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Świat od niemal roku yje pandemi  koronawirusa, w 
cieniu którego pozostaj  wszystkie wydarzenia, tak e 
te kryminalne. Bowiem ten wirus, to najwi kszy seryjny 
morderca ostatnich lat. Zabija starych i m odych, bied-
nych i bogatych, znanych i anonimowych. Zabija te  

tych, którzy nie wierz  w jego istnienie.
Nie da si  ukry , e covid -19 ma gigantyczny wp yw nie tyl-

ko na nasze zdrowie i ycie, ale te  na polityk  i gospodark . 
Szczególnie ta druga prze ywa trudny okres. Wiele  rm bankrutuje, 
inne zawieszaj  dzia alno . Dzieje si  tak tak e w bran y praso-
wej, gdzie z rynku znika wiele znanych tytu ów

Mówi si , e  rmy, które przetrwaj  ten trudny okres, uodporni  
si  na kryzys, umocni  i osi gn  prawdziwy sukces.

Nam uda o si  nie tylko przetrwa  ten krytyczny czas, ale tak e 
rozwin  swoj  dzia alno . Przed rokiem uruchomili my portal 
crime.com.pl, który jest niekwestionowanym liderem tematyki 
kryminalnej. Miesi cznie odwiedza go kilka milionów czytelników. 
Niebawem rozbudujemy równie  nasz kana  na YouTube.

Rozwijamy tak e magazyn „Reporter”, zmieni a si  jego szata 
gra  czna, pojawili si  nowi autorzy. A wkrótce, je li znikn  ograni-
czenia w handlu, „Reporter” stanie si  miesi cznikiem.

W tym roku zamierzamy tak e rozpocz  wydawanie ksi ek z 
serii „Biblioteka Reportera”. By  mo e pierwsz  pozycj  w tej serii 
b dzie reporta  „Kto zabi  Iwon  Wieczorek”, zwieraj cy nowe, 
nieznane fakty na ten temat. To b dzie zapewne ostatni akord tej 
g o nej sprawy. W tym roku nasz magazyn zacie ni wspó prac  z 
Fundacj  Na Tropie, czego efekty ju  wkrótce b d  widoczne.

Jak wida , miniony rok nie by  dla nas stracony, a nowy zapowia-
da si  pracowicie i atrakcyjnie. To b dzie dla nas uda-
ny rok, czego i Pa stwu ycz . 

To b dzie dobry rok



Gdy ponad 10 lat temu, rankiem 17 
lipca 2010 roku, zagin a w Gda sku 
19-letnia Iwona Wieczorek, wszyscy 
zastanawiali my si , co si  z ni  
sta o. Ma o kto dopuszcza  do siebie 

my l, e Iwona mo e nie y . Zapewne gdzie  
wyjecha a i u o y a sobie ycie - tego typu wersja 
by a jednak na r k  mordercom. Dzi  wi kszo  
z nas zadaje sobie pytanie, kto zabi  Iwon  
Wieczorek?  Odpowied  pomog a mi znale  
zamordowana 19-latka.

W momencie, gdy zacz em prowadzi  swoje 
dziennikarskie ledztwo w tej sprawie, wiedzia em, e 
Iwona Wieczorek nie yje. Problemem by o na po-
cz tku ustalenie sprawców i motywu zbrodni. Bra em 
pod uwag  ró ne wersje. Wówczas zacz em zada-
wa  sobie pytanie, kto zabi  Iwon  Wieczorek?

Dopiero pracuj c nad ksi k  „Co si  sta o z 
Iwon  Wieczorek”, przegl daj c skrupulatnie akta 
sprawy, rozmawiaj c z uczestnikami tamtych wyda-
rze , natra  em na tropy, które prowadz  prosto do 
osób zamieszanych w t  zbrodni . Potem nast pi y 
dzia ania, które potwierdzi y te hipotezy. Jedno z 
nich mia o miejsce w listopadzie minionego roku.

Opi a z ój ów
Podczas przeprowadzonego we Wroc awiu 14 listopa-

da seansu hipnotycznego, Ma gorzata Ga  - medium 
a zarazem hipnoterapeuta, nawi za a kontakt z Iwon  

Wieczorek, a tak e z innymi osobami z jej kr gu. 
Seans, w którym bra em udzia  z Aldon  

B aszczyk-Szostak, dostarczy  istotnych informa-
cji i zapewne pomo e w zako czeniu tej sprawy. 
W trakcie seansu korzystali my z osobistych rze-
czy Iwony Wieczorek oraz czyli my si  z ni , a 
tak e z kilkoma innymi osobami, które posiadaj  
wiedz  na temat tego, co wydarzy o si  17 lipca 
2010 roku oraz w kolejnych dniach.

Informacje, jakie wówczas uzyskali my, utwierdzaj  
mnie w przekonaniu, e idziemy dobrym ladem. W 
ci gu kilku godzin dostali my bardzo czytelny przekaz 
tego, co si  zdarzy o, w tym wiedz  o osobach, które 
bra y w tym udzia . Wiemy, kto ma wiedz  o zbrodni i 
kryje sprawców, oraz z jakich powodów to robi.

 Iwona Wieczorek wskaza a tak e motyw oraz dro-
g  do miejsca, gdzie ukryto jej cia o. Jak przekaza a 
przez medium:  jest zakopana w ziemi, jej cia o zawi-
ni to w foliowy worek, niczym kokon.

Iwona okre li a dok adnie sprawców, poda a ich 
imiona, opisa a ubrania, samochód.  Pokaza a nam 
drog  do miejsca, w którym ukryto jej cia o. Jednak 
ten opis wymaga bardzo drobiazgowej analizy. Gdy  
nie poda a nam adresu. Iwona relacjonowa a jedynie 
drog , któr  wieziono j  do miejsca, gdzie ukryto 
jej cia o. Opisa a niektóre budynki oraz obiekty 
znajduj ce si  w pobli u jej mogi y. To relacja osoby 
nieprzytomnej, a w a ciwie martwej, która le y na 
tylnym siedzeniu samochodu.

Z tej perspektywy opisuje nam drog  do miejsca, 
w którym zosta a pogrzebana. Przekaza a nam te  
szereg innych informacji na temat sprawców, ich mo-
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 Ma gorzata Ga  podczas seansu hipnozy

tywów oraz osób, które wiedz , co si  wydarzy o, lecz 
ukrywaj  to w zamian za korzy ci materialne.

yc a Iwo
Iwona Wieczorek jest udr czona duchowo, m czy 

si , chcia aby zosta  pochowana, jej dusza pragnie 
zazna  spokoju. Prosi a nas, aby my j  odnale li i 
doprowadzili do jej pochówku. 

W czasie seansu mówi a do nas wprost: - Da am wam 
tyle wskazówek, a wy ich nie s uchacie. S uchajcie mnie 
uwa nie… Ja ju  chc  spokoju, m cz  si … 

Iwona wiele razy zwraca a si  – za naszym po red-
nictwem - do swoich bliskich i znajomych. 

- Ju  id  po ciebie... Musisz ponie  konsekwencje 
tego, co si  sta o. Ja je ponosz  ca y czas - mówi a 
poprzez medium do jednej z bliskich jej osób. By y 
jeszcze bardziej przejmuj ce przekazy do bliskich jej 
osób, których tre ci jednak nie mog  na razie ujawni . 

Iwona poprosi a nas, aby my przekazali jej matce 
nast puj c  wiadomo : „Widzisz mamo, widzisz 
mamo - tak jej powiedzcie. Ona b dzie wiedzia a, co 
to znaczy. I powiedzcie: Niunia Ciebie prosi, e chce 
spokoju. Powiedzcie, e j  kocham”. 

Oczywi cie przes a em ten przekaz do Iwony 
G ówczy skiej, jednak mama Iwony Wieczorek nie 
odpowiedzia a mi.

Odnios a si  natomiast do naszego seansu hipnozy w 
swojej wypowiedzi dla dziennika „Fakt”: „Ja bardzo scep-
tycznie podchodz  do tego typu metod. Na razie to ja nie 
wierz  w adne medium, tylko w Boga. Wcze niej sama 
korzysta am z pomocy pana Jackowskiego i strasznie si  
zawiod am. Zg aszali si  do mnie jasnowidze z ca ego 
wiata, ale nic si  nie sprawdzi o. Je li jednak medium, 

do którego zwróci  si  pan Szostak, pomo e w odnale-
zieniu Iwony, to oczywi cie mu kibicuj ”.

Krzysztof Jackowski po przeczytaniu tej wypo-
wiedzi mocno si  zdenerwowa  i w rozmowie ze mn  
stwierdzi , e wspó pracy z matk  Iwony Wieczorek 
praktycznie nie by o, gdy  nie tylko nie pomaga a, ale 
wr cz utrudni a jasnowidzowi przeprowadzenie wizji.

 - Nie chcia a mi da  adnego przedmiotu swojej 
córki, co jest niezb dne przy moich wizjach – zauwa a 
Jackowski. – Od pocz tku czu em niech  z jej strony, 
zatem sam si  szybko wycofa em z tej sprawy. 

Jasnowidz nie otrzyma  od matki Iwony adnego jej 
przedmiotu, wiele lat pó niej ja na kilka tygodni u y-
czy em Jackowskiemu ubranie nale ce do zaginionej 
nastolatki. By  mo e, je li powstanie kolejna ksi ka 
na ten temat, to opublikuj  w niej zapis wizji Krzysztofa 

Jackowskiego. To bardzo interesuj ca analiza, w wielu 
punktach zbie na z naszymi ustaleniami.

Rozumiem, i  Iwona  G ówczy ska przedk ada modli-
tw  nad relacje z jasnowidzami. Zatem wkrótce b dzie 
mia a ku temu okazj . 

Iwona Wieczorek zwróci a si  tak e do nas z pro b , 
której spe nienie ma uwolni  j  od duchowego cierpie-
nia, ale tak e pozwoli zako czy  spraw : zatrzyma  
sprawców, odnale  oraz pochowa  cia o 19-latki.

W trakcie seansu we Wroc awiu Iwona poprosi a nas 
o zamówienie mszy za jej dusz  i odnalezienie cia a, jak 
stwierdzi a, nikt wcze niej przez 10 lat tego nie zrobi . 
Zatem powierzy a nam zorganizowanie takiego nabo e -
stwa. Msza o spokój duszy i odnalezienie Iwony Wieczorek 
b dzie odprawiona 31 stycznia 2021 roku. To b dzie jedyna 
intencja podczas tej mszy. Zagini ciu 19-latki po wi cone 
b dzie te  kazanie. Szczegó owe informacje o miejscu i 
godzinie podamy na Facebooku naszego magazynu. 

P t a  za k
Wed ug przekazu medium co najmniej 5 osób, w tym 2 

kobiety, wie o miejscu, w którym spoczywaj  zw oki nasto-
latki. Ponadto w czasie seansu przekazano nam dziesi tki 
nieznanych szczegó ów, które od kilku tygodni analizuj . 

Te informacje s  wstrz saj ce i daj  niemal pe ny 
obraz tego, co si  wówczas wydarzy o. Wiele z nich 
jest te  zbie nych z naszymi ustaleniami. Iwona wy-
mieni a imiona swoich morderców - to dwaj m czy ni, 
nieco starsi od niej. By  te  trzeci, ale od czy  si  od 
towarzystwa. Ona doskonale zna a te osoby, czeka y 
na ni  w pobli u jej osiedla. By a tam te  jedna z jej 
kole anek. Wiem, e miejsce zakopania jej zw ok by o 
odwiedzane kilka razy przez osoby z jej kr gu.

W trakcie seansu zadawa em pytania Iwonie oraz 
innym osobom z ni  zwi zanym. Jednak cz  od-
powiedzi na moje pytania by o sprzecznych z moimi 
wcze niejszymi analizami i ustaleniami.

Najbardziej zaskakuj cy moment nast pi  pod koniec 
seansu. Wówczas Iwona „przekaza a” Ma gorzacie 
Ga  przedmiot, który mo e mie  ogromne znaczenie 
w tej sprawie. Prawdopodobnie znajduje si  on w miej-
scu ukrycia cia a 19-latki.

Wiele osób pyta nas, kiedy udost pnimy 
pe ne nagranie seansu.

Ze wzgl du na zawarte tam informacje, nie zostanie 
ono upublicznione, zosta o  natomiast przekazane do 
Archiwum X w Krakowie, które obecnie zajmuje si  t  
spraw . Mam nadziej , e policjanci dok adnie prze-
analizuj  nagrania.
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Niektórzy  z czytelników zapewne zapytaj , skoro wia-
domo, kto to zrobi , to dlaczego te osoby nie s  jeszcze 
aresztowane? Ja nie posiadam takich mo liwo ci, eby 
kogokolwiek zatrzyma . My l , e ledczy maj  tak e 
spor  wiedz  operacyjn . Jednak ze wzgl du na brak 
cia a, trudno by oby w procesie s dowym wykaza  win  
konkretnych osób. Mimo to procesy poszlakowe te  si  
zdarzaj  i zapadaj  podczas nich wyroki skazuj ce. Tak 
by o mi dzy innymi w sprawie zabójcy Joanny Gibner, 
której cia o odnale li my 26 maja 2020 roku.

Hip  w le t i
Kontrowersje budzi zastosowana w naszym ledz-

twie hipnoza. Od dawna stosowana jest w ledztwach, 
korzysta z niej tak e cz sto policja. Jednak powszech-
na wiedza na ten temat jest nik a. Hipnoza ma jednak 
od dawna zastosowanie w kryminalistyce, s  biegli 
s dowi, którzy pos uguj  si  hipnoz .

Hipnoza jest stosowana w wielu krajach. W Wielkiej 
Brytanii i Australii od oko o 40 lat, tak e w Izraelu. W 
USA zastosowano j  w 441 sprawach apelacyjnych i 
71 federalnych. Po raz pierwszy by a u yta w Kalifornii 
w 1897 roku. W Szwecji do ko ca lat 80. hipnoza zna-
laz a zastosowanie jedynie w trzech ledztwach, w tym 
jednym dotycz cym zabójstwa premiera kraju Olofa 
Palmego. W Polsce stosowanie hipnozy okre la art. 
171 Kodeksu post powania karnego.

S d Najwy szy ju  dawno uzna  t  metod  jako po-
mocn  w ledztwach, a jej efekty jako dowody. 

Hipnoz  wykorzystuje si  czasem w post powaniu 
operacyjnym, albo podczas przygotowywania ekspertyz 
psychologicznych. Hipnoz  pos uguje si  zazwyczaj, 
aby odblokowa  pami  osoby, która jest wiadkiem lub 
pokrzywdzonym,  aby wydoby  wspomnienia, do których 
zwykle nie udaje si  dotrze  za pomoc  innych metod. 

Warto te  pami ta , e w celach ledczych pos uguj  
si  ni  nie szeptuchy czy wró ki, a psychiatrzy lub 
psychologowie, i tak by o w tym przypadku. 

Warto przypomnie , e w po owie pa dziernika 
2020 roku wraz z Ma gorzat  Ga , dr Andrzejem 
Kaczorowskim oraz Aldon  B aszczyk-Szostak i Jolant  
Dudek,  bra em udzia  w seansie hipnozy zwi zanym  z 
zaginionym w 2018 roku w Brodnicy Adrianem Dudkiem. 
Sesj  -  zorganizowan  przez Fundacj  Na Tropie - zain-
teresowa a si  policja w Brodnicy, która analizuje obecnie 
nagranie seansu. Jak si  okazuje, wiele przekazanych 
przez medium informacji jest przydatnych w ledztwie, 
wskaza y bowiem na przebieg zbrodni i jej uczestników. W 
listopadzie 2020 roku sk adali my zeznania w tej sprawie. 

Sprawa Iwony Wieczorek stopniowo zbli a si  do 
ko ca. Wiemy, kto zabi  i kto ma wiedz  o zbrodni, a 
jednak kryje sprawców, oraz z jakich powodów to robi. 
Teraz wszystko w r kach ledczych.

Janusz Szostak 

Mateusz ukowski z Ujazdowa pod Zamo ciem, 
zagin   26 maja 2007 roku. Poszukiwali  go poli-
cjanci, nurkowie, detektywi, wró ki i jasnowidze. 
Za informacje na temat zaginionego ch opca 
oferowano nagrod  - 100 tysi cy euro. Historia 
Mateusza pojawia si  regularnie we wszystkich 
stacjach telewizyjnych.  Mimo to  o jego losie nie 
by o dotychczas adnej informacji, która doprowa-
dzi aby do rozwik ania tej tajemniczej sprawy.

Pra  j  s o j ca
Na pocz tku grudnia w rodzinnej miejscowo ci 

ch opca pojawili si  Aldona B aszczyk-Szostak i 
Janusz Szostak z Fundacji Na Tropie.

 - To by a swego rodzaju wizja lokalna, pod-
czas której wery  kowali my  nasze ustalenia 
oraz otrzymane informacje - informuje  Janusz 
Szostak. - Cz  z nich potwierdzi a si  od razu. 
Inne b dzie musia a sprawdzi  policja, która 
wraz z nami uczestniczy a w tym rozpoznaniu. 
Przekazali my ledczym informacje na temat na-
szych ustale . Potraktowano je bardzo powa nie 
i wkrótce b d  one wery  kowane.

Wed ug ustale  Aldony i Janusza Szostaków, 
Mateusz ukowski zosta  zamordowany, lecz przebieg 
zbrodni oraz jej motyw by  odmienny od wszystkich 
dotychczas pojawiaj cych si  wersji.

- Mateusz prawdopodobnie zosta  uduszony, gdy  
zobaczy  co , czego nie powinien widzie . Ci, których 
podgl da , zorientowali si , e s  obserwowani i to 
przes dzi o o losie tego dziecka -  twierdzi Janusz 
Szostak. – Ch opiec nie spodziewa  si  ataku ze stro-
ny tych osób, zosta  zaskoczony.

Zabójcy  mieli upozorowa  utoni cie ch opca, pod-
rzucaj c jego ubranie zwini te w rulon nad brzeg rzeki 
Wieprz, p yn cej  przez Ujazdów. Wed ug Szostaka nad 
rzek  nie dosz o do zabójstwa ani utoni cia ch opca.

Czy jest szansa na wyjaśnienie sprawy 

zaginięcia 10-letniego Mateusza Żukowskiego?  

W grudniu 2020 roku Janusz Szostak przekazał 

policji nowe ustalenia w sprawie zabójstwa 

chłopca. Zajmuje się nimi Archiwum X 

z Lublina. Jest to szokująca wersja, 

która nie była dotąd brana pod uwagę. 

Ale jest najbardziej prawdopodobna.

.
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- O tym, gdzie to si  sta o, dlaczego i kto mo e by  
sprawc  zbrodni, poinformowali my  ledczych z 
Zamo cia, którzy przyznali, e ta wersja nie by a dot d 
brana pod uwag , jednak jest bardzo prawdopodobna. 
Obecnie rozpowszechniane  wersje zbrodni oraz infor-
macje o tym, e Mateusz yje, maj  odwróci  uwag  
od prawdziwych sprawców – dodaje Szostak. 

Ci  je  wi ce
W czasie pobytu w Ujazdowie przedstawiciele 

Fundacji Na Tropie wskazali policjantom dwa miej-
sca, w których mog  znajdowa  si  ludzkie szcz tki. 
Chodzi nie tylko o cia o Mateusza, lecz tak e innych 
osób, prawdopodobnie dzieci.

-  W jednym z tych miejsc cia  mo e by  kilka, 
to mog  by  zw oki noworodków. Natomiast cia o 
Mateusza jest ukryte w innym miejscu. Niemal 
na  miejscu zbrodni – u ci la Janusz Szostak i 
dodaje - Nie mog  zdradzi , gdzie to jest i w jaki 
sposób doszli my do tych ustale . Wszystkie te 
informacje przekazali my zamojskim policjantom. 

Po naszym wyje dzie z Ujazdowa kontaktowa  
si  ze mn  jeden ze ledczych, informuj c, e 
nasze ustalenia zosta y przekazane Archiwum X 
z Lublina, gdy  od kilku lat  ten zespó  do spraw 
przest pstw niewykrytych zajmuje si  t  spraw . 
Otrzyma em informacj , e  wszystkie przeka-
zane przez nas dane b d  bardzo szczegó owo 
wery  kowane, a wskazane przez nas miejsca 
zostan  dok adnie sprawdzone. Zapewne do 
sprawy w czy si  te  prokuratura.

- Czy nie mo e zrobi  tego Fundacja? 
- pytamy prezesa Fundacji Na Tropie.

- Niestety, sami nie mo emy sprawdza  tych 
miejsc, gdy  znajduj  si  one na terenach pry-
watnych. Natomiast w imieniu Fundacji zadekla-
rowa em wsparcie  nansowe poszukiwa  – ujaw-
nia Szostak. – Gotowi jeste my op aci  kopark  
oraz inny niezb dny sprz t.

Prawdopodobnie na pocz tku 2021 roku miej-
sca te b d  sprawdzone. Niewykluczone, e 
zostanie odnalezione cia o Mateusza, a by  
mo e tak e innych osób. 

Mariusz Zielan
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Archiwum X sprawdza nasze ustalenia w sprawie Mateusza Żukowskiegop p g
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Angelika od najm odszych lat fascynowa a 
si  Norwegi . Studiowa a skandynawi-
styk  na Uniwersytecie Gda skim. Aby 
zarobi  na studia, 23-latka wyje d a a 
w wakacje do pracy w  Szkocji, gdzie 

mieszka a jej siostra Aneta. Dziewczyna przed 
mierci  mieszka a na plebanii ko cio a w. Patryka 

w Glasgow. To w a nie tam spotka a psychopatycz-
nego, seryjnego morderc .  

Dom e h a l i
Gdy  latem 2006 roku Angelika przyjecha a po 

raz kolejny do Szkocji, nie mog a przypuszcza , 
e nie wróci ju  do domu.
23-latka chcia a zarobi  nie tylko na swoje studia, 

ale te  na leczenie trzyletniego synka, który zapad  w 
pi czk  po wypadku samochodowym i mia  potem 

komplikacje. Po trzech miesi cach kobieta mia a wróci  
na wi ta do Polski.

Podobnie jak przed rokiem, zapuka a do drzwi pleba-
nii para  i rzymskokatolickiej pod wezwaniem wi tego 
Patryka. Wiedzia a, e tam znajdzie nocleg w zamian 
za sprz tanie plebanii i ko cio a.

Proboszcz Gerry Nugent by  dobrze znany z tego, e 
dawa  dach nad g ow  ka demu, kto go o to poprosi , 
w zamian za drobne prace na rzecz para  i.

Studentka z Polski nie tylko sprz ta a, ale zaspa-
kaja a te  potrzeby seksualne  63-letniego wów-
czas duchownego, który przyzna  przed s dem, e 
kilkakrotnie uprawiali ze sob  seks. 

Ojciec Gerry Nugent powadzi  si  niezbyt przyzwo-
icie i na pewno nie by  wzorem do na ladowania przez 
para  an. Mia  powa ne problemy z alkoholem, uwodzi  
tak e swoje para  anki, a do plebanii sprowadza  regu-
larnie prostytutki. Jednak nie to by o najgorsze,  ju  po 
jego mierci w 2010 roku policja wszcz a dochodze-

Brytyjski dziennik „The Guardian” napisał, że gdyby ta historia została przedstawiona twórcom seriali 

detektywistycznych, uznano by ją za nieprawdopodobną. Angelika K. pochodząca ze Skoczowa studentka 

skandynawistyki, miała opinię żarliwej katoliczki. Jednak okazało się, że miała intymne relacje 

z księdzem oraz żonatym mężczyzną. Studentka z Polski stała się ofiarą seryjnego gwałciciela i mordercy. 
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Była kochanką księdza, 
zabił ją seryjny morderca
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nie dotycz ce gwa cenia i molestowania dzieci.
W jednym z programów BBC rozmawiano z 

51-letni  kobiet , która ujawni a, e   ksi dz Nugent 
wielokrotnie j  gwa ci :  -  W ko cu, oko o moich 
13 urodzin, zgwa ci  mnie i robi  to regularnie przez 
dwa lata. Zrobi  to w mieszkaniu, w którym miesz-
ka am z babci . Potem robi  to tak e na plebanii.

Zapytana, ile razy to si  zdarzy o, kobieta odpo-
wiedzia a: - Rzeczywisty gwa t? My l , e gdzie  
w okolicach 30 i 40 razy ogó em. 

Jak ustali  „The Herald”, duchowny i Angelika 
pozostawali w bliskich relacjach od dawna.  W 
2005 roku Nugent kupi  Polce laptop oraz bilet do 
Polski, a tak e odwiedzi  j  w Gda sku. 

Uk y  p  od og
Jednak Gerry Nugent nie by  jedynym kochankiem, 

którego Angelika pozna a na plebanii. Uwiód  j  tak e 
40-letni Martin Macaskill, który mia  wówczas on . 
Czego zreszt  nie ukrywa  przed Angelik . O m odej 
kochance m a wiedzia a tak e  Anne Macaskill. W 
pierwszym odruchu kobieta za da a od m a, aby 
wybra  mi dzy ni  a Angelik . Jednak po zastanowie-
niu si , przysta a na intymne relacje ma onka z Polk .

Co wi cej, w trakcie procesu Anne Macaskill broni a 
uczu  m a do Angeliki. Twierdzi a nawet, e student-
ka nie by a jej rywalk , czy konkurentk . 

– W tym wszystkim nie chodzi o tylko o seks – t u-
maczy a przed s dem. Natomiast jej m  wspomina  
ostatniego SMS-a od studentki, w którym Polka wy-
zna a mu mi o .

Martin Macaskill wyjawi  te , e do seksu dochodzi o 
mi dzy innymi na plebanii. Jednak zaprzesta  tam 
przychodzi , gdy proboszcz dowiedzia  si  o zwi zku 
z 23-latk . Zazdrosny duchowny wpad  wtedy pono  w 
sza . Zmieni  tak e swój stosunek do Angeliki K. 

Brakowa o zaledwie o miu dni do planowanego po-
wrotu Polki do kraju, gdy 24 wrze nia niespodzianie 
znikn a. Nie pojawi a si  w pracy, w której by a lubia-
na i uchodzi a za osob  spokojn  oraz odpowiedzial-
n . Jej znajomi nie mogli uwierzy , e zdecydowa a 
si  wyjecha  bez po egnania. Wówczas ma onkowie 
Macaskill jako pierwsi zaniepokoili si  znikni ciem 
Angeliki. Wraz z Anet , siostr  23-latki, wybrali si  na 
plebani , aby wyja ni  zagini cie kobiety oraz zawia-
domili o tym  policj .

Natychmiast do akcji poszukiwawczej Angeliki 
w czy a si  polska spo eczno  z Glasgow.  
Wolontariusze rozwieszali plakaty ze zdj ciem 
23-latki, informacje o poszukiwaniach polskiej stu-
dentki pojawi y si  w  brytyjskich mediach.

29 wrze nia 2006 roku szkocka policja przekaza a 
wiadomo  o znalezieniu zmasakrowanych zw ok 
kobiety pod pod og  ko cio a, w którym nocowa a 
zaginiona Polka. Identy  kacja zw ok potwierdzi a, e 
o  ar  zbrodni by a 23-letnia Angelika K.

Zw oki by y ukryte w ko ciele, w skrytce pod pod og , 

w pobli u konfesjona u. Widok by  wstrz saj cy. Przed 
mierci  kobieta by a bita i gwa cona. Po czym mor-

derca zada  jej 16 ciosów no em. Zw oki dziewczyny 
by y zmasakrowane i zwi zane. Zabójca umie ci  cia o 
w workach na mieci. Sekcja zw ok wykaza a, e o  a-
ra jeszcze  y a, gdy oprawca schowa  j  pod pod og .

W d u cy j y r ca
Najpierw podejrzenia pad y na  ksi dza Nugenta. 

Zw aszcza, e wydawa  si  by  zazdrosny z powodu  
romansu Angeliki  z Macaskillem. W trakcie ledztwa 
wysz o jednak na jaw, e w tym czasie na plebanii prze-
bywa  jeszcze jeden m czyzna i to bardzo gro ny.

Podejrzenia pad y na Pata McLaughlina, bezdom-
nego, który pomieszkiwa  na plebanii i pomaga  w 
drobnych naprawach jako tak zwana z ota r czka. 
Wszyscy opisywali go jako czaruj cego, mi ego faceta.

Rebecca Dordi, która tak e mieszka a na pleba-
nii, zezna a: - Widzia am t  Polk  w towarzystwie 
McLaughlina. Ona przy nim zachowywa a si  nieprzy-
zwoicie – oceni a kobieta. - Paradowa a przed nim w 
kusym szlafroczku.

Wkrótce okaza o si , e Pat McLaughlin jest w 
rzeczywisto ci Peterem Tobinem – psychopat , 
który odby   wcze niej 10-letni wyrok za brutalne 
zgwa cenie dwóch dziewczynek. Jednak to nie 
jedyne zbrodnie, których dokona . On sam twierdzi, 
e zabi  48 kobiet. Jest to bardzo prawdopodobne, 
e Tobin móg  pope ni  inne przest pstwa, ponie-

wa  odwiedza  ko cio y i hostele w ca ej Wielkiej 
Brytanii. Jednak prokuratura zdo a a udowodni  mu 
jedynie trzy zabójstwa.

