Gazeta Policyjna – 12.2021
Transkrypcja podcastu

[podkład muzyczny, Piotr Maciejczak] Redakcja Gazety Policyjnej przedstawia: numer
dwunasty, grudzień 2021r.
[insp. Mariusz Ciarka] W Państwa ręce trafia już ostatni w tym roku, ale na pewno nie ostatni
w ogóle numer Gazety Policyjnej…
[Kobiecy głos 1] Inspektor Mariusz Ciarka, Redaktor Naczelny.
[insp. Mariusz Ciarka] …To numer świąteczny, a wiec nie zabraknie życzeń od naszego szefa Komendanta Głównego Policji, generalnego inspektora Jarosława Szymczyka, także pana
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Pani Dyrektor Zakładu Emerytalno –
Rentowego. Te życzenia z głębi serca napływają zwłaszcza teraz, w trudnym czasie, kiedy
walczymy już nie tylko z pandemią, ale także i bronimy granicy, gdzie nasi policjanci świetnie
sprawdzili się. Temu poświęcony jest też ten numer na wielu obszernych stronach. To między
innymi reportaż z granicy, gdzie nasi dwaj dziennikarze byli i osobiście mogli przekonać się,
jak wygląda służba w tym trudnym teraz dla nas terenie.
[Jacek Herok] No pojechaliśmy tak, jak staliśmy…
[Kobiecy głos 1] Jacek Herok, fotograf.
[Jacek Herok] Spędziliśmy tam, ja - cztery dni, Andrzej - pięć. Chyba będę to pamiętał do
końca życia.
[Andrzej Chyliński] Wszyscy widzieli, kto powstrzymał dwa ataki na granicę polską…
[Kobiecy głos 1] Andrzej Chyliński, dziennikarz.
[Andrzej Chyliński] Głównie to byli policjanci, białe kaski, i to właśnie o tych policjantach, o
tym, co tam się działo między pierwszym a drugim atakiem, jak te ataki wyglądały, jak ci
funkcjonariusze bronili granicy polskiej, o tym jest ten materiał.
[Piotr Maciejczak] To akurat policjanci, szczególnie z oddziałów prewencji, są specjalistami,
doskonale wyszklonymi do radzenia sobie z tłumem…
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[Kobiecy głos 1] Piotr Maciejczak, zastępca Redaktora Naczelnego.
[Piotr Maciejczak] …nieuzbrojonym tłumem, to jest istotne, no bo wiadomo, że w przypadku
konfliktu zbrojnego byłyby działania wojska bardziej zasadne, natomiast mamy tutaj do
czynienia niestety często ze zdesperowanymi ludźmi, no ale nieuzbrojonymi w broń palną, w
związku z tym działania Policji są jak najbardziej na miejscu. I to policjanci właśnie pełnią tą
służbę w pierwszej linii, najbardziej się często narażając na obrażenia, co zresztą miało też
kilka razy miejsce.
[insp. Mariusz Ciarka] Z dumą możemy powiedzieć, że wszyscy policjanci, cała polska Policja,
ale też wszyscy Polacy i całe polskie państwo, dumne jest z Policji, że ci policjanci, którzy są
tam na granicy, wykonują swoje obowiązki najlepiej, jak tylko potrafią, i chronią granice,
chronią jednocześnie też suwerenności i nienaruszalności naszych polskich granic.
[Piotr Maciejczak] Media do tej pory nie miały tam dostępu, my, jako jednostka de facto
Komendy Głównej Policji, mieliśmy możliwość wejścia na ten teren, przyjrzenia się
działaniom i zreferowania dla Was, Drodzy Czytelnicy, tego jak to tam wyglądało, jakie były
warunki pełnienia służby, jakie odczucia policjantów. Staraliśmy się to jak najbardziej
obiektywnie przedstawić.
[podkład muzyczny]
[Izabela Pajdała-Kusińska] Andrzej pojechał na granicę polsko–białoruską, gdzie trwa
podbramkowa sytuacja polityczna…
[Kobiecy głos 1] Izabela Pajdała-Kusińska, dziennikarka.
[Izabela Pajdała-Kusińska] …a ja, ponieważ piszmy o wydarzeniach listopadowych, poszłam
zobaczyć, jak funkcjonują policyjne zespoły antykonfliktowe podczas Marszu Niepodległości.
