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Transkrypcja podcastu 

[00:00:01 podkład muzyczny, Piotr Maciejczak] Redakcja Gazety 

Policyjnej przedstawia numer 11, listopad 2021 roku. 

[00:00:15 insp. Mariusz Ciarka] Aby nadążyć za przestępczością, Policja 

musi cały czas się rozwijać. Chodzi tutaj zarówno o ludzi, o ich rozwój, o 

Polskie policyjne szkolnictwo... 

[00:00:21 Kobiecy głos] Inspektor Mariusz Ciarka – Redaktor Naczelny. 

[00:00:26 insp. Mariusz Ciarka] ...ale także, oprócz wiedzy i umiejętności, 

chodzi również i o sprzęt. 

[00:00:29 Andrzej Chyliński]  Napisałem 3 teksty, dotyczące na różne 

sposoby sprzętu, którym się posługuje Policja. 

[00:00:35 Kobiecy głos] Andrzej Chyliński – dziennikarz. 

[00:00:38 Andrzej Chyliński] Pierwszy tekst jest o dronach... 

[00:00:38 Piotr Maciejczak] Temat z okładki przede wszystkim, zresztą 

trochę mój konik. 

[00:00:44 Andrzej Chyliński] ...drugi o ambulansach pogotowia ruchu 

drogowego, trzeci o kamerkach nasobnych. 

[00:00:47 Piotr Maciejczak] Drony w służbie policyjnej, nazywane u nas 

BSPP, czyli Bezzałogowe Statki Powietrzne Policji, tym razem 

wykorzystywane przez funkcjonariuszy ruchu drogowego, okazały się być, 

co zresztą nie dziwi, bardzo skutecznym narzędziem w walce z piratami 

drogowymi. Ponieważ, jest to mówiąc pokrótce, zawieszona w dowolnym 

miejscu nad ulicą, nad drogą - kamera, która rejestruje. Po prostu, 

zwyczajnie pokazuje z powietrza, niezauważona przez kierowców, 



wszystkich... wykroczenia i jest to udokumentowane, po prostu na 

nagranym filmie. 

[00:01:22 Kobiecy głos] Piotr Maciejczak - Zastępca Redaktora 

Naczelnego. 

[00:01:25 Piotr Maciejczak] Kawałek dalej stoi patrol ruchu drogowego, 

który od razu może zatrzymać kogoś, kto się do tych przepisów nie 

stosuje. 

[00:01:31 insp. Mariusz Ciarka] Szczególnie ten temat stanowi istotną 

nowość i sprawdza się zaskakująco dobrze, jeżeli chodzi o 

bezpieczeństwo na polskich drogach. Przy okazji też, pokazuje jak wielu 

kierujących lekceważy przepisy, błędnie uznając niektóre wykroczenia za 

drobne, a także będąc w przekonaniu, że w pobliżu nie ma Policji. 

[00:01:51 podkład muzyczny] 

[00:01:53 Andrzej Chyliński] Kolejny tekst też dotyczy ruchu drogowego, 

ale w inny sposób. Ambulanse pogotowia ruchu drogowego trafiły do 

naszej służby parę miesięcy temu, ale teraz zostały wzbogacone o tak 

zwane „tachimetry”. To nie są „tachometry”, tylko „tachimetry”. To jest takie 

urządzenie geodezyjne, tak na dobrą sprawę, które pomaga zmapować 

miejsce zdarzenia drogowego. Także, no policjanci są bardzo zadowoleni, 

że mają  takie urządzenia na pokładzie, między innymi tych ambulansów 

pogotowia ruchu drogowego, które są bardzo nowoczesne, pięknie 

oznaczone. Na pewno podnoszą bezpieczeństwo policjantów pracujących 

na drodze. Tachimetry bardzo przyspieszają ich pracę, odejmując im 

sporo papierkowej roboty, tak naprawdę wyliczeń, bo to urządzenie robi 

wszystko w jakiś sposób za nich. 