W miesi c po odnalezieniu cia a Angeliki - w 
ramach operacji „Anagram” - zosta  przeszuka-
ny stary dom Tobina w Bathgate. Mia o to miej-
sce w zwi zku ze znikni ciem 15-letniej Vicky 
Hamilton. Dochodzenie doprowadzi o nast pnie 
do przeszukania kolejnego domu, tym razem w 
Hampshire. To tam w ogrodzie znaleziono szcz tki 
Vicky Hamilton. Miesi c pó niej w tym samym ogro-
dzie natra  ono tak e na szcz tki zaginionej Diny 
McNichol, 18-letniej studentki, która wybra a si  auto-
stopem na festiwal muzyczny w Liphook.

Po miesi cznym procesie, 2 grudnia 2008 roku, 
Tobin zosta  skazany za zabójstwo Hamilton. W  grud-
niu 2009 roku zosta  uznany winnym zabójstwa Diny 
McNicol. Po sze ciotygodniowym procesie, w maju 
2007 roku, Peter Tobin zosta  uznany winnym gwa tu i 
morderstwa Angeliki. 

75-latek odsiaduje obecnie wyrok do ywocia w 
wi zieniu w Edynburgu.
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Rano 30 maja 1999 roku Józef  W. wy-
szed  na podwórze domu w Brzyczynie 
ko o Skawiny, gdzie mieszka  razem ze 
swoim synem Witoldem oraz wnukiem 
W adys awem. Nieopodal domu, z po-

chylon  g ow , odzian  w kapelusz,  siedzia  jego syn. 
Starszy m czyzna zauwa y , e Witold ma dziwne 
czerwone plamy za uszami. Kiedy go o to zapyta , 
us ysza , e pobrudzi  si  farb . Staruszek jeszcze 
wtedy  nie wiedzia , e rozmawia ze swoim wnukiem. 

Ci o b  ow
Odszed  do swoich prac przy gospodarstwie, opo-

rz dzania kurcz t. Potem zjad  z synem niadanie. 
Czu , e co  jest nie w porz dku. To nie by  g os jego 
syna. Nigdzie te  nie widzia  wnuka. Oko o po udnia 
w poszukiwaniu syna wszed  do piwnicy. Jego oczom 
ukaza  si  makabryczny widok. 

Niekompletne zw oki Witolda W. wisia y przymoco-
wane za nogi do kraty okna. Nigdzie nie by o wida  
g owy.  Pomimo szoku jakiego dozna , Józef uda  si  
do domu zaprzyja nionego ma e stwa w s siedniej 
miejscowo ci i stamt d powiadomili policj .  

Przybyli do Brzyczyny policjanci rozpocz li po-
szukiwania W adys awa W. Znale li go wieczorem 
na przystanku autobusowym w Libertowie przy 
tzw. Zakopiance. M czyzna mia  dziwnie wygo-
lone w osy, by  spokojny i z u miechem na twarzy 
zwróci  si  do policjantów: - No to mnie macie. 

Równocze nie z poszukiwaniem, a potem zatrzy-
maniem mordercy, w domu zajmowanym przez 
rodzin  W. prowadzone by y ogl dziny i przeszu-
kanie. Pocz tkowo policjanci próbowali powi za  
osob  W adys awa W. z zabójstwem Katarzyny Z. 
23-letniej studentki psychologii z Krakowa, która 
zagin a w listopadzie 1998 roku, a jej cia o zosta-
o oskórowane.  Pó niej jednak okaza o si , e te 
dwie sprawy si  ze sob  nie cz . 

Wym na j z a
Rodzina Józefa W. wywodzi a si  z Drohobycza. 

We wrze niu 1939 roku  zostali wywiezieni przez 
NKWD do  Kazachstanu. W 1941 roku Józef  
W. zosta  zmobilizowany i wys any na Kaukaz. 
Rannego podczas nalotu, leczono w szpitalu 
w Nalczyku  (stolica Republiki Kabardyjsko-
Ba karskiej w Rosji),  tam te  odwiedzili go rodzice 
i ju  pozostali na sta e. Po wojnie Józef o eni  si  
z Rosjank  i uko czy  studia. Wiod o im si  dosy  
dobrze. Przed przyjazdem do Polski, owdowia y ju  
Józef - lekarz stomatolog, pomimo swojego wieku 
wyk ada  w policealnej szkole dla techników  denty-
stycznych. Jego jedyny  syn Witold –  technik den-
tystyczny, by  cenionym  protetykiem. Najm odszy 
z rodu, W adys aw przyjecha  do Polski na studia 
na pocz tku lat 90. ubieg ego wieku. Bardzo krótko 
studiowa  na Uniwersytecie Jagiello skim medycy-
n , a nast pnie psychologi . 

MASKA 
Z LUDZKIEJ 

SKÓRY 
26-letni Władysław W. z Brzyczyny w Małopolsce zabił ojca, odciął mu głowę, a następnie 

zdjął z niej skórę i zrobił maskę. W tej masce chodził po wsi, udając własnego ojca. 
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W 1994 roku Witold W. sprzeda  swój dobytek i wy-
kupi  od banku pi trowy dom na skraju wsi Brzyczyna 
niedaleko Skawiny. Wybra  okolice Krakowa, który 
bardzo mu si  spodoba . Babka zaszczepi a w nim tak 
wielk  mi o  do Polski, e jego jedynym  celem sta  
si  powrót do ojczyzny przodków. 

Do domu w Brzyczynie sprowadzi  swojego ojca. ona 
wraz z córk  pozostay w Nalczyku, miay dojecha , kiedy si  
urz dzi i znajdzie prac . Tu mia  by  jego wymarzony raj.

 Niestety, m czy ni formalnie nie byli repa-
triantami, co uniemo liwi o zdobycie pracy. Witold 
próbowa  si  jako pracownik fizyczny, szybko jed-
nak zrezygnowa , nie nadawa  si  do tej pracy. 
M czy ni utrzymywali si  z pieni dzy, które po-
zosta y im po sprzeda y domu na Kaukazie i kup-
nie nowego. Z emerytury nestora rodu chwilowo 
utrzymywa y si  ona Witolda z córk , pozosta-
wione w Rosji. M czy ni yli biednie, korzystali 
z darmowych obiadów dla ubogich. Pieni dze ze 
sprzeda y domu w Rosji topnia y. Z gminy dostali 
zapomog , pomagali te  s siedzi. Witold, który 
tak marzy  o Polsce i broni  si  przed powrotem na 
Kaukaz, podda  si . Nie byli w stanie tak dalej y . 
Razem z ojcem w jednym mieszkaniu, bez sta e-
go utrzymania. Bez rodków do ycia, bez pracy. 
Postanowi , e wracaj  na Kaukaz. Panowie W. byli  
spokojni, kulturalni, lubiani przez s siadów. 

Dr e a w i  b a
W adys aw studiowa  i mieszka  w Krakowie. Z ojcem 

i dziadkiem zamieszka  trzy miesi ce przed tragicz-
nym zdarzeniem, kiedy zosta  wyrzucony ze studiów. 
Znajoma rodziny opisa a go jako spokojnego, zamy-
lonego. Gdy go ci  u niej w domu razem z dziadkiem 

i ojcem, to przys uchiwa  si , ale sam nie wtr ca  si  
do rozmowy. Nikt nie przypuszcza , e drzemie w nim 
bestia, zdolna do tak odra aj cej zbrodni. 

Do dzi  znajomi rodziny W. z odraz  wspominaj  
morderc  w masce z ludzkiej skóry. Zastanawiaj  si , 
kim trzeba by , eby zabi  swojego ojca i jeszcze go 
tak okaleczy . Odpowied  nasuwa si  sama.

W niedziel  30 maja 1999 roku oko o godziny 19.40, 
kiedy Józef  i Witold  (52 lata) szykowali si  do spania, 
do pokoju wszed  W adys aw. Pod pozorem pomocy 
w jakich  pracach w gospodarstwie wywabi  ojca z 
domu. W piwnicy  porazi  go paralizatorem, nast pnie 
zacz  zadawa  rany przygotowanym wcze niej szpi-
kulcem. Kiedy ojciec si  przewróci , pomaga  sobie no-
gami. Uderza  w okolice karku i serca. Nie ywego ojca 
powiesi  za nogi do kraty piwnicznego okna, szpadlem 
odci  mu g ow . Odpreparowa  skór  wraz z w osami 
z czaszki, natar  od wewn trz sol . G ow   pozbawio-

n  skóry wyrzuci  pod balkon w chwasty. Zszy  skór  
na kszta t maski, wyklei  plastrami, sobie wygoli  w osy 
z przodu i boku g owy,  po czym  na o y  mask . 

Te czynno ci zaj y mu prawie ca  noc. W o y  na 
siebie ojca ubranie, g ow  przykry  kapeluszem i owi-
n  si  szalikiem, stara  si  na ladowa  chód ojca. 
Chcia  si  przekona , czy rozpozna go niedowidz cy 
dziadek. Gdy w takim przebraniu podszed  do drogi, 
uk oni  si  przechodz cemu s siadowi, który dopiero 
po ujawnieniu zbrodni zorientowa  si , e rozmawia  
z przebranym morderc . Potem siedz cego na awce 
widzia  go dziadek. W adys awa pocz tkowo bawi o 
to, e ani s siad, ani dziadek go nie rozpoznali. Zjad  
jeszcze z dziadkiem niadanie, ca y czas udaj c swo-
jego ojca, a potem si  przespa . A kiedy wsta  oko o 
po udnia, dziadek, który  odkry  cia o swojego syna, po-
wiedzia  mu, e idzie do znajomego zadzwoni  po policj . 
Wtedy W adys aw porzuci  mask  i uciek .

Zem  z  a k
Przybyli na miejsce policjanci zobaczyli przera aj cy 

widok. W piwnicy wisia y okaleczone zw oki m czyzny, a 
na pod odze le a a porzucona maska wykonana z ludzkiej 
skóry. G ow  m czyzny znaleziono pod balkonem. 

Józef wskaza  na wnuka, jako sprawc  zabój-
stwa Witolda. Poniewa  nie by o go w domu, 
podj to poszukiwania. 

Policjanci dokonali ogl dzin miejsca zdarzenia, a tak e 
przeszukali dom. Liczyli, e znajd  lady lub dowody, 
które powi  zabójstwo Witolda W. z zabójstwem 
Katarzyny Z. z Krakowa. W styczniu 1999 roku p aszcz 
uszyty z jej skóry oraz nog  wy owiono z Wis y. Tak 
si  z o y o, e Katarzyna Z. by a studentk  Wydzia u 
Psychologii Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie, 
na którym studiowa  tak e W adys aw W.  W toku ledz-
twa ustalono jednak, e tych spraw nie da si  powi za . 
Poszukiwania W adys awa przynios y pozytywny efekt.

Po tym, jak zatrzymali go na przystanku w Libertowie 
ko o Krakowa, od razu przyzna  si  do zabójstwa ojca. 
Sposób, w jaki zabi  ojca, nawi zuje do rytualnego zabój-
stwa barana, w którym kiedy  uczestniczy  na Kaukazie. 

Jak zeznawa  w ledztwie, ojca zabi , bo czu  do nie-
go z o . Mia  al, e jeszcze w Rosji zdradzi  matk . 
Nie lubi  ojca i uwa a , e on te  go nie lubi . Zarzuca  
mu, e by  apodyktyczny. Ojciec mia  na niego bardzo 
du y wp yw, nawet kierunek studiów wybra  za niego. 
Dlatego, gdy porzuci  medycyn , kon  ikt mi dzy nimi 
si  pog bi . Denerwowa a go bezradno  ojca. Uwa a , 
e porzuci  rodzin , bo matka i siostra pozosta y na 

Kaukazie. Nie chcia , aby ojciec wróci  do Rosji. 
Bezpo rednio po zabójstwie Witolda, jego ojciec ali  si  

do znajomych, e wnuk planowa  wyjecha  do Francji i na
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ten cel da  od ojca pieni dzy. Chcia , aby Witold da  
mu to, co zosta o ze sprzeda y domu w Nalczyku, nie 
interesowa o go, z czego oni b d  yli. 

Po mierci jedynego syna Józef nie chcia  wraca  na 
Kaukaz. Nie mia  do czego. Zamieszka  u swojej krew-
nej w Soczi. Przez pewien czas kontaktowa  si  jesz-
cze ze znajomymi z Polski. To z powodu jego wyjazdu 
przed u a o si  ledztwo prowadzone przez krakow-
sk  policj . Pro ba o pomoc prawn  - przes uchanie 
Józefa W., wstrzyma a ledztwo na wiele miesi cy. 

Na z z   Pol
W listopadzie 2001 roku S d Okr gowy w Krakowie 

skaza  W adys awa W.  na kar  25 lat pozbawienia 
wolno ci.  Ojcobójca dzia a  z premedytacj , z wielkim 
okrucie stwem, a zbrodniczego czynu dokona  z ze-
msty, czyli z niskich pobudek i motywów zas uguj cych 
na szczególne pot pienie. 

Biegli uznali, e mia  w stopniu znacznym ograni-

czon  zdolno  rozpoznania znaczenia czynu i po-
kierowania swoim zachowaniem. Kar  mia  odbywa  
w zak adzie karnym, w którym prowadzi si  leczenie 
psychiatryczno-psychologiczne. O warunkowe przed-
terminowe zwolnienie b dzie si  móg  ubiega  dopiero 
po odbyciu 20 lat kary. 

W lutym 2003 roku s d przychyli  si  do wniosku 
W adys awa W. i wyrazi  zgod  na odbywanie przez 
niego kary w Rosji. W obu krajach wyroki za tego ro-
dzaju przest pstwo s  podobne, a poza tym skazany 
posiada rosyjskie obywatelstwo. O przeniesienie syna 
do rosyjskiego wi zienia zabiega a tak e Ludmi a W., 
która nie mia a do niego alu za zabójstwo ojca. W 
rozmowie ze znajom  bardziej u ala a si  nad tym, 
e przez to, co zrobi , musi przebywa  w wi zieniu, 

tak daleko od domu. Pomimo i  dom oraz dzia k  w 
Polsce po mierci Witolda dziedziczy  Józef W., to ona 
zaj a si  sprzeda . 

Witold W. ju  na zawsze pozosta  w wymarzonej 
ojczy nie, jego grób znajduje si  niedaleko Krakowa, 
który szczególnie sobie upodoba . 

Lidia Mulewicz

Tym razem na czterech osobowych kó kach, bo s  i na dwóch, ale im sezon si  sko czy / jeszcze nie zacz .
Zapewne Czytelnicy codziennie tra  aj  na informacje o wyczynach trze wych i pijanych kierowców, 

jak równie  o wymierzanych im karach. Pierwsze budz  zgroz , drugie niezamierzon  weso o . Ot, 
cho by wiadomo  o kierowcy, który bez prawa jazdy – zabranego za kar ! – pomyka  swym ferrari 
229 kilometrów na godzin . Mandatu najwidoczniej nie przyj , gdy  dopiero s d ukara  go jak e 

dotkliw  grzywn … 1000 z otych. Zapewne stoj c na stanowisku, e biedaczek do ko ca ycia musi sp aca  raty 
za ferrari i w zwi zku z tym od ywia  si  postnym chlebem ze smalcem bez cebulki. Dopiero s d drugiej instancji 
wymierzy  nieco stosowniejsz  kar : 5 tysi cy. Nieco, bo jednak w odniesieniu do tzw. ca okszta tu te  mieszn .      

Jest prawd , i  naukowo stwierdzono, e nie wysoko  kary, lecz jej nieuchronno  najlepiej wp ywa na poten-
cjalnych przest pców wszelkiego kalibru. Ta teoria bierze jednak w eb w odniesieniu do rodzimych kierowców. 
Bo dlaczego nagle pokorniej  na niemieckich czy skandynawskich ulicach i autostradach? Przecie  u nas te  s  
fotoradary, kamery  i drogówka, które dosy  skutecznie wy apuj . Ale tylko tam, a nie tu potra   – cho  z pewnym 
obrzydzeniem takim – jecha  ci nasi „miszczowie” nawet ó wie 90 km/h, zachowuj c odst p wi kszy ni  10 cen-
tymetrów od zderzaka poprzedzaj cego samochodu. I wystarczy o, aby (szybko) rozesz a si  wie  o wysoko ci 
mandatów u odwiecznego zaborcy zza Odry i Nysy u yckiej czy incydentalnego zaborcy zza Ba tyku.

Od lat ledz  spo eczne wezwania, aby wysoko  mandatu czy grzywny dopasowa  do zarobków sprawcy, a nawet 
– co te  rozs dne – by niepoprawnym, je d cym w recydywie po pijaku czy bezkarnie zatrzymanego prawa jazdy – 
najpierw na pewien czas rekwirowa  auto, a na przyk ad za trzecim razem, po zwrocie odbiera , eby wi cej nie kusi o.

Jednak wszystkie partie, z lewa, prawa i rodka, wszystkie aktualnie b d ce przy w adzy, jak ognia wystrzegaj  si  
takich (cho by tylko) projektów, pono  dlatego, aby nie denerwowa  milionów wyborców. Bardzo elegancko, ale 
poka cie mi parti , która nigdy nie wkurzy a milionów wyborców, w tym w asnych, swoimi legislacyjnymi pomys ami.

Zda  p ytwi te krowy na kó kach
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Zbli a o si  Bo e Narodzenie 2016 roku. 
Nieletnia wówczas Agata N. wraz ze swymi 
rodzicami przyjecha a do Wroc awia, do 
rodziny. Mieszkanie krewnych by o trzy-
pokojowe. By o w nim ciasno i t oczno, a 

szczególnie, gdy zjawili si  na wi ta kolejni go cie. W 
okresie wi tecznym  przebywa o tam blisko 20 osób. 
Ustalono, kto ma gdzie spa . Nieletni  Agat  uloko-
wano w pokoju jej wujka, 24-letniego Bronis awa K., 
który by  synem gospodyni domu. W tym pokoju spa  
równie  m odszy o 10 lat brat 24-latka. Bracia mieli 
spa  razem na wersalce. W Wigili  wszyscy po o yli 
si   spa  pomi dzy 1.00 a 2.00.

Bronis aw K. by  kuzynem matki Agaty N. Ojciec 
24-latka dla matki Agaty N. by  wujkiem. Bronis aw, 
kawaler z wykszta ceniem podstawowym, by  na 
utrzymaniu rodziców. 

B d i  c  i  po o
W pierwszy dzie  wi t, wieczorem, rodzina siedzia a w 

salonie. Gdzie  przed 22.00 Agata N. by a ju  zm czona 
i chcia a po o y  si  spa . W azience wci gn a na sie-
bie strój do spania, w tym legginsy i top, po czym wysz a 
na korytarz mieszkania. Sta  w nim Bronis aw K.  i  przy-
gotowywa  si  do wyj cia. Wypi  ju  pi  kieliszków wódki 
i planowa  wyj cie do kolegów, na jak  imprez . 

- Wrócisz do domu? - zapyta a Agata. 
Potwierdzi , i niby artem, mia  j  wtedy klepn  
w po ladki, po czym wyszed . 

- Nie zareagowa am na jego zachowanie, uznaj c 
je za art - mówi a potem o tym zdarzeniu. 

Bronis aw K. spotka  si  ze swymi kolegami, a ona w tym 
samym czasie po o y a si  spa  w ó ku, w którym spa  

se   p a r I

ŚWIĄTECZNY GWAŁT
Pijany wujek wrócił do domu o 4 w nocy z imprezy. Położył się obok 14-latki i zaczął jej dotykać 

i całować. Pomimo sprzeciwu nastolatki, zmusił ją do seksu. Za gwałt na 14-latce sąd skazał pedofila 

jedynie na rok więzienia w zawieszeniu. „Czternastolatka nie została zgwałcona, bo nie krzyczała, 

kiedy 24-letni mężczyzna dobierał się do niej”- tak miał tłumaczyć wrocławski Sąd Apelacyjny.
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ju  14-letni kuzyn, który te  nie  chcia  spa  ze swym 
starszym bratem, gdy ten wróci do domu. W pokoju, 
po prawej stronie od drzwi sta o biurko, a za nim w 
rogu ó ko nale ce do Bronis awa K. ó ko m odsze-
go z braci sta o po lewej stronie od drzwi. Obok znaj-
dowa a si  meblo cianka. 

24-latek bawi  si  z kolegami w jednym z wroc aw-
skich  klubów do 4.00 nad ranem. W domu wszyscy 
ju  spali. Agata jednak nie mog a zasn , by o jej 
niewygodnie: - Musia am le e  na boku i nie mog am 
zasn  - zeznawa a potem. - Zazwyczaj pi  na brzu-
chu. Wobec tego przegl da a zawarto  swego tele-
fonu komórkowego. Wtedy wróci  do domu Bronis aw. 
24-latek w czy  komputer i zapali  ma  lampk . 
W czy  te  cicho muzyk .

Agacie N. by o ci gle niewygodnie, nie mog a nadal 
zasn , i nieustanie kr ci a si  w po cieli.

 - Mog  si  po o y  w twoim ó ku? - zapyta a w 
ko cu Bronis awa K., który co  pisa  w tym momencie 
na komputerze. Zgodzi  si . Wi c wsta a i przesz a na 
jego ó ko. Po o y a si  na boku, przodem do ciany, 
lecz nadal nie mog a zasn . Wtedy 24-latek wsta  od 
komputera, nie wy czaj c go i podszed  do ó ka, w 
którym le a a odwrócona ty em Agata N. Po o y  si  
obok niej, w o y  r k  pod jej koszul  i zacz  maso-
wa  jej plecy. Równocze nie te  zacz  si  bawi  w o-
sami dziewczyny. 

Zaskoczona, nie wiedz c co pocz , zacz a uda-
wa , e pi. S dzi a, e uniknie w ten sposób do  
zaskakuj cej, przykrej i k opotliwej dla niej sytuacji.  
Przysun a si  bli ej ciany, niemal wtulaj c w ni .  
Lecz on z apa  j  wtedy od góry i obróci  na plecy. 
Znalaz a si  na rodku ó ka, le c na wznak. Po o y  
si  na ni , opieraj c na r kach. Próbowa a je odsun , 
ale nie mia  si y ich odepchn . Zacz  j  wtedy ca o-
wa . Próbowa a zamkn  usta i nie reagowa . Chcia a 
si  nawet odsun , lecz nie mia a dok d. Wtedy zsu-
n  jej legginsy, dotykaj c brzucha 14-latki, posuwa  
d o  dalej. Bola o. Zacz a p aka . 

- Nie bój si , b dzie ci si  podoba o 
- wyszepta  do jej ucha. 
- Nie chc  tego -  mówi a przez zy i odpycha a go, 
ale on nadal naciera . 
Ustami zakry  jej usta, aby si  nie mog a krzycze .
- Odby  z ni  stosunek seksualny - stwierdzi  wro-

c awski s d pierwszej instancji.

Nic  ni  s o
- Czy chcesz co  do picia? - po wszystkim zapyta  j  

Bronis aw K. i poszed  do kuchni.
To si  dzia o tak szybko, Agata by a zszokowana. 

To by a przecie  bliska jej sercu rodzina, to by  jej 
wujek. Nie chcia a z nim przebywa  w jednym ó ku 
i wysz a na spacer z psem. Gdy 24-latek zobaczy , 
e nastolatka wychodzi z czworonogiem, poszed  

za ni . Rozmawiali. Udawa , e nic si  nie sta o. Po 
powrocie ze spaceru posz a do azienki. Zauwa y a 
na bieli nie lady krwi, po o y a si  na ó ko. Obok 

niej po o y  si  Bronis aw K. 
- Nikomu nie mów, co si  wydarzy o -  zastrzeg . - To 

b dzie nasz malutki sekret, bo je li si  kto  dowie, to 
b d  mia  problemy. Jeste   moj  najlepsz  kuzynk .

Rano Agata N. wyjecha a wraz ze swymi rodzicami 
do ich domu, za Wroc aw.

- Ba am si , e on jeszcze wi cej przemocy u yje 
i znowu mnie zgwa ci - zeznawa a potem Agata N. - 
Ba am si , co sobie ludzie pomy l , gdyby przyszli i 
zobaczyli, co si  dzieje. Ba am si , co ja mam powie-
dzie  i co on by powiedzia . Nie chcia am adnej k ótni, 
wstydzi am si  tego, co si  sta o. Nie spodziewa am 
si  bowiem napa ci seksualnej ze strony wujka.

16 marca 2017 roku napisa a do niego, e nie zd -
yli porozmawia : „To, e pi e , nie wyja nia tego, co 

mi zrobi e ”. Odpisa , e nie ma problemu, e a uje i 
zaproponowa , e na przeprosiny mog  i  razem do 
zoo. Jeszcze pó niej pisa  do niej, e jest mu g upio, i 
chce to jej wszystko wynagrodzi . „Naprawd  Agato, 
ju  si  nie powtórzy, naprawd  i a uj ” - odpisa .

„Dlaczego to zrobi e ?” - zapyta a.
 „No nie wiem, g upi by em” - odpisa  i zapewnia , e 

to si  nie powtórzy. A kiedy znowu zapyta a, dlaczego 
akurat ona, mia o go to rozbawi . Potem znowu do 
niej napisa , e mu g upio z tego powodu i raz jeszcze 
dopisa : „Jakby kto  si  dowiedzia , to b dzie wstyd. A 
dwa, e ja pójd  siedzie . Przemy l to. Nikt nie mo e 
si  o tym dowiedzie ”- dodawa . 

Pod koniec marca 2017 roku Agata N. posz a  do 
komendy w mie cie, w którym mieszka a, zapyta , 
jakie warunki musi spe ni  w przysz o ci, aby zosta  
funkcjonariuszem. Bo chcia a by  policjantk . Tam jed-
nak po chwili rozp aka a si  nagle i poproszono j  do 
innego pokoju. W rozmowie z funkcjonariuszk  ujaw-
ni a okoliczno ci, do których dosz o podczas wi t, w 
domu jej bliskiej rodziny we Wroc awiu.

- Gdyby to nie wysz o, to wtedy, to nie posz abym 
tego zg osi , bo b d  mnie nazywa  zdzir   
- opowiada a potem.  

W ko cu dowiedzia a si  o wszystkim jej matka. 
„Dlaczego to zrobi e ?” - napisa a do krewnego. 

Odpisa , e przeprasza, usprawiedliwiaj c si , e 
by  pijany. Napisa  tak e, e nie chce, aby kto  o tym 
wiedzia , i proponuje za atwi  spraw  polubownie. 
„ le zrobi em, nie chcia em”. Zaoferowa , e w ramach 
rekompensaty da pieni dze na wycieczk , prosz c 
jednak o dyskrecj . Twierdzi  te , e ma o co pami -
ta i jest mu przykro z tego powodu: „Na zerwanym 
 lmie trudno si  kontrolowa , jak si  nic nie pami ta” 
- usprawiedliwia  si . - „Nie jest mi atwo z tym y  i 
czuj  al do siebie, e co  takiego zrobi em”- dodawa . 
Przeprasza  te  14-latk  i zapewnia , e to si  nie po-
wtórzy. Wyrazi  nawet ch  spotkania w trójk . 

Ni  p yz  si
Przes uchany w charakterze podejrzanego Bronis aw 

K. nie przyznawa  si  jednak do winy. 
- Agata jest córk  mojej kuzynki, nie móg bym jej I
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Po o y  si  na ni , opieraj c na 
r kach. Próbowa a je odsun , ale 
nie mia a si y ich odepchn . Zacz  
j  wtedy ca owa . Próbowa a za-
mkn  usta i nie reagowa . Chcia a 
si  nawet odsun , lecz nie mia a 
dok d. Wtedy zsun  jej legginsy, 
dotykaj c brzucha 14-latki, posuwa  
d o  dalej. Bola o. Zacz a p aka .

skrzywdzi  - zapewnia  i zas ania  si  niepami ci . 
Mówi , e koledzy odprowadzili go wtedy do domu, 
gdy  by  nietrze wy. Do mieszkania wpu ci a go mat-
ka. Od razu po o y  si  te  spa  na swoim ó ku. 

- Mój brat siedzia  z Agat  i grali na laptopie - to pa-
mi ta . I mieli gra  przez ca  noc do 9.00 czy 10.00 w 
dzie . - O czym pó niej dowiedzia em si  od matki - ze-
znawa . A gdy przyszli do pokoju ich obudzi , bo Agata 
wraz ze swoj  rodzin  nast pnego dnia wyje d a a do 
domu, to on nie wiedzia , dlaczego Agata spa a w jego 
ó ku. Powiedzia a mu o tym dopiero jego matka.
 - Nie pami tam, aby-
my tej nocy uprawiali 

seks - dodawa  w swych 
zeznaniach. - Chyba bym 
to pami ta . W tpi , bym 
mia  na to tyle si y, bo 
by em pijany. W swych 
zeznaniach dodawa  rów-
nie , e Agata by a pó -
niej u nich w domu jesz-
cze kilka razy. Którego  
razu zapyta a go nawet, 
czy on co  pami ta z 
tego, co wtedy by o.

 - Lecz nie chcia a 
powiedzie , o co jej 
chodzi. Powiedzia em 
jej, e nic nie pami tam. 
Rozmawia a ze mn  nor-
malnie. 