Zdradzę, że troszkę się działo...
[podkład muzyczny]
[insp. Mariusz Ciarka] W Gazecie będzie można też przeczytać wiele wspaniałych artykułów,
przygotowanych przez naszych dziennikarzy, między innymi wywiad z Komendantem
Centralnego Biura Śledczego Policji – nadinsp. Pawłem Półtorzyckim.
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[Piotr Maciejczak] Generalnie omówienie sukcesów tego Biura. Były znaczne, i to na arenie
międzynarodowej również.
[Elżbieta Sitek] Ponieważ większość przestępstw, tych największego kalibru, ma w tej chwili
charakter międzynarodowy, to tak też wygląda praca Policji. Zapytałam Pana Generała...
[Kobiecy głos 1] Elżbieta Sitek, dziennikarka.
[Elżbieta Sitek] …jak dużo jest takich spraw, jak często policjanci CBŚP pracują za granicą, i jak
często policjanci innych policji europejskich pracują u nas. Tak naprawdę, to nie ma tygodnia,
żeby kilkunastu policjantów nie wyjeżdżało za granicę do wspólnego prowadzenia spraw.
Najczęściej są to sprawy dotyczące narkotyków, tych jest najwięcej, ale także różnego innego
rodzaju przemytu, a także bardzo często ta współpraca dotyczy pomocy w poszukiwaniu
ukrywających się przestępców. Obok tego wywiadu znajduje się króciutkie streszczenie
najciekawszych spraw prowadzonych w mijającym roku, właśnie wspólnie z policjami, ze
służbami innych krajów europejskich.
[podkład muzyczny]
[Izabela Pajdała-Kusińska] W najbliższym numerze przybliżam kolejną sylwetkę jednego z
laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”, przedostatnią z tegorocznych laureatów. I
w tym numerze znajdzie się st. sierż. Grzegorz Partatus z Komendy Powiatowej Policji w
Nowej Soli, który mimo dosyć krótkiego stażu jako dzielnicowy, bo tylko zaledwie dwa i pół
roku, został doceniony przez ludzi. Właściwie każdy z tych laureatów - i tegorocznych, i
ubiegłorocznych, i poprzednich lat - mówi, że jest to największe wyróżnienie, i chyba
najważniejsze w całej służbie.
[podkład muzyczny]
[insp. Mariusz Ciarka] Oczywiście stała rubryka policjantów, którzy uratowali życie, zdrowie
w ostatnich tygodniach…
[Krzysztof Chrzanowski] Wydaje mi się, że już czytelnicy przyzwyczaili się do tego, że co
miesiąc jest rubryka z uratowanymi, i pewnie czują niektórzy niedosyt, że jest tylko osiem
historii, a zdarzeń przez cały miesiąc było o wiele więcej.
[Kobiecy głos 1] Krzysztof Chrzanowski, dziennikarz.
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[Krzysztof Chrzanowski] Co mamy tym razem? No, mamy historię o kobiecie przygniecionej
szafką, o policjantach, którzy udzielali pomocy mężczyźnie, który miał rozbitą głowę, czy o
pomocy też mężczyźnie z uszkodzoną tętnicą, gdzie szybkość reakcji miała duże znaczenie.
Ale są też i takie historie, jak np. ratowanie niemowlęcia przed uduszeniem się po
zadławieniu zabawką, albo o dzielnicowym z Dołhobyczowa, który uratował siedmiolatkę, też
zadławiła się cukierkiem. Każda historia jest inna, ale każda kończy się podobnie, czyli
policjanci uratowali człowieka.
[podkład muzyczny]
[Izabela Pajdała-Kusińska] Polecam artykuł Michała Kurdziela ze Szczecina, który
w rozpoczętym wcześniej cyklu o interwencjach, omawia różne przyczyny zachowań
agresywnych, które mają podłoże chorobowe, i wynikają np.: z hipoglikemii, z zaburzeń
funkcji wątroby, czy stosowania środków antydepresyjnych.
[podkład muzyczny]
[Izabela Pajdała-Kusińska] Publikujemy też badania przeprowadzone przez podkom.
Norberta Andraszaka z OPP w Krakowie, dotyczące wpływu hejtu wobec naszych
funkcjonariuszy w czasie pandemii. Wnioski są bardzo ciekawe, ale to trzeba zajrzeć do
artykułu.