[00:02:44 podkład muzyczny] 



[00:02:47 Andrzej Chyliński] Kamerki nasobne. Kamerki nasobne znowu 

wracają.... 

[00:02:50 Piotr Maciejczak] To jest kolejne, tak samo jak i drony, bardzo 

skuteczne narzędzie. 

[00:02:53 insp. Mariusz Ciarka] Myślę, że powinien ten temat nakłonić 

naszych policjantów do tego, aby pamiętać o tym, że są coraz częściej 

wyposażeni w kamerki nasobne. 

[00:03:00 Andrzej Chyliński] Jeszcze w tym roku, a może na początku 

przyszłego do służby trafi prawdopodobnie ponad 3000 tych kamerek 

nasobnych, także przypominamy, jakie one są przydatne. 

[00:03:11 Piotr Maciejczak] … i to pokazały chociażby niedawne 

wydarzenia. Myślę, że telewizję wszyscy oglądają, więc nie będę tutaj 

wszystkim przypominał, natomiast możliwość zarejestrowania wydarzeń, 

także w miejscach niepublicznych, bo na początku był z tym pewien 

problem - przepisy się zmieniły. W tej chwili istnieje możliwość rejestracji 

obrazu i dźwięku podczas wykonywania czynności administracyjno-

porządkowych, także podczas interwencji domowej, gdzie… no ta 

kamera, stanowi bardzo wiarygodnego świadka wydarzeń. Jeżeli 

policjant, no a nie wyobrażam sobie inaczej, postępuje w zgodzie  

z przepisami to, stanowi to dla niego, doskonałą ochronę, a jednocześnie 

z tego co mówią policjanci, jest to bardzo skuteczny element 

odstraszający od wszelkiej agresji, czy dalszych zachowań. Świadomość 

po prostu nagrywania przez policjanta jest elementem, który odstrasza od 

zachowań agresywnych, wobec niego i w ogóle jakiegoś sprzeciwu. Po 

prostu zachęca do wykonywania poleceń i powrotu do zachowania 

zgodnego z prawem. 



[00:04:09 insp. Mariusz Ciarka] Naprawdę dużo więcej korzyści i nie ma 

co się bać, nie raz już nagranie z kamerki uratowało policjantów przed 

pomówieniami, przed fałszywymi oskarżeniami, a po obejrzeniu nagrania, 

sprawy, gdzie wydawało się niekorzystne dla policjantów, stawały się 

bardzo korzystne, a z odpowiedzialnością karną musiały liczyć się te 

osoby, które policjantów pomawiały. 

[00:04:30 podkład muzyczny] 

[00:04:35 insp. Mariusz Ciarka] …ale także wiele innych artykułów, to 

między innymi temat nurtujący nie tylko polską Policję, ale chyba policję 

na całym świecie: interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. 

To materiał bardzo ciekawy, przygotowany przez wykładowców ze Szkoły 

Policji w Słupsku, ale wspólnie i w porozumieniu z profesorem z 

Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu m. in tej tematyki. Bardzo ciekawe 

podpowiedzi. Zwłaszcza dla policjantów z pierwszej linii, którzy mogą w 

swojej służbie spotkać się z różnego rodzaju interwencjami, właśnie 

podejmowanymi wobec osób, które mogą być, czy pod wpływem 

dopalaczy, pod wpływem narkotyków, czy z zaburzeniami psychicznymi. 

[00:05:12 Piotr Maciejczak] Zostały spisane pewne zasady, pewne 

wytyczne, do których należy się stosować. 

[00:05:18 Małgorzata Reks-Stabach] Interwencje wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi, co jest bardzo głośno komentowane w 

mediach... 

[00:05:25 Kobiecy głos] Małgorzata Reks-Stabach – korektor. 

[00:05:28 Małgorzata Reks-Stabach] ...natomiast, nikt się nie zastanawia, 

jak to wygląda od strony funkcjonariuszy Policji, którzy idą na interwencję 

i nie wiedzą, czy osoba, wobec której muszą zastosować środki przymusu 

bezpośredniego jest osobą chorą, czy też po prostu zdrową. Są to 2 



bardzo ważne teksty. Bo to jest, „Interwencje wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi”, jak również „Skutkowe użycie środków przymusu 

bezpośredniego”, które ma być początkiem do kolejnych artykułów w 

następnych numerach czasopisma. 