Pó niej ju  nie wracali 
do tej sprawy. Natomiast 
matka Agaty zacz a 
do niego pisa , dlacze-
go zgwa ci  jej córk . 
Odpisa , e nie wie, czy 
do tego faktycznie dosz o, 
i e jest mu wstyd, je eli 
faktycznie tak si  sta o.

 - Oni wcze niej bardzo rzadko do nas przyje d ali i nie 
mia em bliskich relacji z Agat  - zaznacza  i przyznawa , 
e wiedzia , ile Agata ma lat. Jego zdaniem, gdyby fak-

tycznie gwa t mia  miejsce, to dziewczyna by krzycza a. 
- Gdyby mi dzia a si  krzywda, te  bym krzycza  - 

argumentowa  w trakcie przes uchania. - Poza tym w 
pokoju by  brat i gdyby co  takiego mia o miejsce, to 
dlaczego mój brat tego nie s ysza ? - broni  si  zawzi -
cie i dodawa , e  to dla niego g upia sytuacja, e w 
rodzinie wysz a taka sprawa. - Nie czuj  si  winnym, 
ale jest mi wstyd przed rodzin .     

Prokuratura Wroc aw ródmie cie oskar y a naj-
pierw 24-latka o wspó ycie z nieletni , nie dopatru-
j c si  gwa tu. Wówczas akt oskar enia przeciwko 
Bronis awowi K. skierowano do s du rejonowego. 
Jednak s d mia  w tpliwo ci, czy nie dosz o do 
gwa tu i spraw  przekaza  S dowi Okr gowemu we 
Wroc awiu. 31 maja 2019 roku ruszy  proces o gwa t 
na nieletniej. Równie  w tym s dzie Bronis aw K. nie 
przyznawa  si  do adnej winy. 

- Nie wiem, dlaczego wynikn a taka sytuacja. Nie 

wiem, dlaczego Agata mnie oskar a. Mo e boi si  
matki i ojczyma? - zeznawa . - Ona mia a trudne 
dzieci stwo, ba a si  swojej matki, i jest taka, e jak 
matka ryknie, to ona robi, to co jej ka e. 

Mówi  w s dzie, e nie utrzymywa  bliskich kon-
taktów z Agat .

 - Byli my na „cze ”. Nie spotykali my si , nie zwierzali-
my sobie, nie chodzili my razem do kina. Traktowa em j  

jak rodzin , siostr  mam w jej wieku.  Potem, po tych wi -
tach, przyje d a a jeszcze do nas - przypomina . Chyba 
z dwa razy by a. Z dwa tygodnie mieszka a u nas, rozma-

wia a, spa a. Potem znowu 
przyjecha a i te  u nas 
spa a. Normalnie si  wtedy 
zachowywa a, nie unika a 
kontaktów ze mn , chcia a 
nawet d u ej zosta  u nas.

Po okazaniu mu w s -
dzie screenów rozmów z 
korespondencji z matk  
Agaty, oznajmia , e nie 
przypomina sobie takiej 
wymiany zda . 

- To nie ja korespondo-
wa em, widz , e z mego 
konta, ale tego nie pisa em 
- wzbrania  si  i sugerowa , 
e w jego imieniu mog a pi-

sa  nawet Agata, bo mia a 
dost p to jego has a. Jego 
konto by o na Facebooku, 
nadal istnieje, ale nie u y-
wa  go od pó tora roku. 
- Gdy przyjecha a, to robi-
li my sobie zdj cia, a ona 
chcia a te zdj cia wrzuci  
na Facebook. Poda em jej 
wtedy has o i login - upiera  
si  przy tej wersji.

Ca y czas podkre la  w s dzie, e nie dosz o do ad-
nego gwa tu, e chce polubownie za atwi  spraw .

 - Od dawna mama Agaty k óci a si  z moj  mam  
- twierdzi , e to mog o by  powodem obci enia go 
rzekomym gwa tem na kuzynce.

Jego rodzice na pocz tku nie wierzyli w to, co si  
wydarzy o. Pó niej, gdy zrozumieli, e tak mog o by , 
oznajmili, e nie b d  utrzymywa  kontaktu z  rodzin  
Agaty, bo im wstydu narobi a. 

- Zdziwi o mnie bardzo, bo przecie  wszyscy doro li byli 
wtedy w domu, by a te  matka Agaty, dlaczego Agata nie 
krzycza a, nie uciek a z pokoju, skoro co  takiego dzia o 
si  bez jej zgody - broni  syna w s dzie jego ojciec. 

Ni w a d y  c o c
24-latek odmówi  w s dzie odpowiedzi na py-

tania strony i zdaniem wymiaru sprawiedliwo ci 
jego wyja nienia w trakcie tocz cego si  procesu 
by y niewiarygodne i w wi kszo ci chaotyczne. 
Momentami te  nielogiczne. I
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 I jak to okre li  wroc awski wymiar sprawiedliwo ci 
pierwszej instancji, nawet wzajemnie sprzeczne z do-
wiadczeniem yciowym i zasadami logicznego rozumo-

wania: „Niepami  oskar onego by a przy tym wybiórcza 
i ogranicza a si  wy cznie do zdarzenia, jakie ma o 
miejsce na osobie pokrzywdzonej”. Na przyk ad, z jednej 
strony 24-latek zas ania  si  ca kowit  niepami ci , a z 
drugiej, w sposób wr cz uporczywy twierdzi , e Agata N. 
przez ca y ten czas gra a z jego bratem.

S d da  w ko cu wiar  Agacie N. „Jej zeznania, co 
do zasady by y spójne, jasne i wzajemnie niesprzecz-
ne. Pokrzywdzona, sk adaj c zeznania, precyzyjnie 
i wyczerpuj co, na tyle, na ile pozwala a jej pami  i 
emocje, opisa a przebieg rozpatrywanego zdarzenia 
(…) S d nie dostrzeg  adnych istotnych sprzecz-
no ci, które mog yby budzi  w tpliwo ci, co do rze-
czywistego przebiegu zdarze . W konsekwencji s d, 
jako wiarygodne oceni  zeznania pokrzywdzonej i 
wzi  je za podstaw  dokonywanych ustale  faktycz-
nych” - podawano w uzasadnieniu wyroku.

 Jak ustali  s d: „Po zdarzeniu od 30 marca 2017 
r. do 6 wrze nia 2017 r. pokrzywdzona korzysta a z 
pomocy poradni oraz konsultacji (…). W czasookresie 
pokrywaj cym si  od daty zdarzenia zaobserwowano 
u niej nag y spadek wyników szkolnych (zw aszcza w 
obszarze matematyki, plasuj c si  na poziomie prze-
ci tnym), brak zainteresowania szkolnymi staraniami, 
spadek ustnej aktywno ci. Zaobserwowano u niej roz-
targnienie, brak koncentracji i nieobecno . Wycofa a 
si  z ycia szkolnego. W czasie dyskusji i konfrontacji 
schodzi a z drogi, szybko ust powa a i próbowa a 
szuka  w sobie winy/b du, wzgl dnie agodzi  jawnie 
zawinione zachowanie innych”.

O czynie 24-latka biegli s dowi orzekli mi dzy in-
nymi: „Sposób jego zachowania wobec ma oletniej 
pokrzywdzonej nie przemawia za wyst powaniem u 
niego zaburze  preferencji seksualnej. Zachowanie 
wobec ma oletniej nale y zakwali  kowa  do zast p-
czego czynu seksualnego i ze wzgl du na jej wiek 
nazwa  czynem hebe  lnym, a je li by o wymuszone, 
zgwa ceniem”.

Zro e  mi zy
A jak zeznali pozostali wiadkowie? Jedynie w sposób 

ograniczony s d uwzgl dni  ich zeznania. W zakresie, w 
jakim by y spójne i niesubiektywne. Jak podano w uzasad-
nieniu wyroku z 5 listopada 2019 roku: „S d uwzgl dni  
równie  list, który pokrzywdzona napisa a do oskar one-
go, a stanowi cy emocjonalny wyraz dotycz cy zdarze-
nia. W li cie tym podkre la a, e napisa a do niego 448 
dni po tym, jak j  zgwa ci . Wskaza a w nim na spraw-
stwo oskar onego (to by e  ty)”. 

Agata  w tym li cie tym napisa a: „Na szcz cie wiesz, 
co si  sta o tej nocy - co mi zrobi e . Jak ci si  z tym 
k amstwem yje? Ci ko? Nie s dz . Tamtej nocy by am 
dla ciebie zabawk . Jakie by o twoje uczucie, kiedy w 
p aczu b aga am Ci , eby  mnie zostawi , eby  prze-
sta , e tego nie chc , e zrobisz mi krzywd , stop! Nie 
mog  si  wczu , jakie uczucia kr y y wokó , w tobie. 
Ale wiem, e mia e  w adz  nade mn . Mia e  moje 
cia o - u y e  go; mia e  moj  dusz  - rozbi e  j , razem 
ze mn . Dlaczego pisz  to Tobie, chocia  ty to dok ad-
nie wiesz? Kosztowa o mnie to du o wysi ku oraz du o 
nak adu czasu, du o ez, poczucia w asnej warto ci. I 
eby si  nauczy , e nie wszystko, co jest zepsute jest 

mniej adne lub warte. Twoje ycie si  nie sko czy o. 
Masz dziesi tki lat, aby napisa  swoj  histori  od 
nowa. wiat jest ogromny… znajdziesz kiedy  miejsce 
dla siebie, w którym b dziesz móg  by  przydatny i 
szcz liwy. Ale teraz nie rozk adaj r k, nie zaprzeczaj, 
nie udawaj. Nie zwalaj winy na alkohol: nie mów to 
on sprawi , e stoj  dzisiaj tutaj. U wiadom sobie, jak 
wzi  odpowiedzialno  za swoje czyny. Agata”.

Po 6 rozprawach S d Okr gowy we Wroc awiu w 
pierwszej instancji skaza  24-latka na 3 lata pozbawie-
nia wolno ci. Podczas wrze niowej apelacji 2020 roku 
we wroc awskim s dzie z powodu braku dowodów 
gwa tu obrona domaga a si  uniewinnienia, albo uchy-
lenia wyroku i ponownego procesu. 

Ostatecznie S d Apelacyjny we Wroc awiu 
zmieni  jednak wyrok. 

- Oceni , e nie by o gwa tu, bo moja klientka nie 
krzycza a, a to znaczy, e sprawca nie u ywa  przemo-
cy - mówi a potem „Gazecie Wroc awskiej” pe nomoc-
niczka pokrzywdzonej mecenas Justyna Beni. - Poza 
tym s d zwróci  uwag , e sama po o y a si  do nie-
go, do ó ka. A przecie  gwa t jest zawsze, kiedy jedna 
ze stron nie wyra a zgody na wspó ycie. Ona sama i 
jej rodzice bardzo ten wyrok prze yli, byli w szoku. 

Wyrok ten budzi  kontrowersje. Zastosowano zara-
zem nadzwyczajne z agodzenie wyroku, zmieniono 
24-latkowi kwali  kacj  czynu z gwa tu na wspó ycie 
z nieletni . Cho  wyrok jest ju  prawomocny, mo na 
go zaskar y  do S du Najwy szego. Mog  to uczyni  
jedynie: Rzecznik Praw Obywatelskich lub Prokurator 
Generalny. 

Czy skorzystaj  z przys uguj cych im uprawnie , 
czas poka e.

PS. W tek cie zmieniono imiona oskar onego i 
nieletniej, oraz inicja y ich nazwisk.
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Przez wiele lat mia e  bliskie kontakty z czo owy-
mi polskimi gangsterami. Szczególnie zakolegowa-
e  si  z Andrzejem Kolikowskim „Pershingiem”.
Powiem ci, jak ja pozna em „Pershinga”. Zacz o si  

od Marka P. To by  gruby i niski facet. Mia  przeszcze-
pion  nerk , by  cukrzykiem, sam robi  sobie zastrzyki. 
Mówi  mi nawet, e t  nerk  to sobie sam kupi . On by  
poszukiwaczem skarbów, to nie by  aden gangster. 
Raczej handlarz i cinkciarz. Ten Marek przyje d a  do 
mnie, ebym mu robi  jakie  wizje ze skarbami, ale 
prawd  mówi c, nigdy nie uda o mi si  niczego wska-
za . Pó niej przesta  do mnie przyje d a .  Po jakim  
czasie znów si  pojawi . Przyjecha  z on , ma ym, 
nowym bmw.  By  bardzo uradowany. Wypili u nas 
herbat  i tak mnie nasz o, e kto  ten jego samochód 
ukradnie. Powiedzia em  mu, eby go sprzeda  jak 
najszybciej, bo straci auto. Tak te  si  sta o. Na wiosn  
przyjecha  do mnie za amany, bo kto  mu wybi  szyb  i 
wyprowadzi  mu samochód z posesji. Zrobi o mi si  go 
al. Pojechali my do niego do Warszawy i tam by  jego 

kolega. By em przekonany, e to ten znajomy ukrad  
mu samochód. Ca y czas za nami azi . Nie znale li-
my jednak tego auta. Potem si  okaza o, e komu  

zgin  czarny mercedes. Pojechali my z Markiem na 
Dworzec Zachodni w Warszawie, aby spotka  si  
z w a cicielem auta. W granatowym vanie siedzia  
„Pershing”. Z tego auta wysiad  m ody m czyzna i po-
da  mi  kluczyki od zaginionego mercedesa. „Pershing” 

wtedy nie wyszed  jednak do mnie. Zrobi em wówczas 
dla niego wizj : „Kradzie  zorganizowa  cz owiek, któ-
rego dobrze pan zna, on ma tatua  paj ka na d oni”. 
S ysz c to, „Pershing” zakl . Pó niej spotka em tego 
m czyzn  z paj kiem na d oni, to by  Bia orusin. 
Andrzej wybaczy  mu t  kradzie . I tak si  poznali my. 

czy a was potem spora za y o . „Pershing” 
cz sto odwiedza   ci  w Cz uchowie, spotykali cie 
si  w Warszawie, zabiera  ci  do USA. Zwierza  ci 
si  ze swojej mrocznej dzia alno ci?

Nie wnika em w to, co robi. Zapyta em go jednak 
kiedy , jak si  sta  przest pc . Opowiedzia  mi o 
tym. On wcze niej by  kierowc  w  rmie budowlanej 
i kiedy , zamiast zjecha  na baz  z towarem,  pod-
jecha  pod swój blok i poszed  spa . Rano wstaje, 
samochód stoi, a towaru nie ma. Dosta  za to rok 
wi zienia. W trakcie odsiadki jego ona popad a w 
alkoholizm. Jak wyszed , zasta  j  z jakim  typem 
w ó ku. Potem jacy  ludzie ruletk  robili po piwni-
cach, on w to wszed  i tak to si  zacz o. 

Podobno „S owik” malowa  twoje mieszkanie? 
Pewnego dnia przyjechali do mnie Andrzej Z. 

„S owik” z  „Pershingiem”. Ja wtedy malowa em 
pokój.  Oni wchodz , to mówi  im, e gdy sko -
cz , to mo emy pogada . Na co „Pershing” za-
rz dzi : „Andrzej bierz si  za p dzel, 
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JASNOWIDZ WŚRÓD GANGSTERÓW
z Krzysztofem Jackowskim rozmawia Janusz Szostak
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a ty Jackowski chod , wizj  mi zrobisz”. Oczywi cie to 
by o artobliwie powiedziane. Ale „S owik” wzi  to na 
powa nie i malowa  ciany. 

Wtedy pierwszy raz spotka e  „S owika”?
 Nie,  po  raz pierwszy zobaczy em go w domu  

„Pershinga”. To by o wtedy, gdy powiedzia em mu 
o tym facecie z paj kiem na d oni, o tym ch opaku 
z Bia orusi. Wtedy „S owik” by  z t  swoj  kobiet , 
Monik . To by o du e spotkanie. Johny Walker la  si  
strumieniami. W pewnym momencie „S owik” rzuci  do 
Moniki, eby zrobi a panom przyjemno . I ona w tym 
salonie si  rozebra a i ta czy a. Jaki m  tak robi?  Ale 
to by  bardzo niebezpieczny cz owiek.

„S owik” przez lata by  jednak z Monik , a 
„Pershing” cz sto zmienia  partnerki.

On mia  jedn  wad , e zakochiwa  si  w prostytutkach. 
Czu  si  niedowarto ciowany i zawsze z jak  dziwn  
bab  by . Najbardziej pami tam pewn  Rosjank , ona by  
z Petersburga i ci gle gdzie  dzwoni a z komórki, non stop 
gada a. Wtedy przecie   to by a droga us uga. „Pershing” 
przyjecha  z ni  kiedy  do Cz uchowa i w zaje dzie u 
„Benka” wynaj  pokój, w którym wszystko by o wy o one 
w lustrach. Normalnie schizofrenii mo na by o dosta . 
By em w tym hotelu i gadali my o Bogu, nawet nie wiem 
dlaczego. Co  tam mu t umaczy em, e nawet on mo e 
si  jeszcze poprawi . „Pershing” si  bardzo zdenerwowa  
i krzykn : „Wypierdalaj!”. Zaskoczy  mnie, bo on zawsze 
by  spokojny. Wyszed em z tego pokoju i id  piechot  do 
domu. Nagle s ysz , e jaki  samochód za mn  jedzie. 
Wchodz  przestraszony na jakie  podwórze i nagle s y-
sz  g os Andrzeja: „Chod  tu w óczykiju”. Wsiad em do 
auta, odwióz  mnie pod blok. Zapyta em, czemu tak si  
na mnie wydar . Na co on odpowiedzia , e ja mu nie mu-
sz  mówi  o Bogu, bo Bóg wie, jakim jest cz owiekiem. 

Kilka razy ostrzega e  „Pershinga” przed mier-
ci , nie do ko ca skutecznie.

Raz „Pershinga” uratowa em i dosta em za to od niego i 
„S owika” po tysi c dolarów. To by o wkrótce po tym, gdy 
zmar  na raka ich kolega, do  m ody facet. On mia  pe no 
kotów w domu. Zanim zmar , je dzi em tam z Andrzejem. 
On by  bardzo chudy i s aby.  Andrzej bra  go pod rami  
i pomaga  mu chodzi . Pewnego dnia „Ma olat” po mnie 
przyjecha  i mówi, e jedziemy na pogrzeb tego ch opaka. 
Po pogrzebie spotkali my si  na stypie w hotelu Polonia. 
Przyjecha a te  delegacja z Gda ska. To by a  dziwna 
stypa. Andrzej wynaj  mi wtedy pokój na dwa dni. 

P aci  ci za twoje us ugi?
Nie ukrywam, e gdy do niego je dzi em, to zawsze 

mi co  da . Ale to by y grosze, bardziej dla mnie liczy a 
si  wtedy obecno  w tym wiecie gangsterskim. 

Za co dosta e  pieni dze od „S owika” i „Pershinga”?
Dwa dni po tym pogrzebie by em u kogo  i dzwoni 

do mnie Andrzej.  Pyta , gdzie jestem. Po chwili doda , 
e mam wyj  przed blok i zaraz kto  po mnie b dzie. 

Wychodz , podje d a jaki  typ. Wsiad em i pojechali-

my, potem stan li my na jakim  parkingu, tam w swo-
ich samochodach czekali „S owik” i „Pershing”. Wyszli 
do mnie i „S owik” mówi: „Zarobi e ”. Wtedy dali mi po 
tysi c dolarów. Ja „Pershingowi”  kilka miesi cy wcze-
niej powiedzia em, e b dzie w  niebezpiecze stwie. 

Od tego czasu on wsz dzie wysy a  swojego kierowc   
„Florka”,  a sam siedzia  w hotelu. No i „Florka” postrze-
lili pod domem Andrzeja w O arowie Mazowieckim. 

Przypomnij, jak do tego dosz o.
Jakie  pó  roku przed pierwszym zamachem na nie-

go, „Pershing” przyjecha  do mnie, aby zapyta  o swoje 
bezpiecze stwo. To by  cz owiek, który wbrew pozorom 
bardzo si  ba  o swoje ycie. Ja mu wtedy powiedzia-
em, e w marcu pojedzie pod swój dom w O arowie 
Mazowieckim, i gdy wysi dzie z samochodu, to wówczas 
pojawi si  dwóch ludzi, którzy b d  do niego strzela . Ja o 
tej sprawie zapomnia em, ale „Pershing”, jak si  okaza o, 
pami ta , co mu powiedzia em. On w marcu, w obawie 
przed zamachem, nie mieszka  w swoim domu, lecz w 
hotelu w Warszawie. Zatem wzi  t  moj  wizj  na powa -
nie. Je eli chcia  co  zabra  z domu, to wysy a  tam swoim 
autem kierowc  i ochroniarza „Florka”. I to „Florek” zosta  
postrzelony w marcu zamiast „Pershinga”. „Florka” urato-
wa o to, e zobaczy  dwóch facetów, z których jeden ju  z 
daleka wyci ga  bro . „Florek” widz c, e nie ma szansy 
ucieczki, schowa  si  w samochodzie. Bandyci my leli 
ca y czas, e strzelaj  do „Pershinga”. Byli pewni, e go 
zabili i uciekli. Kiedy po kilku latach pozna em „Florka”, 
to on wiedzia , e ja to Pershingowi przepowiedzia em. 
Nawet rozmawiali my o tym, jakim „Pershing” by  egoist  
pozbawionym skrupu ów, e uwierzy  w moj  wizj , a na 
ewentualny odstrza  wystawi  koleg . Wykaza  si  ego-
izmem i przebieg o ci , ale to jego sprawa. 

Wiele osób zarzuca ci, e pomyli e  si , co do 
zamachu na „Pershinga” w Zakopanem, który za-
ko czy  si  dla niego mierci .

Pó  roku przed zamachem powiedzia em Andrzejowi ta-
kie s owa: „B dziesz wychodzi  w Warszawie z hotelu i na 
parkingu podbiegnie do ciebie dwóch ludzi. Jeden z nich 
z broni, która bardzo szybko strzela, zabije ci ”. Reakcja 
„Pershinga” by a zaskakuj ca. Andrzej rozpi  dwa guziki 
koszuli i poklepa  si  po klatce piersiowej, na której zawsze 
nosi  z oty naszyjnik z r kawic  boksersk : „Krzysztof, 
tu nikt nie tra  ” - powiedzia . Niestety, pó  roku pó niej w 
Zakopanem, na parkingu przed hotelem zosta  zastrzelony. 
Ja mu to przepowiedzia em, tylko pomyli em miasta.

Jednak po zabójstwie „Pershinga” 
by e  tak e przes uchiwany.
Gdy zabito „Pershinga”, przyjecha  do mnie wieczorem 

wysokiej rangi policjant z Cz uchowa i powiedzia , e ja 
i moja rodzina mamy si  pakowa  i wyjechali my z tym 
policjantem w góry do miejscowo ci Lipowa, ko o ywca. 
Byli my tam w towarzystwie tego  policjanta, przez 
pó tora miesi ca. Po powrocie do Cz uchowa zosta em 
wezwany na  przes uchanie w sprawie „Pershinga”. Ca y 
dzie  si  zastanawia em, co mog em zrobi , bo przecie  
gangsterem nie by em. Poszed em na to przes uchanie. I

1
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konkurs Pó nocna strona
Amaia Salazar, m oda podinspektorka z pó nocy Hiszpanii, uczest-

niczy w programie wymiany dla funkcjonariuszy policji Europolu w 
akademii FBI w Stanach Zjednoczonych, prowadzonym przez s yn-
nego Aloisiusa Dupreego, kierownika jednostki badawczej.

 Jeden z testów polega na zbadaniu prawdziwego przypadku seryjnego mordercy, 
„Kompozytora”, który zawsze uderza podczas wielkich kl sk ywio owych – atakuje 
ca e rodziny i pozostawia niemal liturgiczne sceny.

Amaia stanie si  cz ci  zespo u badawczego, który zabierze j  do Nowego 
Orleanu w przeddzie  najgorszego huraganu w historii. Niespodziewanie telefon od 
ciotki Engrasi, informuj cy o umieraj cym ojcu Amai, przypomni jej o traumie, któr  
prze y a w dzieci stwie, i skieruje na cie k  tak ciemn , jak nadchodz ca burza.

Czy Amai uda si  zmierzy  z sadystycznym zabójc  i upora  z w asn  przesz o ci ?

Przygotowali my dla Pa stwa konkurs, w którym do wygrania jest 5 thrillerów
Dolores Redondo „Kszta t serca. Aby otrzyma  jeden z nich, nale y wys a  
SMS pod nr 72051 (2 z +VAT), o tre ci: express. po kropce serce 
oraz imi  i nazwisko. Na SMS -y czekamy do  20 lutego 2020 r.

.

Mia em od pocz tku do ko ca opowiedzie  wszystko 
o „Pershingu”. D ugo si  waha em, co mam zrobi , ale 
zrobi em to, co zrobi em. Powiedzia em, e mieszkam 
w bloku i mam malutk  piwnic , i kiedy  paln em si  w 
g ow  belk  i jaki  „Pershing” przyszed  mi do g owy, ale 
ja nic wi cej nie wiem. Us ysza em wtedy pytanie: „A co 
b dzie, jak panu pami  wróci”. Odpowiedzia em, e nie 
wróci. ledczy si  za mia   i kaza  mi wyj . Nigdy wi cej 
nic ode mnie w tej sprawie nie chcieli.

Pono  Kolikowski by  przekonany, e potra  sz 
uzdrawia  ludzi? 

Andrzej mia   siostrzenic , ona by a bardzo zdolna, ale 
chorowa a na bia aczk . A on robi  wszystko, eby j  urato-
wa  i bra  tam te  mnie, bo my la , e skoro jestem jasno-
widzem, to mam te  zdolno ci do leczenia. T umaczy em 
mu ca y czas, e nie mam, ale nie dociera o do niego. Ona 
umar a. Pewnego dnia byli my u tej dziewczynki, wysze-
d em na balkon, a za mn  „S owik” i tak mówi: „Ty wiesz, 
e jeste  w niebezpiecze stwie? Tu wszyscy ch opaki 

wiedz , e Andrzej si  o ciebie wypytuje, i e ten zamach 
mu przepowiedzia e . Jakby kto  chcia  mu zrobi  co  
z ego, to najpierw tobie zrobi co  z ego”.

Powiedzia e  wcze niej, e „S owik” jest bardzo 
niebezpieczny. Ba e  si  go?

Zdarzy o si , e  raz od „S owika” uciek em. Pewnego 
razu zadzwoni  do mnie Andrzej: „Jak chcesz zarobi  
par  groszy, to przyjed ”. Pojecha em do Warszawy 
poci giem. Andrzej odebra  mnie z dworca i oznajmi , 
e b d  mieszka  u „S owika”. To by o daleko, na pe-

ryferiach Warszawy. Wiem, bo spierdala em stamt d w 
nocy pieszo. Ale zanim do tego dosz o, „Pershing” kupi  
mi buty, koszul  i oznajmi , e nast pnego dnia mam 
si  skupi  na dwóch facetach podczas spotkania bizne-
sowego. Chodzi o o to, czy warto z nimi robi  interesy. 
Po zakupach zawióz  mnie do „S owika”, oprócz niego 
by a tam Monika i jaki  bandzior. Gdy tylko Andrzej mnie 
tam zostawi , to „S owik” oznajmi , e oni z tym facetem 
gdzie  pojad , a pó niej ja pojad  z nimi. Ten drugi typ 

nagle zwróci  sie do mnie: „Skoro z  ciebie taki jasnowidz, 
to ciekawe, czy atwo wywró ysz sobie mier ?”.  W tym 
momencie postanowi em ucieka  stamt d. Mówi  do 
Moniki, e wyjd  na dwór papierosa zapali , a ona na 
to, e pali  mog  na balkonie. O wyj ciu z domu nie ma 
mowy. Zas oni a mi drzwi wyj ciowe. Odsun em j  i wy-
szed em, bez kurtki, bez dowodu, bez pieni dzy. W tym 
strachu szed em gdzie  mi dzy blokami. Rano dotar em 
do centrum, tam, gdzie jest Marriott. Nogi mia em ca e 
obdarte przez te nowe buty. Numer „Pershinga” zna em 
na pami , ale nie mia em pieni dzy, aby do niego z 
budki zadzwoni . Podchodz  do kiosku i mówi , e mu-
sz  pilnie zadzwoni , a nie mam za co. Chyba wygl da-
em na mocno zm czonego, gdy  kioskarz bez s owa da  
mi najwi kszy eton. Dzwoni  do Andrzeja i mówi  jaka 
sytuacja, a on si  wydziera, e szukali mnie ca  noc. Ale 
potem doda , e jednak dobrze, e uciek em. 

