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W tak szczególnym dniu, 
jakim jest 8 marca, życzymy 
z całego serca, abyście nigdy 
nie zapominały o swojej 
wyjątkowości. Pamiętajcie, aby 
nawet w natłoku codziennych 
zadań i obowiązków znaleźć 
choć chwilę dla siebie i tylko 
dla siebie.

Życzymy, aby nigdy nie 
zabrakło wam uśmiechu, 
radości, zdrowia, wiary, 
szczęścia, miłości oraz 
przyjaźni. A co najważniejsze, 
abyście zawsze były pełne tej 
niezastąpionej, kobiecej siły 
i energii, która potrafi góry 
przenosić.
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– Dzięki zwierzętom w służbach niejedno ludzkie życie zosta-
ło uratowane, niejeden groźny przestępca został ujęty. Troska  
o ich los w służbie, a zwłaszcza poza służbą jest naszym  
etycznym obowiązkiem – powiedział minister Mariusz  
Kamiński podczas konferencji prasowej (18 lutego br.).  
Wiceminister Błażej Poboży przedstawił najważniejsze  
założenia proponowanych zmian. 

Minister Mariusz Kamiński podkreślił, że intencją zmiany prze-
pisów jest chęć ostatecznego rozwiązania wszelkich proble-
mów związanych z funkcjonowaniem zwierząt w służbach,  
na zasadach humanitarnych i uwzględniając ich wybitne  
zasługi dla obywateli. – Wierzę, że ta ustawa spotka się z dużą 
przychylnością opinii publicznej i mam nadzieję, że przyjmiemy 
ją w konsensusie w parlamencie. Ustawa na pewno bardzo 
ucieszy funkcjonariuszy, którzy od lat postulowali o całościowe 
uregulowanie statusu zwierząt – powiedział szef MSWiA.

Wiceminister Błażej Poboży przedstawił podczas konferencji 
najważniejsze założenia proponowanych zmian. – Pierwsza 
kwestia to właściwy i dokładny sposób opisania sytuacji zwie-
rząt wycofywanych ze służby. Tu pierwszeństwo będzie pozo-
stawało przy aktualnych opiekunach zwierząt. Najważniejsza 
zmiana, jaka idzie za tym punktem, to fakt, że także na emery-
turze wszystkie zwierzęta, zarówno psy, jak i konie, będą po-
zostawały na stanie jednostki organizacyjnej każdej z formacji 
– podkreślił wiceminister Błażej Poboży.

Drugą kwestią, regulowaną przez projektowane przepisy, 
jest ustawowe określenie obowiązków opiekunów zwierząt.  
– To tak oczywiste sprawy jak zapewnienie wyżywienia, do-
stęp do wody, zapewnienie swobodnej aktywności. To także 

szczegółowe kwestie i obowiązki, jak szkolenie dla opiekunów 
zwierząt czy wskazanie, które z osób są wykluczone z możliwo-
ści przejęcia opieki nad zwierzętami – powiedział wiceminister 
Błażej Poboży.

Jako pozostałe, choć zasadnicze założenia ustawy, wicemini-
ster wymienił: pokrywanie kosztów wyżywienia zwierząt (prze-
pisy określą, że opiekunom przysługiwać będzie albo wyżywie-
nie, albo ekwiwalent finansowy w formie ryczałtu na wyżywienie 
zwierzęcia) oraz kwestię zwrotu kosztów ponoszonych przez 
opiekunów z tytułu badań profilaktycznych i opieki weteryna-
ryjnej. Nowe przepisy odnoszą się również do zagadnienia  
kontroli sposobu i prawidłowości opieki nad zwierzętami.

W konferencji prasowej wziął udział wiceminister Bartosz 
Grodecki, gen. insp. Jarosław Szymczyk – Komendant  
Główny Policji, nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant 
Główny PSP, gen. dyw. SG Tomasz Praga – Komendant  
Główny Straży Granicznej oraz opiekunowie psów służbo-
wych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej  
wraz ze swymi podopiecznymi.

DOŻYWOTNIA OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI  
W SŁUŻBACH PODLEGŁYCH MSWIA
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– Wiem, że takich funkcjonariuszy jak Andrzej Struj w Policji 
dziś jest bardzo wielu. Jestem przekonany, że dla każdego wy-
różnionego funkcjonariusza odznaka im. Andrzeja Struja będzie 
powodem do szczególnej dumy – powiedział minister Mariusz 
Kamiński w środę (10 lutego br.) po podpisaniu zarządzenia. 
Minister Mariusz Kamiński podkreślił, że pamięć o Andrzeju 
Struju jest niezwykle ważna. – Był odważnym człowiekiem, 
odważnym funkcjonariuszem, policjantem z powołania. Podjął 
interwencję – ostatnią interwencję w swoim życiu – zakończyła 
się ona tragicznie – mówił.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk zwrócił uwagę, że podkomisarz 
Andrzej Struj oddał życie, by wypełnić rotę policyjnego ślubo-
wania.  - Jestem przekonany, że ta odznaka to kolejny element 
budowania etosu i tożsamości polskiej Policji oraz niezwy-
kła wartość dla wszystkich policjantów, którzy nie wahają się  
narażać własnego życia i zdrowia by ratować innych - podkre-
ślił Komendant Główny Policji.

W wydarzeniu wzięli udział: wiceminister Maciej Wąsik, 
podsekretarze stanu w MSWiA: Błażej Poboży i Bartosz  
Grodecki. Obecni byli również: gen. insp. Jarosław Szymczyk,  

Komendant Główny Policji oraz nadinsp. Paweł Dzierżak,  
Komendant Stołeczny Policji.

Odznaka im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja będzie przy-
znawana policjantom, którzy narażają swoje zdrowie i  życie 
dla ratowania drugiego człowieka. Funkcjonariusz otrzyma 
również nagrodę finansową i dyplom. Odznaka będzie wręcza-
na na wniosek Komendanta Głównego Policji albo z inicjaty-
wy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyróżnienie  
będzie przyznawane także pośmiertnie.

USTANOWIONO ODZNAKĘ IM. PODKOMISARZA 
ANDRZEJA STRUJA
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AKTUALNOŚCI

Komisariat Rzeczny Policji znajduje się na praskim brzegu Wisły. 
Motorówki cumują przy wejściu do niedawno wybudowanej  
śluzy Portu Praskiego. Ten niewielki kanał łączący rzekę z portem, 
przy typowej zimowej aurze, bardzo szybko zamarza. Niewielka 
głębokość oraz brak nurtu są sprzymierzeńcem powstawania  
pokrywy lodowej, jaka tworzy się na jeziorach czy stawach. 
I tak gdy na Wiśle pojawiają się pierwsze kółka śryżowe,  
kanał staje się przeszkodą do szybkich i sprawnych policyjnych 
interwencji. Każda służba rozpoczyna się więc od pokrusze-
nia pokrywy lodowej, aż do ujścia do rzeki. Policjanci rzeczni  
muszą stale likwidować zator na kanale, aby umożliwić przepły-
nięcie motorówki. Zalegająca tam kra też stanowi zagrożenie,  
dlatego jej nadmiar spychany jest przez policjantów w nurt rzeki.

W tym czasie, na rzece, zjawiska lodowe powstają zupełnie ina-
czej. W korycie rzeki, typowa pokrywa lodowa tworzy się jedynie 
w zakolach, gdzie nurt słabnie. Na powierzchni znacznie prze-
chłodzonej wody tworzą się tzw. krążki śryżowe  - dzięki obecności 
zawiesiny w wodzie, która staje się ich jądrami kondensacji. Masa 
śryżu tworzy charakterystyczne „talerze lodowe”, które spływa-
ją wraz z nurtem i łączą się często ze sobą. Podobnie do śryżu  

wygląda lepa. Jest to śnieg, który spada na powierzchnię zmar-
zniętej wody i tworzy coś na kształt zmoczonej waty. Lepa  
po zamarznięciu zamienia się w biały lód i wtedy jest on już  
widoczny - łatwo go też pomylić ze śryżem. Na rzece powstaje 
również lód denny. Gąbczasta masa zmrożonej wody two-
rzy się na występach dennych i roślinności wodnej. Z czasem,  
po objęciu dużej objętości wypływa na powierzchnię gdzie łączy się  
ze śryżem i lepą. Te trzy formy tworzą razem lód prądowy, czyli 
krążki otoczone białym wianuszkiem.

Przy długotrwale utrzymujących się znacznych minusowych 
temperaturach, koryto rzeki może całkowicie objąć pokrywa  
lodowa. Lód brzegowy będzie rozwijał się w kierunku środka rzeki,  
aż do całkowitego jej zamknięcia. Pod lodem ruch wody nadal 
zostaje zachowany. Na przewężeniach koryta lub na mieliznach 
może dochodzić do zatorów z nagromadzonego lodu prądowego 
(zator śryżowy) lub kry, czyli kawałków pokrywy lodowej (zator  
lodowy). Poruszanie się po lodzie bez dużej specjalistycznej wiedzy,  
odpowiedniego sprzętu i zdrowego rozsądku, najczęściej kończy 
się tragicznie. Policjanci rzeczni nie raz spotkali się z brawurowy-
mi zmaganiami śmiałków, pragnących wrażeń mrożących krew  

ZIMA 
U WODNIAKÓW

Jak wygląda praca Policji wodnej, gdy temperatury powietrza spadają 
poniżej zera, a woda powoli zmienia swój stan skupienia? Jak radzi 
sobie policyjny sprzęt, gdy trzeba ratować osoby dryfujące na tafli 
lodu, gdy w nurcie płynie śryż, a brzegi oblepia gruba warstwa 
zamarzniętej wody? Pokrótce przedstawimy charakterystykę działań 
specjalistycznego komisariatu Policji na Wiśle – królowej polskich rzek. 
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AKTUALNOŚCI

 KINGA CZERWIŃSKA

w żyłach. Temperatura wody pod lodem rzeczywiście krew może 
szybko zmrozić, a nawet zbyt szybko. W wodzie utrata ciepła 
przebiega 20 razy szybciej niż na powietrzu. Nadejście służb  
ratunkowych na czas, to jak gra w rosyjską ruletkę. Pomimo  
stałego nadzoru, policjanci, strażacy i ratownicy, apelują co roku  
o rozsądek. Niestety już od pierwszych dni pojawienia się  
pokrywy lodowej na akwenach, media podają o kolejnych tragicz-
nych w skutkach starciach człowieka z przyrodą.
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AKTUALNOŚCI

Stołeczni policjanci cyklicznie odbywają szkolenia strzeleckie. 
Jednym z obowiązujących szkoleń jest doskonalenie umiejętności 
strzeleckich. 

Wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń związanych z wiru-
sem COVID-19, w lutym br. ruszyły szkolenia policjantów odby-
wające się na strzelnicy. Zarówno policjanci, którzy na co dzień 
pełnią służbę na ulicach garnizonu stołecznego, jak również 
ci, którzy wykonują szereg dokumentacji procesowej, szlifują  
swoje umiejętności strzeleckie. Podczas strzelań programowych, 
instruktorzy Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP sprawdza-
ją celność i dynamikę strzelania szkolących się funkcjonariuszy. 
Udział w ćwiczeniach strzeleckich jest bardzo ważny, z uwagi na to,  
że policjanci chociaż po części mogą odwzorowywać rzeczywi-
stość, która może ich zaskoczyć.

Niezależnie od rodzaju wykonywanej służby, każdy z policjan-
tów ma obowiązek przystąpić do strzelania  nie rzadziej niż raz  
w półroczu. Obowiązkowe strzelania dzielą się na:

• strzelanie statyczne nr 2,
• strzelanie szybkie nr 12 i 13,
• strzelanie dynamiczne nr 21,
• strzelanie sytuacyjne nr 27.

Następnie z policjantami wszystkich rodzajów służb przepro-
wadza się w każdym półroczu sprawdzian strzelecki, po odby-
ciu strzelania programowego, na którym prowadzący zajęcia  
weryfikują zdobyte umiejętności na poprzednich szkoleniach.  
Egzamin odbywa się w oparciu o strzelanie szybkie nr 13 (opisane 
w tabeli).

Z policjantami, posiadającymi uprawnienia do użytkowania broni 
gładkolufowej, karabinka automatycznego oraz pistoletu maszy-
nowego, przeprowadza się także nie mniej niż raz w roku strzela-
nia programowe. Do jakich należą:

• strzelanie z broni gładkolufowej nr 1,
• strzelanie z pistoletu maszynowego nr 2,
• strzelanie z karabinka automatycznego nr 2.

Po przeprowadzeniu powyższych strzelań, funkcjonariusze  
posiadający uprawnienia do użytkowania broni gładkolufowej,  
pistoletu maszynowego, karabinka automatycznego, muszą  
odbyć sprawdzian strzelecki w oparciu o w/w strzelania.

Pamiętajmy, że przebywając na strzelnicy, w trakcie zajęć powin-
niśmy ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzą-
cego strzelanie.

Do naszych obowiązków należy:
• kieruj broń wyłącznie w stronę kulochwytu,
• rozpoczynaj strzelanie na komendę określoną przez prowa-

dzącego strzelanie,
• po zakończeniu strzelania okaż broń do przejrzenia i oddaj 

strzał kontrolny w kierunku kulochwytu,
• w przypadku zacięcia broni, staraj się sam je usunąć zacho-

wując zasady bezpieczeństwa,
• po komendzie: „przerwij ogień”– natychmiast przerwij  

strzelanie, zdejmij palec z języka spustowego, ułóż go wzdłuż 
zamka, zabezpiecz broń, przyjmij postawę bezpieczną.

Kategorycznie zabrania się:
• spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzają-

cych, psychotropowych, środków działających podobnie  
do alkoholu,

• kierowania broni w stronę ludzi,
• oddawania strzałów po komendzie „ przerwij ogień”,
• strzelania do zwierząt,
• strzelania do obiektów i urządzeń nie będących w obrębie 

pola tarczowego.

Dzięki umiejętnościom strzeleckim, mundurowi mogą po części 
odwzorować rzeczywiste sytuacje, które mogą na nich czekać 
podczas służby. Każdy z nas zresztą wie, jaka odpowiedzialność 
wiąże się z użyciem broni palnej. 

Dlatego powinniśmy przestrzegać obowiązujących zasad bezpie-
czeństwa na strzelnicy i czerpać wiedzę od instruktorów, którzy 
dzielą się z nami swoim cennym doświadczeniem. 

STRZELANIEM
POLICJA!  RUSZAMY  ZE

 MONIKA NAWRAT
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Nr i rodzaj 
strzelania

Strzelanie z broni 
gładkolufowej nr 1

Cel

Odległość

Ilość naboi

Czas

Postawa 
strzelecka

Sposób 
przeprowadzenia 
strzelania

tarcza TS − 9 tarcza TS – 3atarcza TS – 3

15 metrów

3 sztuki „TYP 
20/30/50”

stojąca

minimum 2 trafienia 
w pole punktowe (do 
wysokości górnej 8)

25 metrów

10 sztuk

60 sekund

50 metrów

8 sztuk

30 sekund

stojąca  
i klęcząca

30 sekund

5 strzałów z postawy 
stojącej

Strzelanie z pistoletu 
maszynowego nr 2

Strzelanie z karabinka 
automatycznego nr 2

minimum 6 trafień  
w pole punktowe 
tarczy

minimum 5 trafień 
w pole punktowe 
tarczy 

Nr i rodzaj 
strzelania

Strzelanie 
statyczne nr 2

Strzelanie 
szybkie nr 12 

Strzelanie 
szybkie nr 13 

Strzelanie 
dynamiczne nr 21 

Strzelanie 
sytuacyjne nr 27

Cel

Odległość

Ilość naboi

Czas

Postawa 
strzelecka

Ocena

tarcza TS − 4 tarcza TS – 22 
i TS – 24

tarcza TS – 20 tarcza TS – 5tarcza TS – 2

10 metrów

6 sztuk

stojąca

dowolny

6 - od 55 
5 - od 50 
4 - od 45 
3 - od 40 
2 - od 30 
1 - poniżej 
30 pkt

10 metrów

8 sztuk

20 sekund

stojąca  
i klęcząca

minimum 
5 trafień 
w pole 
punktowe 
tarczy

10 metrów

8 sztuk

20 sekund

stojąca  
i klęcząca

minimum po 
3 trafienia 
w polu 
punktowym 
właściwej 
tarczy

od 5 do 15 metrów

8 sztuk (z wymianą 
magazynka)

35 sekund

w marszu (do tyłu)

minimum 
5 trafień 
w pole 
punktowe 
tarczy

10 metrów

8 sztuk (z wymianą 
magazynka)

ograniczony 
ruchem celu 
2 m/sek.

stojąca  
i klęcząca

minimum 
5 trafień 
w pole 
punktowe 
tarczy

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZAKRES 
I CHARAKTERYSTYKĘ POSZCZEGÓLNYCH STRZELAŃ
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AKTUALNOŚCI

KOLEKCJONER
 DANIEL NIEZDROPA

Związku policjanta ze służbą nie 
kończy emerytura. W prawdziwych 
ideowcach zawsze pozostanie 
sentyment do formacji, do munduru, 
szacunek dla trudnej i odpowiedzialnej 
służby wykonywanej przez kolegów 
i koleżanki z „firmy”. Chociaż każdy 
z nas podejmie kiedyś decyzję o tzw. 
„emce”, to mając w sercu prawdziwe 
wartości, będzie zawsze mentalnie ze 
służbą spokrewniony. Są tacy, którzy 
oprócz tej szczególnej relacji z formacją, 
mają zainteresowania, które kontynuują 
nawet na emeryturze. Tworzą kolekcje 
przedmiotów, związanych z Policją, 
zbierają modele samochodów, mundury, 
czapki, czy też gromadzą naszywki, 
identyfikujące nie tylko rodzaj służby, 
ale wyróżniające wydziały, formacje  
i konkretne jednostki. Ta ostatnia grupa 
policyjnych wyróżników jest bardzo 
liczna. W naszym kraju są bowiem setki 
komend, komisariatów i posterunków, 
co powoduje, że samych naszywek 
herbowych jest wyjątkowo dużo.

TO CIEKAWA PASJA
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AKTUALNOŚCI

KOLEKCJONER

Kolekcjonowanie naszywek wymaga ciągłego zainteresowania  
i sprawdzania, nawiązywania kontaktów z innymi zbierającymi.  
O tym, ile jest frajdy w takim ciągłym poszukiwaniu nowych 
oznaczeń, może opowiedzieć nam Paweł Salamon, emerytowany 
funkcjonariusz z naszego garnizonu, który swoje zbiory tworzył  
i cały czas powiększa, już od wielu lat. W strukturach polskiej  
Policji jest 16 komend wojewódzkich oraz Komenda Stołeczna 
Policji, 7 komend rejonowych w Warszawie, 12 komisariatów spe-
cjalistycznych, 65 komend miejskich, 271 komend powiatowych, 
558 komisariatów. Nie mówiąc już o oddziałach prewencji czy 
też SPAP-ach. Każda praktycznie jednostka posiada spersonalizo-
wany herb bądź logotyp, który na rękawach kurtek służbowych, 

gabardynowych i umundurowania ćwiczebnego noszą funkcjo-
nariusze. Naszywki nie wyróżniają tylko komend, określają też 
specjalistyczne stanowiska czy grupy powołane do zwalczania 
konkretnego rodzaju przestępczości. Chcąc stworzyć niepowta-
rzalną kolekcję policyjnych emblematów, trzeba poświęcić wiele 
czasu, niejednokrotnie liczonego w latach. Wymaga to ciągłego 
śledzenia stron internetowych, sklepów mundurowych bądź  
producentów, a do tego nawiązywania kontaktów z kolekcjone-
rami czy też policjantami i w ten sposób zdobywania naszywek, 
często takich, które w ofercie są już dawno niedostępne z uwagi 
na ich mały nakład.

POLICYJNYCH  NASZYWEK



Byłeś bardzo aktywnym funkcjonariuszem, odkąd pamiętam 
to zawsze bardzo żywiołowym i pełnym pasji. Skąd się wzię-
ło zamiłowanie do naszywek? Jaka była pierwsza? Ile już ich  
zgromadziłeś?
Zaczęło się to dość dawno, można powiedzieć, że w szkole 
podstawowej. Pierwszą moim emblematem była tarcza szkol-
na z podstawówki, którą mam do dzisiaj. Drugą natomiast herb   
z technikum, jego również zachowałem. Darzę je wielkim sen-
tymentem, może nie pasują do mojej obecnej kolekcji, ale są 
pierwszymi, które miałem. Bo to od nich wszystko się zaczęło.  
Moje pokolenie charakteryzowało się tym, że każdy w młodości coś 
zbierał. Mnie zainspirowały naszywki. Tak naprawdę, to pierwszy-
mi mundurowymi emblematami w moich zbiorach były naszywki 
wojskowe. Wszystko to zaczęło się w latach 80-tych. Pamiętam,  
że wtedy naszywki policyjne tak często nie występowały.  
Miałem w sobie jednak takie zacięcie, że w kilka lat zebrałem 
wszystkie naszywki i emblematy Wojska Polskiego. Zresztą zbie-
ram je do dzisiaj, jednak w zdecydowanej większości moja kolek-
cję tworzą naszywki policyjne. Mam w sumie kilkanaście dużych  
antyram, a w nich ułożone tematycznie naszywki i emblematy.  
Mój zbiór liczy około 2 tysięcy sztuk i w dalszym ciągu powiększa się.  
Są tam egzemplarze aktualnych jednostek, a także historyczne, tzn. 
identyfikujące te, których już nie ma. Mam między innymi naszywki  
Orkiestry Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych oraz Szkoły 
Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej w Piasecznie. Te najstar-
sze pochodzą z lat 80-tych i 90-tych. Nie spotkałem się jednak 
do tej pory z żadną publikacją czy katalogiem, którymi można się 
kierować, porównać, kiedy i jak wychodziły. Posiadam również 
kilka naszywek milicyjnych, gdzie wyhaftowana jest nazwa języ-
ka, którym funkcjonariusz posługiwał się w służbie. Noszona była  
w miejscu, w którym dzisiaj nosi się imiennik. Moje zbiory są  
bardzo rozwinięte tematycznie.