[00:05:55 podkład muzyczny] 

[00:05:58 Piotr Maciejczak] Jeżeli chodzi jeszcze o materiały zawodowe, 

to co chciałbym na pewno polecić, to materiał Izy Pajdały, o badaniach 

balistycznych, prowadzonych przez Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji. Bardzo fajny materiał. Dość fachowy, aczkolwiek 

napisany dość przystępnie. Na tyle, że ktoś, kto nie jest specjalistą w tej 

dziedzinie, wszystko dobrze zrozumie, a jednocześnie przy okazji będzie 

miał świadomość jakiego typu ślady są w stanie wykryć policyjni eksperci, 

i w jaki sposób może mieć to wpływ na udowodnienie winy. 

[00:06:30 Izabela Pajdała-Kusińska] Z ciekawostek takich, które możemy 

tutaj zdradzić, bo artykuł ma kilka stron... 

[00:06:38 Kobiecy głos] Izabela Pajdała-Kusińska – dziennikarka. 

[00:06:41 Izabela Pajdała-Kusińska] ...to najmniejszy kaliber broni, jaki 

znajduje się w zbiorach wzorców broni CLKP, to 5,45 milimetra, a 

największy 45 mm, czyli jest dosyć to duży zbiór. 

[00:06:57 podkład muzyczny] 

[00:07:05 Izabela Pajdała-Kusińska] I jeszcze jedno! Bo mamy się czym 

pochwalić jako polska Policja: w pierwszej edycji konkursu Europolu 

wyróżniony został projekt Zakładu Badań Dokumentów i Technik 

Audiowizualnych CLKP, który dotyczył opracowania metody badań 

podpisów biometrycznych, kreślonych odręcznie na urządzeniach 

mobilnych. O tym projekcie pisaliśmy w listopadzie, bodajże 2020 roku. 



[00:07:30 Kobiecy głos] I nie tylko pisaliśmy. Również zamieściliśmy 

podcast.. 

[00:07:35 Izabela Pajdała-Kusińska] Faktycznie. 

[00:07:36 Kobiecy głos] Super! Czyli Europol ich... 

[00:07:38 Izabela Pajdała-Kusińska] Na 106 projektów zgłoszonych, 

został ten zauważony i wyróżniony. Jako innowacyjny. 

[00:07:45 Kobiecy głos] Brawa! 

[00:07:48 podkład muzyczny] 

[00:07:52 Krzysztof Chrzanowski] Kolejny miesiąc. Kolejne historie w 

rubryce „Uratowali”... 

[00:07:56 Kobiecy głos]   Krzysztof Chrzanowski – dziennikarz. 

[00:08:00 Krzysztof Chrzanowski] A co tam będzie? No wiadomo: 8 

historii. Będzie o policjancie, który odebrał poród w samochodzie. Albo 

będzie o pilotażu samochodu - policjanci pilotowali samochód z ranną  

trzylatką. A także o słuchaczu Szkoły Policji w Słupsku, który będąc 

słuchaczem już ma takie umiejętności, że potrafił sobie poradzić w 

obsłudze wypadku, na który najechał. Dojechał do miejsca, gdzie był 

wypadek i wszystko odpowiednio zorganizował. No więc, policjanci są 

zawsze gotowi. Poza służbą także. Jedna taka, ciekawa historia. Policjant 

dzielnicowy z Międzyrzecza wspinał się na Śnieżkę i tuż przed nim jeden 

z turystów poślizgnął się na szlaku i wypadł w kierunku urwiska 

kamienistego. Trzymał się kurczowo kamienia, policjant szybko 

zorganizował akcję. Z pomocą innych turystów udało się wyciągnąć tego 

nieszczęśnika, który mógł stoczyć się, czy zsunąć do urwiska. Także, 

policjanci muszą być zawsze gotowi, nawet poza służbą. 