[podkład muzyczny]
[Małgorzata Reks-Stabach] Polecam również dwa małe krótkie artykuły, dotyczące dobrej
książki…
[Kobiecy głos 1] Małgorzata Reks-Stabach, korektor.
[Małgorzata Reks-Stabach] Jedna książka poświęcona jest odkrywaniu nagrobków
funkcjonariuszy Policji polskiej, natomiast kolejny artykuł, w skrócie: taka perełka
przedstawiająca książki, które napisali funkcjonariusze Policji - albo emeryci, albo jeszcze
w służbie.
[Izabela Pajdała-Kusińska] Ponieważ zbliża się Gwiazdka i Święta Bożego Narodzenia, więc
przygotowaliśmy też taki krótki przegląd książek, napisanych przez policjantów i policjantki.
[Kobiecy głos 1] Jako pomysły na prezenty…
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[Izabela Pajdała-Kusińska] Mogą być ogólnie do czytania przez cały rok.
[Małgorzata Reks-Stabach] Dla każdego coś dobrego, bo jest i fantastyka, i kryminał. Dla
dzieci również są dwie fajne książki, także godne polecenia, i coś pod choinkę, oczywiście.
[podkład muzyczny]
[Jacek Herok] W tym numerze będę miał jeszcze taki materiał, okraszony moimi zdjęciami,
bo napisał go Dawid Żak - o pracy ludzi, którzy prowadzą łodzie policyjne. To było bardzo
ciekawe szkolenie, chyba się pierwszy raz odbywało. Okazuje się, że w nocy bardzo rzadko
wykorzystuje się ten reflektor, który jest na łodzi - taki halogen, mocno rozświetlający
wszystko do przodu - bo wtedy się nic nie widzi, widzi się tylko punktowo. Oko ludzkie się
koncentruje tylko na tym snopie światła, i nic nie widzi z boku. Więc to szkolenie było takie,
że nie używali w ogóle tych świateł, tylko jechali zupełnie po ciemku, z użyciem
noktowizorów. Były trzy osoby na łodzi: sternik, ten nawigator i jeszcze człowiek, który był na
rufie, tzw. „rufowy”, i on specjalnymi, takimi pałeczkami pokazywał nawigatorowi, który
płynął bardzo blisko, co on ma w ogóle robić: czy w prawo skręcają, czy w lewo, czy zmieniają
szyk, czy przyspieszają, czy zwalniają, i on tylko widział to wtedy, jak miał noktowizor.
Przepłynęli tą nocą 50 kilometrów. Fajnie to wyglądało. Mają faceci pojęcie, co robią.
[podkład muzyczny]
[Anna Krupecka-Krupińska] W tym numerze chciałabym zwrócić uwagę na rubrykę „Pamięć”,
która tym razem znalazła się pod koniec numeru, ale to nie oznacza, że jest mniej ważna.
[Kobiecy głos 1] Anna Krupecka-Krupińska, sekretarz redakcji.
[Anna Krupecka-Krupińska] Iza przygotowała wspomnienie dwóch wyjątkowych osób, które
niestety zmarły w listopadzie tego roku. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o
śmierci Teresy Kodelskiej-Łaszek pseudonim „Kinga”, którą jako funkcjonariusze i pracownicy
odwiedzaliśmy podczas akcji dostarczania obiadów i zakupów, organizowanej przez Dom
Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Podczas Powstania była sanitariuszką i łączniczką,
a w dorosłym życiu uprawiała narciarstwo zjazdowe. Poświeciła się także karierze naukowej.
Dla nas to była wyjątkowa osoba, zawsze uśmiechnięta i chętna do rozmowy. Natomiast 10
listopada, na cmentarzu w Broku, pożegnaliśmy Hieronima Stefana Pakulskiego, który w
środowisku policyjnym był znany, jako Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Rodzina
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Policyjna”. I przez całe swoje życie kultywował pamięć o poległych funkcjonariuszach Policji
Państwowej.
[podkład muzyczny]
[Kobiecy głos 1] Coś specjalnego jeszcze na koniec roku szykuje Redakcja Gazety Policyjnej?