Może powiesz, jakie specjalne naszywki zgromadziłeś?
Ponieważ służyłem w garnizonie stołecznym, to starałem się 
zebrać wszystkie naszywki z tego terenu. Mam większość  
z nich. Posiadam unikalną kolekcję naszywek policyjnych pod-
oddziałów antyterrorystycznych, a dzisiaj kontrterrorystycznych, 
w tym również dawnego stołecznego wydziału realizacyjnego 

Policji. Z racji tego, że dwukrotnie byłem na zmianie rotacyj-
nej policyjnej misji w Kosowie, to moim celem stało się zebra-
nie wszystkich naszywek misyjnych. Zgromadziłem emblematy 
z każdej rotacji, które miały oczywiście opracowaną naszywkę. 
Zebrałem również te, które powstały w Kosowie na miejscu.  
Nie ma takiej służby w Policji, której naszywki bym nie posiadał.

Czy należysz do jakiegoś klubu kolekcjonerów, czy masz  
wielu znajomych zbierających naszywki? Czy słyszałeś o Polskim  
Klubie Kolekcjonerów Policyjnych?
Nie należę do żadnego klubu. Znam jednak ludzi, którzy zajmują 
się zbieraniem i kolekcjonowaniem. Słyszałem, że taki policyjny 
klub kolekcjonerów istnieje. Czy wstąpię do niego? Rozważę to 
na pewno.

Jak wyszukujesz nowych egzemplarzy, czy poprzez kolegów,  
czy też śledzisz jakieś konkretne strony, może sklepy?
Cały czas pojawiają się nowe egzemplarze. Mundur współczesne-
go policjanta, jest przystosowany do umieszczania na nim naszy-
wek herbowych. Dlatego też emblematy wciąż powstają. Szukam 
w sklepach, na giełdach kolekcjonerskich, militariów. Wymieniam 
się zdjęciami z osobami zbierającymi i w ten sposób nabywam 
nowe naszywki. 

Czy zbierasz pojedyncze naszywki, czy też zdobywasz ich kilka, 
aby się nimi wymienić z innymi zbieraczami?
Nie gromadzę nadwyżek naszywek. Inwestuję w pojedyncze  
egzemplarze. Zdarzają się czasami powtórzenia. Jeżeli chodzi  
o wymiany, to jadąc na misję, zawsze miałem przygotowane  
naszywki, którymi mogłem wymienić się z kolegami z innych 
państw, żołnierzami, policjantami. Dzięki mojej pasji nawiązałem 
nowe przyjaźnie, a przy okazji powiększyłem swoje zbiory.

Może opowiesz jakąś ciekawą historię związaną z naszywką?
Mam taką naszywkę, która należała do mojego kolegi z osiedla, 
służącego w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Kiedy był  
na przepustce, to odpruł ją ze swojego rękawa i wręczył mi.  
Wiedział, że kolekcjonuję naszywki i zawsze cieszę się z każdego  
nowego egzemplarza. Z tego co wiem, to nie miał na szczęście z tego  

DLACZEGO NASZYWKI? 

Ktoś by pomyślał, co może być ciekawego w kolekcjonowaniu  
emblematów? Tu nie chodzi o samo zbieranie, a o prawdziwą  
pasję, której można się oddać, przez co stanie się ona odskocznią  
od codziennej służby, a poza tym może mieć swój ciąg dalszy  
nawet po "zdjęciu" munduru. Tak jest właśnie w przypadku znane-
go mi osobiście policyjnego emeryta, z którym miałem przyjem-
ność służyć w jednej jednostce, a który od początku zaimponował 
mi nie tylko swoją postawą i charyzmą, ale przede wszystkim tym, 
że ma różne pasje. Takich właśnie policjantów i kolegów ceni się  
najbardziej, bo to właśnie oni są żywą wizytówką naszej formacji.  
Pomimo trudu codziennej odpowiedzialności, potrafią być  
konsekwentni w tym co robią, są dobrymi kolegami i nigdy nie 
odmówią pomocy.

WSPOMNIENIE Z POŚCIGU

Kolekcję policyjnych naszywek Pawła Salamona prezentowa-
liśmy podczas II Dni Policji Stołecznej, które miały miejsce  

na Polach Mokotowskich w Warszawie, we wrześniu 2006 roku.  
Pamiętam, że już wtedy jego kolekcja była liczna. Przypadł mi 
zaszczyt prezentowania tablic z naszywkami. Ciążyła też na mnie  
odpowiedzialność, aby szklane antyramy dowieść w całości 
oraz bezpiecznie. Nawet kilkukilometrowy pościg policyjnym  
radiowozem za osobową skodą, która na czerwonym świetle  
przecięła skrzyżowanie w Wesołej, nie zaszkodził kolekcji, bo jadą-
ca ze mną policjantka Małgorzata dzielnie trzymała wszystkie plan-
sze, aby te nie zsunęły się z tylnych siedzeń podczas przyspieszania  
i hamowania. 

Wróćmy jednak do sedna artykułu, mówiącego o pasji połączo-
nej ze służbą, która ma swoją emerytalną kontynuację. Dodam 
tylko, że w zwiększaniu naszywkowych zbiorów, swój aktyw-
ny udział ma brat Pawła – Marek, który służy w dalszym ciągu  
w Policji.  To również dzięki niemu, do kolekcji doszło wiele niepo-
wtarzalnych egzemplarzy. 
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POROZMAWIAJMY  O  NASZYWKACH



tytułu żadnych nieprzyjemności. Uzupełnił jej brak od razu  
po powrocie do jednostki.

Czy może masz jakieś inne pasje, co robisz na emeryturze,  
czy może coś tożsamego ze służbą w Policji?
Przede wszystkim strzelectwo, jeżdżę często na strzelnicę, staram 
się „nie stygnąć”. Naszywki to cały czas więź ze służbą. Poza tym 
staram się być aktywny w życiu codziennym.

Czy spodziewasz się po tym artykule, że nawiążą z Tobą kontakt 
kolekcjonerzy, że ktoś zainteresuje się Twoimi zbiorami, może 
Komenda Stołeczna Policji?
Jestem na to przygotowany i chętnie nawiążę współpracę. Miło 
mi będzie powiększyć swoją kolekcję. Nie wykluczam, że moje 
zbiory kiedyś będą upublicznione. Byłoby mi bardzo miło zoba-
czyć wystawę moich naszywek, a może tak w Białej Sali Pałacu 
Mostowskich. Ze swojej strony daję na ten pomysł „zielone świa-
tło”. 

Paweł to pasjonat w wielu dziedzinach, zbiera naszywki,   
przez co stał się właścicielem imponującej kolekcji. Gdzieś  
w środku pozostało jednak to „coś”, zawodowy sentyment  
do służby, której poświęcił prawie 25 lat swojego życia. Pozostały 
pasje, z których nie zrezygnował będąc emerytem. 

Dzięki takim właśnie ludziom, jak Paweł, którzy pokazują,  
że po służbie warto oddawać się wielu zainteresowaniom,  
nasza formacja jest ciekawa. Pawłowi życzymy, aby jego „aktyw-
na” emerytura nie zwalniała tempa, a środowisku policyjnemu, 
żeby mnie brakowało w nim ludzi pełnych pasji, oddania, uczci-
wych oraz sprawiedliwych. A do tego wiernych słowom policyjnej 
roty i dających dobre przykłady w służbie i poza nią.

Życzymy Pawłowi, aby kolejne antyramy zapełniały  
się nowymi naszywkami, dlatego dla powiększenia zbiorów 
przekazaliśmy mu naszywkę Wydziału Komunikacji Społecznej  
Komendy Stołecznej Policji.
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Przechytrzyć policjanta, schować się 
tak, że mnie nie znajdzie, mieć taką 
kryjówkę, że znalezienie jej będzie 
bardzo trudne. A może znaleźć takie 
miejsce, w którym ścigający mnie 
policjant nie będzie szukał. Takim 
złudnym myśleniem kierują się ci, 
którzy  mają do czynienia  
z naszymi funkcjonariuszami. Policjant 
oczywiście „nie gapa”, a mający 
już trochę doświadczenia wie, gdzie 
szukać wskazówek. Bacznie obserwuje 
otoczenie, meble, sprawdza nawet 
czy pościel jest jeszcze ciepła. Często 
poszukiwany znajduje się bardzo blisko. 
Wystarczy otworzyć wieko skrzyni, 
odchylić ubrania w szafie, przesunąć 
stertę desek, a nawet podnieść świńskie 
koryto. Zdarza się, że nie wyglądający 
na ptaka człowiek, pozbawiony 
upierzenia i innych cech gatunku, siedzi 
skulony w kurniku, otoczony gromadką 
kokoszek, czy też w gołębniku, nic nie 
rozumiejąc z mowy szczebioczących 
ptaków. Czasami brakuje powietrza 
i aby go zaczerpnąć, trzeba wyjść 
z zimnej chłodziarki. Można też 
wejść do przedsionka świątyni, udając 
pobożnego parafianina. 
Czy można wymyśleć coś jeszcze?

UKRYĆ?
 DANIEL NIEZDROPA
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Przestępcy, którzy dopuszczają się negatywnych, prawnie  
zabronionych zachowań, czy też poszukiwani i ścigani, świadomi 
nieuchronnego zatrzymania czy też zrealizowania nakazu dopro-
wadzenia do zakładu karnego, mają różne pomysły na uniknięcie 
spotkania z policjantami. Dlatego właśnie kryjówkom i schow-
kom, w których chcą „przeczekać” i nie dać się złapać, poświę-
cimy ten artykuł, tworząc swoisty kalejdoskop, a może nawet 
ranking miejsc, które służyły za chwilową skrytkę, a nawet dłuż-
szą kryjówkę. Tylko w naszym garnizonie, policjanci „wyciągali” 
niepokornych z różnych miejsc. Pomysłowością nie grzeszyli też 
przestępcy w całym kraju. Poznajcie te miejsca, niektóre są bar-
dzo ciekawe.