Wyja ni  dlaczego?
Nie, a ja nie pyta em. Raz jednak Andrzej zrobi  mi taki 

numer, e czuj  jeszcze smak mierci. Przyje d a kiedy  
pod mój blok, wchodzi do mieszkania i mówi: „Chod  ze 
mn , pojedziemy do Gda ska na jeden dzie , jutro ci  od-
wioz . Niech tnie, ale si  zgodzi em. Wsiadam i jedziemy, 
z ty u siedzieli jacy  ludzie i gadali po rosyjsku, to ju  by o 
dziwne. Andrzej mia  tak  wad  - teraz to bym powiedzia , 
e zalet   -  nie cierpia  papierosów. Zawsze, gdy gdzie  

jechali my, to mówi , e nie b dzie mi si  zatrzymywa  
na palenie, bo dzi ki temu zaoszcz dz  na zdrowiu. A 
tym razem wje d amy do jakiego  lasku i on pyta, czy 
chc  zapali ? Od razu pomy la em, e co  jest nie tak. 
Wyszed em i id  w kierunku tego lasku i pal . Nagle s y-
sz , e kto  wychodzi z  samochodu. Podchodzi mnie 
od ty u i ja ju  przera ony czuj , e mam co  na plecach. 
My la em, e to jest lufa. Jedyna my l, jak  mia em, eby 
mnie tylko nie brali do lasu, bo mnie lisy zjedz . Niech 
mnie zostawi  tutaj. Nagle szyba si  otwiera i Andrzej 
krzyczy:  „Masz pe no w gaciach, czy jeszcze nie?” I si  
mieje, a ten Rusek mi palca przy o y  do pleców. Potem 

odszed  i poszed  si  wyszcza .

II
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23 pa dziernika 1989 roku, to niew tpliwie jeden z 
najczarniejszych dni w anna ach polskiej powojennej 
kryminalistyki. W miejscowo ci Je ki na Podlasiu, w nie-
wielkim zagajniku, brutalnie zamordowano dwójk  dzieci 
– rodze stwo Faszczewskich: Monik  (11 l.) i Janusza 
(9 l.). Zabójstwo dziewczynki mia o pod o e seksualne, 
natomiast ch opiec zgin  jako przypadkowy, niewygodny 
wiadek zbrodni. Przez kolejne 29 lat detektywi nie potra-
 li wpa  na trop mordercy, jednak obecnie – jak przeko-
nuje om y ska prokuratura – tajemnica lasku w Je kach 
zmierza powoli ku wyja nieniu. 

Nic nie wskazywa o, e poniedzia ek 23 pa dzier-
nika 1989 roku b dzie si  czym  ró ni  od pozosta-
ych dni, i e b dzie on przypominany jeszcze przez 
co najmniej kilka dekad. Równie  miejsce wydarze , 
niewielka osada Je ki  - na pograniczu ówczesnych 
województw om y skiego i bia ostockiego - nie 
odznacza o si  do tej pory niczym szczególnym. Ot, 
wioska jakich wiele, dziesi tki tysi cy w ca ej Polsce. 

A jednak to w a nie tu wydarzy a si  arcyzbrod-
nia, której echo roznosi si  po kraju do dzi  dnia, 
i której zaskakuj ce rozwi zanie mo e okaza  
si  bezprecedensowe pod wzgl dem prawnym. 
Jak dosz o do okrutnego mordu na dwójce nie-
winnych dzieci i czy domniemany sprawca mordu 
stanie przed s dem?

Poc te  ra
W malutkim, czerwonym, dzi  ju  nieistniej cym 

domku na po udniowych obrze ach miejscowo ci 
mieszka a 9-osobowa rodzina Faszczewskich: pa -
stwo Józef i Cecylia, ojciec Cecylii - b d cy na eme-
ryturze Antoni Pop awski (zm. 2000), oraz sze cioro 
dzieci – w ród nich najm odsze: Monika i Januszek. 

G owa rodziny, pan Józef Faszczewski doje d a  co-
dziennie do pracy do odleg ego o nieca e 20 kilometrów 
Bia egostoku. Pani Cecylia zajmowa a si  gospodar-
stwem, natomiast najm odsze dzieci ucz szcza y do szko-
y podstawowej w s siedniej miejscowo ci upianka Stara.
Wi kszo  dnia 23 pa dziernika 1989 r. up ywa a ro-

dzinie Faszczewskich normalnie – nic ciekawego si  
nie dzia o: pan Józef by  w pracy, dzieci po sko czonych 
lekcjach bawi y si  na podwórku, pani Cecylia sprz ta a, 
odwiedza a s siadki, gotowa a obiad itp. Jednak by a to 
tylko „cisza przed burz ”, od oko o godziny 14.30 dotych-
czasowa sielanka i spokój wiejskiego ycia zacz y 
powoli dobiega  tragicznego ko ca.  

Pani Cecylia, wracaj c od s siadki, zauwa y a z 
odleg o ci kilkudziesi ciu metrów Monik  i Januszka, 
oddalaj cych si  od domu. Dzieci przechodzi y obok 
gospodarstwa s siada i jednocze nie ojca chrzestnego 
Moniki, Henryka C., w stron  pobliskich k (zwanych 

Ponad 31 lat temu doszło do gwałtu i zabójstwa dwójki dzieci  we wsi Jeńki koło Białegostoku.

 Morderca  udusił je skakanką, a 11-letnią dziewczynkę przywiązał do drzewa i zgwałcił przed 

śmiercią. Domniemany zabójca,  to sąsiad rodzeństwa. Mimo że  jest dorosłym mężczyzną, 

to zgodnie z przepisami 44-latek odpowie przed sądem dla nieletnich.
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Monika Faszczewska 
(1978-1989)

ZABÓJCA DZIECI UNIKNIE KARY
Janusz Faszczewski 
(1980-1989)
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Zw oki dzieci by y przysypane 
du  ilo ci  igliwia, ro linno ci i 
ció ki le nej. Bez odgarniania igli-

wia widoczny by  w a ciwie jedynie 
czubek granatowej skarpetki oraz 
d o . Inna, charakterystyczna i nie-
naturalna cecha, to wystaj cy z zie-
mi, mocno napr ony i przywi zany 
drugim ko cem do drzewa bia y, 
lecz ubrudzony sznur

przez mieszka ców Jeniek - smugami). Monika mia a ze 
sob  skakank  zrobion  ze zwyk ego sznurka do susze-
nia ubra , z zawi zanymi p tlami na ko cach. 

- Monika! Januszek! Gdzie wy idziecie? 
– spyta a mama z oddali. 

- Na smugi – odpowiedzia y pociechy. I by  to ostatni 
kontakt Cecylii z dwójk  najm odszych dzieci. Kobieta 
wróci a do domu, a pociechy posz y na ki. 

Sta o s  co  z eg
Oko o godziny 14.45 - 14.50 dziadek Moniki i 

Janusza, Antoni Pop awski, wybra  si  do pobliskiego 
zagajnika zebra  chrust na opa . Szed  dok adnie t  
sam  cie k , któr  15 minut wcze niej przechodzi y 
jego wnucz ta. Nie spotka  ich jednak po drodze ani 
na smugach; nie s ysza  te  adnych okrzyków, ani nie 
zauwa y  niczego podejrzanego (mia  wówczas 79 lat i 
by  niedos ysz cy). Szed  prosto do lasku. Do pokona-
nia mia  oko o 400 metrów. 
W zagajniku pan Antoni 
sp dzi  pó  godziny.

Dochodzi a godzi-
na 15.30, gdy w domu 
Faszczewskich pojawi o 
si  pierwsze, niewielkie 
jeszcze zaniepokojenie 
przed u aj c  si  nieobec-
no ci  Moniki i Janusza. 
W przesz o ci dzieci bawi y 
si  na smugach wielokrot-
nie, ale gdy nadchodzi a 
pora powrotu do domu, 
wystarczy o krzykn  do 
nich z daleka i natychmiast 
wraca y. Niestety, tym ra-
zem tak si  nie sta o. 

Zdziwiona Cecylia poleci a 
starszemu synowi, 13-let-
niemu Leszkowi pój  na 
smugi, poszuka  Moniki i 
Januszka i przyprowadzi  
ich do domu. Leszek uda  
si  wi c na ki, ale dziecia-
ków tam nie zasta . Wobec tego poszed  szuka  jeszcze 
dalej – wszed  do owego zagajnika, w którym w tym sa-
mym czasie dziadek Antoni zbiera  chrust na opa . Leszek 
g o nymi okrzykami wzywa  rodze stwo po imieniu – nie-
stety, bez adnego odzewu. Po spenetrowaniu lasku na 
g boko  oko o 100-150 metrów, podda  si  i postanowi  
wróci  do domu (nie wiedzia , e od celu poszukiwa  
dzieli o go ju  tylko oko o 90 metrów). W drodze natkn  
si  na dziadka Antoniego, który tak e wraca  do domu – z 
uzbieran  du  ilo ci  chrustu. 

O godzinie 16.15 do domu wróci  z pracy Józef 
Faszczewski. Pocz tkowo nie zwróci  uwagi na nie-
obecno  Moniki i Janusza, ale po jakim  czasie w 
ko cu zapyta  on , gdzie s  dzieci. Gdy Cecylia 
odpar a, e pó torej godziny temu posz y bawi  si  
na smugi i do tej pory nie wróci y, zaskoczony Józef 

natychmiast zerwa  si  z krzes a, zbeszta  ma onk , 
e nie dopilnowa a dzieci i poleci  pozosta ym dzie-

ciom uda  si  razem z nim na poszukiwania. Musieli 
si  spieszy , s o ce powoli chyli o si  ku zachodowi, 
wkrótce mia y zapa  ciemno ci. 

Rodzina Faszczewskich przeczesa a wszystkie oko-
liczne pola w poszukiwaniu Moniki i Janusza – niestety, 
bez rezultatu. Wkrótce do akcji do czyli zaalarmowani 
s siedzi – w kulminacyjnym momencie zebra a si  grupa 
oko o 30 osób. Tak e i po czone si y na nic si  nie zda y, 
po Monice i Januszku nie by o najmniejszego ladu, ani 
na smugach, ani nigdzie indziej. Pan Józef postanowi  
wi c wej  do lasku i tam kontynuowa  poszukiwania. 
O tej porze dnia by o ju  ciemno, zw aszcza w g stym 
lesie, i cho  Józef mia  ze sob  latark , po chwili uzna , 
e dzi  nikogo ju  nie znajdzie. Zrezygnowany wróci  z 

rodzin  do domu. Jednak jedno by o w tym momencie 
ju  pewne – dzieciom musia o przytra   si  co  z ego. 
Bo z jakiego innego powodu mia yby zagin ? Pa stwo 
Faszczewscy zdecydowanie odrzucali mo liwo  do-

browolnego oddalenia 
si  obojga pociech w 
nieznanym kierunku. Co 
zatem sta o si  z dzie -
mi? A przede wszystkim, 
czy y y?

Pó nym wieczorem 
o zagini ciu Moniki i 
Januszka zosta a po-
wiadomiona telefonicz-
nie jednostka MO w 
Wysokiem Mazowieckiem. 
Pierwsi funkcjonariusze 
pojawili si  w Je kach 
po godzinie 22.00 – z 
ich pomoc  mieszka cy 
wioski wznowili poszuki-
wania, równie  w owym 
g stym lasku, pomi dzy 
Je kami a upiank  Star . 
Penetracja zagajnika 
trwa a do godziny 1.00, ale 
i tym razem bez skutku. 
Podj to wi c decyzj  o 
przerwaniu akcji poszuki-

wawczej do wschodu s o ca we wtorek 24 pa dziernika.

Ci a w a j u
Kilka godzin pó niej, o 4.00 nad ranem, Józef 

Faszczewski po nieprzespanej nocy powróci  do lasku 
w nadziei znalezienia dzieci (oczywi cie, tego dnia nie 
by o mowy o wyje dzie do pracy). Jaki  czas potem do-

czyli do niego milicjanci i niektórzy mieszka cy Jeniek. 
Zagajnik pomi dzy Je kami a upiank  by  w a ciwie 
jedynym miejscem, który nie zosta  jeszcze bardzo do-
k adnie, metr po metrze, spenetrowany – dlatego to na 
nim skupi a si  teraz ca a uwaga grupy poszukiwawczej. 

I rzeczywi cie, to w a nie zagajnik olchowy skrywa  
w sobie zagadk  zagini cia Moniki i Janusza. I

2

z od  be  r I



Brutalna prawda wysz a na jaw oko o godziny 13.00 – o 
tej porze Józef Faszczewski, id cy w niewielkiej odleg o ci 
od funkcjonariuszy MO, na wschodnich obrze ach lasu 
(od strony drogi Je ki- upianka) spostrzeg  nienaturalnie 
wysok  w porównaniu z otoczeniem, 40-centymetrow  
warstw  igliwia le nego. W pierwszej chwili pomy la , e 
ziemia zosta a rozkopana przez dziki, ale gdy podszed  
bli ej, zauwa y  co , co z pewno ci  pozostanie mu w pa-
mi ci do ko ca ycia. Nog  odgarn  fragment iglastego 
kopca, spod którego wy oni  si  kawa ek br zowego dzie-
ci cego sanda ka ze sprz czk  i kolorowej skarpetki! Jego 
przera enie si gn o w tym momencie zenitu. U wiadomi  
sobie, e poszukiwania Moniki i Janusza dobieg y w a nie 

— by y one wci ni te do jednego z bucików. 
Podczas pierwszych ogl dzin na miejscu zbrodni lekarze 

nie stwierdzili widocznych obra e , mog cych wiadczy  o 
seksualnym motywie zabójstwa (aczkolwiek w przypadku 
Moniki obra enia takie wysz y na jaw podczas sekcji). Cia a 
obojga dzieci znajdowa y si  w pe nym stadium st enia 
po miertnego. Januszek ubrany by  w granatowy podko-
szulek i krótkie kalesonki koloru be owego. Tak e i on mia  
na szyi obra enia (bruzd ) wiadcz ce o tym, i  zosta  
uduszony. Nie by o w tpliwo ci, e Monika i Janusz zgin li 
wkrótce po tym, gdy widziano je ywe po raz ostatni, czyli 
po godzinie 14.30 w dniu 23 pa dziernika 1989 roku. 

tragicznego ko ca – w tym miejscu le a y przysypane igli-
wiem zw oki jego najm odszych dzieci! Nie by o w tpliwo-
ci, e oboje zostali zamordowani.  Natychmiast wezwa  

okrzykiem milicjantów. Wkrótce wszcz to d ugie i mudne 
ledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa.
Zw oki dzieci by y przysypane du  ilo ci  igliwia, ro-
linno ci i ció ki le nej. Bez odgarniania igliwia widocz-

ny by  w a ciwie jedynie czubek granatowej skarpetki 
oraz d o . Inna, charakterystyczna i nienaturalna cecha, 
to wystaj cy z ziemi, mocno napr ony i przywi zany 
drugim ko cem do drzewa bia y, lecz ubrudzony sznur. 
D ugo  sznura od sup a do ziemi wynosi a 75 cm. Ze 
wzgl du na zapadaj ce ciemno ci w g stym lesie, ogl -
dziny przerwano o godzinie 17.50. ledczy wznowili je 
nazajutrz o  10.00 (m.in. z u yciem kamery wideo).

Wtedy dopiero ods oni to stopniowo kolejne elementy 
makabrycznego znaleziska: najpierw lewy sanda  dzieci -
cy, nó ki le cych obok siebie dzieci, par  bucików ch o-
pi cych i wreszcie pozosta  cz  zw ok. Dziewczynka 
mia a zaci ni t  wokó  szyi p tl  ze wspomnianego 
uprzednio sznurka. Jej g owa nie spoczywa a bezpo red-
nio na pod o u, lecz by a nad nim lekko (7 cm) zawie-
szona. Monika w chwili mierci mia a na sobie czerwony 
sweterek i niebiesk  spódniczk , nie mia a jednak majtek 

le t o z ul ów 
Pierwotne ledztwo w sprawie  zabójstwa Moniki 

i Janusza Faszczewskich trwa o ponad 7 miesi cy 
(24.10.1989 – 4.06.1990) i niestety nie przynios o ocze-
kiwanego rezultatu, w postaci identy  kacji i postawienia 
w stan oskar enia sprawcy mordu. 

W trakcie dochodzenia przesuchano wielu wiadków, w 
tym kilkudziesi ciu mieszka ców Jeniek oraz okolicznych 
miejscowo ci (m.in. upianka Stara, apy, Wnory Stare, 
Le niewo-Nied wied , Stypuki-Borki, Kowalewszczyzna). 
Przeprowadzono rozmowy z kolegami i kole ankami Moniki i 
Janusza ze szkoy. Próbowano ustali , czy dzieci czego  lub 
kogo  si  bay - nie byo nic, co mogoby na to wskazywa .

Wytypowano te  dwie niezidenty  kowane osoby, które – 
jak wówczas s dzono - mog y mie  zwi zek z zabójstwem, 
i które przez wiele lat by y poszukiwane. Byli to m czyzna i 
kobieta w rednim wieku, id cy razem przez wie  feralnego 
popo udnia. Nikt z mieszka ców wioski ich nie zna . Na 
krótko przed zbrodni  widziano ich zmierzaj cych w kierun-
ku zabudowa  pa stwa Faszczewskich. Sporz dzono ich 
rysopisy, a nawet portret pami ciowy kobiety – jednak dzi , 
po latach wydaje si , e by  to mylny trop.  

Stopklatka z policyjnego nagrania VHS utrwalonego w czasie ogl dzin miejsca zbrodni. 
Widoczne nogi Januszka pod odgarni ciu warstwy igliwia.
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Cecylia i Józef Faszczewscy szukali nawet pomocy u 
jasnowidza i podobno uzyskali tam — jak twierdzili — 
bardzo interesuj ce informacje, cho  nie wyjawili jakie. Z 
kolei biegli przeprowadzili szereg bada  laboratoryjnych 
zmierzaj cych do wyja nienia sprawy: analiz  ladów 
krwi ujawnionych na odzie y Moniki, analiz  laboratoryjn  
wyskrobin spod paznokci o  ar, czy wreszcie analiz  la-
dów linii papilarnych znalezionych na obuwiu dzieci (jeden 
z tych ladów na pewno nie pochodzi  od osób, od których 
pobrano odciski palców do analizy porównawczej). 

Niestety, adne wysi ki nie da y wówczas odpowiedzi na 
pytanie, kto zamordowa  rodze stwo Faszczewskich.

Pr e g ro
Bardzo wa nym elementem ledztwa by o, jak zawsze, 

ustalenie motywu zbrodni. Analiza zabezpieczonych ladów 

natkn  si  przypadkowo na b kaj c  si  po zagajniku 
Monik , by  mo e pomy la , e jest sama; nie wiedzia , e 
za chwil  pojawi si  w tym miejscu Janusz. Zaatakowa  
j . Pos u y  si  przy tym skakank , któr  Monika mia a ze 
sob  (uduszenie). By  to atak na tle seksualnym. Protokó  
sekcyjny stwierdza, i  Monika wprawdzie nie zosta a 
zgwa cona, lecz jej b ona dziewicza uleg a rozerwaniu na 
skutek dzia ania narz dziem twardym, w skim i t pym - 
móg  to by  np. patyk lub palec. Z kolei Januszek zgin , 
poniewa  mimowolnie sta  si  wiadkiem ataku na siostr . 
Zauwa y  twarz mordercy, a nawet — wed ug wszelkie-
go prawdopodobie stwa — rozpozna  w nim jednego z 
mieszka ców Jeniek. Morderca za nic w wiecie nie móg  
wi c pozwoli  Januszowi wydosta  si  z lasu. Zaatakowa  
Janusza natychmiast i zada  mu szybk  mier  – równie  
przez uduszenie. Bieg y lekarz stwierdzi  pó niej, e si a 
 zyczna napastnika by a niewspó miernie wi ksza od 
mo liwo ci obrony o  ary. mier  Janusza by a zatem 

pozwala przypuszcza , e atak na Monik  mia  t o seksual-
ne, natomiast Janusz zgin  jako przypadkowy, niewygodny 
wiadek, który w pewnym momencie nakry  morderc  na 

gor cym uczynku (tak  te  wersj  przedstawiono w 66. 
odcinku Telewizyjnego Biura ledczego z 2001 roku).

Ca o  poczynionych w ledztwie ustale  pozwoli a 
te  odtworzy  prawdopodobny przebieg zdarzenia. 
Jak zatem wygl da y ostatnie minuty ycia dzieci? 

Po raz ostatni widziano je ywe oko o godziny 14.30. 
Jak wiemy, by  to moment, gdy Monika i Janusz prze-
chodzili obok dzia ki s siada Henryka C. Gdy kilkana cie 
minut pó niej dziadek Antoni Pop awski przechodzi  t  
sam  cie k , wnucz t ju  nie widzia . Mo emy zatem 
przyj , e pomi dzy 14.30 a 14.50 dzieci wesz y do 
pobliskiego zagajnika. Przypuszcza si  jednak, i  nie we-
sz y tam jednocze nie. Najpierw wesz a Monika, a jaki  
czas pó niej Janusz, pod aj cy tropem siostry. Nie wie-
my, dlaczego si  rozdzieli y. Telewizyjne Biuro ledcze 
przedstawi o tutaj wersj  zabawy w chowanego. Monika 
zatem mia a kry  si  w lesie przed bratem, a Janusz mia  
j  odnale . Czy tak by o rzeczywi cie?

Rozdzielenie dzieci spowodowa o, e zabójca, który 

szybsza i gwa towniejsza w porównaniu z agoni  Moniki. 
Monika nie zgin a od razu; by a pocz tkowo doprowa-
dzona do stanu utraty przytomno ci, któr  nast pnie 
odzyska a – by  mo e sta o si  tak w czasie ataku na 
Janusza. S  lady, które wiadczy y, e dziewczynka 
broni a si  i usi owa a desperacko zdj  z szyi zabójcz  
p tl , zanim sprawca ostatecznie pozbawi  j  ycia. 

Po zabójstwie Janusza, jego zw oki by y przez pewien 
odcinek przeci gane po gruncie le nym. Cia a obojga 
dzieci zosta y u o one obok siebie, rami  w rami , a 
nast pnie przysypane 40-centymetrow  warstw  igliwia.

 

Tra a p  on ru j
Ju  przed 30 laty historia zbrodni w Je kach 

sta a si  przedmiotem zainteresowania ogólnopol-
skich mediów, w tym m.in. twórców telewizyjnego 
Magazynu Kryminalnego 997, ciesz cego si  
wówczas kilkunastomilionow  widowni . Micha  
Fajbusiewicz przyjecha  wraz z ekip  filmow  do 
Jeniek na pocz tku 1991 roku i nakr ci  tam rekonstrukcj  
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Nó ki dzieci wystaj ce spod igliwia
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wydarze . Niestety, kolejna tragedia spowodowa a, 
e materia  ten nigdy nie zosta  i nie zostanie wy-

emitowany: 10 stycznia 1991 roku w bieszczadzkiej 
Cisnej rozbi  si  mig owiec policyjny z dziesi cioma 
funkcjonariuszami na pok adzie, którzy pomagali przy 
rekonstrukcji innej zbrodni. Wszyscy zgin li na miej-
scu, a wraz z nimi sp on a ta ma  lmowa z Jeniek. 

Przez nast pne 28 lat zainteresowanie mediów 
tragedi  Faszczewskich by o stosunkowo niewielkie 
– nie licz c odcinka Telewizyjnego Biura ledczego 
z 2001 roku, wydania programu Pa stwo w Pa stwie 
(2016 r.) i kilku publikacji prasowych, o sprawie z 
Jeniek by o cicho. 

Przez d ugie lata nie wznawiano te  ledztwa – nie 
by o bowiem nowych okoliczno ci czy informacji, 
które pozwoli yby ruszy  spraw  z miejsca. Historia 
zabójstwa dzieci zacz a wi c powoli odchodzi  w 
zapomnienie, min o pokolenie, ycie w Je kach 
wróci o do „normy” i toczy o swoim torem – mimo 
e sprawca wci  chodzi  po wolno ci i stanowi  za-

gro enie. Wydawa o si , e okoliczno ci dramatu z 
23 pa dziernika ju  nigdy nie zostan  wyja nione. 
Nadziej  mieli tylko nieliczni. A jednak po wielu, wielu 
latach wydarzy  si  „cud” - w 29. rocznic  zbrodni 
nast pi  spektakularny zwrot akcji.  

Pr e om  ta ?
W pa dzierniku 2018 roku w Je kach pojawi y 

si  nieoczekiwanie policyjne plakaty z apelem o 
zg aszanie si  wiadków posiadaj cych informacje 

w sprawie zabójstwa rodze stwa Faszczewskich. 
Wygl da o na to, e dochodzenie zosta o wznowio-
ne i e jest szansa na jaki  prze om.

 I rzeczywi cie, po godzinie 6.00 rano we wtorek 23 
pa dziernika 2018 roku w Je kach, a dok adnie przed 
dzia k  rodziny K., pojawi o si  nieoczekiwanie kilka 
wozów policyjnych. Okaza o si , e ich przyjazd ma 
zwi zek ze zbrodni  sprzed 29 lat. Policjanci zatrzymali 
do wyja nienia gospodarza domu – Jerzego K., spo-
winowaconego z rodzin  Faszczewskich. M czyzna 
ten, feralnego dnia 23 pa dziernika 1989 roku, oko o 
14.00-15.00 – a wi c mniej wi cej w czasie zabójstwa – 
wymienia  na poboczu drogi Je ki- upianka uszkodzone 
ko o przyczepy ci gnika. Towarzyszyli mu wówczas, brat 
oraz 13-letni syn Dariusz. Zatoczka przydro na, w której  
wymieniali ko o, znajduje si  oko o 170 metrów w linii 
prostej od miejsca, w którym znaleziono zw oki dzieci. Na 
odcinku tym nie ma adnych zabudowa  ani pagórków, a 
jedynie dzia ka rolna. W czasie przes ucha  w 1989 roku 
m czy ni stanowczo zaprzeczali (i wci  zaprzeczaj ), 
aby zauwa yli czy us yszeli cokolwiek niepokoj cego. Po 
drugiej stronie drogi pracowa  na polu ci gnik rolniczy, 
którego silnik móg  zag usza  inne odg osy. aden z nich 
nie by  wówczas o nic podejrzewany.

Wieczorem 24 pa dziernika 2018 roku Jerzy K. zo-
sta  zwolniony. Z komunikatu Prokuratury Okr gowej 
w om y opublikowanego nast pnego dnia wynika o, 
e nie przedstawi a ona temu m czy nie adnych 

zarzutów. Wiadomo jednak, i  od Jerzego K. zosta  
pobrany materia  porównawczy do dalszych bada , 

Pogrzeb dzieci. W pierwszym rz dzie za trumnami id  pa stwo Faszczewscy
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a ledztwo przed u ono o kolejnych kilka miesi cy (a 
pó niej jeszcze o kolejne miesi ce). 

Luk   ra
14 miesi cy pó niej, pod koniec 2019 roku, pojawi a si  

w mediach zaskakuj ca, wr cz szokuj ca informacja: 
ledczy wiedz , kto zabi  Monik  i Januszka, lecz maj  

problem, aby osobie tej postawi  zarzuty, bo w momencie 
pope nienia zbrodni by a osob  nieletni ! A wi c m ody 
wiek domniemanego sprawcy wskazywa , i  osob  t  nie 
by  zatrzymany uprzednio Jerzy K. – ale by  mo e jego 
syn Dariusz, który feralnego pa dziernikowego popo udnia 
1989 r. równie  znajdowa  si  blisko miejsca zbrodni?

W  listopadzie 2020 roku pojawi y si  kolejne donie-
sienia medialne, w których znowu wskazywano na syna 
Jerzego K. – Dariusza, dzi  czterdziestoczteroletniego 
m czyzn , jako na sprawc  zabójstwa. Doniesienia 
te zosta y nast pnie „potwierdzone” przez Prokuratur  
Okr gow  w om y. Prokurator Rafa  Kaczy ski po-
informowa  równie , e ca o  zebranego w ledztwie 
materia u zosta a przekazana do s du… rodzinnego 
dla nieletnich! Dlaczego dla nieletnich? Powodem mia  
by  m ody wiek domniemanego sprawcy w momencie 
pope nienia czynu. Nie mo e on bowiem odpowiada  
przed s dem jak doros y, je li dopu ci  si  przest pstwa 
dawno temu, b d c jeszcze dzieckiem. 

Powsta a tym samym paradoksalna, nie maj ca 
precedensu okoliczno  prawna, w której - wed ug 

zapewnie  ledczych – uda o si  wreszcie po trzech 
dekadach zidenty  kowa  zabójc  Moniki i Janusza, ale 
prawdopodobnie nie uda si  doprowadzi  go do odpo-
wiedzialno ci karnej. Najsurowsz  kar , jak  móg by 
wymierzy  s d dla nieletnich, jest skierowanie do zak a-
du poprawczego. Taki scenariusz jednak Dariuszowi K. 
te  nie grozi, gdy  w poprawczakach mog  by  umiesz-
czane jedynie osoby w wieku od 13 do 21 lat. 

Ta zaskakuj ca luka w prawie mo e okaza  si  „szcz -
liwa” dla wytypowanego m czyzny. O  cjalnie nie ma 

on nawet postawionych zarzutów w sprawie zabójstwa 
dzieci i nie ma statusu podejrzanego. Najwyra niej usta-
wodawca nie przewidzia  sytuacji, w której trzynastolatek 
móg by okaza  si  sprytniejszy od profesjonalnych led-
czych i przez lata pozostawa  poza ich zainteresowa-
niem, a  do osi gni cia wieku, w którym karz cy miecz 
Temidy nie b dzie mu ju  grozi . Jednak to w a nie ten, 
wydawa oby si  nierealny scenariusz zi ci  si  z ca  
brutaln  moc  w Je kach. Dowodzi to, moim zdaniem, 
nie tylko b dów pope nionych w ledztwie z lat 1989-
1990, ale tak e u omnych, dziurawych przepisów prawa, 
które nie s  „przygotowane” na tego rodzaju – trzeba 
przyzna , wyj tkowe sytuacje.

