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Święto Służby Cywilnej
Radomska „Resursa Obywatelska” 16 listopada gościła pracowników cywilnych garnizonu mazowieckiego 
Policji. Z okazji ich święta, które przypada na 11 listopada, odebrali z rąk Komendanta Wojewódzkiego 
Policji zs. w Radomiu – insp. Tomasza Michułki nagrody i listy gratulacyjne. Dla wszystkich zgromadzonych 
wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, z którą gościnnie wystąpiła śpiewaczka – Katarzyna 
Bochyńska-Wojdył.

Święto, jak co roku, sta-
nowi doskonałą okazję, 
by wyróżnić cywilnych 
pracowników Policji, 

którzy, choć nie zajmują eks-
ponowanych stanowisk, wyko-
nują wiele zadań niezbędnych 
dla prawidłowego funkcjono-
wania całej formacji. W  uro-
czystości, oprócz wyróżnia-
nych, wzięli udział komendan-
ci KWP zs. w Radomiu na cze-
le z insp. Tomaszem Michułką, 
Arturem Standowiczem – Wi-
cewojewodą Mazowieckim, Do-
brosławem Dowiat-Urbańskim 
– Szefem Służby Cywilnej, Mał-
gorzatą Lewicką – przewodni-
czącą Krajowej Komisji Wyko-
nawczej NSZZ Pracowników 
Policji, podinsp. Dariuszem 
Brzezickim – Przewodniczą-
cym Zarządu Wojewódzkiego 
NSZZ Policjantów Wojewódz-
twa Mazowieckiego w  Rado-
miu, Anną Kwasiborską – Prze-
wodniczącą Wojewódzkiego 
Zarządu Zakładowego NSZZ PP 

w Radomiu, księdzem kanoni-
kiem Mirosławem Dragielem – 
kapelanem mazowieckiej Poli-
cji oraz kadrą kierowniczą gar-
nizonu mazowieckiego Policji. 

Policja to nie tylko funkcjo-
nariusze, których w  garnizo-
nie mazowieckim służy ponad 
5 tysięcy, ale także pracowni-
cy cywilni. To ludzie, bez któ-
rych ciężkiej i  oddanej pracy 
nie byłoby możliwe realizo-
wanie ustawowych zadań Po-
licji. W mazowieckim garnizo-
nie służbę cywilną w  jednost-
kach miejskich i powiatowych 
pełni 1402 osoby. Uroczystość 
w  „Resursie Obywatelskiej” 
była szczególną okazją do po-
dziękowania im za codzienną, 
rzetelną i ciężką pracę. 

Podczas uroczystości wyróż-
nionych zostało 178 pracowni-
ków mazowieckiego garnizonu 
Policji, w tym 142 otrzymało li-
sty gratulacyjne oraz nagrody fi -
nansowe. Wręczonych zostało 
26 Medali za Zasługi dla Policji 

i 10 za Długoletnią Służbę. Prze-
wodnicząca Krajowej Komisji 
Wykonawczej NSZZ Pracowni-
ków Policji – Małgorzata Lewic-
ka oraz Przewodnicząca Woje-
wódzkiego Zarządu Zakładowe-
go NSZZ PP w Radomiu Anna 
Kwasiborska wręczyły także 
cztery odznaczenia za aktywne 

Policjantki i Policjanci
Pracownicy Policji

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz re-
fl eksji dotyczących minionych miesięcy i planów na nadchodzący Nowy Rok. 
To wyjątkowe święta, które otwierają nasze serca dla innych, wzmacniają 
wiarę, pogłębiają miłość i dają nadzieję.

Z tej okazji,  w imieniu własnym oraz Kierownictwa KWP zs. w Radomiu, 
wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji mazowieckiego 
garnizonu pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

Niech ten radosny czas w jak największym stopniu będzie również Waszym 
udziałem, niech ogrzeje Was atmosfera rodzinnych spotkań, a choinka roz-
błyśnie wszystkimi barwami szczęścia. Niech Was napełnia duma z tego, kim 
jesteście, i co robicie dla innych. 

Proszę o przekazanie życzeń wszelkiej pomyślności Państwa najbliższym, 
którzy potrafi ą zrozumieć trudy codziennej służby i ofi arowują Wam wspar-
cie i wyrozumiałość.

Szczególne życzenia i ciepłe myśli kieruję do funkcjonariuszy, którzy podczas 
Świąt będą strzec bezpieczeństwa i porządku publicznego. Życzę Państwu 
spokojnej i bezpiecznej służby.

