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Bezpieczeństwo dzięki kōban 

Artykuł nr. 1: Co to jest kōban? 

 

W każdym z dwudziestu trzech dzielnic Tokio jak i na 
przedmieściach miasta można znaleźć małe posterunki policji, 
tak zwane kōban, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. 
W roku 2017 na każdy z 826 takich posterunków w mieście 
przypadło 15 tyś osób. Kōban otwarty jest 24 godziny na dobę 
i obsadzony przez grupy dwóch lub trzech policjantów, które 
pracują na zmiany.    

Policjanci na służbie są nie tylko pierwsi na miejscu wypadku 
czy przestępstwa na osiedlu. Można ich rówież poprosić o 
pomoc w znalezieniu adresu znajomego czy zawiadomić o 
utracie portfela. 

Regularnie robią obchód osiedla, idą z pomocą w wypadku 
pożaru i wskazują strefy, do których ludzie mają się 
ewakuować podczas trzęsienia ziemi. 

Sieć kōban działa w Japonii już od bardzo dawna i jest 
jednym z powodów, z 
jakich kraj jest tak 
bezpieczny i cieszy się 
tak niską 
przestępczością. 

System japońskich kōban jest tak skuteczny, że 
wprowadziły go również inne kraje. Malutkie 
posterunki policji o nazwe KOBAN stanęły na przykłąd 
w stanie São Paulo w Brazylii. Dzięki temu od roku 
2005 liczba przestępstw w tym rejonie znacznie zmalała.   

  

KOBAN w São Paulo 



Prefektura Tokio, miasto Tama, dzielnica 
Sakuragaoka 4: Dom mieszkalny 
zamieniony w chūzaisho  
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Bezpieczeństwo dzięki kōban 

Artykuł nr. 2: Co to jest chūzaisho? 

 

Chūzaisho najczęściej można znaleźć na wsi, w górach i na małych wyspach. Jest to 
posterunek policji, tak jak kōban, w którym policjant na służbie mieszka wraz ze swoją 
rodziną. W czasie jego nieobecności lub gdy ma dużo pracy, członkowie rodziny mogą 
pomóc wypełniać niektóre zadania. W niektórych rodzinach oboje małżonków pracjue w 
policji, także mogą dzielić się obowiązkami. Chūzaisho otwarte jest całą dobę, a żyjący w nim 
policjanci praktycznie zawsze są na służbie, aby pilować porządku w dzielnicy.  

Od połowy lat dziewięćdziesiąych chūzaisho wprowadzono również do miast, także aktualnie 
w Tokio jest takich posterunków 59. Wraz z rosnącymi liczbami kobiet w policji, coraz 
bardziej popularny staje się nowy model „małżeńskiego chūzai”, w którym oboje małżonków 
dzieli się obowiązkami służbowymi, prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. 

Takie życie prowadzi rodzina Takatsu. Pan Wataru Takatsu (33 
lata) i pani Yōko Takatsu  (36 lat) poznali się w szkole 
policyjnej. Dbają o bezpieczeństwo w dzielnicy Meguro w 
Tokio. Gdy pani Takatsu pracjue na nocnej zmianie, pan 
Takatsu zajmuje się dziecmi i odwrotnie. Ponieważ liczba 
wypadków i przestępstw w dzielnicy była bardzo niska, w 2002 
roku zdecydowano się zamienić kōban w chūzaisho. Gdy 
państwo Takatsu przejęli służbę w Meguro w 2009 roku, 
musieli jednak zamieszkać w domu mieszkalnym w sąsiedztwie, 
ponieważ pięcioosobowa rodzina z psem nie mieściła się w 
małym domku byłego kōban. 

Również w mieście Tama na zachodzie Tokio, w której 
znajduje się nasz uniwersytet Tokyo Metropolitan University, 
jest chūzaisho. W tym przypadku część domu mieszkalnego 
została przemienona w kōban.  

 

 

 

 

 

 

  

Państwo Takatsu 



Nippara leży na zachodzie prefektury Tokio 

Pan Maeda chętnie pomaga 
turystom 
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Bezpieczeństwo dzięki kōban 

Artykuł nr. 3: Policjant wiejski o najdłuższym stażu 

 

Kiyoshi Maeda od 37 lat dba o bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy Nippara miasta 
Okutama na zachodzie prefektury Tokio. Wprowadził się do tamtejszego chūzaisho (mały 
posterunek policji) z żoną i najstarszą córką gdy miał 25 lat. Wtedy Nippara miała 460 
mieszkańców. Problemy migracji ludności ze wsi do miast i starzenia się społeczeństwa  
dotknęły jednak rówież tamte rejony. Dziś dzielnicę zamieszkują zaledwie 94 osoby, których 
70% ma więcej niż 60 lat. 

Również starszy aspirant Maeda ma już 62 lata, 
choć wiek emerytalny to 60 lat. Dla mieszkańców 
Nippary jest jednak niezastąpiony i na ich prośby 
pan Maeda postanowił przedłużyć swoją służbę do 
65 roku życia. Stał się w ten sposób policjantem o 
najdłuższej służbie w tym samym miejscu.  

Ale nawet w tak małej miejscowości na pana Maedę 
czeka dużo pracy. Codziennie rano o 6:45 wychodzi 
na ulice Nippary i pyta mieszkańców jak się czują. W miejscu, w którym mieszka tak wiele 
osób starszych okazuje się do niezwykle ważne. Pan Meada chodzi od drzwi do drzwi, składa 
sąsiadom życzenia z okazji urodzin, pamięta o rocznicach śmierci, odprowadza dzieci na 
przystanek autobusowy, pomaga naprawiać szkody po niedźwiedziach i w razie potrzeby 
wzywa lekarza. 

Lecz nie tylko mieszkańcy Nippary mogą liczyć na pomoc pana Maedy. Okutama to rejon 
górski, który przyciąga 60 tyś turystów rocznie. Pan Maeda jest nie tyko członkiem 
ratownictwa górskiego, ale i często pomaga zagubionym spacerowiczom bezpiecznie 
powrócić do miasta jedynie opisując im drogę przez telefon. W innych przypadkach pan 
Maeda pomógł złapać niejednego przestępcę, który próbował ucieć w głąb lasów Okutamy. 

Źródła   i   słowa   podziękowania:   Wszystkie   informacje   pochodzą   ze   stron   internetowych   poszczególnych  

posterunków  policji  oraz  z  artykułów  dziennika  Yomiuri  Shimbun.  Serdecznie  dziękujemy. 

 