Czas poka e, jaki b dzie de  nitywny koniec tej nie-
codziennej historii. Odpowiedzialno  karna domnie-
manego sprawcy to jedno, ale mimo wszystko wydaje 
si , e mroczna zagadka lasku w Je kach zmierza 
powoli, po ponad 30 latach, ku rozwi zaniu.

Adam Kwiecie
Zbrodnie z Archiwum X
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Sprawa Domaru jest aktualnie w S dzie 
Okr gowym w Bydgoszczy. Najbli sza 
rozprawa odb dzie si  23 listopada. To 
wtedy s d ma rozpozna  wniosek proku-
ratury w Gda sku.

- Do tej pory przes uchano podejrzanych oraz 7 wiad-
ków wnioskowanych w akcie oskar enia. W toku post po-
wania s dowego prokurator wniós  o przes uchanie w cha-
rakterze wiadka kolejnej osoby niewnioskowanej w akcie 
oskar enia – wyja nia prokurator Marzena Muklewicz z 
Prokuratury Regionalnej w Gda sku.

ledczy nie zdradzaj , kim jest nowy wiadek. Zas aniaj  
si  obaw  o zachowanie toku post powania s dowego.

Bra  r e w  ra
Domar by  sieci  oko o 50 sklepów w pó nocnej Polsce, 

w których sprzedawano sprz t RTV i AGD. Akt oskar-
enia w sprawie jego upad o ci Prokuratura Regionalna 

w Gda sku skierowa a do s du w ubieg ym roku. 
Oskar onym, w ród których jest Janusz S. - jeden z 
najbogatszych bydgoszczan, dwóch jego krewnych oraz 
mi dzy innymi by y prezes zarz du spó ki, zarzuca si  
pope nienie o miu przest pstw. Chodzi o „wyrz dzenie 
szkody maj tkowej w wielkich rozmiarach”, udaremnie-
nie zaspokojenia wierzycieli i pranie pieni dzy. Zarzuty 
dotycz  zawarcia umów maj cych na celu wyprowadze-
nie maj tku spó ki, co w konsekwencji doprowadzi o do 
jej upad o ci. Wyprowadzony maj tek to mi dzy innymi 
nieruchomo ci, udzia y i akcje.

Równolegle ze spraw  karn  w S dzie Okr gowym 
w Bydgoszczy trwa post powanie syndyka Domaru. 
Informuje on, e potrzeby wierzycieli pierwszego i drugie-
go stopnia zosta y zaspokojone na oko o 10 milionów z o-
tych. Kwota wszystkich d ugów si ga 70 milionów z otych.

W procesie dot d zeznawa  mi dzy innymi 
Miros aw S. - wiadek i brat Janusza S., g ówne-
go oskar onego w tej sprawie: 

- Problemy w Domarze zacz y si  po wypowiedzeniu 

WOJNA W RODZINIE MILIONERÓW
Janusz S. na rozprawie dotycz cej zabójstwa Piotra Karpowicza, na której zeznawa  jako wiadek

Prokuratura Regionalna w Gdańsku złożyła wniosek o przesłuchanie nowego świadka w sprawie dotyczącej 

głośnej przed laty upadłości spółki Domar Bydgoszcz S.A. Zeznania świadka mają rzucić światło, jak doszło 

do wyprowadzenia 35 milionów złotych z kasy spółki, a w efekcie pracę straciło prawie pół tysiąca osób. 

To epilog historii braci, którzy stworzyli jedno z pierwszych imperiów finansowych w Polsce po przełomie 1989 roku.
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spó ce kredytu. Pojawi y si  k opoty z p ynno ci   nanso-
w . Zarz d mia  jednak pewne pomys y, starano si  o kre-
dyty w innych bankach. Sytuacja nie by a tragiczna - mówi  
wiadek na jednej z pierwszych rozpraw w tym procesie.
To nie pierwszy raz, kiedy w sprawach dotycz cych 

interesów rodziny S. z Bydgoszczy brat zeznaje prze-
ciwko bratu. Rodze stwo toczy s dowe i nie tylko 
s dowe boje od lat. A jest si  o co bi . Walka idzie o 
wp ywy w sieci kilkudziesi ciu spó ek dzia aj cych w 
bran y transportowej, hotelowej i deweloperskiej, dzia-
aj cych m.in. w Warszawie, Szczecinie i Ko obrzegu.
Historia dzia alno ci braci S. si ga prze omu ustrojo-

wego w Polsce. Pierwsze kroki w biznesie robili jeszcze 
w latach 80., handluj c walut  i na gie dzie. Pó niej 
rozwin li skrzyd a w warunkach raczkuj cej gospodarki 
wolnorynkowej. Kilka lat potem op ywali ju  w miliono-
we maj tki (w tym mi dzy innymi w wille w Portugalii), 
które dzielili z onami - Aleksandr  Spieczy sk  (Miss 
Polonia 1993) i Monik  Wilg  (Miss Polski 1997).

Janusz S. swego czasu znalaz  si  na 21. miejscu 
na li cie najbogatszych Polaków rankingu „Wprost”. 
Pierwsze du e pieni dze przynios a mu  rma Weltinex. 
To by  alkoholowy biznes. Pomys  zrodzi  si , gdy mi-
nisterstwo  nansów PRL og osi o ulg  podatkow  dla 
przedsi biorstw zajmuj cych si  eksportem. Pó niej oka-
za o si , e w pewnych warunkach zwolnieni od podatku 
b d  równie  ci, którzy sprzedaj  w kraju. Projekt wypali  
dzi ki temu, e - jak pó niej wyjawili ledczym - alko-
hole sprowadzane do Polski z zamiarem sprzedawania 
w kraju, pochodzi y (rzekomo) z afryka skiej Republiki 
Lesotho. Dlaczego? Importowanie z krajów trzeciego 
wiata równie  by o obj te podatkowymi ulgami.
Zotym interesem zainteresowa si  najpierw urz d skarbo-

wy, a pó niej prokuratura. ledczy szykowali zarzuty wobec 
Janusza. Ten jednak wyjecha  na pocz tku lat 90. do Rosji.

Weltinex to jednak nie jedyny biznes, który prowadzi  
w tym czasie bydgoski przedsi biorca. Zd y  za o y  
kilka innych  rm. W tym Maktronik - mark  zakupion  
od indyjskiego przedsi biorcy z Danii. W Bydgoszczy 
zapanowa a gor czka zakupów. Maktronik sprzedawa  
wszystko, czego w owym czasie w Polsce nie by o i 
o czym marzyli wyg odniali zachodnich dóbr klienci. 
Przede wszystkim elektronik  przywo on  z NRD za 
tak zwane ruble transferowe. Pieni dze na konta p y-
n y wartkim i nieprzerwanym strumieniem.

Pol z e m je
Januszowi S. partnerowa  w tych interesach m odszy 

brat Miros aw. Ju  wtedy jednak relacje mi dzy ro-
dze stwem zacz y si  psu . Na drodze porozumienia 
mi dzy nimi stanie pó niej walka o maj tek blisko 200 
 rm i spó ek zak adanych i  rmowanych nazwiskiem S.
Miros aw próbowa  te  dzia a  na w asn  r k . Mia  pro-

blemy w Indiach, gdzie zosta  zatrzymany w niejasnych 
okoliczno ciach. Do Polski pomóg  mu wróci  Janusz S.

- Mirek twierdzi, e go oszuka em, bo  rmy, o które 
toczy si  spór, on równie  zak ada  - wzdycha Janusz. 
- Musz  powiedzie  jasno: Mirek nie zrobi  adnej  r-
my. To ja go do  rm zaprasza em. Ja go te  ratowa em 
z tarapatów w Indiach, kiedy wróci  do kraju pó ywy. 
Wyci gni cie go stamt d kosztowa o wtedy setki tysi cy 
dolarów. A gdy pó niej wyjecha em na chwil  do Rosji, 
on zacz  si  coraz bardziej poczuwa  do roli w a ciciela.

Ta „chwila”, o której mówi Janusz, trwa a prawie dwa 
lata. W tym czasie biznesmen próbowa  spe ni  swoje 
ambicje polityczne. Chcia  na przyk ad kandydowa  do 
Senatu. Jego komitet wyborczy w Bydgoszczy zebra  
jednak tylko nieco ponad 35 tysi cy podpisów.

Problemem by y te  zarzuty dotycz ce nieprawi-
d owo ci w Weltineksie. Janusz, eby móc wróci  do 
kraju, stara  si  o list elazny. Pisa  w tej sprawie do 
Aleksandra Kwa niewskiego. Listu elaznego prezy-
dent nie wyda , ale to nie przeszkodzi o Januszowi w 
powrocie do kraju. S d go uniewinni , a przed apelacj  
prokuratury zarzuty zd y y si  przedawni .

Kolejnym interesem na miar  sukcesu Maktronika by o 
kupno w 1993 roku pa stwowego wtedy przedsi biorstwa 
Elektronix, wcze niej dzia aj cego pod nazw  Handlowo-
Us ugowej Spó dzielni Pracy Inwalidów. Pó niej ju  jako 
sie  sklepów z RTV-AGD  rma zyska nazw  Domar. 

Pod  im um
Problemy zacz y si  kilkana cie lat pó niej, kiedy 

ponownie nieprawid owo ciami w spó ce zaintereso-
wali si  ledczy prokuratury. Z kasy  rmy wprowa-
dzono miliony, a przedsi biorstwo traci o p ynno . 
Przed upadkiem w 2009 roku wierzyciele bezsku-
tecznie próbowali odzyskiwa  pieni dze, m.in. za 
towar dostarczany do sklepowych magazynów.

- Do upadku Domaru doprowadzi  Miros aw – 
przyzna  pó niej Janusz. - Prawie sze ciuset 
pracowników posz o na bruk.

W ostatnich latach kon  ikt mi dzy bra mi nasila  si . W 
ko cu w 2013 roku podpisali umow , która mia a zako -
czy  wa nie mi dzy nimi. Stanowi a o podziale  nanso-
wego imperium S. Dokument zosta  podpisany 29 listo-
pada 2013 roku w Bydgoszczy w obecno ci notariusza.

Wedug umowy strony zgodziy si , e „wy czn , bezpo-
redni  lub po redni  wasno ci ” Janusza S. stan  si  okre-
lone „skadniki maj tkowe”, czyli: Przedsi biorstwo Hotel-Tur 

w Szczecinie, spóka Arka-Mega w Koobrzegu (z komplek-
sem wypoczynkowym Arka Medical Spa), o rodek wczaso-
wy Terimex w Pogorzelicy nad Ba tykiem, nieruchomo ci w 
Lubieszynie, Bydgoszczy, Wi zownie, spóka Maktronik S.A. 
i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci w Bydgoszczy.

 Z kolei Miros awowi przypad y m.in. spó ki: Locum 
S.A., Hotel City Sp. z o.o., Hotel City S.A., Lc Investment, I
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Apro Investment, R-Bud, Gildia S.A. i spó ki z 
nimi powi zane.

- Spotkanie odby o si  w obecno ci prawników. Mam to 
wszystko nagrane. Miros aw twierdzi, e ja wszed em w 
2013 roku do jego  rm, spacy  kowa em je - mówi  Janusz 
w 2015 roku, kiedy wybuch  nowy kon  ikt mi dzy bra mi.

Posz o o spó k  Maktronik, dzia aj c  obecnie w bran y 
transportowej. Jej siedziba mie ci si  na bydgoskim osie-
dlu Jachcice. Latem 2015 roku do s dów obaj zacz li 
wysy a  pozwy przeciw sobie. Jako dowody dostarczali 
niezale nie od siebie to same dokumenty, maj ce po-
twierdzi  ich prawa do stania na czele spó ki.

Naj  ok ci
Spór mi dzy bra mi zaogni  si , kiedy to grupa na-

jemnych ochroniarzy ze Szczecina zaj a budynek 
przy ulicy Curie-Sk odowskiej w Bydgoszczy, w którym 
mie ci si  hotel i si ownia. Przez kilka tygodni najemca 
nie móg  dosta  si  do rodka. W ko cu pracownicy 
 rmy ochroniarskiej opu cili okupowany budynek.
Pod koniec sierpnia 2015 roku Janusz S. usun  

z zarz du spó ki Maktronik dotychczasow  prezes 
 rmy. Twierdzi , e do Maktronika:  - Wprowadzono 
ludzi Miros awa. Obce osoby. Maj c akcje spó ki i 
wykonuj c z nich moje prawa korporacyjne. 

28 sierpnia, czyli dzie  po tym, kiedy Janusz S. wymie-
ni  prezesa zarz du, przed siedzib  Maktronika przy ulicy 
Deszczowej w Bydgoszczy zaparkowa  autobus, w któ-
rym z kolei Miros aw S. zwo a  w asne walne zgromadze-
nie akcjonariuszy. Tak, by wszystko odby o si  - w jego 
przekonaniu – zgodnie z prawem… pod adresem  rmy.

Cz  pracowników  rmy ponownie by a oku-
powana w biurowcu przez najemnych osi ków. 
Sforsowano ogrodzenie, a policja przez kolejnych 
kilkana cie dni otacza a kordonem teren  rmy, usi-

uj c nie dopu ci  do eskalacji kon  iktu.
Janusz próbowa  dyskredytowa  brata, wypowiada-

j c si  o nim bez ogródek:
 - Mój brat sam by  skazany za prób  skorumpowania 

funkcjonariusza UOP. Skazany by  te  cz owiek wyst pu-
j cy w roli doradcy dotychczasowego prezesa Maktronika.

Miros aw us ysza  w 2000 roku wyrok trzech lat wi zienia. 
Natomiast ów doradca to by y s dzia, a pó niej notariusz i 
biznesmen. By  bohaterem afery korupcyjnej, która  na  w 
s dzie znalaz a w 2005 roku. Zosta  skazany za wr czenie 
Maciejowi O., by emu zast pcy prezydenta Bydgoszczy i 
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, 50 tysi cy z o-
tych apówki. By a to zap ata za niewpisanie na list  zabyt-
ków zabudowa  toru skiego zak adu Tormi s, którego kilka 
lat wcze niej w a cicielem zosta  w a nie... ów doradca.

- Mog  przedstawi  dokumenty na to, e to Janusz mnie 
okrada . W a cicielami akcji Maktronika by y  rmy Jazon i 
Locum – zapewnia  z kolei Miros aw S. - To z nich Janusz 
wyprowadzi  akcje spó ki. Nie wiem, jak do tego mog o 
doj , skoro prezesi tych  rm akcji nie sprzedawali. To nie 
jest mo liwe, aby Janusz móg  mie  wi kszo ciowy pakiet 
Maktronika - jak sam twierdzi a  97 procent. To ja jestem 
w a cicielem pakietu 68 procent akcji  rmy. 

Innym w tkiem sprawy by o zatrzymanie przez CB  
na terenie Maktronika 26-letniego Adama K. vel. A. 
Ten cz onek grupy przest pczej ze Szczecina poszuki-
wany by  listami go czymi.

Jesieni  2018 roku Janusz S. nieoczekiwanie 
z o y  zeznania jako wiadek w g o nej sprawie 
zabójstwa Piotra Karpowicza, dyrektora Oddzia u 
Oceny Ryzyka i Likwidacji Szkód PZU w Bydgoszczy. 
Wskazywa  na rzekome powi zania swojego brata z 
osobami oskar onymi o zlecenie zabójstwa urz dnika. 
W styczniu 2019 roku Miros aw S. równie  stawi  si  
na sali s dowej w tej samej sprawie i zdementowa  
rewelacje podawane przez Janusza S.

Maciej Czerniak
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- Trudno dok adnie okre li , kiedy Gra yna A., 
44-letnia mieszkanka Zabrza, wpad a na pomys  zor-
ganizowania takiego biznesu i postanowi a za o y  
agencj  towarzysk  - wyja nia prokurator Joanna 
Smorczewska, rzecznik prasowy Prokuratury 
Okr gowej w Gliwicach. Za o enie agencji by o o tyle 
k opotliwe, i  lokale przeznaczone do prowadzenia 
tego rodzaju procederu, by y przez 44-latk  wynajmo-
wane, co wi za o si  z wieloma dodatkowymi dla niej 
trudno ciami. W tym, z rozliczeniem si  z w a cicie-
lami. Niektórzy spo ród nich nie wiedzieli, do jakich 
celów tak naprawd  s u  ich lokale. 

Zar a a n  si
Gra yna A. wynajmowa a mieszkania dla prostytutek 

na terenie Tychów, Zabrza, Bytomia, Rybnika, w arach, 
jak równie  w Nowym S czu. Musia a w ko cu  wpa , 
bo to tak zazwyczaj bywa, w takim interesie. 

- Bo zawsze kto  doniesie -  zauwa a  jeden z rybnic-
kich policjantów. - Takiego interesu nie da si  bowiem 
ukry  na d u sz  met , zawsze kto  z klienteli b dzie 
niezadowolony, b dzie chcia  si  zem ci . Zawsze 
poczt  „panto  ow ” si   rozniesie, co dzieje si  w takim 

mieszkaniu. Kto  z s siadów co  us yszy, zauwa y. 
Informacja o funkcjonowaniu takiego przybytku 

tra  a w ko cu do policjantów. Funkcjonariusze 
z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku nie chc  
ujawnia  szczegó ów, w jaki rozpracowywano gang 
str czycieli. Trwa o to blisko rok. Sprawdzano 
wszystko dok adnie i skrupulatnie, aby zebra  
wszelkie niezbite dowody na funkcjonowanie tak 
dzia aj cej struktury przest pczej. Wery  kowano 
dane telekomunikacyjne, potwierdzaj ce wzajem-
ne kontakty. Sprawdzano równie  rachunki banko-
we potwierdzaj ce przep ywy  nansowe, a tak e 
no niki danych: telefony oraz laptopy.

Zatrzymania rozpocz to od zdemaskowania jednego 
z mieszka  w Rybniku, ledzono bowiem wcze niej wy-
typowan  osob . Policjanci weszli do rodka i - w ród 
ogólnego harmidru - nakryli prostytutki z klientami, któ-
rzy od razu poprosili o dyskrecj . Potem wpad y kolejne 
obserwowane przez policj  lokale oraz osoby, które od 
razu znalaz y si  w policyjnej kartotece.

- W ci gu dwóch dni zatrzymali my sze  podejrza-
nych osób - informuje jeden z  policjantów. 

Po zatrzymaniu Gra yna A. zachowywa a si  hardo. 
- Nie przyznaj  si  do niczego i nie b d  sk ada a 
adnych wyja nie  - oznajmi a przes uchuj cemu

SEKSUALNE IMPERIUM
44-latka wynajmowała mieszkania a także domek jednorodzinny, w których prostytuowały się młode 

kobiety. Właściwie nie wiadomo, ile dziewczyn uprawiało tam nierząd. Sutenerska działalność rozwijała 

się znakomicie niemal na całym Śląsku. Zlecenia przyjmowała telefonicznie tegoroczna maturzystka.

I

2

se   p a r I



j  prokuratorowi. Lecz gdy ten u wiadomi  kobiecie, e 
je eli b dzie si  nadal upiera a, i zachowywa a w podob-
ny sposób, to zastosuj  wobec niej tymczasowy areszt. 
Poskutkowa o, i 44-latka od razu  zmieni a zdanie.

- B d  jednak zeznawa a - o wiadczy a przestraszona 
i przyzna a si  od razu, e odp atnie udost pnia a wy-
najmowane przez siebie nieruchomo ci osobom wiad-
cz cym us ugi seksualne i umawia a równie  klientów, 
u atwiaj c w ten sposób uprawianie prostytucji. 

- Czy korzy ci maj tkowe uzyskane z tego procederu 
si ga  mog y setek tysi cy z otych? - pytali ledczy.

- Nie, tak wysokich sum nigdy nie osi gali my - 
odpar a, nie precyzuj c jednak, jak wysokie by y to 
zyski. Prokuratura zauwa a, i  wobec niemo liwo-
ci ustalenia dok adnej liczby prostytutek „zatrud-

nionych” u Gra yny A., trudno okre li  dok adn  
sum  pieni dzy uzyskanych z prostytucji.

 - Szczególnie, gdy po zatrzymaniu tej kobiety od 
razu roznios o si , e pad  jej biznes - dodaje jeden 
z funkcjonariuszy. - Rozsypa a si  te  wtedy sie  jej 
powi za . Ta rzeczywista i ta wirtualna.  Rozpad a si  
te  grupa sta ych klientów, któr  stworzy a Gra yna A.

Pro  m e  b su
Ró ne by y mieszkania wynajmowane przez Gra yn  

A. Jedne wielopokojowe, dostosowane do zamiesz-
kania, inne jedynie na cele „towarzyskie”. Ma e, a co 
wa ne z ó kiem, a nawet z kilkoma, aby sprawnie 
prowadzi  seksualny biznes. Lokale dostosowane by y 
do szybkiego seksu, szybkiej zmiany po cieli i klientów. 
Znajdowa y si  w ró nych cz ciach miast. Jedne bli ej 
centrum, inne na uboczu, lecz zawsze w dogodnych 
miejscach dla klientów, gdzie by o atwo i szybko doje-
cha , zachowuj c równie  anonimowo . 

Policja nie zdradza jednak szczegó ów. Co nie zmienia-
o postaci rzeczy, i  44-latka w o y a w prowadzenie tego 
seks interesu sporo trudu i organizacyjnego zaanga o-
wania, kieruj c swym „intymnym imperium” od Rybnika 
po Nowy S cz. Czy sama musia a si  para  nierz dem? 
Nie by o takiej potrzeby. By a w a cicielk  jednego z noc-
nych klubów na l sku, osob  zam n , matk . 

- Stworzy a struktur , gdzie ka dy mia  swoj  rol . By y 
osoby odpowiedzialne za przewóz prostytutek i klientów, 
pobieranie op at, ochron  kobiet wiadcz cych us ugi 
seksualne. By  tak e personel, który kontaktowa  klientów 
z  kobietami - wyja nia prokurator Smorczewska. 

- Na terenie Rybnika 42-letnia Krystyna I. wynaj a str -
czycielce  domek jednorodzinny - przypominaj  ledczy. 
- Jednocze nie  w a cicielka tego domku z innymi kobie-
tami wiadczy a us ugi seksualne, zarazem faktycznie 
zarz dzaj c agencj  towarzysk  w imieniu Gra yny A. 
By a rozwiedziona, mia a dzieci. Krystyna I. zaprotestowa-
a jednak w prokuraturze na sugesti , jakoby uczestniczy a  
w zorganizowanej grupie przest pczej. 

- Jedynie na pro b  Gra yny zawar am umow  naj-
mu tego domu jednorodzinnego, i wiadczy am tam 
us ugi seksualne, rozlicza am si  tylko z ni  - t uma-
czy a z pewn  naiwno ci  kobieta. - I nie by a to ad-
na grupa przest pcza  - upiera a si .

W tym domku  us ugi seksualne wiadczy y 
tak e inne jej kole anki. 

- Udost pnia a dom co najmniej trzem kobie-
tom, celem wiadczenia przez nie odp atnie 
us ugi seksualnej - dodaj  ledczy. 

Krystyna I. mia a równie  wynaj  str czycielce swo-
je mieszkania w Rybniku. Wobec ujawnionych w toku 
ledztwa okoliczno ci rodz cych w tpliwo ci, co do sta-

nu jej zdrowia psychicznego, zasi gni to opinii bieg ych 
psychiatrów i psychologów. Stwierdzili oni: „w czasie 
pope nienia zarzucanych jej czynów mia a zachowan  
zdolno  do rozpoznania ich znaczenia i pokierowania 
swoim post powaniem, jest zdolna do udzia u w dalszym 
post powaniu i do samodzielnej obrony”. 

Dzia ania Gra yny A. by y pomys owe i zarazem 
do  proste. Zapewne w podobny sposób funkcjo-
nuje nadal wiele tego rodzaju agencji towarzyskich, 
jak równie  pojedynczych osób, uprawiaj cych 
seks-biznes. 44-latka na erotycznym serwisie inter-
netowym roksa.pl zamieszcza a anonse erotyczne.

- Tam te  poszukiwa a osób do pracy w zakresie 
wiadczenia us ug seksualnych - przypomina pro-

kuratura. - Kobiety, które w ten sposób nawi zywa-
y z ni  kontakt, uzyskiwa y potem informacj , jakby 
zwrotn , i  po stawieniu si  w jednej z wymienio-
nych przez ni  nieruchomo ci, na stronie interne-
towej roksa.pl od razu umieszczona zostanie infor-
macja o wiadczeniu przez nie us ug seksualnych.  

ledztwo potwierdzi o równie , i  w swój biznes 
Gra yna A. wprowadzi a nawet córk , maturzystk , która 
pe ni a rol  telefonistki. Wraz z córk  organizowa y spo-
tkania z klientami. Mia y one mie  mi y charakter i zach -
ci  „go ci” do cz stego korzystania z us ug. 

- Maturzystka zajmowa a si  kontaktami z osobami 
odpowiadaj cymi na og oszenia zamieszczane na 
portalu internetowym, aran uj c tak e spotkania ta-
kich osób z kobietami wiadcz cymi odp atnie us ugi 
seksualne - precyzowali ledczy. Jednak nastolatka 
nie przyznawa a si  potem tego i odmówi a sk adania 
jakichkolwiek wyja nie .

- Jej matka i wspó pracuj ce z ni  kobiety ustala y 
pomi dzy sob  ró norakie sposoby rozlicze  - przypomi-
naj  ledczy. - Cz  z uprawiaj cych prostytucj  kobiet, 
pobieraj c op at  od klienta, po ow  ze wskazanej kwoty 
przekazywa y swej szefowej. Inne za  umawia y si  na 
rozliczenie w postaci okre lonej kwoty, „abonamentu”, w 
zamian za mo liwo  dalszego wykonywania us ug sek-
sualnych w wynajmowanych przez ni  pomieszczeniach. 

Czy pracowa y równie  na swe w asne konto i jak 
d ugo trwa  ca y proceder, ma dopiero rozstrzygn  s d.  

Dow i   c on
- Pieni dze od kobiet odbierali bezpo rednio wspó pra-

cuj cy z Gra yn  A. 23-letni Krzysztof P. oraz 44-letni 
Karol M. Niekiedy kwoty uzyskane z nierz du uprawiaj -
ce go pozostawia y w szu  adach szafek znajduj cych si  
w pokojach - dopowiadaj  w prokuraturze.  

Tak e Krzysztof P. nie przyznawa  si  najpierw, e 
dzia a  w grupie przest pczej.I
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Córka szefowej gangu w bur-
delu przygotowywa a si  do 
matury. Jednocze nie odbieraj c 
telefony i umawiaj c spotkania 
prostytutek z klientami.

.

- Jedynie sporadycznie pomaga em Gra ynie w jej 
dzia alno ci zwi zanej ze wiadczeniem przez inne 
kobiety us ug seksualnych -  broni  si  naiwnie, sadz c, 
i  w ten sposób uniknie wi kszej odpowiedzialno ci. 
Potwierdzi  jednak swoimi zeznaniami, jak   naprawd  
dzia alno ci  para a si  jego szefowa. Podczas drugiego 
przes uchania by  ju  bardziej szczery i rozmowny. A 
potem zupe nie si  rozklei .

- Rzeczywi cie, pomaga em w uprawianiu prosty-
tucji innym osobom - przyzna  si  i dodawa  jeszcze: 
- Wszystkim kierowa a Gra yna, która dzia alno  t  
równie  aran owa a. 

On odbiera  od prostytutek pieni dze w koper-
tach, w mieszkaniach wynajmowanych przez 
44-latk : w Rybniku i orach,. 

- Pieni dze te przekazywa em jej osobi cie. 
B d cy o  cjalnie na utrzymaniu rodziców Krzysztof 

P. dodatkowo przewozi  równie  kobiety pomi dzy 
lokalami, w których uprawiano nierz d. 

- Pobiera  równie  op aty za ka dy kurs - mówi  o 
nim w prokuraturze. - Za 
kursy do Nowego S cza i 
poza województwo l skie, 
pobiera  podwójn  taks . 

Nie wiadomo, czy o dodat-
kowych op atach za dowóz 
wiedzia a jego szefowa. 

Tak e Karol M. nie przy-
znawa  si  pocz tkowo 
do uczestnictwa w gangu 
str czycieli. Utrzymywa  si  
z zawodowego uprawiania 
sztuk walki oraz z ochroniar-
stwa. Mia  rodzin .

- Jedynie korzysta em ze 
wiadczonych tam us ug 

seksualnych - mówi  bez 
ogródek. Potem przyzna  si , e równie  tak, jak jego 
m odszy kolega Krzysztof P., na pro b  44-latki odbie-
ra  od dziewczyn pieni dze za seks, który uprawia y. 
Przewozi  równie  dziewczyny do klientów.

 - I jeszcze je ochrania em - dodawa , lecz jak twier-
dzi , nie uzyskiwa  z tego adnych korzy ci. - Nagrod  
mia a by  praca w klubie prowadzonym przez szefow .

Kobiety mia  tak e rozwozi  22-letni Konrad D., 
który przez ca y czas swego uczestnictwa w tym 
interesie by  na utrzymaniu ojca. 