SZAFA

To mebel, który można znaleźć w każdy mieszkaniu, wolnostoją-
ca, przesuwna, pozwala na błyskawiczne ulokowanie i schowa-
nie się w niej. To miejsce, do którego policjanci zaglądają zawsze, 
wchodząc do mieszkania, przeszukując lokal. Pewien mieszkaniec 
Warszawy, ostrzeżony przez ojca, że do drzwi pukają policjanci, 
wziął ze sobą stołek, na którym usiadł w szafie. Nakrył się kocem 
i czekał, aż policjanci zakończą sprawdzanie mieszkania. Miał  
pecha, bo ci błyskawicznie odkryli jego nieumiejętny kamuflaż. 
Ten poszukiwany zmieścił się w szafie, pechowy okazał się za to 
inny mężczyzna, który z racji wzrostu nie miał takiego komfortu,  
bo spod ubrań wystawały jego buty. Policjantka, która odsunęła 
wieszaki, zobaczyła, że za nimi jest ten, którego szukano.

WERSALKA – TAPCZAN

Można go różnie nazywać, chodzi o zwykłe łóżko ze skrzynią. 
Takie, które ma służyć też do przechowania pościeli. To drugi 
w kolejności chętnie wykorzystywany schowek. Trzeba jednak 
wiedzieć, że skrzynia bywa ciasna i można się w niej zaklesz-
czyć. Może opowiedzmy kilka historii. Policjanci weszli do domu 
mężczyzny, co do którego mieli wręcz pewność, że ukrywa się  
w środku. W jednym z pomieszczeń miało miejsce spotkanie 
przy alkoholu. Na stole stało pięć kieliszków, a to co wzbudziło 
podejrzenie policjantów, to cztery osoby siedzące na tapczanie. 
Po otwarciu mebla, okazało się, że właśnie tam ukrył się piąty 
biesiadnik i poszukiwany zresztą. Gdyby nie czujność i dedukcja 
policjantów, to ścigany mógłby dalej wodzić za nos wymiar spra-
wiedliwości. Innym razem natomiast, też poszukiwany mężczyzna 
obrał sobie łóżko za kryjówkę. Jednak tak się zakleszczył, że miał 
problemy z opuszczeniem mebla. Kolejny poszukiwany, do skrzyni 
łóżka się już nie zmieścił, a ułożył za nim. Kryjówkę zdradziły wy-
stające zza tapczanu jego stopy.

STOLIK, TO CZY NIE?

W ręce dzielnicowych wpadł mężczyzna, który myślał że przechy-
trzy policjantów. Bawił się z kolegami w barakowozie na przed-
mieściach miasta, kiedy zapukali do niego mundurowi. Niewie-
le myśląc zrobił skłon przy stoliku, a jego towarzysze nakryli go  
obrusem. Policjanci wnikliwie przyjrzeli się podejrzanemu kształ-
towi, widząc dodatkową parę nóg wystających spod obrusa.  
Nie pomogło udawanie stolika.

ŁAZIENKA

Czy tam można się schować? Otóż tak. Czy można skutecz-
nie? Nie do końca. Ścigany kilkoma listami gończymi, słysząc,  
że do jego mieszkania wchodzą policjanci, uciekł do łazienki  
i kucnął za pralką. Wystarczyło, że jeden z policjantów zajrzał  

za urządzenie i zobaczył tam skulonego mężczyznę. Szybka kry-
jówka została równie błyskawicznie odkryta. Innym razem poli-
cjanci też zajrzeli za poszukiwanym do łazienki. Zaintrygował ich 
dywanik łazienkowy, pod którym znajdował się ukryty w podło-
dze właz. Po jego otwarciu, okazało się, że prowadzi do komory, 
która znajdowała się pod płytkami. W środku potulnie siedział 
poszukiwany przez nich mężczyzna.

PIWNICA

Jeden dzielnicowy wpadł na trop „nakazowca”, który miał ukry-
wać się w piwnicy na blokowisku. Funkcjonariusz namierzył 
okienko, przez które ścigany wchodził do środka. Zaglądając 
tam można było zobaczyć jedynie wysoką aż po sam sufit ster-
tę używanej odzieży. To był jednak bardzo sprytny kamuflaż,  
bo pod ubraniami  znajdowało się przejście do niższego poziomu, 
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w którym ukrywał się mężczyzna. Wystarczyło chwilę pomyśleć. 
Doświadczenie policyjne robi swoje.

POLE KUKURYDZY

Na widok policjantów, poszukiwany mężczyzna rzucił do ucieczki 
w kierunku pobliskich pól. Policjanci ruszyli za nim, dobiegając 
do poletka z kukurydzą. Nagły mocniejszy powiew wiatru przygiął 
w pewnym momencie rząd roślin, za którymi ukazał się policjan-
tom ścigany. Nie pomogła próba wtopienia się w otoczenie. Może 
gdyby to był kameleon…albo kukurydza.

STERTA UBRAŃ I …. DAMSKI SWETEREK

Policjanci realizując list gończy wydany przez sąd, pojecha-
li sprawdzić dom ściganego. Po kontroli pomieszczeń miesz-

kalnych, postanowili skontrolować strych. W głębi poddasza  
zauważyli stertę damskiej odzieży. W pewnej chwili pod damskim 
sweterkiem coś  się poruszyło. Nie były to jednak żadne gryzonie, 
a ścigany, który uciekł tam w przekonaniu, że policjanci nie spraw-
dzą tego poziomu. 

MORSOWANIE W OCZKU WODNYM

Zanurzenie się w przydomowym oczku wodnym i do tego zimo-
wa porą, nie miało nic wspólnego z prawdziwym morsowaniem. 
Strach przed zatrzymaniem tak podziałał na wzrost poziomu  
adrenaliny, że ścigany nie przestraszył się lodowatej wody  
i zanurzył się w niej, czekając, aż posesję opuszczą policjanci.  
Ci jednakże wypatrzyli go w trzcinach i zakończyli tym samym 
przygodę z przymusowym „morsowaniem”.
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Popularna kryjówka wśród nietrzeźwych kierowców. Jeden z nich 
nie zapanował nad kierownicą auta i wypadł z drogi. Był pijany  
i w myślach miał tylko jedno – UCIEKAĆ. Policjanci, którzy 
przyjechali na miejsce, nie zastali nikogo. Zwrócili za to uwagę 
na dziwne szeleszczące odgłosy dochodzące ze sterty słomy.  
To tam właśnie znaleźli kierowcę – uciekiniera.

PUDŁO PO TELEWIZORZE

Nagła wizyta policjantów w domu poszukiwanego, zmusiła go do 
obmyślenia szybkiej ucieczki. Nie zastanawiając się długo, wszedł 
do kartonu po telewizorze stojącego na piecu kaflowym. Czekał 
i nasłuchiwał. Policjanci zajrzeli do środka i wszystko było jasne.

DZIURA W ŚCIANIE, A W NIEJ…

Bardzo popularny schowek z czasów wojny. Po odsunięciu me-
bla i kotary, w ścianie wybita była dziura, która prowadziło  
do kolejnego pomieszczenia bez okien i drzwi. Ukrywano w nim 
uciekinierów, materiały konspiracyjne i urządzenia nadawcze,  
a także żołnierzy podziemia. Popularny sposób stosowany jak  
widać do dziś, bo jeden z poszukiwanych miał właśnie taką skryt-
kę. To też nie uszło uwadze policjantów. 

BUDA DLA PSA

Jakież trzeba wzbudzić zaufanie psa na łańcuchu, aby ten wpuścił 
do swojej budy kogokolwiek. To jest możliwe. Policjanci, którzy 
pojechali na zgłoszenie dotyczące kradzieży warzyw z ogródka, 
właśnie w psiej budzie znaleźli jedną z podejrzanych.

WALIZKA

Musi być duża i pakowna. Nawet tam próbują ukrywać się ściga-
ni. Takiej formy ucieczki spróbowała pewna oszustka. Policjanci 
jednak „nie gapy”. Rozsunęli walizkę i znaleźli kobietę.

GOŁĘBNIK I KURNIK

Podejrzane wydało się policjantom wejście na dach gołębni-
ka. Patrząc na właz pomyśleli, że swobodnie mógłby tamtędy 
przechodzić dorosły człowiek. I faktycznie, mieli nosa, bo ści-
gany przestępca dzielił „gniazdko” wspólnie ze swoimi ptakami.  
Towarzystwo kur natomiast zaakceptował inny poszukiwany,  
który podobnie jak „kolega po fachu”, też szukał schronienia, lecz 
w kurniku. 

TOALETA

Policjanci ruszyli w pościg za pewnym kierowcą, który po tym jak 
doprowadził do kolizji, uciekł z miejsca zdarzenia i schronienia 
szukał w przydrożnej toalecie. Został szybko namierzony i zatrzy-
many.

NIE MA TO JAK U BABCI

Babcia nie nakrzyczy, nie skarci, a i pomoże kiedy trzeba. Dlatego 
tak wielu przypomina sobie o swoich babciach, szukając u nich 
schronienia. Jednego takiego rzezimieszka znaleziono pod babci-
ną kołdrą, a staruszka uparcie twierdziła i broniła, że wnuczek taki 
dobry i że jego u niej nie ma.

CHŁODNO I KRÓTKO

Męża nie ma w domu - powiedziała policjantom żona ściganego 
mężczyzny. Policjanci nie dali jednak wiary jej opowieści i zaczę-
li sprawdzać mieszkanie. W pewnej chwili uchyliły się drzwiczki 
chłodziarki, a oczom policjantów ukazał się poszukiwany przez 
nich mężczyzna. Zrobiło mu się zimno i wyszedł.

SZUKAŁ DUCHOWEJ OPIEKI

Chcąc uniknąć kontroli i legitymowania, podejrzany mężczyzna 
uciekł do kościoła. Miał jednak pecha, bo tego dnia świątynia 
była częściowo zamknięta i skorzystać można było jedynie z ław 
modlitewnych znajdujących się w przedsionkach. Złożył więc ręce 
do modlitwy i czekał, aż ścigający go policjant „odpuści”. Funkcjo-
nariusz postanowił jednak sprawdzić kościół. Otworzyły się drzwi 
i stało się jasne, że kryjówka nie pomogła.

AKTUALNOŚCI
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ŚWIŃSKIE KORYTO

To już historia z dawnych czasów powojennych. Dotyczyła 
pewnego koniokrada, grasującego w obecnym województwie  
mazowieckim. Funkcjonariusze kilka razy odwiedzali domostwo  
poszukiwanego, w którego ukrywaniu prawdopodobnie pomaga-
ła mu rodzina. Ścigany miał kryjówkę w gospodarstwie, do któ-
rej uciekał, kiedy tylko pojawiali się tam mundurowi. Okazało się  
w końcu, że było to świńskie koryto, odwrócone do góry dnem, 
do którego wślizgiwał się koniokrad. 

