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POLICJANCI, KTÓRZY ODDALI SWOJE ŻYCIE

 

PODKOM. ANDRZEJ  ADAMSKI

(1970-2001)

specjalista

Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Sekcji Kryminalnej

Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach     

 

Służbę w Policji rozpoczął 1 listopada 1991 r. na stanowisku aplikanta Plutonu Pogotowia Policyjnego i
Patrolowania Komendy Rejonowej Policji w Proszowicach.

W latach 1992-1995 po ukończeniu kursu podstawowego pracował na stanowisku policjanta Posterunku
Policji Lokalnej w Igołomi, a następnie dzielnicowego Referatu Dzielnicowych Komendy Rejonowej Policji
w Proszowicach. Od 1999 r. pełnił służbę na stanowisku dzielnicowego Komisariatu Policji w Nowym
Brzesku oraz jako starszy dzielnicowy rewiru dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w
Proszowicach.

W latach 1997-2001 był słuchaczem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Po ukończeniu studiów został



mianowany na pierwszy stopień oficerski oraz awansowany na specjalistę Zespołu Dochodzeniowo-
Śledczego Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.

Podkom. Andrzej Adamski, wykonując obowiązki służbowe, wyróżniał się odwagą i zdecydowaniem w
działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zdyscyplinowany i sumienny. realizując
powierzone zadania, wykazywał duże zaangażowanie i kreatywność, co przyczyniło się do osiągnięcia
bardzo dobrych wyników w wykrywaniu sprawców przestępstw.   

5 listopada 2001 r., w drodze na kurs specjalistyczny do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, uległ
wypadkowi drogowemu. w wyniku zderzenia spowodowanego przez innego uczestnika ruchu.
Funkcjonariusz poniósł śmierć na miejscu.

 

 

 

ASP. JAKUB  BRYSZ

(1982-2017)

policjant

Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

Przyjęty do służby w Policji 26 maja 2008 r. na stanowisko kursanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego
Komisariatu Policji w Zabierzowie w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Kolejno
mianowany na stanowiska: kursanta i policjanta Referatu Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu
Policji w Zabierzowie, następnie referenta, a później asystenta Zespołu Bojowego II Samodzielnego
Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie. Od 1 stycznia 2012 r. asystent Sekcji Bojowej II



Wydziału Bojowego II Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Od września 2012
r.  ponownie asystent Zespołu Bojowego II SPAP w Krakowie, a od 1 lipca 2015 r. asystent Zespołu
Minersko-Pirotechnicznego SPAP w Krakowie. Był policjantem zdyscyplinowanym, pracowitym,
dyspozycyjnym i sumiennym. Z powierzonych mu zadań wywiązywał się bardzo dobrze.

23 maja 2017 r., w trakcie  pełnienia służby, wraz z innymi funkcjonariuszami odbywał szkolenie
specjalistyczne z zakresu wykonywania prac podwodnych dla policjantów Samodzielnego Pododdziału
Antyterrorystycznego Policji w Krakowie. W trakcie nurkowania nagle stracił przytomność, a następnie
zmarł.

 

 

 

ST. SIERŻ. PIOTR CHYRA

(1974-2000)

policjant 

Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

 

Służbę w Policji pełnił od 1 grudnia 1993 r. po ukończeniu kursu podstawowego w Ośrodku Szkolenia
Policji w Krakowie. W 1994 r. mianowany na stanowisko policjanta Kompanii Pogotowia Policyjnego i
Patrolowania Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. w roku 1995 odbył
przeszkolenie podoficerskie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 1 stycznia 1999 r. został
mianowany na stanowisko policjanta Kompanii Ruchu Drogowego Sekcji Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Krakowie.

2 września 2000 r., jadąc motocyklem w czasie pełnienia obowiązków służbowych, zderzył się z



samochodem osobowym, którego kierowca wymusił pierwszeństwo przejazdu. W wyniku doznanych
obrażeń poniósł śmierć na miejscu. 

Był policjantem sumiennym, zdyscyplinowanym, dyspozycyjnym i z dużym zaangażowaniem wykonywał
powierzone mu zadania.

 

 

 

SIERŻ. JAN MAJCHERCZYK

(1970-1994)

starszy policjant

Komisariatu Policji w Krakowie

 

Do służby w Policji został przyjęty 1 grudnia 1990 r. na stanowisko aplikanta Wydziału Dochodzeniowo-
Śledczego KRP Kraków-Południe. Po ukończeniu przeszkolenia podstawowego w Ośrodku Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie został w 1991 r. mianowany na stanowisko policjanta
Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania KRP w Krakowie, a w 1992 r. na stanowisko policjanta
Plutonu PPIP Komisariatu XXI Policji w Krakowie-Woli Duchackiej. 1 października 1992 r. mianowany
starszym policjantem Drużyny PPIP w tymże komisariacie. Przez ponad 3 lata pełnił służbę w sposób
nienaganny. Wyróżniał się obowiązkowością, poczuciem odpowiedzialności i zdyscyplinowaniem.