W trakcie przes ucha  w prokuraturze nie przy-
zna  si  jednak do winy.

- Znam Gra yn  A. poprzez jej córk , z któr  utrzy-
muj  towarzyskie kontakty, nigdy nie przebywa em 
w mieszkaniu wynajmowanym przez Gra yn  A., i 
nie przewozi em kobiet wiadcz cych us ugi seksu-
alne - szed  w prokuraturze w zaparte.  

Pro t i z n y
„Podejrzani dzia ali w sposób skoordynowany i za-

planowany, zgodnie z przyj t  w ród nich struktur  
organizacyjn , pe ni c przypisane im role, maj c 

wiadomo  istnienia grupy przest pczej i zamiar 
dzia ania w jej ramach. A ich wspólnym celem by o 
u atwienie uprawiania prostytucji przez inne osoby 
i czerpanie z tego tytu u korzy ci maj tkowych” - 
stwierdzono pod koniec prowadzonego ledztwa. 

Nie ma w tpliwo ci, e to Gra yna A. kierowa a dzia-
aniami pozosta ych cz onków swej grupy. 
- Na jej zlecenie wykonywali oni okre lone czyn-

no ci. Wynajmowa a, b d  zleca a wynaj cie lo-
kali, w których by y wiadczone us ugi seksualne i 
pobiera a od wiadcz cych te us ugi kobiet pieni -
dze z tytu u „rozlicze ” za korzystanie z tych lokali-
zacji oraz przyjmowanie klientów z umieszczonych 
przez ni  na portalu og osze  - stwierdzaj ledczy.

8 pa dziernika 2019 roku Gra ynie A. uchylono 
tymczasowe aresztowanie, stosuj c wobec niej 
por czenie maj tkowe w wysoko ci 30 tysi cy z o-
tych, dozór policyjny, zakaz kontaktowania si  z 
pozosta ymi osobami z grupy oraz ze wiadkami. Ma 

te  obowi zek zawia-
domienia prokuratury 
o ewentualnym zamie-
rzonym wje dzie na 
okres d u szy ni  7 dni. 
Krystyna I. otrzyma a 
dozór policyjny, z zaka-
zem kontaktowania si  
z pozosta ymi cz onkami 
grupy oraz innym oso-
bami zwi zanymi z tym 
przest pstwem. Wobec 
Krzysztofa P. zasto-
sowano por czenie 
maj tkowe takiej samej 

wysoko ci, jak wobec Gra yny A., z takimi samymi 
obostrzeniami. Wobec Karola M. zastosowano po-
r cznie maj tkowe w wysoko ci 20 tysi cy z otych 
i podobne obostrzenia, jak w przypadku Gra yny A. 
oraz Krzysztofa P. Córka str czycielki zosta a obj ta  
jedynie dozorem policyjnym. Czy zdawa a matur , 
trudno powiedzie  i informacji na ten temat nie ma. 

Wiadomo natomiast, e o  cjalnie uwik anych w 
seks biznes by o 14 prostytutek. Ale to na pewno 
nie wszystkie kobiety. Po wpadce wiele rozpierzch o 
si  po Polsce i  trudno dzi  precyzyjnie okre li , ile 
kobiet pracowa o dla Gra yny A. Szefowa grupy nie 
prowadzi a w tym wzgl dzie rejestru. 

PS. Wiek i personalia oskar onych zosta y zmienione.

I
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wi zki wype nia a ze zdumiewaj c  dok adno ci . 
Pra a, sprz ta a, gotowa a. Musz  powiedzie , e 
mimo i  posiadali piec w glowy, to nigdzie nie by o 
adnej sadzy czy popio u. Wszy ciutko zawsze by o 

wysprz tane, zamiecione, wytarte. Czasami mówi si , 
e w niektórych domach jest czy ciutko, jak w pude-
eczku. Z pe nym przekonaniem musz  powiedzie , e 
u Haliny tak w a nie by o. 

Ciocia Darka wspomina, e cho  w domu by  pro-
blem alkoholowy, to dziecko by o czyste i zadbane. 
Ojciec pi  bardzo du o, matka mniej, ale zdarza y si  
dni, kiedy oboje odurzali si  alkoholem. Mo e pi a z 
bezradno ci, a mo e dla towarzystwa, by partner cho  
przez chwil  si  ni  zainteresowa . Na ogó  jednak 
Halina by a kochaj c  matk , która dba a jak mog a 
o swojego synka. Zdarza o si , e w domu brakowa o 
pieni dzy na wszystko, nawet na jedzenie. Wówczas 
rodze stwo i mama Mariana wspierali jego rodzin . 
Halina co prawda szuka a pracy, ale lata dziewi dzie-
si te nie by y atwe. Pozostawa y jej drobne prace cha-
upnicze, co  dorywczego, ale niestety, nie ka demu 
udawa o si  znale  zaj cie na sta e. Halina, chocia  
si  stara a, Marian nawet nie zawraca  sobie g owy 
prac . Zazwyczaj le a  i nic nie robi . 

But  na 
Latem 1996 roku Darek sko czy  7 lat. Wakacje sp -

dza  w domu. Ka dego dnia wychodzi  na podwórko 
kamienicy, gdzie bawi  si  z dzie mi z s siedztwa. 
Sporo czasu sp dza  równie  na pla y miejskiej w 

Darek wbiegł do mieszkania na pierwszym piętrze 

z wielkim uśmiechem na twarzy. Rozejrzał się po dokładnie

 wysprzątanej kuchni. Spojrzał na mamę i poprosił tylko 

o dwie rzeczy – kanapkę i worek jutowy. Bez zastanowienia 

rodzicielka dała mu wszystko, o co poprosił. Zadowolony, 

wybiegł na podwórko. Matka więcej go nie zobaczyła.fo
t. 
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Ch opiec 
i worek jutowy

Ch opiec urodzi  si  18 lipca 1989 roku w 
Choszcznie, w województwie gorzow-
skim. W tamtych czasach funkcjonowa  
inny ni  dzi  podzia  administracyjny. 
Obecnie miasteczko po o one jest w 

województwie zachodniopomorskim. Rodzicami 
dziecka byli Halina Tomaszkiewicz oraz Marian 
Jaroszewicz. Oboje po przej ciach, z baga em pe -
nym yciowych do wiadcze . czy o ich wspólne 
dziecko i ci goty do alkoholu.

Nib  Dar ,  Cze aw
Na chrzcie wi tym dziecku nadano imi  Czes aw, 

po ojcu Mariana. Jednak nikt nie nazywa  go 
Czesiem. Co wi cej, prawie nikt nie wiedzia  nawet, 
e tak brzmi jego prawdziwe imi . Dla wszystkich 

by  zawsze Dareczkiem. Rodzice równie  nie u y-
wali jego prawdziwego imienia. Nazwisko otrzy-
ma  po mamie. W papierach by  wi c Czes awem 
Tomaszkiewiczem, na podwórku za  Darkiem.

Trzyosobowa rodzina mieszka a na pierwszym 
pi trze niedu ej kamienicy przy ulicy Mickiewicza w 
Choszcznie. Skromnie urz dzona kawalerka z jednym 
ó kiem w pokoju i ma ym tapczanikiem w kuchni. To 
tam spa  Darek. Bieda dobija a si  do mieszkania z 
ka dej strony – przez stare okna i skrzypi ce drzwi, a 
czasami przez nieocieplone ciany budynku. 

– Oni yli bardzo skromnie, ale czysto – mówi pani 
Agata Kowbaj, siostra Mariana Jaroszewicza. – 
Halinka by a bardzo pracowita. Swoje domowe obo-

za enI
Choszcznie, która zlokalizowana jest w odleg o ci kil-
kuset metrów od ulicy Mickiewicza. Ka dego dnia spo-
tyka y si  tam dzieci z okolicy. Wi kszo ci towarzyszyli 
rodzice, Darek cz sto pojawia  si  tam bez opieki.

Poza zabaw , ch opiec stara  si  organizowa  dla 
siebie jakie  drobne kwoty na lody. Nie móg  liczy  na 
to, e z bardzo skromnego bud etu domowego mama 
b dzie w stanie wysup a  co  na przek ski. Wzi  wi c 
sprawy w swoje r ce i zabra  si  za zbieranie butelek 
po piwie, które znajdowa  na trawnikach, przy miet-
nikach czy w parku. Nast pnie zanosi  je do sklepu i 
wymienia  na drobne pieni dze. Czasami zebra o si  
nawet dwadzie cia, a nawet i trzydzie ci tysi cy z o-
tych. I cho  w przeliczeniu na dzisiejsze pieni dze jest 
to kwota zaledwie dwóch, mo e trzech z otych, to i tak 
warto  tych drobniaków by a du o wy sza. Za te nie-
wielkie pieni dze by  w stanie kupi  nawet kilka lodów, 
a do tego jeszcze czekolad . W domu brakowa o pie-
ni dzy, dlatego Darek jako zaledwie kilkulatek szuka  
rozwi za  na swoje problemy. Chcia  by  samodzielny, 
dlatego zbieranie butelek wydawa o mu si  ca kiem 
intratnym zaj ciem. Z jednej strony mo na pomy le , 
jak strasznie brzmi to, e dziecko w tym wieku samo 
zarabia na w asne potrzeby, e zbiera butelki, zamiast 
dostawa  s odycze od rodziców, z drugiej za  strony 
pojawia si  re  eksja – jakie  to dziecko by o zaradne! 
Zamiast narzeka , zakasa o r kawy i w zupe nie legal-
ny sposób uzbiera o na te skromne smako yki.

Kole anka Darka z dzieci stwa Anna Borczyk 
wspomina, e zawsze, gdy Darek zebra  pieni dze z 
butelek, wo a  j  i mówi : – Ania, chod  na lody!

 Rówie nica ch opca ch tnie korzysta a 
z zaproszenia kolegi.

– Darek mia  tak niewiele, a wszystkim ch tnie si  
dzieli  – wspomina w zamy leniu pani Ania.

Siedmiolatek bardzo ch tnie odwiedza  swoj  babci , 
mieszkaj c  w Choszcznie, by  z ni  blisko zwi zany. 
Uwielbia  te  bawi  si  z dzie mi z s siedztwa, by  bardzo 
pogodny i towarzyski, cho  niektóre s siadki mówi , e 
zdarza o mu si  rzuca  w ich stron  przekle stwa. Nie 
potwierdzaj  tego jednak kole anki Darka, które twierdz , 
e by  bardzo grzeczny i nigdy nie s ysza y z jego ust ad-

nego brzydkiego s owa. 
Ponadto, dziecko by o bardzo ufne, odwa ne, a wr cz 

naiwne. Bardzo lgn  do ludzi, a wi kszo  s siadów 
nazywa  ciociami i wujkami. Nie mia  te  adnych oporów 
przed  nawi zywaniem pogaw dek z obcymi. 

Os a n  wa j
Lato 1996 roku by o bardzo upalne. Dzieci sp dza-

y czas na dworze. Darek wraz z innymi dzie mi z 
s siedztwa cz sto pojawia  si  na pla y miejskiej w 
Choszcznie. By a to wówczas jedna z najwi kszych 
atrakcji w miasteczku. Tu  obok jeziora znajdowa  si  
niewielki zagajnik, w którym ludzie spacerowali z psami. 

ycie toczy o si  wolno i spokojnie. Ka dy zajmowa  
si  w asnymi obowi zkami, ale zawsze pozostawa o 

jeszcze sporo czasu na przyjemno ci. Dla Darka i 
Ani by o to szczególne lato, poniewa  we wrze niu 
mieli pój  do pierwszej klasy. Oboje bardzo si  na 
to cieszyli. Darek wcze niej chodzi  do przedszkola. 
Bardzo lubi  towarzystwo dzieci i ywi  nadziej , e 
szko a b dzie równie ciekaw  przygod .

– Dareczek mia  ju  kupiony plecak, piórnik i zeszyty 
– wspomina ciocia ch opca, pani Agata. – On by  tak 
ciekawy wiata, e cz sto mówi , jak bardzo nie mo e 
doczeka  si  pój cia do szko y. Niestety, nim nadszed  
1 wrze nia, mojego bratanka ju  z nami nie by o.

9 sierpnia 1996 roku, na 3 tygodnie przed rozpocz -
ciem roku szkolnego, Darek jak co dzie  wyszed  z 
domu. Ponownie by  to upalny dzie  i wi kszo  dzieci 
uda a si  nad wod  w stron  pla y miejskiej. Tego dnia 
towarzyszem jego zabaw by  pi cioletni Tomek. 

Ch opcy bawili si  w okolicy lasku obok miejskiej 
pla y. Zagajnik ten nazywany by  parkiem „Miejska 
Górka”. Przez las prowadzi y dwie drogi – jedna 
asfaltowa, druga piaszczysta. Obie prowadzi y pod 
gór . Lasek, cho  niewielki by  bardzo g sty, co 
powodowa o, e by o w nim bardzo ciemno i dzieci 
ba y si  tam wchodzi . Darek powiedzia  jednak do 
Tomka, e jest na tyle odwa ny, e wejdzie do tego 
lasu sam i nic mu si  nie stanie. Tak te  zrobi . 

„Wuj ” w a j u
Tomek nie zdecydowa  si  wej  do lasu z Darkiem. 

Bardzo si  ba , dlatego obieca  koledze, e poczeka 
na niego przy wej ciu do lasu na piaskowej alejce. 
Sta  tam dobrych kilkana cie minut. Gdy po tym 
czasie Darek nie wróci , Tomasz zacz  go wo a . 
Siedmiolatek nie odpowiada , a m odszy kolega ba  si  
wej  do lasu, dlatego znudzony poszed  do domu. 

Chwil  pó niej Darek pojawi  si  na pla y miejskiej, 
która znajduje si  z drugiej strony zagajnika. Zobaczy  
tam bawi c  si  Ani , która by a nad wod  wraz z 
innymi dzie mi oraz doros ymi opiekunami. Nad je-
ziorem spotka  równie  swoj  cioci , Agat  Kowbaj. 
Kobieta zdziwi a si , e dziecko przysz o nad wod  
samo, dlatego zapyta a, czy kto  przyszed  z nim. 
Odpowiedzia , e jest tutaj z wujkiem, który na niego 
czeka. Wskaza  na pobliski zagajnik.

– My la am, e jest z kim  z rodziny, kto czeka na 
niego w parku – wspomina ciocia Agata. – Nie dopy-
ta am, o jakiego wujka chodzi i do dzi  nie mog  sobie 
tego wybaczy . Zupe nie nie przeczuwa am, e mo e 
wydarzy  si  co  z ego – dodaje g osem pe nym alu.

Darek tego dnia biega  po dworze w samych maj-
teczkach. Nie mia  na sobie nawet koszulki. By o 
tak gor co, e tamtego dnia z trudem mo na by o 
oddycha , dlatego tak wiele osób postanowi o za-
czerpn  k pieli w miejscowym jeziorku. 

Kilka minut pó niej Darek znikn  z zasi gu wzro-
ku cioci. Pomy la a, e wraz z wujkiem poszed  do 
domu. Skupi a si  wi c na opiece nad swoimi dzie -
mi, które tego dnia towarzyszy y jej nad wod . I
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Pi r ze z i n a 
Z uwagi na up yw czasu, bardzo trudno jest okre li , o 

której godzinie Darek rozsta  si  z Tomkiem przy wej ciu 
do parku oraz kiedy dok adnie widzia a go ciocia. Pewnym 
jest natomiast, e jeszcze tego samego popo udnia, ju  
po rozmowie z pani  Agat , Darek pojawi  si  w domu. 
Przybieg  na chwil  do mieszkania na pierwszym pi trze 
kamienicy znajduj cej si  200 metrów od pla y i poprosi  

By  pi tkowy wieczór, dlatego nie od razu zarejestro-
wano to zagini cie. Policja w Choszcznie o  cjalnie 
przyj a zg oszenie o zagini ciu w poniedzia ek, 12 
sierpnia 1996 roku. Trzy dni po zagini ciu siedmiolat-
ka. Przez weekend jednak, w dniach 10-12 sierpnia, 
ju  trwa y poszukiwania. Policja podejrzewa a, e 
Darek móg  uton  w jeziorze. Pani Agata twierdzi, e 
prosi a policj , aby poinformowali j , kiedy b d  prze-
szukiwa  wod . Czeka a na informacj , ale si  jej nie 
doczeka a. Pó niej tylko powiedziano jej, e nurkowie 

mam  o kanapk . Ugryz  kilka razy i powiedzia , e zabie-
rze j  ze sob . Z relacji mamy mia o wynika , e ch opiec 
spieszy  si  do innych dzieci. Poprosi  tylko o jutowy wo-
rek, poniewa  chcia  go u y  do zabawy. Mama, bez za-
dawania zb dnych pyta  mia a da  dziecku to, o co prosi . 
Nie wiadomo, co wydarzy o si  dalej.

Kiedy zacz o si  ciemnia , Halina Tomaszkiewicz 
zacz a si  niepokoi  o syna. Nie wróci  do domu na 
kolacj , cho  zawsze zjawia  si  na czas. Wraz z part-
nerem mieli pyta  s siadów i znajomych, czy widzieli 
Darka. Sprawdzili s siednie podwórka oraz pla , ale 
dziecka nigdzie nie by o. Wówczas zawiadomili policj . 

sprawdzili wod , ale w jeziorze ch opca nie ma.
Oprócz przeszukiwania jeziora, policja przepytywa a 

mieszka ców Choszczna. Chcieli dowiedzie  si , czy w 
dniu zagini cia Darka widziano go po tym, jak wyszed  
z domu z kanapk  i workiem. Nikt tego nie potwierdzi .

Pojawi o si  natomiast zeznanie kilku osób, które 
twierdzi y, e tamtego dnia ch opiec by  widziany w jed-
nym z lokalnych sklepów. Sta  w kolejce z m czyzn , 
który trzyma  dziecko za r k . Rodzina do dzi  nie wie, 
kim by  ten cz owiek. Nie ustalono równie , czy ta sy-
tuacja mia a miejsce, zanim dziecko posz o po worek, 
czy pó niej. Wiadomo jedynie, e b d c w sklepie, 
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Wed ug s siadów Marian mia  
przypadkowo pozbawi  synka 

ycia, za  wed ug kolejnych 
s siadów, ojciec ch opca wraz z 
s siadem sprzedali dziecko. Jak 
do tej pory adnej z tych wersji 
nie uda o si  potwierdzi .

Darek nie mia  worka przy sobie. Czy w sklepie móg  
by  z kim , kogo spotka  w parku i kogo w rozmowie z 
cioci  nazwa  wujkiem?

Zni ce k y
Informacja o zagini ciu Darka szybko pojawi a si  

w lokalnych mediach. O tym strasznym zdarzeniu 
dowiedzieli si  wszyscy mieszka cy Choszczna i 
okolicy. Ludzie zacz li ba  
si  o swoje dzieci, my l c, 
e w okolicy grasuje pory-

wacz. Co wi cej, rodzina 
Darka wspomina, e kto  
zrywa  rozklejane przez 
nich plakaty z wizerun-
kiem dziecka.

– Komu mog y one prze-
szkadza ? – zastanawia 
si  pani Agata. – Pewnie 
temu, kto porwa  Dareczka 
– dodaje po chwili.

Matka ch opca pojawi a 
si  w raczkuj cym wów-
czas dopiero programie 
„Ktokolwiek widzia , 
ktokolwiek wie”. Pani 
Agata konsultowa a si  
z kilkoma jasnowidzami. 

adne z tych dzia a  nie 
przynios y prze omu. Z 
czasem o Darku mówiono 
coraz mniej. Nawet lokalne media przesta y mówi  o 
tym zagini ciu, w sieci pozosta  tylko jeden artyku  w 
archiwum cyfrowym. Pochodzi  z 1998 roku. 

Podobizny Darka nie ma ani w policyjnej bazie zagi-
nionych, ani w bazie Itaki. Pani Agata od lat mieszka 
za granic  i mia a nadziej , e jej brat i bratowa szu-
kali synka, jednak okaza o si , e nie skorzystali z 
wielu mo liwo ci, które potencjalnie mog yby pomóc 
im w odnalezieniu dziecka. Dzi  ju  oboje nie yj , 
jednak kiedy jeszcze yli, nie skorzystali z mo liwo ci 
rozpowszechnienia wizerunku synka w Internecie. 
Ludzie zacz li szepta , e by  mo e Darek wcale z 
tym workiem nie wyszed , tylko w domu co  si  sta o. 

Mo e j e , l  si ?
W mieszkaniu Mariana Jaroszewicza i Haliny 

Tomaszkiewicz policja znalaz a kilka kropli krwi. 
Obawiano si , e by  mo e dziecko zosta o uderzone 
przez ojca, a jego mier  by a przypadkowa. Okaza o si  
jednak, e krew nie nale y do Darka, lecz do jego ojca. 

S siedzi zacz li plotkowa . Jeden z nich powiedzia , 
e wieczorem w dniu zagini cia Darka widzia , jak 

jego ojciec jecha  na rowerze w kierunku budowanego 
wówczas marketu, a przez ram  mia  przerzucony 
worek jutowy z jak  zawarto ci . Sugerowa , e 
Marian móg  zabi  syna, wsadzi  jego cia o do worka, 
a nast pnie zakopa  je w miejscu budowy sklepu, nim 
jeszcze zalano jego fundamenty. 

Kilka kobiet twierdzi, e s ysza y, jak Halina b -
d c pod wp ywem alkoholu, krzycza a do m a: 
– Nigdy ci tego nie wybacz !

Wed ug nich Marian mia  przypadkowo pozbawi  
synka ycia, za  wed ug 
kolejnych s siadów, oj-
ciec ch opca wraz z s -
siadem sprzedali dziecko. 
Jak do tej pory adnej z 
tych wersji nie uda o si  
potwierdzi .

Kolejna s siadka twier-
dzi, e w dniu zagini cia 
ch opca, w domu rodzi-
ców odbywa a si  libacja 
alkoholowa i kto  mia  
w jej trakcie popchn  
ch opca, który przypadko-
wo uderzy  g ow  o piec 
ka  owy, w wyniku czego 
zmar . Ile osób, tyle opi-
nii ludzi na temat tego, 
co sta o si  z Darkiem. 

aden z s siadów nie 
poszed  jednak na policj  
i nie podzieli  si  swoj  
wiedz  z policj , a prze-

cie  je li wiedz , co si  sta o, to powinni o tym powie-
dzie . Ani pani Halina, ani pan Marian ju  nie yj .

Je li wi c prawd  jest, e rodzice s  odpowiedzialni za 
mier  ich dziecka, to dzi  ju  w aden sposób nie ze-

mszcz  si  na osobie, która przeka e policji to, co wie. A 
mo e to jednak nie rodzice, tylko prawdziwy sprawca sta-
ra si  zrzuci  podejrzenie na rodziców i odwróci  uwag  
od siebie? Wci  pozostaje wiele pyta  bez odpowiedzi. 
By  mo e teraz, po wielu latach uda si  wreszcie ustali , 
co sta o si  z Czes awem „Darkiem” Tomaszkiewiczem w 
dniu jego zagini cia, 9 sierpnia 1996 roku.

– Jestem przygotowana na wszystko i bior  pod 
uwag  ka d  mo liwo  – mówi pani Agata. – Je li 
prawd  jest, e mój brat ma co  wspólnego z tym 
zagini ciem, to nie b d  go broni a. Jednak, aby ko-
go  oskar y , trzeba mie  dowody. Marian nie yje i 
nie mo e si  obroni . Wierz  jednak, e Darek yje i 
uda nam si  go odnale . Ka dego dnia modl  si  o 
jego odnalezienie i czuj , e pewnego dnia Bóg wy-
s ucha wszystkie moje modlitwy. Je li Dareczek yje, 
to b d  najszcz liwsz  osob  na wiecie, ale je li 
oka e si , e tamtego dnia straci  ycie, to przynaj-
mniej b d  mog a go godnie pochowa .

Anna Strzelczyk
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Bestialstwo, które wydarzy o si  kilka-
dziesi t lat pó niej, by o chyba jeszcze 
bardziej bulwersuj ce. Pisarz zabi  
dziedziczk  z zemsty, bo wykry a jego 
nadu ycia. Natomiast w tej sprawie 

motyw morderstwa znali tylko sprawcy.

Pew  po d  si  za
Tomasz S. mia  21 lat. Zakocha  si  w dziewczy-

nie. Jej te  nie by  oboj tny. Gdy mi o  dwojga 
osób jest szczera i g boka, to najlepiej si  po -
czy . M odzi mieli si  pobra  we wrze niu. 

Ostatnio Tomek y  wy cznie lubem i weselem. 
Szuka  po sklepach garnituru na t  uroczysto , 
a w  rmach wynajmuj cych samochody, odpo-
wiednio reprezentacyjnej limuzyny. Mia  mnóstwo 
planów na przysz o . 

Tomasz S. mieszka  z rodzicami. 22 sierpnia 2008 
roku po po udniu matka zobaczy a go wychodz -

cego z domu. Zapyta a, dok d si  wybiera. Odpar , 
e idzie si  przej , taka adna pogoda, e szkoda 

siedzie  w czterech cianach. 
–  A musisz koniecznie dzisiaj? – matka, jak to matka, 

ba a si  o niego, jakby nadal by  ma ym ch opcem a nie 
m czyzn , który ju  nied ugo za o y w asn  rodzin .

–  Niech idzie, co mu a ujesz – za synem wstawi  si  
ojciec. – Po lubie nie b dzie mia  okazji, onka go tak 
atwo nie pu ci. Zobaczysz Tomek, jaki to miód...
Matka ust pi a. Obieca , e wróci za jakie  2-3 go-

dziny. No, mo e troch  pó niej. Ale wróci na pewno. 
Bez obaw, nigdzie daleko si  nie wybiera. W Bia opolu 
wszyscy go znaj , nikt mu tu nie podskoczy. 

Nie wróci  jednak ani za 2-3 godziny, ani „troch  
pó niej”. By  rodek nocy, a on wci  nie wraca . 
Matka zacz a si  denerwowa , ojciec twierdzi , e 
robi z ig y wid y. Pewnie spotka  kumpli i poszli na 
jak  dyskotek  – pociesza  j . M ody, to i zabawi  
si  potrzebuje. Ma o razy tak by o? Nic z ego mu si  
nie sta o, co najwy ej b dzie odsypia  zarwan  noc. 

Zapewne taki w a nie by  powód przed u aj cej 

Białopole, to niewielka miejscowość w powiecie chełmskim, przy drodze wojewódzkiej numer 844. 

Przed wojną zwolniony z pracy za kradzieże dworski pisarz udusił tu żonę dziedzica. Sprawca został skazany 

na 10 lat więzienia. W 2008 roku we wsi żyli jeszcze ludzie, którzy pamiętali tę szokującą zbrodnię. 

I
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ZBRODNIA TO NIES YCHANA
ZGWA CILI I ZABILI PANA

I
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 Piotr O. zaciska  Tomaszowi ko-
szulk  na szyi i przytrzymywa  
za r ce, a jego brat opu ci  mu 
spodnie do kolan, po czym zmusi  
go do odbycia stosunku seksual-
nego. Trwa o to kilka minut. Nie 
potra   wyja ni  swojego post -
powania. Nie by  gejem, nigdy nie 
mia  sk onno ci homoseksualnych 
ani takich do wiadcze

si  nieobecno ci Tomka. Pani S. bardzo chcia aby 
przesta  martwi  si  o syna, mia a jednak jakie  
niedobre przeczucia. Jak to matka. 

Dla g  a  n  e p z ?!
Spa a bardzo niespokojnie. Obudzi a si  wczesnym 
witem. Zajrza a do pokoju Tomka, ale jego ó ko nie-

stety by o puste. Dr cz ce pytanie – co si  z nim dzie-
je? – które mia a nadziej , e pierzchnie, jak zobaczy 
syna, wci  pozostawa o 
bez odpowiedzi.

Czemu nie wraca do 
domu? Owszem, jak to ch o-
pak, wi ty nie by . Mia  roz-
rywkowy charakter, czasami 
wypi  sobie kilka piw, jednak 
zna  umiar. Zawsze wiedzia , 
kiedy przesta . A tym bar-
dziej teraz, przed lubem 
si  pilnowa . eby tylko nie 
wpl ta  si  w jak  kaba . 
Co prawda on nie z takich, 
ale w dzisiejszych czasach 
wystarczy drobiazg do nie-
szcz cia.

Na takich rozwa aniach 
zesz o jej kilka godzin. To-
mek wci  nie dawa  zna-
ku ycia. Sz a zamy lona 
po zakupy. W pobli u 
sklepu, przy domu, który 
od kilku lat by  budowany 
i nie wiadomo by o, kiedy 
si  to sko czy, zobaczy a 
zbiegowisko. W pierwszej 
chwili pomy la a, e kto , 
co  sprzedaje. Mo e Ukra-
i cy? Kiedy podesz a bli-
ej, dostrzeg a nogi le -

cego na ziemi cz owieka.
Dlaczego nie pomog  mu 

wsta , tylko gapi  si  i ko-
mentuj ? Nawet je eli pi pijany, to nie powód, eby 
tu le a . Post pi a jeszcze krok. Kto  na ni  spojrza  
i zaraz odwróci  wzrok. W tym momencie pozna a w 
le cym Tomka. Po bluzie. 