[00:09:12 podkład muzyczny] 



[00:09:17 Izabela Pajdała-Kusińska] Możemy przeczytać o laureatce, 

jednej z pięciu finalistów Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Który mi 

Pomógł” - o sierżant sztabowej Joannie Michalak z Ostrowa 

Wielkopolskiego. Osoba, która ją zgłaszała, napisała tak: „Cały czas czuję, 

jakby otulała mnie swoimi skrzydłami. Młodziutka, dźwigająca ogromne 

serce”. A Joasia mówi w rozmowie ze mną, że jest po prostu zwykłą 

policjantką, zwykłym dzielnicowym, których jest tysiące w Polsce, ale tak 

chyba nie jest... 

[00:09:51 podkład muzyczny] 

[00:09:54 Izabela Pajdała-Kusińska] Takim sercem olbrzymim wykazał się 

też jeden z policjantów z Komendy Powiatowej w Złotoryi, który tak 

bezinteresownie pomógł Panu Stanisławowi, który miał status osoby 

bezdomnej, a którego chciała mama, która mieszka w Szwecji z kolei, 

zobaczyć i ściągnąć do siebie. Ta historia zakończyła się happy endem, 

prawie że filmowym, i też myślę, że warto ją poznać. 

[00:10:27 podkład muzyczny] 

[00:10:32 Kobiecy głos] Pitawale? Nic z tego? 

[00:10:35 Małgorzata Reks-Stabach] No niestety. W tym numerze nie ma 

żadnego pitawala. Natomiast jest artykuł Andrzeja Chylińskiego o 

Wołyniu, gdzie są zapomniane cmentarze, na których są pochowani 

policjanci Policji Państwowej. Są to przeważnie osoby, które poniosły 

śmierć w czasie Rzezi na Wołyniu w 43 roku. 

[00:10:52 Andrzej Chyliński] ...także taka podróż policjantów, którzy dbają 

o pamięć o swoich kolegach sprzed lat. Pamiętają o Polakach, którzy tam 

są, i byli, i tam zostali. 

[00:11:04 podkład muzyczny] 



[00:11:06 insp. Mariusz Ciarka] Też i o doskonaleniu zawodowym. Bardzo 

ciekawym, jeżeli chodzi o „para medyk”... 

[00:11:12 Izabela Pajdała-Kusińska] Z wydarzeń ważnych, tak od strony 

warsztatu i ciągłego doskonalenia się funkcjonariuszy, opisujemy zawody, 

chociaż bardziej jest to coroczne wydarzenie edukacyjno-szkoleniowe, niż 

zawody, a chodzi o „para medyk”. Warto zobaczyć, jakie pomysły mieli 

instruktorzy na to, żeby zaskoczyć naszych para medyków w sytuacjach… 

no... trudnych. 

[00:11:44 Jacek Herok]  Zrobiłem fotoreportaż. Nad Soliną cała akcja się 

dzieje. Tam rzeszowska Policja bardzo często robi różne takie ćwiczenia. 

[00:11:54 Kobiecy głos] Jacek Herok – fotograf. 

[00:11:58 Jacek Herok] ...i teraz scenariusz był taki, że przypadkowy 

turysta widzi spadającą awionetkę, z której wyskakuje 6 osób na 

spadochronach. Awionetka spada, rozbija się o taflę wody i tyle. Dzwoni 

pod telefon alarmowy. Na nogi postawione są wszystkie służby. Mniej 

więcej 3 godziny trwa, nim wszyscy się zjadą na miejsce odprawy i rusza 

akcja ratunkowa. No i byłem tego świadkiem. Rzeczywiście, w tym 

realnym czasie w ciągu 3 godzin dojechali policjanci z różnych oddziałów 

prewencji, z oddziałów konnych, quady, Straż Rybacka tam brała również 

udział, WOPR, GOPR Bieszczadzki i cała taka akcja ruszyła. Trwała 4 

godziny. Znaleziono te 6 osób. Bardzo fajnie i sprawnie to wyglądało. Ja 

byłem świadkiem naocznym, tam się poruszałem cały czas na łodzi 

motorowej, przerzucali mnie z jednej na drugą. Raz jechałem z 

ratownikami GOPR-u, później z policjantami. Znowu gdzieś tam mnie 

przerzucili do rybaków, ale bardzo fajnie to wyglądało i naprawdę bardzo 

sprawnie, że byłem pewien podziwu, że tych ludzi po prostu znaleziono. 