Ciepłe słowa kieruję także do emerytów i rencistów oraz przedstawicieli 
Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939” oraz „Rodzina Katyńska”, życząc 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Nowy 2019 rok niech będzie dla Państwa wypełniony ludzką życzliwością, niech 
dopisuje zdrowie, wszelka pomyślność i spełnią się najskrytsze marzenia. 

insp. Tomasz Michułka
Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu

wspieranie działania NSZZ Pra-
cowników Policji. Wśród wy-
różnionych Odznaką Honoro-
wą znaleźli się insp. Tomasz Mi-
chułka i podinsp. Dariusz Brze-
zicki. W części artystycznej ze-
brani obejrzeli występ Orkiestry 
Reprezentacyjnej Policji. 

 ZESPÓŁ PRASOWY KWP
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Pomnik z cegiełek
12 tysięcy policjantów II RP zostało zamordowanych w 1940 roku 
przez Sowietów. To właśnie ku ich czci, przed Komendą Wojewódzką 
Policji zs. w Radomiu, ma stanąć pomnik. Jego budowa zostanie 
sfi nansowana ze zbiórki publicznej, do której może przyłączyć się 
każdy z nas… 

Pamięć o  funkcjonariuszach Poli-
cji Państwowej jest wielkim zobowiąza-
niem wobec ich tragicznej historii, ale 
także wyzwaniem i wielkim pytaniem na 
przyszłość – jak dbać skutecznie o prawdę 
historyczną, wyrażać szacunek protopla-
stom policyjnej formacji, ożywiać w mło-
dych sercach potrzebę pielęgnacji naro-
dowej historii, pamiętać i przypominać…

Komendant Wojewódzki Policji zs. 
w  Radomiu – insp. Tomasz Michułka 
wspólnie z  Przewodniczącym Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Wo-
jewództwa Mazowieckiego w  Radomiu 
– podinsp. Dariuszem Brzezickim podję-
li decyzję o uczczeniu policjantów II RP 
pomordowanych na Wschodzie przez 
NKWD w  latach 1939–1945  r. Wyrazem 
tego będzie posadowienie na terenie KWP 
zs. w Radomiu pomnika upamiętniające-
go ich tragiczne losy. Decyzja ta wpisu-
je się w uroczyste obchody 100. rocznicy 
powołania Policji Państwowej.

5 listopada ruszyła zbiórka publiczna 
na budowę pomnika. Jest ona organizo-
wana przez ZW NSZZ Policjantów Wo-
jewództwa Mazowieckiego w  Radomiu 
i prowadzona w dwojaki sposób. Pierw-
szy polega na sprzedaży cegiełek, które 
można nabyć bezpośrednio u organizato-
ra lub wpłacając wskazaną kwotę (dowol-
ną wartość cegiełki) na jego konto ban-
kowe. Datki na budowę pomnika można 
wrzucać również do puszek, które orga-
nizator udostępni w siedzibie ZW NSZZP 
oraz w zarządach terenowych.

Odsłonięcie pomnika planowane jest 
na kwiecień 2019 roku.

Szczegóły zbiórki 
na budowę pomnika

Działania zmierzające do budowy po-
mnika, poświęconego policjantom za-
mordowanym na Wschodzie, można 
wesprzeć, kupując cegiełkę lub wrzuca-
jąc datki do puszek.

Organizator zbiórki – ZW NSZZP Wo-
jewództwa Mazowieckiego w  Radomiu 
– przygotował cegiełki o wartości: 20 zł, 
50 zł, 100 zł, 500 zł, 1000 zł i 2000 zł. 

Małe cegiełki, o  nominałach 20 zł, 
50 zł i 100 zł, mają wymiary 17,19×8,984 
cm. Zostały wydrukowane na ozdobnym, 
gładkim białym papierze o  gramaturze 

250g/m2. Duże cegiełki, o  nominałach 
500 zł, 1000 zł, 2000 zł, mają wymiary 
29,7×21cm i wydrukowane zostały na pa-
pierze color laser białym gładkim o gra-
maturze 160 g/m2 i oprawione w ramki.

Wszyscy, którzy chcą nabyć cegiełkę, 
mogą wpłacać pieniądze na konto orga-
nizatora zbiórki i kontaktować się z ZW 
NSZZP Województwa Mazowieckiego 
w Radomiu telefonicznie – 0 882 616 666 
lub mailowo – nszzp.radom@wp.pl 
w  celu ustalenia odbioru cegiełki. Jest 
również możliwość otrzymania jej od 
ręki w siedzibie ZW NSZZP Wojewódz-
twa Mazowieckiego w  Radomiu, ul. 
11 Listopada 37/59 (niski budynek) z za-
płatą na miejscu.

Chętni będą mogli wrzucać także dat-
ki do puszek rozlokowanych w  Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 
oraz w siedzibie ZW NSZZP Wojewódz-
twa Mazowieckiego w  Radomiu (adres 
powyżej).

