takich momentach po-
zostaje nam zastosowanie siły fizycznej. Poniżej prezentuje-
my kilka technik obezwładnienia napastnika wyposażonego  
w niebezpieczne narzędzie w postaci pałki.

 MARCIN ADAMCZYK, ADRIAN GIEFERT
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Przedstawione techniki są skuteczne i przydatne podczas służ-
by. Natomiast, należy pamietać, że wybór techniki powinien być 
adekwatny do wystepującego zagrożenia. Należy również zwró-
cić uwagę, że skuteczność danej techniki zależy od stopnia nasze-
go wytrenowania i posiadanych umiejetności.  

Zachęcamy wszystkich policjantów do doskonalenia się w za-
kresie taktyki i technik interwencji oraz uprawiania sportu, któ-
ry z pewnością wpłynie na poprawę naszej kondycji niezbędnej 
w codziennej służbie. Cytując Howarda E. Wasdina: „im więcej 
potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju”.

Na zdjęciu nr 1 widać jak napastnik chce przeprowadzić atak, uderzając pałką z góry. Zdjęcie nr 2 ukazuje reakcję policjanta, który 
chcąc uniknąć uderzenia maksymalnie skraca dystans, stosując blok na rękę napastnika. Ręce są wyprostowane, a dłonie stykają się 
od wewnętrznej strony. Głowa schowana jest pomiędzy ramionami. Manewr ten spowoduje ześlizgnięcie się ramienia napastnika  
z niebezpiecznym przedmiotem oraz zminimalizuje ewentualne obrażenia. Następnie (zdj. nr 3) jedną ręką policjant przechwytuje 
rękę napastnika z niebezpiecznym przedmiotem, w sposób widoczny na zdjęciu, dociskając ją do swojego ciała. Natomiast drugą 
ugiętą rękę policjant opiera o szyję napastnika, blokując mu w ten sposób ewentualny kontratak głową. 

Zdjęcie nr 4 przedstawia policjanta, który wykonuje kopnięcie kolanem w korpus napastnika w celu spowodowania jego wychylenia 
do przodu. W zależności od dystansu można wykorzystać również kopnięcie w krocze ( zdj. nr 5) lub też zblokowanie kolana napastnika 
(zdj. nr 6) z jednoczesnym przyciągnięciem go w swoim kierunku w celu przewrócenia. 
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Policjant przewraca napastnika, cofając się, 
jednocześnie pchaj jego głowę w kierunku 
podłoża (zdj. nr 7). 
Na zdj. nr 8 widać jak policjant nie zwalnia-
jąc uchwytu, siada kolanami na napastniku 
w taki sposób, że jego ręka jest pomiędzy 
nogami policjanta, wywierając tym samym 
nacisk na bark (nie na szyje).
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Na zdjęciu nr 9 i 10 widać jak policjant dzięki zastosowaniu dźwigni nadgarstkowej, odbiera napastnikowi pałkę. Po zabezpieczeniu 
niebezpiecznego przedmiotu policjant zakłada kajdanki na ręce trzymane z tyłu w taki sposób, aby ręce były skierowane łokciami na 
zewnątrz, a wierzchnimi częściami dłoni do siebie, po czym blokuje kajdanki dla bezpieczeństwa swojego i osoby zatrzymanej. 

Te
ch

ni
ka

 n
r 2

Na zdj. nr 1 policjant po zablokowaniu ręki z pałką wykonuje obalenie napastnika za pomocą podcięcia (Osoto-gari ). W tym celu  
wychyla napastnika w kierunku tył skos, tak aby przeniósł on ciężar ciała na jedną nogę (zdj. nr 2). Następnie podcina napastnika po-
przez wymach swojej nogi atakującej (zdj. nr 3). 

Aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo, policjant przechwytuje rękę napastnika z niebezpiecnym przedmiotem i wynosi ją lekko 
ku górze (zdj. nr 4). Następnie, tak jak na zdj. nr 5 i 6, za pomocą kolana policjant przekręca agresora na brzuch. Kolejnym etapem jest 
oczywiście założenie kajdanek napastnikowi na ręcę trzymane z tyłu.
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Na zdjęciu nr 1 policjant wykonuje tech-
nikę rzutu przez biodro (Koshi-guruma).  
W tym celu chwyta napastnika za głowę 
oraz za rękę z niebezpiecznym przedmio-
tem (zdj. nr 2). 
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Następnie, tak jak na zdj. nr 3 i 4, nie pusz-
czając wcześniej wspomnianego chwytu 
odwraca się do napastnika plecami i prze-
rzuca go przez swoje biodro. Po wyko-
naniu rzutu obezwładnia napastnika tak 
jak było to pokazane przy technice nr 1,  
kończąc założeniem kajdanek na ręcę trzy-
mane z tyłu. 