Wszystkie opisane sytuacje wydarzyły się nie tylko w naszym gar-
nizonie i województwie, miały również miejsce na terenie całego 
kraju. Byli to ścigani i poszukiwani przez prawo, którym najbar-
dziej wymyślne kryjówki nie pomogły. 

Jak widać ten policyjny zmysł tzw. „nos” nie zawodzi, a zdobywa-
ne latami doświadczenie pomaga. Trzeba być spostrzegawczym, 
czasami też wczuć się w rolę poszukiwanego, zastanowić i pomy-
śleć, co zrobiłby w konkretnej sytuacji. To pomaga dobrze wyko-
nać policyjne zadanie.

I ZWYKLE TAK KOŃCZY SIĘ KAŻDA UCIECZKA

AKTUALNOŚCI
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WYPOSAŻENIE

Kto z nas nie spotkał się z określeniem „tajniaka” - jako osoby służącej 
po cywilu z odstającą za paskiem bronią? Odwieczną zmorą prześladującą 
„mundurowych bez munduru” jest kompromis pomiędzy szeroką gamą 
zadań stawianych funkcjonariuszom operacyjnym a bardzo ograniczoną 
możliwością przenoszenia sprzętu.

PAS FBI

 KONRAD KUBAT
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WYPOSAŻENIE

Istotą działania wielu wydziałów Policji są wyżej wymienieni  
policjanci operacyjni. Do priorytetów w wykonywaniu ich  
codziennych zadań należą: niejawność działań i nierzucanie się  
w oczy osobom postronnym, figurantom.

Można godzinami pisać o rzeczach wyróżniających operacyjnych 
z tłumu, jednak często dowiadujemy się, że „tajniaka” poznamy 
po wystającej zza paska broni lub rękawicy. W tym artykule nie 
będę poruszać kwestii doboru sprzętu, ponieważ nie ma jednego, 
uniwersalnego zastawu.

Broń, magazynek, kajdanki i latarka – to niewątpliwie wymagany, 
niezbędny podstawowy zestaw wyposażenia w służbie „na ulicy”. 
Naszej inwencji oraz zawodowemu doświadczeniu pozostawiono 
dobór metod przenoszenia powyższego sprzętu. Często obserwu-
jemy naszych kolegów czy koleżanki po fachu i próbujemy wyszu-
kiwać wygodne i praktyczne dla nas rozwiązania.

Wielu policjantów decyduje się na kaburę wewnętrzną, inni  
na nerki, a pozostali postanowili zakupić pas typu FBI®, to właśnie 
temu pasowi poświęcony będzie artykuł.

Pas FBI Sky Marshall ® nie należy do młodych rozwiązań. Nasi  
koledzy i koleżanki zza oceanu od lat stosują podobne rozwiąza-
nia przeznaczone dla funkcjonariuszy operacyjnych.

Sky Marshall to człowiek odpowiedzialny za porządek i bezpie-
czeństwo na pokładzie samolotu, co za tym idzie jego kamuflaż 
oraz skuteczność znajduje się wysoko na liście priorytetów agen-
cji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pasażerów.

W Polsce istnieje kilka odmian takiego rozwiązania, wszystkie 
charakteryzują się jednym, szerokim pasem, który posiada na-
szyte „komory” umożliwiające skryte przenoszenie broni oraz 
dodatkowego wyposażenia.

Zwróćmy uwagę, że odpowiednio dobrany pas zapewnia nam 
dobre ukrycie przedmiotów, szybkie dobycie umieszczonych  

na pasie ekwipunków. Ponadto wygoda i pewność położenia 
przedmiotów są dla nas równie znaczące. Pas nie może krępować 
naszych ruchów, np. w przypadku pościgów pieszych. Nasze środ-
ki przymusu bezpośredniego powinny być na takie ewentualności 
odpowiednio zabezpieczone.

Kolejną zaletą pasa FBI jest jego cena. Na popularnych serwi-
sach aukcyjnych możemy znaleźć podstawowe modele do kwoty 
około 100 zł. Szczerze polecam wykonać taki pas na zamówie-
nie. Zwróćmy uwagę na to, że jednorazowo płacimy za kaburę na 
broń, pokrowiec na kajdanki, latarkę, ładownicę na magazynek.

Na zdjęciach możemy zobaczyć pas wykonany na zamówie-
nie, producent bezproblemowo umieszcza poszczególne  
części ekwipunku w najbardziej dogodnych dla nas miejscach.  
I to my sami możemy zaprojektować sobie taki pas według  
naszych życzeń.

Takie rozwiązanie zapewnia wysoką powtarzalność odruchów  
dobywania ekwipunku, tym samym wpływając na bezcenną  
pamięć mięśniową oraz zapewnia bezpieczeństwo w razie upad-
ku.

Wadą natomiast może być konieczność dobrego dopasowania 
tak, aby pas spełniał swoją funkcję. Warto mieć na uwadze fakt,  
że nie wszyscy będą dobrze reagować na stały kontakt pasa  
z ciałem, dlatego polecam pod pas stosować odpowiednio dobra-
ną odzież np. bawełniany T-shirt.

Przedstawiony pas doskonale sprawdzi się wiosną, latem, lecz zimą  
dynamiczne wydobycie wyposażenia może być utrudnione.

Pas FBI jest coraz częściej wybierany przez policjantki i policjan-
tów. Swoją popularność w branżowych mediach społecznościo-
wych zawdzięcza cenie i możliwości przenoszenia w ukryciu wie-
lu elementów. Przed jego zakupem warto jednak zastanowić się,  
czy zadania stawiane nam do realizacji pozwolą na pełne  
wykorzystanie jego zalet.
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PORADNIK

Wiosna tuż, tuż...

Marzec to miesiąc, w którym większość rowerzystów rozpoczyna 
swoje kolarskie wycieczki. Zanim zdecydujemy się wyjechać na tra-
sy rowerowe, pamiętajmy na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Bez wątpienia rower przed sezonem warto przygotować w taki spo-
sób, żeby nasza pierwsza wiosenna wycieczka była przyjemna i bez-
pieczna. Jeśli planujemy przegląd roweru w serwisie, zdecydowanie 
polecam udać się do niego dwa, a nawet trzy tygodnie wcześniej.  
Przy obecnym trendzie na indywidualne środki transportu, może oka-
zać się, że terminy napraw są wydłużone. Jeśli podstawowe czynności 
serwisowe wykonujemy sami, to w pierwszej kolejności powinniśmy 
sprawdzić działanie hamulców, przerzutek, dokręcić połączenia śru-
bowe, sprawdzić ciśnienie w oponach i działanie obowiązkowego 
wyposażenia roweru.

Jak przygotować łańcuch?
Jeśli smarowania wymaga łańcuch, co charakteryzuje się jego głośną 
pracą, to należy usunąć stary smar za pomocą np. zmywacza typu disc 
cleaner i kawałka szmatki, a następnie nanieść nowy olej. Tego typu 
oleje dostępne są w większości sklepów rowerowych. Jeśli jednak nie 
zdążyliśmy z jego zakupem, a planowane wznowienie aktywności fi-
zycznej zbliża się wielkimi krokami, to zalecam warunkowo nanieść 
na łańcuch kilkanaście kropli oleju silnikowego (samochodowego)  
- to z pewnością poprawi jego pracę.

Czy inne części roweru również musimy smarować?
Zdecydowanie tak. Rower składa się z dziesiątek części typowo  
eksploatacyjnych, takich jak: łańcuch, zębatki, przerzutki, łożyska 
kół, sterów i korb. Niestety konserwacja wiąże się posiadaniem wie-
dzy typowo technicznej oraz odpowiednich narzędzi. Osobom bez  
doświadczenia polecam zadbać o smarowanie łańcucha, natomiast  
pozostałe czynności serwisowe warto oddać w ręce bardziej  
doświadczonego kolegi lub specjalisty.

Co z powietrzem i ciśnieniem w oponach? Zalecasz korzystanie  
ze stacji benzynowych?
Ciśnienie w oponach (dętkach) jest kwestią dość indywidualną. Pa-
rametry zależą od typu roweru i wagi użytkownika. Warto zwrócić 
uwagę, że stacje benzynowe są wyposażone w kompresor samocho-
dowy i tylko niektóre typy dętek posiadają zgodny wentyl. Pozosta-
łe natomiast wymagają użycia tzw. adaptera. Uważam, że mając w 
domu kilka rowerów warto wyposażyć się w pompkę i na własną rękę 
zadbać o odpowiednie ciśnienie w oponach. Przykładowo dla roweru 
górskiego ciśnienie będzie wynosiło około 2.0 – 3.5 bar.

Funkcjonalność przerzutek niejednokrotnie doprowadza nas  
do „szału”. W trakcie jazdy słyszymy dziwne dźwięki i tarcia, jak 
tego uniknąć?
Jeśli przerzutka nie jest uszkodzona, to naprawa polega na regulacji 

linki. Do jej ustawienia potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy oraz 
klucz imbusowy (4 - 5 mm). Niestety regulacja wymaga odpowiedniej 
wiedzy i umiejętności. W tej kwestii polecam oddać rower w ręce 
fachowca. W przypadku, gdybyśmy chcieli dokonać naprawy samo-
dzielnie, to warto na początek sięgnąć po literaturę dotyczącą sztuki 
serwisowania roweru, która przybliży działanie poszczególnych części 
naszego jednośladu.

Jeśli zauważę rdzę na elementach roweru np. kierownicy,  
masz pomysł jak ją wyeliminować?
Powierzchowny nalot rdzy usuniemy za pomocą kawałka szmatki  
oraz podstawowej pasty polerskiej kupionej w sklepie motoryzacyj-
nym. Jeśli zabieg polerowania oczyścił kierownicę bądź inny chromo-
wany element, to możemy cieszyć się ładnym wyglądem tych kom-
ponentów. Jednak gdy nasz rower ma już kilkanaście lat, to warto 
zastanowić się nad gruntowym serwisem i wymianą omawianych 
wyżej elementów.

Po długiej zimowej przerwie, o co jeszcze musimy zadbać?  
Jadąc np. do pracy czy na zakupy?
Bardzo ważną częścią roweru są hamulce. Zwłaszcza rowery użyt-
kowane w zimie wymagają częstej kontroli klocków hamulcowych  
i linek. Sprawność tych elementów jest niezbędna. Ze względu na  
nasze bezpieczeństwo powinniśmy regularnie sprawdzać ich stan.