Numer rachunku bankowego

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
84 1050 1793 1000 0023 2252 9146
W tytule przelewu należy wpisać cegiełka xxx zł 
– gdzie „xxx” oznacza odpowiednią wartość wybranej cegiełki
ZA WSZELKIE WSPARCIE FINANSOWE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO BUDOWY POMNIKA, ORGANIZA-
TOR ZBIÓRKI – ZW NSZZP WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RADOMIU – SERDECZNIE DZIĘKUJE!
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Upamiętnili 
płockich 
policjantów 
„Pomordowanych i poległych 
w obronie ojczyzny 1918–1940”
28 listopada, na placu przy Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, 
miało miejsce uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego płockim 
policjantom II RP pomordowanym i poległym w obronie Ojczyzny 
1918–1940. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki 
Policji oraz przedstawiciele władz samorządowych i stowarzyszeń 
„Rodzina Policyjna 1939”.

Uroczystość miała charakter ce-
remonialny. Uświetnił ją udział 
w uroczystości pocztu sztanda-
rowego Komendy Miejskiej Po-

licji w Płocku oraz Pododdziału Honoro-
wego Policji z Samodzielnego Pododdzia-
łu Prewencji Policji Płocku. Wartę hono-
rową przy obelisku wystawiła Komenda 
Miejska Policji w  Płocku oraz I  Liceum 
Ogólnokształcące PUL w Płocku i Liceum 
Ogólnokształcące FENIKS w Płocku.

Gości powitał Komendant Miejski Po-
licji w Płocku – nadkom. Sławomir Żele-
chowski. Komendant mówił o  policjan-
tach, którzy w odrodzonej Ojczyźnie czyn-
nie uczestniczyli w tworzeniu od podstaw 
niepodległego państwa polskiego. Przy-
pomniał o płockich policjantach, którzy 

w tych radosnych, ale i trudnych czasach 
oddawali swoje życie za Ojczyznę, za 
Płock, za nas wszystkich. Ginęli nie tylko 
z  rąk przestępców, ale także sowieckich 
żołnierzy w 1920 roku i z rąk okupantów 
oraz najeźdźców w 1939 i 1940 roku.

Inicjator powstania obelisku – asp. szt. 
w stanie spoczynku Adam Łaszczewski 
– przytoczył kilka historycznych faktów 
dotyczących płockich policjantów, którzy 
w II RP na terenie Płocka i regionu two-
rzyli Policję Państwową, a następnie brali 
czynny udział w obronie Płocka w 1920 
roku, oraz policjantów którzy w  latach 
1939 – 1940 byli aresztowani i  zginęli 
w obozach lub też zostali rozstrzelani.

Obelisk uroczyście odsłonili: Komen-
dant Wojewódzki Policji z siedzibą w Ra-

domiu, insp. Tomasz Michułka, Komen-
dant Miejski Policji w  Płocku, nadkom. 
Sławomir Żelechowski oraz Wiceprezes 
Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina 
Policyjna 1939 r., Andrzej Zawadzki.

Pod tablicą znajdującą się na obelisku 
została złożona urna z  ziemią z  dołów 
śmierci w Miednoje. Złożyli ją asp. szt. 
w st. spoczynku Adam Łaszczewski oraz 
Michał Spirydonow – członek Stowarzy-
szenia Rodzina Policyjna 1939 w  Łodzi 
i jednocześnie wnuk Stefana Lipińskiego 
– policjanta II RP z Łącka, który w 1940 
roku został rozstrzelany w Twerze, a jego 
ciało wrzucone przez sowieckich opraw-
ców do zbiorowych dołów śmierci w miej-
scowości Miednoje.

Kapelan płockiej Policji ks. Kanonik Je-
rzy Ławicki poświęcił obelisk, a następ-
nie Komendant Wojewódzki Policji oraz 
delegacje władz samorządowych, stowa-
rzyszeń, płockich służb mundurowych 
i  związków zawodowych pracowników 
policji złożyły pod obeliskiem wiązanki 
kwiatów.

Komendant Wojewódzki Policji z sie-
dzibą w Radomiu, przemawiając do ze-
branych podziękował za inicjatywę, 
dzięki której w roku setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
i u progu roku, w którym obchodzić bę-
dziemy setną rocznicę powołania Poli-
cji, możemy uczcić płockich policjantów 
II RP, których losy nie były łatwe. Mówił, 
że to bardzo ważne, aby nie zapominać 
o  funkcjonariuszach Policji z  tamtych 
lat, że wszyscy musimy oddać im cześć, 
za ich determinację i oddanie odrodzo-
nej Ojczyźnie.

Michał Spirydonow przedstawił krót-
ką historię życia swojego dziadka Stefana 
Lipińskiego. Przytoczył słowa z ostatnie-
go listu wysłanego przez niego z obozu 
w Ostaszkowie. Stefan Lipiński pisał wte-
dy, że jest w obozie razem z innymi ko-
legami, że bardzo kocha swoich najbliż-
szych, ale chyba już się nie zobaczą. Były 
to ostanie słowa napisane przez Stefana 
Lipińskiego. Dziadek Michała Spirydono-
wa spoczął w dołach śmierci w Miedno-
je, gdzie na tablicy, na cmentarzu wojsko-
wym, widnieje jego nazwisko.