[Piotr Maciejczak] No, jeżeli specjalnego, to numer specjalny. Jest wydanie specjalne w
zasadzie, jak to dokładnie nazywamy, poświęcone cyberprzestępczości i powstającemu de
facto nowemu Centralnemu Biuru Zwalczania Cyberprzestępczości.
[insp. Mariusz Ciarka] To już pięć lat minęło od momentu, kiedy w strukturach Komendy
Głównej Policji zostało powołane Biuro do Walki z Cyberprzestępczością. Kiedy przyjeżdżali
dziennikarze 5 lat temu i rozmawialiśmy o powołaniu tego Biura, tłumaczyłem, że dla mnie
za kilka lat historycznie będzie to porównywalne z utworzeniem kilkanaście, 20 lat temu
Centralnego Biura Śledczego Policji. Wydarzenie bez precedensu, jedno z najważniejszych w
strukturach polskiej Policji, i nie tylko w Polsce, ale i w Europie, i na świecie. I rzeczywiście
chyba to, co mówiłem - sprawdza się, ponieważ 5 lat biura „cyber”, ale jednocześnie też od
1–go
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Cyberprzestępczości, co wiąże się z przekształceniem tego Biura w centralne biuro, a
jednocześnie utworzenie struktury bardzo podobnej właśnie do Centralnego Biura Śledczego
Policji. W dzisiejszych czasach chyba dla nikogo nie ma najmniejszej wątpliwości, że walka z
cyberprzestępczością jest kluczowa, i wiele tych wojen, wojen tych prawdziwych, i w
cudzysłowiu, toczy się właśnie w cyberprzestrzeni, gdzie również wykorzystują tą możliwość
tej przestrzeni cyber - przestępcy. Stąd specjalny numer Gazety Policyjnej poświęcony
cyberprzestępczości, powstaniu zarówno Biura, przekształcaniu go teraz w Centralne Biuro
Zwalczania Cyberprzestępczości. Bardzo ciekawy, na pewno dla policjantów, którzy pełnią
służbę w tym Biurze i będą pełnić służbę w nowopowstałym Centralnym Biurze Zwalczania
Cyberprzestępczości, ale także dla każdego czytelnika Gazety Policyjnej.
[Piotr Maciejczak] Materiały, które są w tym wydaniu specjalnym, są dość złożone, tzn. są
to… niektóre z nich bardzo specjalistyczne, niektóre trochę łatwiejsze, ale niestety tego
tematu nie ma jak inaczej ująć. On się łączy z nowoczesnymi technologiami, i stąd dosyć
duży poziom skomplikowania tego numeru. Niemniej warto się z nim zapoznać, dla własnego
dobra i bezpieczeństwa w sieci.
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[podkład muzyczny]
[insp. Mariusz Ciarka] Jak zawsze czekamy od Was na sugestie, na propozycje, co powinno
pojawiać się w kolejnych numerach, co powinniśmy zamieszczać, o czym powinniśmy pisać
tak, abyśmy wszyscy byli zadowoleni i dumni z naszej policyjnej roboty, ale także
dowiadywali się tego, co najbardziej nas ciekawi.
[podkład muzyczny]
[insp. Mariusz Ciarka] W imieniu całej Redakcji Gazety Policyjnej, a także policjantów i
pracowników Biura Komunikacji Społecznej - wszystkim Naszym Czytelnikom, zwłaszcza
policjantom i pracownikom Policji, a także emerytom, rencistom, przedstawicielom
związków zawodowych, składamy serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a
także Nowego Roku. Oby przyszły rok był dla nas spokojniejszy, abyśmy się wręcz nudzili, bo
nie życzymy nikomu takich wydarzeń, i takich zobowiązań, a także zadań, które mieliśmy w
ostatnich dwóch latach. Oby ten 2022 rok dał nam spokój, dał nam stabilizację, abyśmy
wszyscy mogli tylko opisywać sukcesy Policji, same udane akcje, a jak najmniej uciążliwych
dla nas zadań.
[podkład muzyczny]
[Piotr Maciejczak] A w styczniowym numerze ruszymy troszeczkę tematu medycyny pola
walki. Redaktor Iza Pajdała szykuje…. Nawet powiem więcej - osobiście bierze udział w
pewnym szkoleniu, ale o tym wszystkim to już przeczytacie Państwo w styczniu.
[podkład muzyczny]
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