Wiosną czy latem - gdzie najlepiej przechowywać swój rower?  
Czy wysoka temperatura powyżej 30ºC ma wpływ na nasz sprzęt?
Średniej klasy rower nie wymaga specjalnej ochrony przed słońcem 
podczas codziennej eksploatacji. Inaczej obchodzimy się z rowerem 
typowo szosowym, gdzie ciśnienie w dętkach sięga nawet do 10 bar. 
W tym wypadku nie powinniśmy pozostawiać roweru na długotrwałą 
ekspozycję słońca. Według mnie warto przechowywać rower w miej-
scu zacienionym z uwagi, że gumowe elementy z biegiem czasu szyb-
ciej twardnieją i tracą swoje właściwości.

Często zastanawiamy się jaką odzież spakować do plecaka.  
Czy musimy zadbać o dodatkową garderobę?
Z pewnością odpowiednio dobrana do pory roku bielizna termo-
aktywna poprawi komfort pokonywanych kilometrów. Przy za-
kupie nowej bluzy czy kurtki warto zwrócić uwagę na posiadane  
elementy odblaskowe, które z pewnością poprawią naszą widoczność.  
Do plecaka, zwłaszcza na wiosenne i jesienne wycieczki polecam  
spakować ciepłą bluzę i pelerynkę przeciwdeszczową. Zalecam 
również mieć ze sobą dętkę i mini pompkę, które mogą okazać się  
niezbędnikiem podczas dłuższych wycieczek.

Dziękujemy Paweł i życzymy wielu nakręconych kilometrów !

Wytrzyj z roweru kurz!
Wiosna to czas, w którym większość z nas rozpoczyna swój sezon rowerowy. Niezależnie 
od tego, czy jesteś początkującym amatorem kolarstwa, czy nie, to Twój jednoślad musi 
być odpowiednio przygotowany. Zadaliśmy kilka pytań policjantowi Pawłowi Barankowi, 
któremu pasja do roweru wypełnia większość czasu wolnego od służby. Mamy nadzieję, 
że skorzystasz z porad, które pomogą zapobiec niespodziankom związanym z przygotowa-
niem sprzętu rowerowego.

 MONIKA NAWRAT
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TRENING & ZDROWIE

Zaproponowany w tym artykule rodzaj treningu ma charakter in-
terwałowy, dlatego czas wykonania tej jednostki treningowej jest 
krótki. Wykonasz go w maksymalnie 30 minut. Dzięki „interwa-
łom” tzn. ćwiczeniom o zmiennym stopniu intensywności, popra-
wisz swoją kondycję fizyczną i spalisz bardzo dużą ilość kilokalorii 
zarówno w trakcie trwania treningu jak i po jego zakończeniu. 

High Intensive Interval Training zwany „HIIT” jest jedną ze sku-
teczniejszych form aktywności fizycznych, pomocnych w roz-
woju wydolności tlenowej - VO2max. Dążenie do podwyższenia 
pułapu tlenowego, a więc wskaźnika VO2max jest istotne dla osób  
aktywnych fizycznie, którzy chcą poprawiać swoje wyniki spor-
towe. Oczywiście uwarunkowania genetyczne, czyli nasza  
budowa anatomiczna ciała będą miały kluczowy wpływ na rozwój 
wydolności tlenowej, jednak należy mieć świadomość, że syste-
matyczny trening o zmiennej intensywności pracy serca, zwięk-
sza pojemność płuc, co tym samym w perspektywie przełoży się  
na efektywniejsze transportowanie tlenu do mięśni i mózgu.  
Dlatego trenując regularnie wytrzymałość tlenową, znacząco 
wpłyniesz na poprawę swoich obecnych wyników.

Aby zrozumieć skąd bierze się efektywność treningu HIIT w kształ-
towaniu wytrzymałości tlenowej organizmu, należy w pierw-
szej kolejności przyswoić parametr zwany pułapem tlenowym,  
czyli VO2max. Jest to wskaźnik maksymalnej ilości tlenu, jaką Twój  
organizm jest w stanie przyswoić z wdychanego powietrza.  
Pułap ten mierzony jest w mililitrach tlenu na kilogram masy ciała  
w czasie minuty (ml/kg/min). To właśnie ten parametr w du-
żej mierze definiuje Twoją wytrzymałość i wydolność tlenową  
podczas ciężkich treningów.

Jak wspomniałam powyżej, pułap tlenowy jest silnie uwarun-
kowany genetycznie, jednak za sprawą odpowiedniego tre-
ningu, istnieje możliwość zwiększenia tego pułapu w zakresie  
od 20 - 30 %. Należy pamiętać, że z wiekiem następuje obniże-
nie jego poziomu.  Ten proces można spowolnić systematyczną 
aktywnością fizyczną, gdyż regularne uprawianie sportu sprawia,  
że do płuc trafia zwiększona ilość tlenu. W związku z powyższym 
następuje wzrost objętości krwi, którą serce musi przepompo-
wać. Taki wysiłek wzmacnia mięsień sercowy, co w perspektywie  
czasu przekłada się na obniżenie tętna spoczynkowego i poprawę 
Twojej wydolności tlenowej. 

Zauważ jednak, że zwiększony wysiłek pracy mięśnia sercowego, 
nie powinien być wykonywany zbyt często i zbyt długo. Interwały, 
wykonuje się w krótkich jednostkach treningowych. W tygodniu 
optymalne będzie wykonanie od 1 - 2 treningów interwałowych 
w czasie trwającym od 20-30 minut. Oczywiście istnieją wyjątki 
wśród zawodników sportów wytrzymałościowych, którzy trening 
tego typu, z uwagi na swoje predyspozycje genetyczne oraz opie-
kę sztabu lekarskiego, są w stanie wykonywać w cyklach ograni-
czonych okołodobowymi przerwami regeneracyjnymi. 

CO TO SĄ INTERWAŁY? 

Trening HIIT to aktywność o zmiennym stopniu intensywności. 
Innymi słowy to forma wysiłku, w której w zaplanowany spo-
sób, przeplatasz wysiłek o umiarkowanym stopniu intensywności  
z wysiłkiem o podwyższonej intensywności. W najprostszej for-
mie, dla większości z nas, trening ten kojarzony jest jako forma 
treningu biegowego, w której stosowana jest zasada naprze-
miennego tempa biegowego. Wolniejszy bieg, czyli „trucht” ma 
za zadanie spowolnić pracę tętna mięśnia sercowego. Natomiast 
„sprint”, czyli rozwinięcie maksymalnej prędkości biegu, będzie 
stanowił główny trening układu krążeniowo – oddechowego.

Przykład treningu HIIT z wykorzystaniem aktywności biegowej:
Wykonaj naprzemiennie 2 minuty truchtu i 30 sekund sprintu 
Czas trwania 20 – 25 minut

Odnieśmy tę zasadę naprzemiennej intensywności wysiłku,  
do poznanego już parametru VO2max. W najprostszy sposób 
można określić, że trucht biegowy w tym przypadku stanie się 
wysiłkiem aerobowym (tzn. wysiłkiem z udziałem tlenu). Nato-
miast przywołany powyżej sprint staje się w tym przypadku tre-
ningiem anaerobowym, czyli wysiłkiem beztlenowym. 

Stosowanie takiej zmiennej intensywności treningowej ma  
korzystny wpływ na spalanie dużej ilości kalorii, zarówno tych 
pochodzących z tkanki tłuszczowej jak i węglowodanów, czyli  
cukrów. Dzieje się tak, ponieważ podczas wysiłku z udziałem tlenu 
(trening aerobowy) spalane są kilokalorie pochodzące z tłuszczu 
w procesie lipolizy, natomiast w treningu anaerobowym spala-
ne są kilokalorie pochodzące z cukrów w procesach metabolicz-
nych bez udziału tlenu. Te ważne procesy metaboliczne omówię  

Program treningowy opracowała Aleksandra Musielak, 
trener przygotowania motorycznego Adrenaline FIT,

w ramach współpracy 
ze Stołecznym Magazynem Policyjnym
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TRENING  HIIT 
"game changer" budowania 
Twojej wydolności tlenowej
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Nazwa ćwiczenia przejściowego: Pajacyki (z ang. Jumping Jacks)
Ilość powtórzeń – 100 

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku, trzymając dłonie po bokach ciała. Następnie wykonaj skok, rozsuwając nogi w bok z jednoczesnym uniesie-
niem ramion nad głowę. Wykonaj skok powrotny łącząc nogi i opuszczając ramiona do linii bioder. Prowadź ruch dłoni nad głowę  
po bocznej stronie ciała. Wykonaj wdech podczas powrotu do pozycji stojącej ze złączonymi nogami. Natomiast wypuść powietrze  
w trakcie wyskoku podczas unoszenia ramion nad głowę. Pamiętaj, aby dopasować tempo wykonywania pajacyków do swojego oddechu.  
Możesz posłużyć się wskazówką treningową: „wykonaj wydech w górę”.

dokładniej w innym artykule dotyczącym treningu wytrzymało-
ści tlenowej. Zainteresowanych odsyłam do poznania procesów 
metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. progu mle-
czanowego.

Poznając trening interwałowy musisz wiedzieć, że nie ma bez-
piecznej możliwości stosowania aktywności o wysokim stopniu 
intensywności przez długi czas (czas ten będzie różny dla każdego 
z nas). Pamiętaj, że trening HIIT przynosi ćwiczącemu ogromne 
korzyści, lecz stosowany niewłaściwe, może być również przy-
czyną powstania poważnych konsekwencji zdrowotnych np. uak-
tywnienia „ukrytych” wad serca lub jego bezpośredniego uszko-
dzenia. Dlatego ten rodzaj intensywnego wysiłku na poziomie 80 
- 90% HRmax (tj. tętno maksymalne osoby trenującej) nie jest zale-
cany osobom początkującym. Do treningu interwałowego należy 
się przygotować. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem faktycznego 
treningu Interwałowego zastosować wstępną aktywność fizycz-
ną, trwającą ok 6 - 8 tygodni na poziomie 60 - 80% HRmax. Jest to 
czas potrzebny do zbudowania bazy tlenowej oraz wytrzymałości 
siłowej, co pozwoli na bezpieczną adaptację organizmu do stoso-
wania wyższych progów wysiłkowych.

Po zakończeniu okresu adaptacji, możesz przejść do wprowadze-
nia aktywności fizycznej o wysokiej intensywności (na poziomie 
80-90% HRmax) np. sprintu.  W początkowym okresie, zaleca-
nym czasem trwania intensywnego wysiłku jest okres od 20 - 60  
sekund. W miarę częstszego stosowania treningu w formie HIIT 
zauważysz wzrost swojej wytrzymałości, a co za tym idzie dłużej 
będziesz mógł wykonywać wysiłek powyżej 80% HRmax. Przekłada-
jąc powyższe na praktykę, początkowo będziesz w stanie wykonać 
sprint w czasie 20 sekund, po miesiącu wykonywania regularnych 
sprintów, ich czas trwania stopniowo się wydłuży.