Po uroczystym odsłonięciu obelisku, 
uczestnicy uroczystości przeszli do sali 
odpraw Komendy Miejskiej Policji w Płoc-
ku, gdzie pomysłodawca powstania obeli-
sku Adam Łaszczewski wręczył podzię-
kowania osobom, które przyczyniły się 
do jego powstania.

Uroczystość była również okazją do 
wręczenia medali „Zasłużony dla Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawodo-
wego Policjantów Województwa Mazo-
wieckiego”. Przewodniczący Zarządu Wo-
jewódzkiego NSZZ Policjantów w Rado-
miu, podinsp. Dariusz Brzezicki odzna-
czył medalami Komendanta Miejskiego 
Policji w Płocku, nadkom. Sławomira Że-
lechowskiego, Przewodniczącego Zarzą-
du Terenowego NSZZ Policjantów przy 
KMP w  Płocku, podkom. Piotra Adam-
kowicza oraz asp. szt. w st. spoczynku, 
Adama Łaszczewskiego.

 KRZYSZTOF PIASEK
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Niebieskie serca
Szósty raz policjanci z posterunku w Teresinie wraz z mieszkańcami 
gminy ruszają z akcją charytatywną „Niebieska Gwiazdka”. 
To szczególny czas, gdy cała gmina łączy siły, by pomóc najbardziej 
potrzebującym.

Pomysłodawczynią akcji jest dzielni-
cowa – st. sierż. Anna Opęchowska-Ciak. 
Policjantka „zaraziła” swoim pomysłem 
Agnieszkę Ptaszkiewicz, prezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Mieszkańców Gmi-
ny Teresin „IMPULS”, a także liczne gro-
no mieszkańców oraz darczyńców, któ-
rzy mieszkają także poza granicami kraju. 
Policjantka wspólnie z wolontariuszami 
zbiera żywność długoterminową, środki 
czystości, sprzęt AGD, artykuły szkolne 
i  zabawki. Dzięki zaangażowaniu ludzi 
dobrej woli, co roku udaje się zorganizo-
wać pomoc na święta dla wielu rodzin.

Starszy sierżant Anna Opęchowska-
-Ciak służy w  Policji od września 2008 
roku. Od początku służbę pełniła w Po-
sterunku Policji w Teresinie. Zawsze za-
angażowana w  swoich działaniach, od-
wiedzała potrzebujących nawet będąc 
w  zaawansowanej ciąży. Teraz jej dwaj 
synowie też dzielnie pomagają mamie 
podczas akcji charytatywnej.

Paczki trafi ają do najbardziej potrze-
bujących tuż przed Wigilią. Policjantka – 
Mikołaj zjawia się z podarunkami wywo-
łując na twarzach ludzi uśmiech. Bardzo 
często pojawiają się również łzy szczę-
ścia. To właśnie dzięki akcji dzielnico-
wej niektóre dzieci dostały prezent po raz 
pierwszy w  życiu. Policjantka podczas 
rozwożenia podarunków często zakłada 
słynną już i powszechnie rozpoznawal-
ną w okolicy czapkę Mikołaja z napisem 
Niebieska Gwiazdka. Jest to znak rozpo-
znawczy, że odwiedzanych za chwilę cze-
ka coś miłego.

Akcja początkowo koncentrowała się 
tylko na najbardziej potrzebujących oso-
bach z  gminy Teresin. W  tym roku ak-
cja została rozszerzona. W porozumieniu 
z innymi dzielnicowymi, z każdej z pozo-
stałych gmin powiatu sochaczewskiego 
wytypowano rodzinę lub osoby samotne, 
które znajdują się w  trudnej sytuacji fi -
nansowej. Oni w tym roku również zosta-
ną objęci pomocą w ramach Niebieskiej 
Gwiazdki.

Idea akcji stała się bliska także innym 
policjantom. W Makowie Mazowieckim 
już po raz drugi funkcjonariusze podaru-
ją najbardziej potrzebującym dary serca, 
zebrane wspólnie z fundacją „O uśmiech 
dziecka”, a także z licznymi mieszkańca-
mi Makowa i darczyńcami. 

 AGNIESZKA DZIK/MSZ

Akcja o tej symbolicznej nazwie to nie 
tylko pomoc materialna, czyli produkty 
żywnościowe i chemia gospodarcza, 
ale przede wszystkim to, co najbardziej 
wzrusza jej adresatów, czyli pamięć 
o nich. Czas świąt to czas pamięci 
o potrzebujących, dlatego też radomscy 
i mazowieccy policjanci oraz pracownicy 
Policji włączyli się kolejny raz w akcję 
„Paczka dla Bohatera”.