Nie od razu pomy la a o najgorszym. Nachla  si  i 
narobi  im wstydu na ca  wie . Ale to nic. Najwa -
niejsze, e si  znalaz . Zaraz zabierze go do domu. 
B dzie dobrze. Dlaczego jednak wszyscy patrz  
na ni  takim dziwnym wzrokiem? 

Nie chcia a przyj  do wiadomo ci, e jest to 
rozwi zanie tragicznego równania. Jej syn le-
a  na schodach niedoko czonego domu. By  

pokrwawiony i posiniaczony. Jego spodnie by y 
opuszczone do po owy ud. Mia  zmasakrowan  
g ow . Le a  na niej sporych rozmiarów pustak. 

Rzuci a si  do jego cia a, zacz a pó g osem wo a , 
eby wsta  i poszed  z ni  do domu; jeszcze nie docie-

ra a do niej straszna prawda. Tomasz S. nie y .

Jak  be  
to b a!

Sekcja zw ok wykaza a, e Tomasz S. zgin  w wyniku 
ci kiego urazu mózgu, 
powsta ego w wyniku kilku 
silnych uderze  zadanych 
twardym, t pym przed-
miotem, którym okaza  
si  le cy przy zw okach 
pustak. Zosta  on zabrany 
przez zabójców z pryzmy 
stoj cej na ty ach wzno-
szonego budynku. Zgon 
Tomasza S. nast pi  kilka 
godzin przed znalezie-
niem cia a. 

Lekarze ustalili szoku-
j ce szczegó y zbrodni. 
M czyzna zosta  nie 
tylko dotkliwie pobity, 
ale równie  w brutal-
ny sposób zgwa cony. 
Wskazówk  by y opusz-
czone spodnie. Szcze-
gó owe badania nie po-
zostawi y w tpliwo ci. 

To si  wprost nie mie-
ci o w g owie. Zabójca 

musia  by  besti . Ale 
kto to by ? Miejscowi 
nie znali nikogo, kto 
by by zdolny do tak 
bestialskich czynów. 
W rozmowach z policj  
stanowczo zaprzeczali, 

by sprawc  by  mieszkaniec Bia opola. Taka bestia 
nie uchowa aby si  tutaj.  Ludzie si  znaj , wie-
dzieli by o kim  takim. To absolutnie wykluczone, 
e to kto  st d.
W takim razie kto? A, bo to wiadomo? Mo e Ukra-

i cy, którzy przyje d aj  tu do pracy albo na handel. 
Albo tury ci. W lecie pe no takich si  kr ci po okolicy. 
Nie tylko z Polski. S ycha  niemiecki i inne j zyki. 

Prowadz cy ledztwo s uchali wypowiedzi miesz-
ka ców Bia opola, ale nie ulegali ich sugestii. Ow-
szem, mo na by o przyj , e miejscowi ludzie du o 
wiedzieli o swoich s siadach. Ale nie o wszystkim. 
Nie znali ich tajemnic, bo tych przecie  nie rozg a-
sza si  na prawo i lewo. Warto przy tym pami ta  o 
starej prawdzie, e pod latarni  bywa najciemniej. I
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Pr y c e k  ód a 
Do ledztwa zabrano si  metodycznie. W pierw-

szej kolejno ci policja ustali a, co Tomasz S. robi  
w ostatnich godzinach swojego ycia. Okaza o 
si , e b d c na przechadzce, spotka  kolegów. 

wiadkowie widzieli go w Bia opolu w towarzy-
stwie braci Piotra i Paw a O. Starszy z braci 
Pawe  mia  23 lata, a m odszy Piotr sko czy  sie-
demna cie. Piotr i Pawe  mieszkali z rodzicami 
kilka domów od  Tomasza S. Przyja nili si  z nim. 
Wszyscy trzej ucz szczali w dzieci stwie do tej 
samej szko y. Potem chodzili razem na dyskote-
k . Bywali u siebie w domach. Obie rodziny te  
dobrze si  zna y i y y ze sob  w poprawnych, 
s siedzkich stosunkach. 

Trójka m odych m czyzn nie poprzesta a na rozmo-
wie. Widziano ich wieczorem w sklepie spo ywczym, 
jak kupowali wódk . Zachowywali si  spokojnie.

Fakt, i  Tomasz S. kupowa  alkohol z przyjació -
mi i zapewne spo ywa  go z nimi, o niczym nie 
wiadczy . Policja postanowi a jednak przes ucha  

braci O. Cho by po to, eby dowiedzie  si , gdzie 
poszli pi  i co si  wtedy wydarzy o. 

Nie by o ich w domu. Nie wrócili na noc. Rodzice 
nie mieli poj cia, gdzie s . To by o zastanawiaj ce. 
Dlaczego znikli po tym, jak ich przyjaciel zosta  bru-
talnie zamordowany? Z pewno ci  nie móg  to by  
przypadek. Musieli co  wiedzie . 

Policja wszcz a poszukiwania braci. 
Nie trwa y d ugo. Po kilku godzinach zatrzymano 

Piotra O. Siedemnastolatek zachowywa  si  nerwo-
wo, nie chcia  powiedzie , co robi  ostatniej nocy. 
Wkrótce pod kluczem znalaz  si  jego starszy brat. 
Wtedy obaj przyznali si  do zabójstwa Tomka. 

Co  si  wy z o
Po zakupieniu wódki zastanawiali si , gdzie j  wypi . 

W domu rodzice b d  gdera , zreszt  za daleko tam 
teraz dra owa . W centrum wsi nie wypada o. Chcieli, 
jak to przyjaciele, w jakim  ustronnym miejscu rozpi  
 aszk  i spokojnie pogaw dzi . 
– A mo e na budow  by my poszli? – zaproponowa  

który  z nich. Mia  na my li znajduj c  si  nieopodal 
nieogrodzon  posesj , na której stawiano dom. O 
tej porze nikogo tam nie powinno by . Pomys  zosta  
zaakceptowany. adnych wygód tam nie by o, ale ich 
nie potrzebowali. Usiedli na wie o wybetonowanych fo
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schodach. Wypili kolejk . By o mi o i spokojnie. Roz-
mawiali, artowali. Tomasz S. opowiada  o przygoto-
waniach do lubu i wesela. Nic nie wskazywa o na to, 
e nastrój si  zmieni. 
Co  si  jednak wydarzy o. Piotr i Pawe  twierdzili, e 

nie pami taj  co, bo za du o wypili i urwa  si   lm, ale 
by o to co , po czym zrobi o si  bardzo niesympatycz-
nie. Pami tali jak przez mg , e Tomek podniós  g os, 
mówi  o czym , co im si  nie spodoba o. 

Z nienacka zarzucili mu na szyj  skr con  koszulk , 
któr  ci gn   jeden z braci. Ich przyjaciel nie mia  
czym oddycha . Nast pnie przewrócili go na schody. 

O tym, co mu zrobili po obezw adnieniu go, mówili 
z obrzydzeniem dla samych siebie. Piotr O. zaciska  
Tomaszowi koszulk  na szyi i przytrzymywa  za r ce, 
a jego brat opu ci  mu spodnie do kolan, po czym 
zmusi  go do odbycia stosunku seksualnego. Trwa o to 
kilka minut.

Piotr O. nie potra   wyja ni  swojego post powa-
nia. Nie by  gejem, nigdy nie mia  sk onno ci homo-
seksualnych ani takich do wiadcze . Zdaje si , e 
sam nie wierzy , e by  do tego zdolny. Przypusz-
cza , e to wina nadmiaru alkoholu. 

Dopiero po tym, jak Pawe  go zgwa ci , zdj li mu z szyi 
koszulk . Tomasz by  zszokowany, z trudem wsta  z be-
tonu i usiad  kilka metrów od nich. S abym g osem powie-
dzia  do oprawców, e nie podaruje im tego, co mu zrobili.

– Chyba artujesz – odpowiedzieli. Rzucili si  na 
niego. Bili go i kopali. Tomasz S. znów si  przewróci . 
Nie mia  si y wsta . Bracia uznali jednak, e jeszcze z 
nim nie sko czyli. Piotr przytaszczy  z budowy ci ki 
pustak i poda  go bratu, a tamten z rozmachem kilka-
krotnie uderzy  nim Tomka w g ow . 21-latek po chwili 
straci  przytomno  i przesta  si  rusza . 

Dopiero wówczas Piotr i Pawe  O. zdecydowali si  
odej . Nie zatroszczyli si  o Tomasza O. Na prze-
s uchaniu powiedzieli, e nie przysz o im do g owy, e 
mo e on potrzebowa  pomocy. W ogóle nie wzi li pod 
uwag , e zat ukli przyjaciela na mier . Odchodz c, 
postawili mu pustak na g owie. To mia  by  art.

Zaw  j  ja  po ód
Bestialskie morderstwo po czone z gwa tem, 

pope nione nie przez „ukrai skich przyb dów” 
czy „zachodnich degeneratów”, ale przez miej-
scowych ch opaków, których wszyscy znali z jak 
najlepszej strony – tego by o za wiele dla miesz-
ka ców Bia opola. Ludzie lakonicznie wypowiada-

li si  na temat zdarzenia. Brakowa o im s ów.
– Co tu mo na powiedzie ? Szok i al. Jak oni 

mogli, znali si  od dzieciaka, razem si  bawili. 
Byli prawie jak rodzina – mówili. Nie znajdowali 
s ów wspó czucia dla bliskich Tomka, bo nie ma 
chyba wi kszej tragedii, ni  straci  dziecko. Uwa-
ali jednak, e jest to dramat tak e dla rodziców 

Piotra i Paw a. Przecie  starali si  jak najlepiej 
ich wychowa . Ch opcy nie byli chuliganami, mieli 
– podobnie jak Tomasz S. – plany na przysz o , 
których d ugo nie zrealizuj . 

– Znam t  rodzin . To porz dni ludzie. Nie jestem 
w stanie poj , dlaczego to si  sta o – mówi  Henryk 
Maruszewski, ówczesny wójt gminy Bia opole. 

Rok pó niej bracia Pawe  i Piotr O. odpowiadali 
przed S dem Okr gowym w Lublinie za zabójstwo 
i zgwa cenie Tomasza S. Rozprawa odbywa a si  
przy drzwiach zamkni tych. Oskar eni przyznali si  
do winy, ale podobnie jak w post powaniu przygo-
towawczym, nie potra  li wyja ni , co by o motywem 
ich odra aj cych czynów, o co posprzeczali si  z 
Tomaszem S. i dlaczego starszy z braci go zgwa ci , 
mimo i  nie by  homoseksualist . A przynajmniej nie 
uwa a  si  za geja. 

Zostali uznani winnymi zarzucanych czynów. Wyroki 
zapad y na pocz tku 2010 roku. S d skaza  Paw a O. 
na 25 lat wi zienia a Piotra O. na 15 lat. 

O takich zbrodniach, jak ta mówi si , e zosta a 
pope niona bez motywu. To jednak tylko skrót 
my lowy. Zawsze bowiem jest powód morderstwa. 
Przemoc  zyczna – która mo e doprowadzi  do 
pozbawienia o  ary ycia – stanowi bowiem reak-
cj  na jaki  bodziec. Nawet osobnicy niepoczytalni 
nie zabijaj  bez przyczyny, a co dopiero sprawcy 
zdrowi na umy le. 

Inna sprawa, e do zbrodni zabójstwa niejedno-
krotnie dochodzi z tak b ahych powodów, i  przyj-
muje si , e w ogóle ich nie by o. Ale musz  by . 

W tym przypadku mo na jedynie spekulowa . 
Pewn  rol  mog a odegra  sytuacja yciowa 
Tomasza S. Mia  si  eni , tylko to si  dla nie-
go ostatnio liczy o. Koledzy jakby mniej. To ich 
mog o zabole . Oliwy do ognia by  mo e dola a 
jaka  k liwa uwaga Tomka pod ich adresem. 
A alkohol zrobi  reszt . 

I ma z a m
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Zbrodnia, do której dosz o rankiem 29 maja 
2018 roku na ty ach basenu przy ulicy 
G owackiego w Olsztynie, przez d ugie tygo-
dnie trzyma a miasto w strachu. Nie ulega o 
w tpliwo ci, e 89-letni emerytowany lekarz 

Karol S. by  o  ar  przypadkow , nikt nie móg  mie  
powodu, eby go zabija . Równie dobrze trupem mog a 
wi c pa  ka da inna osoba. Ludzie bali si  tym bar-
dziej, e do zabójstwa dosz o niemal w centrum miasta; 
je dzi y ju  autobusy, na pobliskiej budowie kr cili si  
ludzie, na basen przed szóst , na pierwszy trening p y-
wacki zje d a y si  przywo one przez rodziców dzieci. 

Ch i  si  s aw
Za p ywalni  na G owackiego jest du y skwer ze sta-

wem: cie ki, aweczki. W a nie tam, jak w zegarku, 
oko o pi tej rano codziennie chodzi  si  przewietrzy  
Karol S. Spacerowa , robi  zakupy i chwil  po szóstej 
by  z powrotem w domu po drugiej stronie ulicy. 

Na nagraniu monitoringu wida , jak dok adnie o go-
dzinie 5.25 siedz cy na awce przed basenem Pawe  
Z. wstaje i z torb  w r ku rusza pod gór  w kierunku 
miejsca, w którym dosz o do zabójstwa: ewakuacyj-
nych schodów na ty ach basenu. W a nie tam, niestety 
dopiero oko o godziny 11 pracownica obs ugi zauwa-
y a zw oki m czyzny. Mia o to wp yw na przebieg 
ledztwa, bo cho  przes uchano dziesi tki osób, które 

w tym czasie pracowa y lub przechodzi y w pobli u, 
sprawdzono zapisy z wszystkich kamer monitoringu 
ulokowanych na basenie, ulicy, budowie oraz przeje -
d aj cych akurat autobusach miejskich, a nawet osu-
szono staw w poszukiwaniu u ytej do zabójstwa broni, 
d ugo nie wykryto sprawcy. 

Policyjny pro  ler (jak si  potem okaza o trafnie) oce-
ni , e móg  by  to kto  o osobowo ci „schizotypowej, 
antyspo ecznej, narcystycznej”, a jego motywem mo-
g a by  ch  sprawdzenia si .

Dochodzenie wesz o na w a ciwe tory, gdy oka-
za o si , e zabójstwa dokonano z broni czarno-
prochowej. Jej rynek jest do  w ski, rodowisko 
zamkni te. W ten sposób policji uda o si  dotrze  
do mieszka ca Warszawy, który na kilka dni 
przed zabójstwem w Olsztynie sprzeda  Paw owi 
Z. replik  czarnoprochowego remingtona wzór 
1858 kaliber 44 (11,2 mm). Znaleziony przez 
internet handlarz zapami ta  ch opaka, po pierw-
sze, bo zupe nie si  nie targowa , po drugie za , 
chcia , eby rewolwer by  od razu za adowany, 
lecz na to ju  sprzedawca nie poszed . 

Pawe  Z. zap aci  za bro  1300 z otych. Drugie tyle 
wyda  na wyjazd do stolicy. Przed u y  o dzie  po-
byt w drogim apartamencie, rozbija  si  po mie cie 
taksówkami. Nie wiadomo sk d, nie pracuj c, mia  
na to kas . Kupionego w Warszawie kowbojskiego 
remingtona trzyma  w torbie przy ó ku, tam w a nie 
znalaz a bro  policja, gdy w dwa miesi ce po za-I
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REWOLWEROWIEC SPOD BASENU
Paweł Z. z Olsztyna, z repliki rewolweru zastrzelił zażywającego porannego spaceru emeryta. 

Podszedł do niewinnego człowieka od tyłu i z odległości metra strzelił mu w głowę. Prawdopodobnie

 chciał się sprawdzić, bo dotąd w życiu niczego nie osiągnął, uczyć się nie chciał, pracą się nie zhańbił, 

chociaż na prawo i lewo opowiadał, co to nie on. Sąd w Olsztynie skazał go na dożywocie.

.

bójstwie wesz a do jego pokoju. W sam  por , za 
tydzie  Pawe  Z. mia  23. urodziny. Jego pierwsz  
odpowiedzi  na pytanie – po co mu bro ? - by o, e 
chcia  te urodziny hucznie uczci . O czym my la , 
nie wiadomo, fakt, e razem z broni  znaleziono u 
niego wi cej ni  dwadzie cia gotowych do u ycia 
nabojów, o owianych i stalowych. 

Zbrodni przy basenie wypiera  si  od pocz tku. 
Mówi , e o zdarzeniu wie wy cznie z mediów. 

Dob  le ce
Jego wina, zdaniem s du udowodniona zosta a 

jednak w stu procentach. Lufa broni zostawia na poci-
skach unikalne dla danego egzemplarza lady. Biegli 
od broni i balistyki na podstawie sekcji zw ok i prób-
nego przestrzeliwania znalezionego u podejrzanego 
rewolweru stwierdzili, e strza y pad y niew tpliwie z 
broni znalezionej u Paw a Z. Jeden oddany zosta  z 
odleg o ci jednego metra w ty  g owy i drugi z odle-
g o ci pó  metra w twarz, pocisk przeszed  przez lewe 
oko. O owiane kule du ego kalibru niemal odstrzeli y 
sklepienie czaszki o  ary, by y nawet lady  lcowej 
przybitki, jakiej u ywa si  w tego rodzaju broni. Mo na 
sobie wyobrazi , e pierwszy strza  pad , kiedy sta-
rzec, s ysz c z ty u kroki, w naturalnym odruchu chcia  
obejrze  si  za siebie. Nie mia  jednak adnych szans. 
Po pierwszym postrzale upad  na plecy, a wówczas 
sprawca pochyli  si  nad le cym i go dobi . Niczego 
mu nie zabra , nie chodzi o mu o rabunek.

„Jak zabi  z broni czarnoprochowej?”, tego rodzaju 
pytanie wrzuca  wcze niej do wyszukiwarki na go-
ogle Pawe  Z.  - nie wiadomy, e pami  komputera 
jest wieczna. Przygotowywa  si , to jasne. Zapewne 
z premedytacj  wybra  te  o  ar : mieszka  w pobli u 
p ywalni, musia  zauwa y  spaceruj cego zawsze o 
tej samej porze Karola S. 

Nie zdawa  sobie jednak sprawy, e i on jest 
obserwowany. Na przyk ad zwróci a na niego uwa-
g  kasjerka basenu, zastanawiaj c si , dlaczego 
m ody, normalnie wygl daj cy m czyzna kr ci 
si  prze wiele godzin w pobli u, wysiaduje bez 
celu na aweczce, wybiera pety ze mietników. 
Krytycznego ranka, oko o godziny czwartej za-
uwa y  go równie  ochroniarz; rzadko si  w ko cu 
zdarza, eby kto  o tak wczesnej porze popija  
sobie na aweczce piwo. Kiedy potem okazano im 
podejrzanego, rozpoznali go bez trudu.

Ostateczny dowód dostarczy a analiza monitoringu. 
Pos uguj c si  specjalistycznym programem kompu-
terowym, na stu stronach swojej ekspertyzy bieg y by  
w stanie (mimo kaptura, jaki mia  na g owie sprawca) 
zademonstrowa  nawet charakterystyczne przebar-
wienia skóry na jego czole. Z odkszta ce  torby, któr  
niós  podejrzany, bieg y wywnioskowa , e w rodku 
musia o by  co  ci kiego. Pawe  Z. sam, bezwiednie, 
bardzo mu pomóg , godz c si  po zatrzymaniu na 
udzia  w eksperymencie procesowym przy basenie. 

eby nie próbowa  ucieka , policja trzyma a go na d u-
giej linie, ale przez kilka godzin pos usznie chodzi  tak, 

jak mu kazali. Materia  nakr cony wówczas (nawet z 
kamery na wysokim podno niku) porównany z zapi-
sem monitoringu jednoznacznie wskaza , e to w a nie 
on o 5.25 podniós  si  z awki, eby zabi .

Mówi  do m
W trakcie ledztwa oraz podczas procesu, który 

przed S dem Okr gowym w Olsztynie rozpocz  si  
w lutym 2020 roku, Pawe  Z. nadal utrzymywa , e 
z zabójstwem nie ma nic wspólnego. Na pytania nie 
odpowiada . Próbowa  za to podwa a  ekspertyzy, 
zadaj c bieg ym pytania w rodzaju: „czy z pana wie-
dzy wynika”, e to, czy tamto. Wygl da  na osob  
zupe nie bez uczu .

Wypowied  syna emerytowanego lekarza, który 
ami cym si  g osem opowiada , co prze yli, nie mo-
g c przez rok pochowa  ojca (s d w wyroku zas dzi  
od oskar onego dla rodziny o  ary 100 tysi cy z otych 
zado uczynienia za doznane krzywdy) skwitowa  
ironicznym u mieszkiem. W ostatnim s owie, ju  po 
wniosku prokuratora o kar  do ywotniego pozbawie-
nia wolno ci, jeszcze raz powiedzia , e jest niewinny. 

Dla pewno ci wr czy  s dowi swoje pisemne stanowi-
sko, w którym nie tylko podwa a  akt oskar enia, ale te  
stawia  w asne hipotezy. Na przyk ad, e zabójstwa mo-
gli dokona  dwaj nieustaleni m czy ni, którzy pó nym 
wieczorem poprzedniego dnia awanturowali si  pod 
basenem. Mówi c o tym, jaka  kobieta mia a s ysze  
co , co mog o by  odg osem strza ów, chocia  zeznaj c 
potem w s dzie, nie by a pewna ani dnia, ani tych od-
g osów. Inny wariant sugerowa , e do zabójstwa dosz o 
nie po 5.25, jak w akcie oskar enia przeciw niemu, a 
oko o godziny 9.50, bo wówczas odg osy podobne do 
strza ów us ysza  z kolei robotnik na pobliskiej budowie.

Najdalej Pawe  Z. posun  si , twierdz c, e o jego 
rewolwerze wiedzia o tyle osób, e podczas pijatyk, 
jakie pod nieobecno  matki urz dza  czasem w miesz-
kaniu, kto  móg  bro  niepostrze enie zabra , a po jej 
u yciu, tak samo niepostrze enie od o y  na miejsce. 
Nie wynik o z tego nic sensownego, poza wnioskiem, e 
przez dwa lata w areszcie Pawe  Z. lizn  troch  prawa 
i - instruowany zapewne przez wspó wi niów – chwy-
ta  si  wszystkich mo liwych haczyków. Jest ich wi cej. 
Chocia by lad, najpewniej stary, po kuli (stalowej), jaki 
znaleziono na cianie basenu w pierwszej fazie ledz-
twa. Albo zeznania wspó wi nia, który pod sam koniec 
procesu stawi  si  przed obliczem s du, opowiadaj c, 
e podczas wspólnego pobytu w celi kolega dziwnie si  

zachowywa , mówi  do klamki itp. Omal nie spowodo-
wa o to wniosku obrony o sporz dzenie nowej opinii, co 
do stopnia poczytalno ci oskar onego.

Po og oszeniu wyroku i jego ustnym uzasad-
nieniu Pawe  Z. z góry, wyj tkowo (jak na siebie) 
podniesionym g osem, o wiadczy , e si  z wyro-
kiem nie zgadza i b dzie sk ada  apelacj . 

Wyrok w jego sprawie, który przed S dem 
Okr gowym w Olsztynie zapad  2 grudnia 
2020 r.,  jest nieprawomocny.

Stanis aw BrzozowskiI
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Tomasz B. w Bydgoszczy, gdzie przed dziesi  lat 
kierowa  zorganizowan  grup  przest pcz  o charak-
terze zbrojnym, uchodzi  za cz owieka bezwzgl dnego 
i maj cego w wiatku bardzo mocn  pozycj . Wed ug 
ledczych z Prokuratury Okr gowej w Bydgoszczy 

„op aca  si ” musia a u niego wi kszo  dilerów nar-
kotykowych, a jego wp ywy uznawa  mieli równie  
dawniejsi bossowie przest pczego podziemia. 

Rz d i  mi m
W ród tych najbardziej znanych s  Henryk L. 

„Lewatywa” – skazany, a pó niej uniewinniony w spra-
wie g o nego zamachu na ycie dyrektora oddzia u 
PZU w 1999 roku, czy Waldemar W. znany jako 
„Ksi ” (w 1999 roku straci  dwie nogi w zamachu, kie-
dy eksplodowa  adunek pod o ony w jego mercedesie).

„Kada  ” zosta  pierwszy raz aresztowany w 2011 
roku, wtedy w r ce policji wpad  równie  ca y „za-
rz d” grupy, któr  kierowa . W ród zatrzymanych byli 
„Jurgen”, „Stachu”, „Maciula”, „Pawe ek” i „Siuda”. 

Wyroki, w sprawie obrotu narkotykami ( ledczy 
oszacowali, e gang wprowadzi  na czarny rynek 
narkotykowy ponad ton  marihuany, amfetaminy i 
ecstasy), czerpaniu zysku z nierz du i zabójstwa, 
zapad y w 2019 roku. Tomasz B. zosta  przez 
S d Okr gowy w Bydgoszczy skazany na 15 lat 
wi zienia za kierowanie grup . W maju 2019 S d 
Apelacyjny skróci  mu wyrok o pó  roku.

Najsurowiej z ludzi z nim zwi zanymi, s d po-
traktowa  Macieja B. „Maciul ”. Dosta   kar  25 lat 
wi zienia.  To wyrok czny za zastrzelenie w 2009 
roku w lesie w podbydgoskim Tryszczynie Kamila Ch. 
24-letniego dilera narkotykowego. Biegli, którzy badali 

cia o zabitego, doliczyli si  pi ciu ran postrza owych z 
broni kaliber 9 mm. Pó niejsza o  ara na krótko przed 
mierci  próbowa a robi  interesy na w asn  r k , 

mi dzy innymi „pozyskuj c narkotyki z innych róde ”, 
ni  te powi zane z grup  „Kada  ego”.

 „Maciula” by  te  oskar ony o handel narkoty-
kami, pobicia i uprowadzenie m czyzny, którego 
przetrzymywa  w pomieszczeniach si owni przy 
ulicy Curie-Sk odowskiej w Bydgoszczy.

Prokuratura Okr gowa w Bydgoszczy da a wobec 
niego kary do ywotniego wi zienia.

Kiedy zapad y wyroki, pojawi  si  problem z dopro-
wadzeniem skazanych za kraty. Oprócz „Kada  ego” 
listami go czymi byli poszukiwani równie  inni skaza-
ni. Pod koniec kwietnia 2020 roku zatrzymany zosta  
Adam P. pseudonim „Pluto”, który przed polskim 
wymiarem sprawiedliwo ci ukrywa  si  w Wielkiej 
Brytanii. Innego „przybocznego” Kada  ego, Jaromira 
M.-O. policjanci z zespo u poszukiwa  celowych KWP 
namierzyli jesieni  ubieg ego roku, gdy ukrywa  si  w 
domku letniskowym w podbydgoskim Samoci ku nad 
Zalewem Koronowskim.

Zos e z  ta
„Kada  ” wpad  natomiast w pa dzierniku 2019 

roku. Zatrzymano go na l sku razem z Dariuszem 
L. pseudonim „Lisek”, bandyt  – jak to okre lili led-
czy – starej gwardii z W oc awka. Jeszcze w latach 
90. „Lisek” mia  kilka spraw w zwi zku z napadami 
na tiry. Tym razem jednak wspólnie zamierzali upro-
wadzi  ma opolskiego biznesmena.

W a nie przed u ono Tomaszowi B. pobyt za kratami 
aresztu o kolejne trzy miesi ce.
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Sąd w Katowicach przedłużył właśnie 
areszt Tomaszowi B., znanemu jako „Kadafi”.  
Bydgoski gangster wpadł rok temu na próbie 

porwania biznesmena z Małopolski. 
O mały włos jednak uniknąłby zarzutów.

KONIEC SNU 
GANGSTERA

- Postanowienie tutejszego s du o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania wobec Tomasza B. 
zosta o utrzymane w mocy przez S d Okr gowy w 
Katowicach – informuje s dzia Micha  Dmowski, 
prezes S du Rejonowego Katowice-Wschód. - 
Natomiast postanowienie o zastosowanie tymczaso-
wego aresztowania wobec Dariusza L. nie zosta o 
zaskar one i si  uprawomocni o.

Obecnie w sprawie – jak informuje Prokuratura 
Krajowa – jest czterech podejrzanych. 
Post powanie prowadzi ledczy l skiego 
Wydzia u Zamiejscowego Departamentu do 
Spraw Przest pczo ci Zorganizowanej i Korupcji 
Prokuratury Krajowej w Katowicach.

- Podejrzanym, poza zarzutem udzia u w zorganizo-
wanej grupie przest pczej i przygotowania do upro-
wadzenia ustalonej osoby w celu osi gni cia korzy ci 
maj tkowej, przedstawiono mi dzy innymi zarzuty 
pos ugiwania si  podrobionymi dokumentami oraz 
posiadania  bez wymaganego zezwolenia  broni palnej 
i amunicji – wyja nia Prokuratura Krajowa.