Korzyści jakie możesz uzyskać, realizując trening HIIT:
1. Zwiększenie pojemności płuc poprzez wzrost pułapu tleno-

wego VO2max;
2. Przyspieszenie tempa pracy metabolizmu i spalanie większej 

ilości kilokalorii na treningu oraz po jego zakończeniu;
3. Przełamanie procesu stagnacji, czyli momentu, w którym nie 

obserwuje się dalszych efektów rozwoju motoryki ciała (brak 
progresu); 

4. Poprawa ogólnej kondycji fizycznej, szybkości, wytrzymałości 
siłowej i tlenowej.

TRENING  HIIT 
Przedmiotowy trening wymaga wprowadzenia własnej dodatko-
wej rozgrzewki, która przygotuje organizm do intensywnego wy-
siłku, jakim jest proponowany interwał. Pamiętaj, że w treningu 
o podwyższonej intensywności mogą pojawić się zawroty głowy, 
dlatego przed przystąpieniem do jego realizacji skonsultuj się  
z lekarzem, aby upewnić się, że nie masz przeciwskazań zdrowot-
nych do wykonywania tego rodzaju aktywności fizycznej. 

Poświęć minimum 5 minut czasu na wykonanie własnego zesta-
wu ćwiczeń wielostawowych, które wykonujesz jako rozgrzew-
kę lub skorzystaj z moich propozycji ćwiczeń rozgrzewkowych,  
zawartych w poprzednich programach. Treningi znajdziesz na 
stronie Internetowej SMP oraz na kanale KSP na YouTube.

ROZGRZEWKA
Czas trwania: 5 min 
Wykonaj 30 powtórzeń każdego z poniżej zaprezentowanych 
ćwiczeń programu interwałowego. Ćwicz wolno i dokładnie,  
aby zapamiętać ruch i kontrolować jego prawidłowy wzorzec  
w trakcie realizacji interwału.

W treningu HIIT zostały wprowadzone „Pajacyki”, które należy 
wykonać na zakończenie każdego ćwiczenia zawartego w przed-
miotowym programie.
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Nazwa: Naprzemienne wymachy nóg w przód 
Czas trwania serii - 60 sekund 
Brak przerw pomiędzy seriami
Zakończ serię wykonaniem pajacyków w ilości 100 powtórzeń

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku, trzymając dłonie po bokach ciała na wysokości obręczy barkowej. Wykonaj naprzemienny wymach nóg  
w przód z jednoczesnym przemieszczeniem dłoni w przód na wysokość klatki piersiowej (tj. skieruj dłonie w stronę stopy). Pamiętaj, 
aby podczas wykonania wymachu nogą, utrzymać pozycję ramion na wysokości obręczy barkowej. Wypuść powietrze w momencie 
unoszenia nogi.

ĆWICZENIE nr 1

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i przejdź do pozycji podporu przodem  
na dłoniach. Zatrzymaj ciało w prostej linii oraz napnij mięsnie 
czworogłowe ud i brzucha. Rozpocznij ruch uginania ramion,  
obniżając pozycję ciała w taki sposób, aby łokcie skierować w stro-
nę żeber (tzn. wykonaj wąską pompkę „tricepsową”). Podczas pro-
stowania rąk wykonaj wydech i pamiętaj, aby stale utrzymać prostą  
linię ciała, kierując dolny odcinek kręgosłupa ku górze. W kolejnej  
fazie ruchu tzn. będąc w pozycji podporu przodem wykonaj pod-
skok obunóż pod klatkę piersiową i wstań. Zakończ ruch uniesie-
niem ramion nad głowę i lekkim podskokiem obunóż w miejscu.

Nazwa: Naprzemienne pompki z wyskokiem 
Czas trwania serii - 60 sekund 
Brak przerw pomiędzy seriami 
Zakończ serię wykonaniem pajacyków w ilości 100 powtórzeń

ĆWICZENIE nr 2
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Nazwa: Przysiady z wyskokiem 
Czas trwania serii - 60 sekund 
Brak przerw pomiędzy seriami 
Zakończ serię wykonaniem pajacyków w ilości 100 powtórzeń

Wykonanie: 
Stań w lekkim rozkroku i skieruj palce stóp na zewnątrz. Trzymając ramiona przed klatką piersiową wykonaj przysiad. Podczas  
ruchu stale utrzymuj wyprostowane plecy oraz pilnuj, aby kolana nie przemieszczały się do wewnątrz. Obniżaj sylwetkę do momentu,  
aż biodra znajdą się w linii kolan i nie unoś pięt z podłoża. Będąc w pozycji niskiego przysiadu, pamiętaj, aby utrzymać plecy proste,  
które w dolnym odcinku nie mogą się zaokrąglić. Następnie wyprostuj sylwetkę i zakończ ruch lekkim podskokiem obunóż w miejscu. 
Nabieraj powietrze podczas ruchu obniżania sylwetki i wykonaj wydech w trakcie wyskoku.

ĆWICZENIE nr 3

Nazwa: Naprzemienne przenoszenie ciężaru ciała w rozkroku 
Czas trwania serii - 60 sekund 
Brak przerw pomiędzy seriami 
Zakończ serię wykonaniem pajacyków w ilości 100 powtórzeń

Wykonanie: 
Stań w szerokim rozkroku i skieruj palce stóp na zewnątrz. Utrzymując złączone ramiona przed klatką piersiową wykonaj naprzemien-
nie przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę. Stale utrzymuj wyprostowane plecy. Obniżaj sylwetkę do momentu aż biodra znajdą się 
w linii kolan. Będąc w pozycji niskiego przysiadu, pamiętaj, aby wyprostować nogę. Pilnuj, aby w trakcie wykonywania ruchu kolana 
nie przemieszczały się do wewnątrz oraz nie unoś pięt z podłoża. 

ĆWICZENIE nr 4

https://www.youtube.com/c/PolicjaWarszawaKSP
YouTube KSP

http://magazyn.policja.waw.pl/
SMP
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Nazwa: Naprzemienne nożyce pionowe w leżeniu tyłem
Czas trwania serii - 60 sekund 
Brak przerw pomiędzy seriami 
Zakończ serię wykonaniem pajacyków w ilości 100 powtórzeń

Wykonanie: 
Przejdź do pozycji leżącej tyłem i unieś nogi oraz ramiona. Utrzymując lekko uniesione łopatki nad podłożem, rozpocznij naprze-
mienny ruch unoszenia i opuszczania nóg. Wykonaj spięcie brzucha z jednoczesnym zbliżeniem rąk w kierunku stopy uniesionej nad 
klatką piersiową. Obniżaj tułów w momencie zmiany nóg (nożyce pionowe). Pamiętaj, aby stale utrzymać napięte mięśnie brzucha,  
jeśli czujesz intensywną pracę mięśni pleców, możesz odkładać nogę na podłoże.   

ĆWICZENIE nr 5

Czas trwania: 5 minut
Utrzymaj skrajną pozycję prezentowanych ćwiczeń w czasie 30 sekund ROZCIĄGANIE

Ćwiczenie nr 3
Nazwa: rozciąganie mięśni szyi i obręczy barkowej 

Wykonanie:
Przejdź do pozycji zasadniczej i złącz dłonie za plecami.  
Unieś lekko ramiona i rozpocznij ruch głowy w prawą stronę. Skie-
ruj brodę do prawego barku i utrzymaj skrajną pozycję rozciągania 
mięśni szyi w czasie 30 sekund, zmień stronę. 

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

Wykonanie:
Przejdź do pozycji klęku i wyprostuj prawą nogę (skieruj palce 
stóp ku górze - „pozycja flex”). Obniż pozycję tułowia, rozciąga-
jąc mięśnie dwugłowe ud, nogi wyprostowanej. Utrzymaj skrajną 
pozycję w czasie 30 sekund.  W celu zwiększenia efektywności 
rozciągania wyprostuj plecy. 

Ćwiczenie nr 2
Nazwa: rozciąganie mięśni czworogłowych ud 

Wykonanie:
Przejdź do pozycji klęku i przybliż prawą piętę do prawego poślad-
ka. Utrzymaj skrajną pozycję rozciągania mięśni przedniej strony 
ud w czasie 30 sekund. W celu zwiększenia odczucia rozciągania 
mięśni czworogłowych ud skieruj biodra w stronę podłoża.

Powyższą propozycję stretchingu możesz wzbogacić, dodając  
własny zestaw ćwiczeń rozciągających. 



Warto wiedzieć, że wiele osób posiada pewne predyspozycje 
genetyczne do pojawiania się wcześniejszej degeneracji dysków 
międzykręgowych (tzw. dyskopatii), a obecny tryb życia przyśpie-
sza wystąpienie pierwszych symptomów bólowych. Nasze dyski 
potrzebują ruchu i ciągłych zmian pozycji, a długotrwałe siedze-
nie sprawia, że struktury te stają się odwodnione. 

Niestety, to nie wszystko. Podczas siedzenia dodatkowo docho-
dzi do przeciążenia stawów międzykręgowych i mięśni, a także  
do ograniczenia ruchomości stawów biodrowych. Wszystkie  
te elementy mogą wpływać na pojawienie się uczucia napięcia  
i bólu pleców.

Wielogodzinna służba w radiowozie jest szczególnie trudna  
dla kręgosłupa. Zauważmy, że pozycja naszego ciała w samo-
chodzie różni się od tej, jaką przyjmujemy, siedząc za biurkiem.  
W samochodzie postawa jest wymuszona, co utrudnia zmianę 
ustawienia naszych pleców. Co więcej, nie mamy możliwości  
podparcia kończyn dolnych, a cały ciężar spoczywa na odcinku 
lędźwiowym. Dodatkowym czynnikiem, który negatywnie wpły-
wa na struktury kręgosłupa, są ciągłe drgania i zmiany kierunku 
jazdy. 

Na szczęście możemy wprowadzić pewne działania, które pozwo-
lą pozbyć się dolegliwości bólowych podczas długotrwałej służby 
w radiowozie. Podstawowa kwestia to możliwie częsta zmiana 
pozycji naszych pleców. Oczywiście w trakcie jazdy jest to utrud-
nione. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na ten element 
podczas postojów. Jeżeli kręgosłup przez dłuższy czas był zgięty, 
należy delikatnie wyprostować plecy, co zmieni obszar obciążenia 
dysków, a tym samym wpłynie na ich nawodnienie. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem, w takiej sytuacji, jest zastosowa-
nie specjalnej poduszki dostosowanej do jazdy samochodem. 
Poduszka montowana jest bezpośrednio do fotela, zapewniając 
wypełnienie przestrzeni pomiędzy kręgosłupem a siedzeniem. 
Wiele osób odczuwa natychmiastową ulgę po jej zastosowa-
niu, co ma związek głównie ze zmianą dotychczasowej pozycji  
jazdy. Co więcej, poduszka zapewnia także podparcie dla górnych 
segmentów kręgosłupa, powoduje „otwarcie” klatki piersiowej,  
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SŁUŻBA W RADIOWOZIE

Jak sobie radzić  
z dolegliwościami?