Starzy, słabi, żyjący w osamotnieniu, potrze-
bujący pomocy, lecz nie proszący o nic, często 
taki los spotyka wielu żołnierzy – bohaterów, 
którzy kilkadziesiąt lat temu walczyli o  wol-
ność naszego kraju. Wiele z  tych osób żyje 
bardzo skromnie, czasami na granicy nędzy, 
a wszelkiego rodzaju pomoc jest dla nich nie-
zmiernie ważna i potrzebna.

Mając to na uwadze, radomscy i mazowiec-
cy policjanci zorganizowali zbiórkę pieniędzy 
oraz żywności, a  zebraną kwotę przeznaczy-
li m.in. na zakup chemii gospodarczej. Dary 
zostały przewiezione do koordynatora przed-
sięwzięcia w Radomiu, skąd trafi a do potrze-
bujących.

 RAFAŁ JEŻAK

Paczka 
dla Bohatera
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DOSKONALENIE ZAWODOWE

Przygoda 
w oddziałach
Pięćdziesiąt trzy dni: 296 godzin służby i 16 godzin szkolenia. To czas 
trwania służby przygotowawczej, którą musi przejść każdy policjant 
po podstawowym szkoleniu zawodowym. Trafi ają do trudnych 
jednostek: oddziałów i pododdziałów prewencji Policji. Wśród nich 
jest coraz więcej kobiet. 

Każda z osób przyjętych do służby 
w Policji kierowana jest na szko-
lenie zawodowe podstawowe do 
szkoły policyjnej, które trwa oko-

ło 6,5 miesiąca. Następnie po ukończeniu 
szkolenia i zdaniu egzaminów, w ramach 
adaptacji zawodowej, delegowana jest do 
pełnienia służby w oddziale albo samo-
dzielnym pododdziale prewencji Policji 
na 53 dni. W ramach adaptacji zawodo-
wej należy odbyć 37 służb i dodatkowo 
2 dni zajęć szkoleniowych z zakresu pod-
stawowych elementów taktyki działania 
pododdziału zwartego Policji, w warun-
kach przywracania zbiorowego narusze-
nia porządku publicznego z wykorzysta-
niem środków transportu, technicznych 
środków wzmocnienia i  chemicznych 
środków obezwładniających. Po zakoń-
czeniu delegowania policjant kierowany 
jest do jednostki, do której został przyjęty 
i pełni tam służbę w komórce, do której 
skieruje go przełożony. 

Tyle teorii. O tym, jak w praktyce wy-
gląda służba przygotowawcza w  Samo-
dzielnym Pododdziale Prewencji Policji 
zapytałam trzy policjantki, które w paź-

dzierniku odbyły ostatnią, trzydziestą 
siódmą służbę st. post. Martynę Pustu-
łę z KPP w Grójcu, post. Karolinę Świą-
tek z  KP I  KMP w  Radomiu i  post. Ka-
rolinę Senderowską z  KP w  Pionkach. 
Wszystkie trzy to młode, atrakcyjne ko-
biety i  wszystkie zgodnie przyznają, że 
służba w oddziałach prewencji była jak 
dotychczas największym ich zawodowym 
wyzwaniem i wielką przygodą. 

– Co dla was było najtrudniejsze pod-
czas służby przygotowawczej?

– Najtrudniejsze były, jak ze wszyst-
kim, początki: nowe miejsce pracy, nowi 
przełożeni, koledzy. Kiedy oswoiłyśmy 
się już z  rytmem pracy, z  ludźmi, przy-
szedł czas na prawdziwe wyzwania – co-
dzienną służbę, a ona była zupełnie inna 
niż ta, którą dotychczas poznałyśmy 
w  naszych macierzystych jednostkach. 
Pierwszy raz miałyśmy do czynienia np. 
z  zabezpieczaniem meczów piłkarskich 
wysokiego ryzyka. 

Opowiadając o tym, dziewczyny były 
wyraźnie ożywione. Opowiadały o swo-
ich wrażeniach wchodząc sobie co i rusz 
w słowo:

– Przed pierwszym z meczów usiadły-
śmy z kolegami, którzy próbowali przy-
gotować nas do tego, czego możemy się 
spodziewać: że mogą pójść w ruch cegły, 
butelki, że mogą prowokować nas wy-
zwiskami, etc. Ale kiedy przyszło do me-
czu Radomiak – Widzew i pojechaliśmy 
eskortować kibiców przez pół miasta, kie-
dy usłyszałyśmy ich śpiew, czułyśmy nie-
mal namacalnie wzrastająca u nich adre-
nalinę i bojowe nastawienie. Ciarki prze-
szły nam po plecach… Zdałyśmy sobie 
sprawę, że wszystko może się zdarzyć…

Dziewczyny podkreślały, że podziwia-
ły wtedy siłę spokoju swoich doświadczo-
nych kolegów i dowódców. To, jak pew-
nie podchodzili do tego zadania, dodało 
odwagi także i im. Były pod wrażeniem 
tego, ze w oddziałach prewencji jest jak 
w  powieściowych „Trzech muszkiete-
rach”: Jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego.