23 kwietnia 1994 r. w czasie służby, na polecenie dyżurnego jednostki, wspólnie z innym policjantem –
partnerem w patrolu, podjął interwencję domową w związku z awanturą spowodowaną przez
nałogowego alkoholika, który nie chciał wpuścić do mieszkania swojej żony i  2 córek. Na nalegania
żony jej nietrzeźwy mąż otworzył drzwi mieszkania, do którego wszedł sierż. Jan Majcherczyk. Za nim



weszła żona i córka pijanego właściciela. W przedpokoju policjant został niespodziewanie zaatakowany i
ugodzony nożem. Dwa ciosy w klatkę piersiową oraz brzuch okazały się śmiertelne. W tym czasie drugi
członek załogi radiowozu obserwował mieszkanie z zewnątrz, ponieważ w trakcie wielokrotnych
wcześniejszych interwencji mężczyzna ten uciekał interweniującym policjantom. Nietrzeźwy właściciel
lokalu prawdopodobnie uświadomiwszy sobie swój czyn, wykorzystując zamieszanie spowodowane
udzielaniem pierwszej pomocy rannemu policjantowi, popełnił samobójstwo.

Sierż. Jan Majcherczyk był kawalerem, pozostawił rodziców i dwóch młodszych braci. Pośmiertnie
odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi  za Dzielność, wcześniej był
wielokrotnie wyróżniany nagrodami pieniężnymi za dobre wyniki  w służbie.

 

 

 

ASP. MIECZYSŁAW MOTYKA

(1953-1993)

starszy policjant

Sekcji Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji

Komendy Rejonowej Policji w Miechowie

 

Rozpoczął służbę w Policji 1 kwietnia 1985 r. na stanowisku dzielnicowego. Od 1990 r. był starszym
policjantem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz starszym policjantem Sekcji Ruchu Drogowego
Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Miechowie.

Asp. Mieczysław Motyka był dobrym i skutecznym policjantem. Zdyscyplinowany i sumienny w
wykonywaniu obowiązków służbowych, wykazywał profesjonalizm  i rzetelność. Za osiągane wyniki w



służbie był wyróżniany i nagradzany przez przełożonych.

11 października 1993 r., w czasie służby, gdy zatrzymywał samochód do kontroli drogowej, został
potrącony przez zatrzymywany pojazd. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł.

 

 

 

MŁ. ASP. WOJCIECH SPYRKA

(1983-2011)

specjalista

Wydziału Prewencji

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

Służbę w Policji rozpoczął 23 lipca 2007 r. na stanowisku kursanta Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego
Komisariatu Policji w Jordanowie w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

W latach 2008-2011 pracował w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej na stanowiskach
policjanta, a następnie referenta Zespołu Kryminalnego, Patrolowo-Interwencyjnego oraz Zespołu
Operacyjno-Rozpoznawczego. W 2011 r. został mianowany na stanowisko specjalisty Wydziału
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Mł. asp. Wojciech Spyrka był dobrym i skutecznym policjantem. Podczas realizacji zadań wykazywał
zaangażowanie, odwagę i kreatywność, co przyczyniło się do znacznych sukcesów w zwalczaniu
przestępczości. Cieszył się dużym uznaniem ze strony przełożonych i współpracowników.

7 kwietnia 2011 r., gdy pełnił służbę w patrolu zmotoryzowanym, będąc pasażerem, w trakcie



wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych uległ wypadkowi drogowemu. Po przewiezieniu do
szpitala zmarł na skutek doznanych obrażeń ciała.

 

 

 

ST. SIERŻ. ROBERT STEFANIK

(1958-1994)

młodszy asystent

Kompanii Antyterrorystycznej Oddziału Prewencji

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

Służbę rozpoczął 16 maja 1983 r. Był młodszym asystentem Plutonu Taktyczno-Szkolnego Kompanii
Antyterrorystycznej Oddziału Prewencji KWP w Krakowie. Niejednokrotnie z narażeniem życia
uczestniczył w działaniach związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego. Jako
doświadczony instruktor przygotował do służby wielu młodych policjantów.

25 czerwca 1994 r. wykonywał skoki spadochronowe nad lotniskiem Aeroklubu Kujawskiego w
Inowrocławiu. W czasie swojego ostatniego skoku sierż. Robert Stefanik na wysokości około 250 m nad
ziemią zbliżył się do czaszy spadochronu innego opadającego skoczka. Wykonując ominięcie uderzył
czołowo w czaszę spadochronu swojego kolegi. Ratując jego życie sierż. Robert Stefanik wypiął się ze
spadochronu głównego i otworzył spadochron zapasowy. Zbyt mała odległość od ziemi spowodowała,
że spadochron nie zadziałał skutecznie, a zderzenie z ziemią spowodowało śmierć policjanta. Zabrakło
mu jednej sekundy.

Był wielokrotnie wyróżniany za dobre wyniki w służbie nagrodami pieniężnymi. Osierocił czworo dzieci.



Pośmiertnie awansowany na stopień starszego sierżanta.    

 

 

 

SIERŻ.  SZT. JERZY  WSZOŁEK

(1967-1997)

policjant

Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej Wydziału Prewencji

Komendy Rejonowej Policji w Zakopanem

 

Służbę rozpoczął 28 października 1987 r. W latach 1990-1997 pracował kolejno na stanowiskach:
policjanta Plutonu Pogotowia Policyjnego i Patroli Zmotoryzowanych oraz policjanta Kompanii
Patrolowo-Interwencyjnej Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Zakopanem.

Sierż. szt. Jerzy Wszołek, wykonując swoje obowiązki służbowe, wykazał się profesjonalizmem i
zaangażowaniem. Był sumiennym, rzetelnym i zdyscyplinowanym policjantem. Odznaczał się w pracy
odwagą i kreatywnością, a swoją postawą podnosił autorytet służby oraz społeczne zaufanie do Policji.

3 listopada 1997 r., będąc dowódcą konwoju z zatrzymanymi, uległ wypadkowi samochodowemu. W
wyniku doznanych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
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