43

W momencie ataku pałką od boku, policjant unika uderzenia poprzez wychylenie swojego ciała do tyłu z gardą (zdj. nr 1). Natomiast, 
gdy napastnik po zamachnięciu się chce znowu zaatakować (zdj. nr 2), policjant rusza w jego stronę w celu przechwycenia jego ręki 
(zdj. nr 3).
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Policjant wykorzystuje moment zamach-
nięcia się napastnika w celu wytrącenia 
go z równowagi. Następnie, wykorzystując 
dźwignię łokciowo-barkową, przewraca 
napastnika na ziemię (zdj. nr 4 i 5).
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Materiał ten wraz ze zdjęciami w dużej rozdzielczości znajdziecie na stronie internetowej  
Stołecznego Magazynu Policyjnego w dziale PORADNIK (http://magazyn.policja.waw.pl).



– Radiowóz oznakowany BMW 320i to bardzo 
udana konstrukcja, patrząc przez pryzmat 
codziennej służby. Samochód doskonale się 
prowadzi, a jednostka napędowa nie jest 
ospała i bardzo szybko reaguje na polecenia 
kierowcy. Podczas jazdy miejskiej idealnie spisuje 
się elektromechaniczny hamulec postojowy  
z funkcją Auto Hold. Ponadto umiejscowienie 
modułu do obsługi sygnałów uprzywilejowania 
jest bardzo wygodne dla kierowcy i nie powoduje 
konieczności oderwania wzroku od toru jazdy 
– mówi jeden z policjantów Wydziału Ruchu 
Drogowego KSP.

Czy sprawdza się w służbie?
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POLICYJNE BMW

Komenda Stołeczna Policji dysponuje ogromną flotą pojazdów, są to zarówno 
radiowozy oznakowane, jak i nieoznakowane. Wydział Ruchu Drogowego posiada 
ponad sto różnych samochodów wykorzystywanych do codziennej służby. 

Za wyróżniające się auta bez wątpienia należy uznać oznakowane 
radiowozy BMW 320i. Co prawda nie są to najszybsze pojazdy, 
którymi dysponuje stołeczna drogówka, ale silniki oznakowanych 
"beemek" o pojemności 1998 cm3 charakteryzują się mocą 184 
KM, co i tak stanowi duży przeskok mocy w porównaniu z innymi 
wykorzystywanymi przez policjantów radiowozami. 

Samochody te posiadają napęd na tylną oś, natomiast za płynną 
zmianę biegów odpowiada 8-stopniowa automatyczna skrzynia 
biegów Steptronic. Optymalną dynamikę i bezpieczeństwo jazdy 
zapewniają układy dynamicznej kontroli stabilności (DSC) oraz 
kontroli trakcji (DTC), jak również inne nowoczesne systemy bez-
pieczeństwa zastosowane w tych konstrukcjach. Policjanci wyko-
rzystujący na codzień te pojazdy do służby bardzo chwalą sobie 
jakość ich użytkowania.

 MARIUSZ KURCZYK
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Silnik
Pojemność: 
Moc maksymalna: 
Max. Moment obr.: 
Prędkość maks.: 
0-100km/h: 
Średnie zużycia paliwa:
Rodzaj napędu: 

benzynowy
1998cm3
184 KM
300 Nm przy obrotach 1350
240km/h
7.1 s
6,4 l/100km
RWD

• poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
• asystent uwagi
• układ dynamicznej kontroli stabilnośći (DSC) i kontroli trakcji (DTC)
• ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi 
         z miejską funkcją hamowania
• ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu
• czujnik deszczu, czujniki parkowania przednie oraz tylne
• wspomaganie kierownicy Servotronic

BMW 320iPODSTAWOWE PARAMETRY

BEZPIECZEŃSTWO