– Kiedy, podczas interwencji zaczyna-
ło się robić gorąco i  patrol potrzebował 
wsparcia wystarczyło jedno zdanie rzu-
cone przez radiostację i błyskawicznie na 
miejsce przyjeżdżało parę patroli, które 
były najbliżej. Każdy był gotów udzielić 
pomocy, wesprzeć. To niesamowite uczu-
cie – wszystkie zgodnie to podkreśliły. 
Wspominały też wymieniane już zabez-
pieczenia meczy, że ich bardziej doświad-
czeni koledzy ani na chwilę nie spuszcza-
li z nich wzroku i na każdym kroku słu-
żyli radą i wsparciem.

Prosiły, żebym koniecznie napisała, że 
podziwiają kobiety, które służą w oddzia-
łach prewencji. 

– Całe ich życie jest podporządko-
wane w  jakiś sposób służbie. Czas pra-
cy jest tu przecież bardzo specyfi czny. 
Niby jest grafi k, ale wystarczy, że stanie 
się coś nieprzewidzianego i wszystko się 
zmienia, jak w kalejdoskopie, a policjant-
ka jest przecież często żoną, matką i ma 
na głowie całą domową logistykę. Karo-
lina z  Komisariatu w  Pionkach przyto-
czyła tutaj przykład, kiedy dowiedziała 
się o wyjeździe do Żyrardowa, który za-
mienił się w 12-godzinną służbę: – Gdyby 
nie zaangażowanie męża i pomoc rodzi-
ców miałabym duży problem, żeby ogar-
nąć wtedy dom i dziecko. Dlatego wielki 
szacunek mam do pracujących w ten spo-
sób od wielu lat ludzi, tutaj w oddziałach. 
Muszą dopasować tak naprawdę całe ży-
cie do służby i mieć wiele planów awa-
ryjnych na wypadek niespodziewanych 
zmian w grafi ku.

Nasze bohaterki wróciły już z delego-
wania w oddziałach do swoich jednostek. 
Cieszą się, bo mają moc doświadczeń, któ-
re będą mogły wykorzystać w codziennej 
służbie. Pytane o to, które z nich będą sta-
rały się jako pierwsze wdrożyć w swoich 
jednostkach, jednogłośnie odpowiadają, 
że zasadę trzech muszkieterów. – Służba 
jest łatwiejsza, kiedy wiesz, że obok cie-
bie są życzliwi ci ludzie, którzy nie zo-
stawią cię samemu sobie w podbramko-
wej sytuacji.

 MAGDALENA SICZEK-ZALEWSKA
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70 lat walki 
o prawa człowieka
10 grudnia 1948 roku Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, 
(obradująca w Paryżu) uchwaliła Powszechną Deklarację Praw 
Człowieka. Dokument ten do dzisiaj stanowi jedno z największych 
i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków 
świata Deklaracja zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty 
człowieka, który od wielu setek lat toczy walkę o swoją godność.

W tym roku przypada 70. rocz-
nica uchwalenia Powszech-
nej Deklaracji Praw Czło-
wieka, która jest uważana za 

fundament praw człowieka oraz znaczącą 
inspirację prawną dla wielu międzyna-
rodowych traktatów dotyczących wprost 
praw i wolności człowieka. 

Deklaracja opiera się na założeniu, że 
podstawowe prawa i  wolności są przy-
należne każdemu człowiekowi oraz że są 
one niezbywalne i w równym stopniu sto-
sowane wobec każdego, gdyż każdy z nas 
rodzi się wolny i równy, zarówno w kwe-
stii godności jak i praw. 

Akt ten składa się ze wstępu i 30 ar-
tykułów, które określają prawa jednost-
ki w  dziedzinie cywilnej, politycznej, 
gospodarczej, społecznej i  kulturalnej, 
typizując m.in. prawo do życia, wolno-
ści i bezpieczeństwa osobistego, do swo-
bodnego poruszania się i wyboru miejsca 
zamieszkania, do pracy, nauki, wolności 
wyznania, wolności słowa i stowarzysza-
nia się.

Na pamiątkę jej uchwalenia od 1950 
roku, dzień 10 grudnia obchodzony jest 
jako Dzień Praw Człowieka.

W  krajach demokratycznych pra-
wa człowieka zostały zagwarantowane 
w  licznych dokumentach m.in. konsty-
tucjach i aktach prawnych niższego rzę-
du, dlatego każdy ponosi indywidualną 
odpowiedzialność za swoje czyny. Dzia-
łanie człowieka miewa również formę 
bezprawności i  czyny te popełniane są 
niekiedy – także w Polsce – z nienawist-
nych pobudek. 