Niestety długotrwałe siedzenie niesie za sobą poważne konsekwencje dla naszego 
kręgosłupa. Niekorzystne zmiany dotyczą nie tylko mięśni i stawów międzykręgowych, 
ale także dysków, czyli elastycznych struktur znajdujących się pomiędzy kręgami.



a tym samym ułatwia swobodne wykonywanie manewrów  
podczas jazdy.

Kolejny element, który pozwoli odciążyć struktury naszego  
kręgosłupa to przerwy w siedzeniu. Jeżeli sytuacja podczas służ-
by na to pozwala, warto na chwilę wyjść z samochodu. Przerwa 
nie musi być długa. Już kilka minut spaceru wpływa na odciąże-
nie kręgosłupa. Dodatkowo w czasie postoju warto wykonywać  

naprzemienne ruchy miednicą, które zapewnią dodatkowe rozluź-
nienie mięśni i stawów. Warto zwrócić uwagę na moment wycho-
dzenia z radiowozu. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, 
szczególnie po długotrwałym siedzeniu, ponieważ to właśnie  
w takich sytuacjach może dojść do pojawienia się ostrego bólu 
kręgosłupa.

Część osób podczas jazdy samochodem odczuwa ból promie-
niujący do kończyny dolnej, co w przypadku pacjentów przed 
50 rokiem życia najczęściej ma związek z dyskopatią i uciskiem 
struktur nerwowych w kręgosłupie. Pamiętajmy, aby tego typu 
objawy skonsultować z lekarzem, ponieważ odpowiednia dia-
gnoza pozwala na wczesne rozpoczęcie leczenia. W przypadku 
bólu promieniejącego do kończyny dolnej ważne jest przyjęcie  
wyprostowanej pozycji w czasie siedzenia w radiowozie. Dlaczego? 
Ponieważ kiedy jesteśmy zgarbieni, nasze ciało przyjmuje kształt 
litery „C”, co wpływa na większe naprężenia struktur nerwowych. 
Zauważcie, że takiemu ustawieniu naszego ciała sprzyja zbyt da-
lekie ustawienie fotela od kierownicy. Warto także pamiętać, że 
w przypadku osób, które spędzają wiele godzin w samochodzie, 
niezwykle ważna jest codzienna dawka ruchu poza pracą. Jakie 
aktywności są najlepsze? Tak naprawdę każdy naprzemienny ruch 
jest korzystny dla kręgosłupa. Nawet 30-minutowy spacer wpływa 
pozytywnie na nasze dyski, stawy i mięśnie. W profilaktyce bó-
lów pleców warto wprowadzić także treningi biegowe, siłowe czy 
pływanie. Jeżeli jednak zmagacie się ze znacznymi dolegliwościa-
mi odcinka lędźwiowego, najlepiej zgłosić się do fizjoterapeuty.  
Na podstawie szczegółowego badania specjalista dobierze od-
powiednie ćwiczenia do samodzielnego stosowania w domu.  
Pomocne są także różnego rodzaju techniki manualne, które  
w bezpośredni sposób wpływają na struktury kręgosłupa.
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SŁUŻBA W RADIOWOZIE

Ewelina Prekiel – fizjoterapeutka specjalizująca się  
w leczeniu chorób kręgosłupa i stawów obwodowych  
w REHMEDIS Centrum Rehabilitacji.

 EWELINA PREKIEL
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Toyota Land Cruiser
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W zasobach samochodowych garni-
zonu stołecznego znajdują się cieka-
we auta terenowe, wykorzystywane  
do różnych zadań, zarówno ozna-
kowane jak i w wersji cywilnej.  
Są one raczej dedykowane do jazdy  
w trudniejszym terenie. Wśród nich 
zaszczytne miejsce zajmuje historycz-
na wręcz Toyota Land Cruiser, której 
pierwszy model powstał w latach 50-
tych ubiegłego wieku. 

Model J15TM, który użytkowany jest 
w Komisariacie Rzecznym Policji,  
to samochód o bardzo dobrych wła-
ściwościach jezdnych. W ocenie funk-
cjonariuszy z „Rzecznego” to auto na 
„5”. Posiada możliwości i atrybuty 
auta terenowego, a przy tym jest to 
samochód wygodny i komfortowy, 
jak dobrej klasy osobówka. Wjazd 
na skarpę, podjechanie pod wiadukt, 
przejazd przez błoto czy też śnieg,  
to dla tej toyoty żaden problem.  
To po prostu mocny terenowy zawod-
nik.

z „Rzecznego” 

 DANIEL NIEZDROPA

MOTORYZACJA



MOTORYZACJA

30

KILKA SŁÓW O HISTORII MODELU

To jedno z najbardziej rozpoznawalnych aut terenowych  
na świecie, w niczym nie ustępujące komfortem osobowym au-
tom. Może nie jest to typowa terenówka, ale suv, którego założe-
niem jest wygodne podróżowanie, również w trudnym terenie. 
Pierwszy model Toyoty Land Cruiser powstał w Japonii w 1951 
roku. Był odpowiedzią rodzimego rynku motoryzacyjnego na po-
trzeby wojska, które złożyło zapotrzebowanie na trwałe i nieza-
wodne auto. Kolejne generacje tego modelu, sprawiły, że dzisiaj 
to samochód pożądany i cieszący się dużym zainteresowaniem 
wśród zwykłych użytkowników, lecz nie tylko. Toyota Land Cruiser 
jest obecna nie tylko w zasobach transportowych wojska na całym 
świecie. To również znane auto policyjne, którego walory docenio-
no także w polskiej Policji. Dlatego od 2019 roku te samochody są 
wykorzystywane w służbie przez polskich stróżów prawa. Szukając 
materiałów źródłowych na temat tego modelu, znalazłem cieka-
we porównanie, że Toyota Landcruiser jest takim samochodem, 
jak popularny „kałasznikow” karabinem, czyli trwałym, solidnym  
i niezawodnym. Co na to nasi policjanci?

W GARNIZONIE 

W garnizonie stołecznym jest w sumie 9 samochodów marki 
Toyota Landcruiser. Cztery z nich są w wersji nieoznakowanej,  
a 5 w wersji oznakowanej i to właśnie przedstawicielowi tej dru-
giej grupy aut poświęcimy ten artykuł, aby przybliżyć  jak spra-
wuje się w terenowym „boju”.  Nasz wybór padł na terenówkę 
z Komisariatu Rzecznego Policji, gdzie Toyota Landcruiser jest 
użytkowana od stycznia 2020 roku. Tam właśnie spełnia swoje 
zadania i przeznaczenie, bo teren, po którym się zwykle porusza, 
pozwala na pełne wykorzystanie możliwości tego samochodu.

TOYOTA LAND CRUISER 
W RZECZNEJ POLICJI

Samochód, którzy użytkują policjanci z „Rzecznego”, to auto  
o pojemności prawie 3 litrów, ze stałym napędem na cztery koła  
i mocy prawi 180 koni mechanicznych. Do tego spełniające dosko-
nale swoją rolę jako terenówka w zróżnicowanym nadwiślańskim 
terenie, przeznaczone między innymi do jazdy z lawetą i wodo-
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wania łodzi. Toyota do tej pory jeszcze policjantów nie zawiodła,  
a w ich ocenie jest trwałym i dobrze radzącym sobie w terenie 
samochodem, a przy tym wygodnym i praktycznym. Wnętrze  
pojazdu jest wygodne i przestronne, podobnie jak bagażnik, któ-
ry ma kilka możliwości otwarcia. I faktycznie, w samochodzie  
siedzi się wygodnie, a środek nie przypomina topornej terenów-
ki, a raczej dobrej klasy osobówkę. Perspektywa jazy podwyższo-
nym autem, to komfort dla kierowcy i pasażerów. To również dla 
policjantów bezproblemowe pokonywanie terenowych nierów-
ności oraz przeszkód, a także dobra widoczność oraz swobod-
na obserwacja patrolowanego terenu. Jak mówią użytkownicy, 
jazda nim sprawia sporo radości. Nie ma się co przecież dziwić,  
bo Toyota Land Cruiser to nie byle jaki suv. Policjanci bardzo  
pozytywnie oceniają moc samochodu, która pozwala na bez-
problemową jazdę z dołączoną lawetą i wodowanie łodzi. Dzięki  
takiemu udogodnieniu, jakim jest kamera cofania, można bardzo 
precyzyjnie podjechać do lawety. Doskonale sprawdza się też  
automatyczna skrzynia biegów. Toyota ma praktycznie same za-
lety. Dlatego nie ma się co dziwić, że policjanci z „Rzecznego”  
oceniają terenówkę na „5”.

MOTORYZACJA
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DANE FABRYCZNE

PODSTAWOWE PARAMETRY

Silnik: 

Pojemność: 
Moc maksymalna: 
Max. moment obrotowy: 
Prędkość maks.: 
Przyspieszenie 0-100 km/h:
Skrzynia biegów: 
Długość zewnętrzna : 
Szerokość: 
Rozstaw osi: 
Rodzaj napędu: 

wysokoprężny diesel z turbodoładowaniem,
4 cylindry, rzędowy, 16 zaworów
2755 cm3
130 kW (177 KM) przy 3400 obr/min
450 Nm przy 1600–2400 obr/min
175 km/h
12,7s
6-stopniowa, automatyczna
4840 mm
1845 mm
2790 mm
4x4 stały

WYPOSAŻENIE
Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, automatyczne światła tzw. 
zmierzchowe, tempomat, hak holowniczy, czujniki z tyłu, kamera cofa-
nia, elektryczne szyby przód i tył, elektrycznie sterowane i podgrzewa-
ne lusterka, podgrzewana przednia i tylna szyba.

BEZPIECZEŃSTWO

ABS, ASR, ESP, 2 poduszki powietrzne (kierowca, pasażer z przodu), 
kurtyny boczne

WŁASNOŚCI TERENOWE
Kąt natarcia (stopnie):
Kąt rampowy (stopnie):
Kąt zejścia (stopnie):
Kąt przechyłu bocznego (stopnie):
Możliwość podjazdu (stopnie):
Głębokość brodzenia:

32.0 °
22.0 °
25.0 °
42.0 °
42.0 °
700 mm