Ja byłem tak zakołowany po tych 4 godzinach jazdy, że jakbym wysiadł z 

jakiegoś rollercoastera, że nie nadawałem się sam do niczego, a  



musiałem się podczas tych ćwiczeń skupić. No oprócz tego, że gnaliśmy 

jak szaleni po tym jeziorze, w prawo w lewo, zwroty, różne akcje i w czasie 

tych poszukiwań jeszcze okazało się, że mam chorobę morską... (śmiech) 

[00:13:28 Kobiecy głos] (śmiech) Na jeziorze, tak? 

[00:13:31 Jacek Herok]  Na jeziorze, tak tak... 

[00:13:33 podkład muzyczny] 

[00:13:37 insp. Mariusz Ciarka] No i także... z porad prawnych, czy z 

zakresu prawa - rozwinięcie większej myśli o artykule 65 Kodeksu 

Wykroczeń. Jest to artykuł odnoszący się do nie wykonywania poleceń 

wydawanych przez, między innymi, policjantów w stosunku do osób, które 

mogą utrudniać, czy uniemożliwiać interwencje policyjne, jakże ważny dla 

każdego policjanta, zwłaszcza dzisiaj. Kiedy wielu obywateli myśli, że ta 

wiedza, którą zaczerpnęli z Internetu jest wystarczająca do tego, aby nas 

pouczać na ulicy, aby decydować o podejmowanych przez nas krokach. 

Aby wpływać na nasze interwencje. Bardzo ważny temat dla policjantów. 

[00:14:17 podkład muzyczny] 

[00:14:20 insp. Mariusz Ciarka] Życzę miłej lektury. Dziennikarze Gazety 

Policyjnej jak zwykle postarali się, aby numer był ciekawy, no i cały czas 

czekamy też na Wasze głosy, na Wasze podpowiedzi, na Wasze sugestie. 

Pozdrawiam serdecznie w imieniu całej redakcji, 

[00:14:32 podkład muzyczny] 

[00:14:37 Piotr Maciejczak] A co w przyszłym numerze? No przede 

wszystkim numer grudniowy, więc Święta i okres świąteczny, natomiast, 

no prawdopodobnie, bo w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast 

jeszcze nie wszystko wiemy, wydarzenia dzieją się bardzo szybko... ale 

niewykluczone, że będziemy w stanie pokazać trochę materiału 



dokumentującego działania policjantów na terenach przygranicznych. 

Zobaczymy, co z tego wyniknie i jak sytuacja się rozwinie, natomiast jeśli 

tylko będzie taka możliwość i będziemy dysponować materiałami, 

odniesiemy się do tego, co dzieje się w tej chwili w Polsce, no i na świecie. 

[00:15:14 podkład muzyczny] 

[00:15:30 Andrzej Chyliński] Już, już! Wychodzimy! Nie, chodź Jacek, 

wychodzimy, oni czekają już! 

[Jacek Herok] Kamizelki brać? 

[Andrzej Chyliński] Tak! Znaczy ja jedną mam. 

[Jacek Herok] Ale masz jaką, z POLICJA? 

[Andrzej Chyliński] PRESS – POLICJA! 

[Jacek Herok] No ja mam też PRESS. 

[Andrzej Chyliński] To weź obie. 

[niezidentyfikowany głos] Czyżby Białystok? 

[Andrzej Chyliński] Tak. 

[Krzysztof Chrzanowski] To powodzenia tam... 

[00:15:45] – KONIEC. 

K.B. 