Mimo pozornie niewielkiej skali prze-
stępstw i  innych nagannych społecznie 
zachowań motywowanych nienawiścią, 
konieczne jest ciągłe budowanie systemu 
profi laktyki społecznej ukierunkowanej 
na zapobieganie myśleniu o powrocie do 
ustrojów totalitarnych pozbawionych to-
lerancji dla różnic narodowościowych, 
etnicznych, rasowych, wyznaniowych 
albo bezwyznaniowości, czy też innych 
przyczyn, jakimi są zdarzające się ubó-
stwo, bezdomność, niepełnosprawność, 
wygląd zewnętrzny, itp. 

Konsekwencje psychologiczne i  spo-
łeczne doświadczania przestępstw moty-
wowanych uprzedzeniami i nienawiścią 
są bowiem znacząco bardziej poważne, 

aniżeli konsekwencje podobnych prze-
stępstw, które nie są motywowane uprze-
dzeniami. 

Dlatego w Komendzie Głównej Policji 
opracowano Plan działań Policji na lata 
2018–2021 w  zakresie przeciwdziałania 
propagowaniu faszyzmu i innych ustro-
jów totalitarnych oraz przestępstwom 
nawoływania do nienawiści na tle róż-
nic narodowościowych, etnicznych, ra-
sowych, wyznaniowych albo ze względu 
na bezwyznaniowość, który stanowi rów-
nież konsekwentną realizację zadań wy-
nikających z Zarządzenia Nr 24 Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2018 r. 
(M.P. poz. 205) 

Celami głównymi przedmiotowego 
Planu jest między innymi: zintensyfi ko-
wanie działań zmierzających do zapo-
biegania lub ograniczania przestępczo-
ści motywowanej nienawiścią, reduk-
cja w całej przestrzeni publicznej wystę-
powania wszelkich form propagowania 
ustrojów totalitarnych oraz naruszania 
godności człowieka z powodu różnic na-
rodowościowych, etnicznych, rasowych, 
wyznaniowych albo bezwyznaniowości, 
czy też innych przyczyn wynikających 
z cech niezbywalnych (trwałych). 

W  garnizonie mazowieckim od daw-
na podejmowanych jest szereg wielopod-
miotowych i wielokierunkowych przed-
sięwzięć zarówno o charakterze profi lak-
tyczno-zapobiegawczym jak i zwalczają-
cym także ten rodzaj przestępczości. 

Jednym z  nich była, współorganizo-
wana przez KWP z siedzibą w Radomiu, 
Debata z okazji 70-lecia uchwalenia Po-
wszechnej Deklaracji Praw Człowie-
ka: „Prawa człowieka narzędziem walki 
z radykalizacją życia społecznego i mową 
nienawiści”. Debata odbyła się 11 grud-
nia, w Wyższej Szkole Handlowej w Ra-
domiu.

 MŁ. INSP. DR ZENON ROMANEK
PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI 

Z SIEDZIBĄ W RADOMIU DO SPRAW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

PRAWA CZŁOWIEKA



10 |

POLICYJNY GŁOS MAZOWSZA nr 144 — listopad/grudzień 2018

PREWENCJA

Komiksowo 
o bezpieczeństwie
Komenda Miejska Policji w Radomiu była koordynatorem 
merytorycznym projektu pn. „Bezpieczeństwo ekonomiczne 
konsumenta na rynku”, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem głównym projektu było 
zwiększenie bezpieczeństwa eko-
nomicznego konsumenta na ryn-
ku poprzez wzrost wiedzy i świa-

domości zagrożeń związanych z obrotem 
pieniędzmi (w  tym pieniądzem elektro-
nicznym) oraz uczestnictwem w  trans-
akcjach handlowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfi ki ryzyka 
przestępstw internetowych.

Najważniejszymi spośród dzia-
łań podjętych w  ramach projektu 
były szkolenia i warsztaty o przed-
miotowej tematyce, skierowane do 
pracowników i  funkcjonariuszy 
Policji garnizonu mazowieckiego 
(ponad 250 przeszkolonych osób), 
dyrekcji i  kadry placówek oświa-
towo-wychowawczych z  Radomia 
i powiatu radomskiego, a także naj-
młodszych uczestników rynku – 
dzieci i młodzieży tych placówek 
oraz ich rodziców/opiekunów (łącz-
nie ponad 1.000 osób). 

Poszerzenie wiedzy i  umiejęt-
ności dzieci i młodzieży w zakre-
sie szeroko pojętego bezpieczeń-
stwa konsumenta, m.in. posłu-
giwania się pieniądzem (w  tym 

elektronicznymi w przypadku młodzie-
ży), zawierania transakcji handlowych 
(również on-line) i  udostępniania da-
nych (w  szczególności danych osobo-
wych, mogących posłużyć przestępcom 
do wyłudzeń towarów i usług na rynku) 
pozwoliło zmniejszyć ryzyko tych osób 
jako podmiotów na rynku dóbr i usług 

konsumpcyjnych oraz na rynku fi nan-
sowym. Projekt oddziaływał na dzieci 
i młodzież nie tylko w czasie jego trwa-
nia, lecz również pomógł kształtować ich 
świadomość i  zachowania w  dorosłym 
życiu. 

Jednym z działań projektu była orga-
nizacja konkursu edukacyjnego dla mło-
dzieży „e-zakupy”, polegającego na przy-
gotowaniu koncepcji merytorycznej oraz 
wykonaniu pracy plastycznej w  formie 
komiksu, propagującej bezpieczne zacho-
wania konsumenckie, zwłaszcza podczas 
realizacji zakupów w Internecie. Konkurs 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem 
wśród uczniów, którzy wykazali się nie 
tylko pracowitością i  zaangażowaniem 
w przygotowanie prac, lecz również dużą 
wiedzą o potencjalnych zagrożeniach dla 
klientów w cyberprzestrzeni. Ta wiedza 
jest doskonale widoczna w  rzeczowych 
i  zróżnicowanych fabułach komiksów, 
dzięki czemu stanowią one interesujący 

materiał o walorach edukacyjnych, 
wykorzystywany w formie publika-
cji w policyjnych programach pre-
wencyjnych, także po zakończeniu 
projektu. 

Komisja konkursowa nagrodzi-
ła trzy najlepsze prace oraz przy-
znała dziesięć wyróżnień. Laure-
aci otrzymali nagrody rzeczowe, 
m.in. rower i  smartfon, dyplomy, 
jak również foldery i  kalendarze 
ścienne, będące z pewnością cen-
ną pamiątką ze względu na fakt, iż 
ich zawartość stanowią właśnie na-
grodzone prace.

Najciekawsze komiksy pragnie-
my Państwu zaprezentować w bie-
żącym oraz kolejnych numerach 
naszego pisma. 

 OPRACOWAŁA: ELIZA SUŁKIEWICZ, 
ZFP KWP ZS. W RADOMIU
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Oparzenie – pierwsza pomoc

Pożar w komendzie Policji

Udzielając pierwszej pomocy 
oparzonemu, zawsze 
w pierwszej kolejności 
pamiętamy o zapewnieniu 
bezpieczeństwa 
ratownikowi. Należy odciąć 
źródło energii, a chorego 
zaopatrywać w bezpiecznym 
miejscu.

21 listopada o godz. 10 doszło 
do pożaru w budynku Komendy 
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. 
Pożar objął kilka pięter. 
Z budynku ewakuowano policjantów, 
pracowników cywilnych 
oraz interesantów. 
Na miejsce natychmiast przyjechała 
straż pożarna. Na szczęście były 
to tylko ćwiczenia służb odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe.

Osobę płonącą najlepiej poło-
żyć, ponieważ ruch wznieca pło-
mień, gasić kocem, oblać wodą 
lub toczyć po podłożu. Pierwsza 
pomoc u  chorego oparzonego ma 
duży wpływ na rokowanie i prze-
bieg leczenia. Szczególnie chłodze-
nie rany oparzonej w pierwszych 

kilkunastu minutach po urazie decyduje 
o dalszym gojeniu. Jeśli więc mamy taką 
możliwość, najlepiej ranę chłodzić wodą 
przez minimum 15 minut i zabezpieczyć 
sterylnym opatrunkiem (nie stosuje się na 
oparzenie substancji natłuszczających). 
Należy jak najszybciej usunąć odzież i bi-
żuterię z oparzonych kończyn, ponieważ 
na skutek urazu, dochodzi do szybko na-
rastającego obrzęku.

Na skutek chłodzenia wodą zmniej-
sza się energia cieplna okolicy oparzonej, 
co zabezpiecza ranę przed pogłębieniem. 
Chorego, z zabezpieczoną raną oparzenio-
wą, należy przewieźć do szpitala. W cięż-
kich oparzeniach, gdy chory jest nieprzy-
tomny i  istnieje podejrzenie oparzenia 
dróg oddechowych należy bezwzględnie 
wezwać pogotowie.

 OPR. MSZ

Sprawdzenie efektywności przyjętych 
rozwiązań w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej to ważne zadanie każdego 
właściciela budynku. Obowiązek prze-
prowadzenia ćwiczeń w  tym zakresie 
wynika z  regulacji prawnych. Ćwicze-
nia takie odbyły się w budynku Komen-
dy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. 
Z  budynku ewakuowano kilkadziesiąt 
osób. Strażacy przystąpili do gaszenia 
pożaru i  oddymiania pomieszczeń biu-
rowych. A wszystko po to, aby sprawdzić, 
czy przyjęte w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej rozwiązania się sprawdzają.

 RAFAŁ JEŻAK
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