„Kada  ego” i jego wspólników, w trakcie przygotowa  
do uprowadzenia biznesmena, namierzyli policjanci 
z wydzia u w Bielsku-Bia ej Zarz du w Katowicach 
Centralnego Biura ledczego Policji. Z ustale  led-
czych wynika o, e zleceniodawc  i  nansuj cym 
ca e „przedsi wzi cie” mia  by  niejaki Artur G. To 

on wynaj  dom, w którym mia a by  przetrzymywana 
o  ara porwania do czasu uzyskania okupu. W czasie 
akcji na terenie województwa ma opolskiego, w trakcie 
przeszukania miejsc przebywania przest pców, funk-
cjonariusze zabezpieczyli kominiarki, maski, r kawicz-
ki, paralizatory, sprz t elektroniczny, lornetk , opaski 
zaciskowe, a tak e bro  paln , no e i siekier . 

Cel by  obserwowany przez porywaczy przez 24 go-
dziny na dob , bandyci znali dok adny rozk ad dnia biz-
nesmena. Sam Artur G. zosta  zatrzymany ju  po uj ciu 
„Kada  ego” i „Liska”, kiedy policja uderzy a w miejscu 
jego zamieszkania w województwie podkarpackim.

Det na  p ur a
Niewiele brakowa o jednak, aby o  cjalnie 

nie przedstawiono zarzutów Tomaszowi B. 
Udaremnienie uprowadzenia przedsi biorcy by o 
sukcesem prokuratora Marcina Michalskiego ze 
l skiego wydzia u Prokuratury Krajowej, który wy-

pracowa  sobie dobry kontakt z CB P. Ten ledczy 
zosta  delegowany do Prokuratury Krajowej raptem 
dwa lata wcze niej, a ju  móg  si  pochwali  du ymi 
sukcesami, w tym rozbiciem kibolskiej grupy przest p-
czej „Sharks”, wywodz cej si  ze rodowiska psychofa-
nów „Wis y” Kraków. By  zdeterminowany, by zatrzyma   
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Tomasza B. i spó k . Jednak  zaraz po postawieniu 
zarzutów gangsterowi, Michalskiemu cofni to delega-
cj  do Prokuratury Krajowej i wszcz to wobec niego 
post powanie dyscyplinarne. Powodem mia y by  
zastrze enia, co do metod jego pracy. Nieo  cjalnie 
mówi si , e mia o doj  do nara enia mundurowych 
na niebezpiecze stwo.

ledztwo w sprawie usi owania porwania trwa, ale je li 
do s du tra   akt oskar enia wobec zatrzymanych m -
czyzn, to „Kada  emu” i jego kompanom  gro  d ugo-
letnie odsiadki. Tomasz B. nie b dzie móg  raczej liczy  
na wspó prac  z prokuratur , bo w momencie uj cia 
mia  ju  na karku policjantów z Zespo u Poszukiwa  
Celowych, czyli tzw. „ owców cieni”. W przesz o ci 
jednak ju  próbowa  ugra  dla siebie agodniejszy wy-
rok. By o tak cho by w sprawie dotycz cej kierowanej 
przez niego grupy przest pczej, która toczy a si  przed 
S dem Okr gowym w Bydgoszczy. 

Mi  by  cy l
W 2017 roku nieoczekiwanie zosta  powo any na 
wiadka w g o nej sprawie zabójstwa dyrektora pionu 

Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka bydgoskiego PZU, 
Piotra Karpowicza. Mówi  wtedy o swojej znajomo ci 
z cz owiekiem, który wed ug ledczych Prokuratury 
Regionalnej w Lublinie (w tej jednostce powsta  akt 
oskar enia dotycz cy zamachu na ubezpieczyciela), mia  
by  „cynglem”, czyli wykonawc  wyroku na Karpowiczu.

- Adama S. znam jeszcze ze szko y sportowej - wyja-
ni  Tomasz B., opowiadaj c o Adamie S., nosz cym 

pseudonim „Smo a”. - Krzysztof B. (inny oskar ony, 
red.) trenowa  boks na „Astorii”, a ja na „Zawiszy” (w 
bydgoskich klubach, red.) - doda .

Tomasz B. w swoich zeznaniach wspomina  równie , 

e Krzysztofa B. pozna , kiedy ten wróci  z Zachodu, 
gdzie trenowa  kickboxing. Zna  równie , cho  jak 
twierdzi tylko z widzenia, Henryka L. „Lewatyw ”, byd-
goskiego by ego bossa, oskar anego (ostatnio unie-
winnionego nieprawomocnym wyrokiem) o zlecenie 
m.in. „Smole” zabójstwa dyrektora. „Kada  ” utrzymy-
wa , e „Lewatyw ” pozna  kiedy  na dyskotece.

Gan te k  yc
W sprawie narkotykowej, w której Tomasz B. zosta  

skazany, wspó oskar eni, jego byli podw adni sk adali 
zeznania rysuj ce obraz gangsterskiego ycia. 

By przywo a  tylko zeznania „Maciuli” na temat jego 
znajomo ci z Kamilem Ch., zabitym w 2009 roku dile-
rem narkotykowym: - Zna em. Razem chodzili my na 
si owni  i na boks. Trenowali my na „Zawiszy” – doda  
Maciej B., twierdz c, e ma elazne alibi, bo w dzie  
mierci Ch. wprawdzie widzia  si  z nim, ale „krótko”. 
- W sklepie u Adama P. kupowa  od ywki do tre-

ningu. Pomog em mu je zanie  do jego mieszkania 
przy ulicy Pomorskiej – t umaczy , zaznaczaj c, e 
feralnego dnia pojecha  do mieszkania jednego z 
kolegów. Wspólnie z Tomaszem B. i kilkoma innymi 
osobami ogl dali mecz. - Gra o „Chelsea”, ale nie pa-
mi tam, z kim - wyja nia  „Maciula”. - Impreza prze-
ci gn a si  do pó na - twierdzi , e  wyszed  tylko 
raz. - Sko czy a si  nam kokaina. A jak si  ko czy, to 
trzeba po ni  wyj ... - skwitowa . 

Jeszcze w 2016 roku, w trakcie trwaj cego procesu, 
kiedy s d uchyli  areszt domniemanemu przywódcy gru-
py przest pczej, jeden z tabloidów zamie ci  zdj cie z 
pla y na Ibizie, na którym wed ug komentarzy Tomasz B. 
zosta  uchwycony w towarzystwie modelki Moniki P.

Maciej Czerniak
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O 19.35, 8 wrze nia 2017 roku w olibor-
skim mieszkaniu toczy si  normalne, 
rodzinne ycie. M ode ma e stwo 
zajmuje si  5-miesi cznym synkiem. 
Pomaga im w tym babcia dziecka. Olaf 

jest ju  wyk pany i gotowy do snu. Jego ojciec 
Piotr P. mówi, e we mie synka do wózka stoj -
cego w innym pokoju i b dzie buja , a  maluch 
za nie. Piotr P. zmierzaj c tam, nagle zaczyna 
krzycze , e syn wypad  mu z r k, e potkn  si  
o dywan. G owa ch opca puchnie, rodzice próbuj  

go reanimowa , szybko przyje d a pogotowie. 
W szpitalu, po godzinie 22.30 ch opiec umiera w 
trakcie wykonywania tomografii g owy. 

Lekarz prowadz cy zawiadamia policj , bo 
obra enia nie pasuj  do tego, co mówi ojciec. 
Nie wygl da to, jakby uderzy  w co  g ow  jeden 
raz, ale jakby by  maltretowany, jego czaszka 
p kni ta jest w kilku miejscach. 

Matka ch opca jest zdruzgotana. Nie ma si y krzy-
cze . Okazuje si , e to jej drugie dziecko, które 
zmar o w przeci gu niespe na pó tora roku.

z od  ni ko a I
I

4

ZABI  SWOJE DZIECI 
BO GO OGRANICZA Y

Czy w mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu ojciec psychopata zabijał podstępnie swoje małe 
dzieci, gdyż przeszkadzały mu w wygodnym życiu? Czy może jest ofiarą pomówień i przedziwnych 
zbiegów okoliczności? Co z tym wszystkim ma wspólnego aresztowany niedawno oszust Piotr K., 

zwany „najmłodszym polskim milionerem”? Poznajmy tragiczną i okrutną historię tej rodziny. 



I

„
Przyzna  si  do zabicia syna, 

poniewa  go denerwowa . Córk  
tak e zabi , poprzez wpuszczenie 
do tchawicy nadtrawionej tre ci 
pokarmowej zatykaj c jej nos. 
Opowiada  równie , e aby 
wywo a  wymioty u dziecka, 
wystarczy odwróci  je do góry 
nogami i uderzy  w brzuch.

Poc t i n o ci
Historia ma e stwa P. wygl da zupe -

nie przeci tnie, jak niejednej m odej pary. 
Poznali si  w 2014 roku na uczelni UKSW w 
Warszawie. Ona by a starsza o dwa lata, stu-
diowali razem in ynieri  rodowiska. Szybko 
pojawia si  ci a. Piotr P. jednak nie chcia  
dziecka. To te  nie jest nic niezwyczajnego, w 
ko cu s  m odzi i maj  na to czas. Namawia 
swoj  dziewczyn  na tabletki wczesnopo-
ronne tak intensywnie, e mimo sprzeciwów 
dziewczyny, zamawia je nawet przez internet. 
Ona nie chce o tym 
s ysze , chce uro-
dzi  dziecko. Jest 
zdecydowana. I tak, 
nied ugo po tym bior  
lub, a na wiat na 

pocz tku 2015 roku 
przychodzi ich córecz-
ka. Pozornie wszyst-
ko wygl da dobrze, 
obydwoje rodzice s  
zadowoleni. 

Jednak ju  w kwiet-
niu, w wieku zaledwie 
3 miesi cy, Weronika  
tra  a do szpitala z 
powodu problemów z 
po ykaniem jedzenia. 
Sp dza tam a  10 dni 
i wychodzi do domu 
zdrowa. Mia a stwier-
dzone zach ystowe 
zapalenie p uc. 

Po powrocie ze szpi-
tala ca  rodzin  poszli 
na spacer, a potem 
ona poprosi a Piotra 

o pojechanie do galerii handlowej i wymian  jej 
spodni, poniewa  nied ugo up ywa  termin. Piotr 
zaproponowa , e zostanie z córk , zajmie si  
ni , po o y spa , a ona mo e pojecha  do galerii 
sama. 

Kiedy wróci a i wesz a do pokoju córeczki, zoba-
czy a, e kocyk nie unosi si  w rytm oddechu, a jej 
r czki s  sine. Wezwa a pogotowie, zacz li reani-
macj . Jednak by o za pó no, ratownik medyczny 
móg  stwierdzi  tylko zgon dziecka. W wyniku 

niewydolno ci kr eniowo-oddechowej. 
Wtedy nikt nie oskar a  rodziców. Wygl da o to 

na mier  z przyczyn naturalnych, dziewczynka 
nie mia a ladów bicia. Prokuratura rejonowa 
sprawdza a jedynie przyczyn  zgonu.  

Zaraz po mierci córeczki, Piotr P. sk ada na 
uczelni dokumenty o przyznanie zapomogi w 
wysoko ci 2,5 tysi ca z otych. W uzasadnieniu 
podaje trudn  sytuacj  materialn  ze wzgl du na 
wynajem mieszkania oraz posiadanie dziecka. 
Nie wspomnia  ani s owem o tym, e córeczka 
dopiero co umar a. Uczelnia jednak odmawia, 
twierdz c, e z powodu trudnej sytuacji mate-
rialnej zapomogi otrzyma  nie mo na, musia aby 

wydarzy  si  jaka  
losowa tragedia. Zaraz 
w komisji Piotr P. sta-
wia si  z aktem zgonu 
córeczki. Dostaje 1100 
z otych.

Ek um  
d i

Po tej tragedii nikt nie 
poci gn  ojca do odpo-
wiedzialno ci. Szybko po-
jawi a si  kolejna ci a. I 
na wiat przyszed   Olaf. 
Niestety ci gle co  mu 
dolega o. Jak ustalono w 
czasie ledztwa, g ównie 
kiedy przebywa  sam na 
sam z ojcem. Omdlenia 
t umaczono przegrza-
niem, sine usta intensyw-
n  zabaw . 

Po tym, gdy ona po 
spacerze wst puje jesz-

cze do sklepu po ma e zakupy, a Piotr  idzie sam 
z synkiem do domu, dziecko trafia na dwa mie-
si ce do szpitala. Te czynniki oraz nag a mier  
ch opca w 2017 roku wygl daj ca na pobicie, a 
wreszcie nietypowa mier  córeczki niespe na 
pó tora roku wcze niej, sprawia, e sprawa trafia 
do Komendy Sto ecznej. 

Piotr P. zostaje aresztowany pod zarzutem mor-
derstwa syna. Postawiony mu przez prokuratur  
zarzut dotyczy  „zabójstwa ch opca poprzez oddzia-I
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ywanie na niego znaczn  si , czym dosz o do spo-
wodowania rozleg ych obra e  g owy i nast pnie 
mierci niemowl cia w Samodzielnym Publicznym 

Dzieci cym Szpitalu Klinicznym w Warszawie”
W lutym 2018 roku ledczy zarz dzaj  ekshumacj  

dzieci. Piotr  P.  nie przyzna  si  do zarzucanych czy-
nów. Co prawda zgodzi  si  pojecha  na wizj  lokaln  
do mieszkania, ale w ostatniej chwili zmieni  zdanie.

Wyniki ekshumacji nie pozostawiaj  z udze . 
Potwierdzono przyczyn  mierci ch opca, a co 
do dziewczynki wysnuto hipotez  o celowym 
zabiciu wpuszczeniem resztek pokarmu do 
nosa. W oskar eniu prokuratura mówi, i  Piotr 
P. spowodowa : „zach y ni cie w ten sposób, e 
wywo a  u dziecka wymioty, zassa  nadtrawion  
tre  pokarmow  przy u yciu tzw. gruszki do 
od luzowania niemowl cia, a nast pnie umiesz-
czaj c wentyl tzw. gruszki w jamie ustnej, wpro-
wadzi  nadtrawion  tre  pokarmow  do górnych 
dróg oddechowych dziecka, czym doprowadzi  
do masywnego zach y ni cia, które spowodo-
wa o wyst pienie obturacji dróg oddechowych z 
nast pow  niewydolno ci  kr eniowo-oddecho-
w , skutkuj c  zgonem dziecka”.

Piotr P.  pozbawi  ycia synka:  „Uderzaj c ze 
znaczn  si  g ow  dziecka o pod og , powoduj c 
przynajmniej trzy t pe, masywne urazy g owy (…) i 
doprowadzi  do (…) z amania ko ci sklepienia i pod-
stawy czaszki, z wytworzeniem wolnych od amów 
kostnych i z rozerwaniem opony twardej w okolicy 
ciemieniowej lewej, rozerwania opon mi kkich w 
lewej okolicy ciemieniowej”.  

Z mi er   ce
Piotr P. pozna  w areszcie ledczym na Bia o ce 

koleg . By  nim znany w mediach oszust Piotr 
K. - zwany najm odszym polskim milionerem, który 
kilka lat temu oszuka  pó  Polski, twierdz c, e 
zarobi  miliony z otych na klinice medycyny este-
tycznej, sprzeda y suplementów i kosmetyków. 
Brylowa  w telewizji, chwal c si  swoim maj tkiem. 
Teraz ma zarzuty unikania podatków i oszukania 
skarbu pa stwa  na 3,2 miliona z otych. Przez 
pó tora roku ukrywa  si  za granic . 

Obydwaj Piotrowie zakolegowali si  w areszcie. Piotr 
P. zacz  zwierza  si  koledze ze swojej sprawy. Kilka 
razy opowiada  o swoim synu per „to co ”. A  w ko cu 
-  wed ug Piotra K., który poprosi  o zmian  celi ze stra-
chu przed koleg  - przyzna  si  do zabicia syna, ponie-

wa  go denerwowa . Córk , wed ug Piotra K. równie  
zabi , poprzez wpuszczenie do tchawicy nadtrawionej 
tre ci pokarmowej, zatykaj c jej nos. Opowiada  rów-
nie , e aby wywo a  wymioty u dziecka, wystarczy 
odwróci  je do góry nogami i uderzy  w brzuch. Czy 
rzeczywi cie to us ysza , czy k amie, aby zmniejszy  
swój wyrok, to oka e si  w trakcie procesu.

Maj  ze sob  wiele wspólnego, bo Piotr P. nie do , 
e jest oskar ony o zabójstwo, fa szowanie podpi-

su ony na za wiadczeniu o zapomog , to jeszcze 
dzia a  na szkod  towarzystwa ubezpieczeniowego, 
próbuj c uzyska  pieni dze z powodu mierci syna. 
Czy mog o to by  g ównym motywem?

Piotr K., najm odszy polski milioner jest teraz jednym 
z ponad 70 wiadków w procesie Piotra P. Prokuratura 
przygotowywa a si  do tej sprawy dobrze i sumiennie, 
gdy  proces jest poszlakowy.

- Podejrzany w toku post powania przygotowawcze-
go by  poddany obserwacji s dowo-psychiatrycznej. 
Piotr P. mia  w czasie czynów zachowan  poczytal-
no . Oskar ony dotychczas nie by  karany s downie 
- mówi nam Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury 
Okr gowej w Warszawie. Piotrowi P. przedstawiono 
zarzuty zabójstwa dwojga ma oletnich dzieci (art. 148 
par. 2 pkt 1 i 3 k.k.), nak aniania do przerywania ci y 
(art. 152 par. 2 k.k.), oszustwa (art. 286 par 1 k.k.), 
podrobienia dokumentów (art. 270 par. 1 k.k.) oraz po-
siadania rodków odurzaj cych (art. 62 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu narkomanii).  

Nie przyznaje si  do zabójstwa dzieci. Twierdzi, e 
kocha  swoj  rodzin  i nigdy nie skrzywdzi by dzieci. 

Jednak prokuratura w akcie oskar enia zarzuca 
Piotrowi P., e zabi  dzieci „dzia aj c z zamiarem bez-
po rednim i przemy lanym pozbawienia ycia, w wy-
niku motywacji zas uguj cej na szczególne pot pienie, 
spowodowanej: frustracj  zwi zan  z ojcostwem nie-
chcianego dziecka, uznaniem dziecka za przyczyn  
odczuwania dyskomfortu psychicznego i przeszkod  
w codziennym funkcjonowaniu, potraktowaniem dziec-
ka jako zb dny balast destabilizuj cy dotychczasowe 
ycie i ograniczaj cy mo liwo ci zaspokajania w a-

snych potrzeb yciowych, w tym seksualnych”.
27-letni in ynier rodowiska nie przyznaje si  do 

winy. Zosta  uznany za wi nia typu N, czyli niebez-
piecznego. Proces jest w toku.

I
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W tej sprawie, w miejscu za-
bójstwa oprócz ekipy docho-
dzeniowej zjawili si  wysocy 
przedstawiciele organów ci-
gania i wymiaru sprawiedliwo-

ci w Che mie Lubelskim: komendant miejski 
Policji Pa stwowej komisarz Józef Puchajda 
i s dzia ledczy Zygmunt Umi ski. A ponadto 
zast pca starosty che mskiego, I ukiewicz. 
Komisarz Puchajda obj  osobisty nadzór nad 

ledztwem.
Zamordowanym m czyzn  nie by  zwyk y 

szary obywatel, lecz kontrowersyjny ydowski 
dzia acz samorz dowy. Z tego powodu mia  
wielu wrogów.

Ni  j i , ty  b
W nocy z 28 na 29 lipca 1930 r. nad Che mem roz-

szala a si  burza. Bi y pioruny, la o jak z cebra i zrywa o 
druty telefoniczne. U Izaaka Iwriego, lekarza medycyny, 
telefon dzia a . Zadzwoni  ojciec. Mia  zmieniony g os.

- Przyjed  do mnie zaraz, synu. Co  z ego si  
dzieje – powiedzia . Jego dalsze s owa zag uszy-
y trzaski w s uchawce.
Stary Iwry mia  problemy z sercem. Przej ty 

syn szybko pozby  si  resztek snu, ubra  si , 
wybieg  na ulic  i z apa  doro k . Nakaza  fur-
manowi po piech. Na miejscu byli po pi ciu 
minutach. Szloma Iwry prowadzi  w Che mie I

4
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KTO ZABI  AWNIKA MIEJSKIEGO?
Demonstracja pod magistratem w dniu pogrzebu, na balkonie prezydent Gutt
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Rzucił się w pościg za intruzem, który uciekał przez podwórze.
Udało mu się go pochwycić. Jednak w trakcie szamotaniny otrzymał śmiertelny postrzał. 

Policja powinna każdą zbrodnię ścigać z taką samą stanowczością i energią. Ale to teoria. 
W praktyce są śledztwa równe i równiejsze. 

dobrze prosperuj c   rm  us ug sanitarnych i bu-
dowlanych. Owdowia y przedsi biorca mieszka  w 
jednopi trowym domu przy ulicy Hrubieszowskiej, 
vis a vis szpitala wi tego Miko aja. 

W mieszkaniu pali o si  wiat o. Drzwi wej ciowe 
by y uchylone. Izaak Iwry id c przez podwórko, po-
tkn  si  o co  pod u nego, co le a o na ziemi. To by o 
ludzkie cia o. Tata, pomy la  z przera eniem m ody 
Iwry. Pomyli  si  jednak. To nie by  jego ojciec, tylko 
m odszy brat Mordko. Co on tu robi ? Przecie  powi-
nien by  na letnisku w widrze. 

Izaak, b d c lekarzem, stwierdzi , e brat nie 
yje. Mordko mia  na piersiach ran  postrza ow . 

Chwil  pó niej zjawi a si  policja, wezwana przez 
Szlom  Iwriego. 

Dwa r a y p ed m
Wieczorem 28 lipca 1930 roku Mordko Iwry 

przyjecha  do Che ma z wakacji. Postanowi  
przenocowa  u ojca. Jego ona i dzieci zosta y 
na letnisku, on natomiast wróci  wcze niej, ponie-
wa  ko czy  mu si  urlop. 31-letni Mordko Iwry 
by  awnikiem (radnym) che mskiego magistratu 
i lokalnym przywódc  ydowskiego ugrupowania 
socjalistycznego Poalej Syjon Lewica. 

Pogoda by a pod psem. Zacz  pada  deszcz, 
b yska o si . Ojciec i syn po zjedzeniu kolacji poszli 
spa . Iwry-senior zezna  policji, e oko o pó nocy 
zbudzi  go jaki  ha as. To jednak nie by y odg osy 
burzy, która si  rozp ta a nad miastem.

- Us ysza em podejrzany tupot za  oknem. Wsta em 
z ó ka, narzuci em szlafrok i uda em si  do gabinetu. 
Zobaczy em otwart  szu  ad , w której przechowywa-
em weksle i dokumenty. By  w niej ba agan, brakowa o 
wielu rzeczy – relacjonowa  Szloma Iwry.

Domy li  si , e w domu by  lub jest z odziej. W 
pierwszej chwili chcia  zawo a  syna, który nocowa  
w pokoju na pi trze, jednak zrezygnowa . Przest pca 
móg  go us ysze . A Mordko pewnie spa . Si gn  
wi c po s uchawk  stoj cego na biurku telefonu i 
zadzwoni  na policj , powiadamiaj c o napadzie. 

Drugi telefon wykona  do starszego syna, lekarza. 
Prosz c, eby do niego przyjecha . Na skutek pode-
nerwowania czu  silne ko atanie serca. Ba  si , e 
zas abnie. Izaak przyby  wcze niej ni  policja i przed 
domem omal nie nadepn  na zw oki brata.

Mordko Iwry zmar  na skutek postrza u z rewol-
weru. Kula trafi a go w lew  cze  klatki piersio-
wej, powoduj c niemal natychmiastow  mier . 
Zosta  zastrzelony w miejscu, gdzie le a o cia o 
– na cie ce prowadz cej do domu. Policyjni tech-
nicy znale li te  lad po drugim wystrzale. Pocisk  
utkwi  w cianie ganku. Wywnioskowano, e 
sprawca strzela  dwukrotnie do Iwriego. Za pierw-
szym razem chybi , za drugim ju  nie. 

Nap  bu w , c y m ?
Szloma Iwry stwierdzi  kradzie  weksli na kwot  200 

dolarów USA, ksi eczek oszcz dno ciowych Banku 
Spó dzielczego, ubra , oraz szeregu drobnych przedmio-
tów u ytkowych, m.in. wi tecznego obrusa. Okoliczno ci 
zbrodni wskazywa y na nocny napad bandycki na dom 
bogatego yda, dokonany najprawdopodobniej przez wi -
cej ni  jednego sprawc . Wed ug jednej z hipotez Mordko 
Iwry zbudzi  si  wcze niej ni  ojciec, próbowa  zatrzyma  
rabusiów, zosta  jednak przez nich zastrzelony. 

Morderstwo by o z pewno ci  brutalne, lecz do 
ledztw w takich sprawach na ogó  nie anga uj  si  wy-

socy dostojnicy policyjni. Wystarcz  do wiadczeni spe-
ce kryminalni. W tym przypadku by o inaczej. Nadzór 
nad dochodzeniem obj  szef che mskiej policji. Swoje 
trzy grosze do o y  s dzia ledczy. A, jakby tego by o 
ma o, na miejscu zbrodni zjawi  si  zast pca starosty i 
domaga  si  sprawozda  z post pów w ledztwie. 

Wprawdzie wygl da o to na zwyk y napad, ale nie 
wykluczano, e zosta  on upozorowany. W rzeczy-
wisto ci sprawcom mog o chodzi  o zlikwidowanie 
dzia acza samorz dowego.

Mordko Iwry nie nale a  do radnych, którzy przy-
chodz  do ratusza, eby pogada  o interesach lub 
przyjemno ciach. Nie by  tak zwan  maszynk  do 
g osowania. Jako przedstawiciel lewicy, wyst powa  w 
obronie najubo szych. To jednak nie by o gro ne.

M ody, gor ca g owa, z czasem si  uspokoi i osty-
gnie – mówili starzy magistraccy wyjadacze. Niektórzy 
wytykali mu hipokryzj . Co on mo e wiedzie  o bie-
dzie, jak wychowa  si  w bogactwie? Jak ju  chce 
walczy  o sprawiedliwo  spo eczn , niech zacznie od 
swojej rodziny. Stary Iwry zarabia  krocie na zamówie-
niach pa stwowych, a jego pracownicy ledwo ci gn li. 

Mordko nie poprzestawa  na tym. Podczas obrad rady 
miejskiej grzmia  o marnotrawieniu pieni dzy publicz-
nych i domaga  si  od w adz wy wietlenia afer apów-
karskich, jakie od dobrych kilku lat trawi y che mski 
ratusz. Rzuca  oskar enia na prezydenta Che ma, jego 
zast pc  i sekretarza miasta.

Mia  wielu wrogów. Nie tylko w magistracie i w ród 
konserwatywnych warstw. Krytykowali go tak e che m-
scy ydzi o zachowawczych pogl dach. Nie podoba  
im si  radykalizm Iwriego, czemu niejednokrotnie da-
wali wyraz. Razi o ich ugrupowanie polityczne, które 
reprezentowa . Program partii Poalej Syjon Lewica nie 
odbiega  zasadniczo od za o e  partii komunistycznej, 
a do tego jeszcze by  on nasycony syjonizmem, który 
otwarcie g osi  wrogo  do Polski.

W zwi zku  z tym podejrzewano, e Mordko Iwry 
zosta  zamordowany z zemsty przez przeciwników 
politycznych albo z obawy, e dotrzyma obietnicy i 
wyci gnie na forum publicznym miejskie brudy.  By a 
to jedna z wersji, natomiast che mska ulica nie mia a 
co do tego w tpliwo ci. I
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Pod y s k!
Wie  o zagadkowym zabójstwie awnika lotem b y-

skawicy obieg a ca y Che m wzd u  i wszerz. Na drugi 
plan zesz y nawet doniesienia o krwawych zaj ciach, 
jakie niedawno mia y miejsce na polsko-niemieckim 
przej ciu granicznym. Ze wiec  trzeba by o szuka  
osoby, która wierzy a w morderstwo rabunkowe. 

- Rabunek? Jaki rabunek? To, panie spisek, pod-
a zemsta! Wykry  co , a e za du o gada , to go 
sprz tn li – przekonywali „najlepiej poinformowani”. 
Twierdzili - nie maj c na to adnych dowodów – i  
m odego awnika zlikwidowa a „ma  a ratuszowa”, do 
której pono  nale a o cis e kierownictwo magistra-
tu, z prezydentem Che ma Stanis awem Guttem na 
czele. Oczywi cie nie zabili go w asnymi r kami, lecz 
wynaj li jakich  zbirów od „czarnej roboty”. 

Pog oski by y coraz bardziej fantastyczne. Mówiono, 
e Iwry zosta  po mierci straszliwie okaleczony, a 

mordercy zostawili na cianie wypisane krwi  o  ary 
wyja nienie, dlaczego go zabili. Mimo oczywistych 
absurdów, plotki by y zawzi cie kolportowane. 
Powtarzano je – okraszaj c ci gle nowymi makabrycz-
nymi szczegó ami - na targowisku przy ulicy Lwowskiej 
oraz na tzw. okr glaku. By  to fragment Rynku, gdzie 
dzia a y ma e sklepiki i tanie szynki. Plotki znajdowa y 
pos uch u cz ci spo eczno ci ydowskiej, a tak e u 
biedoty i sympatyków komunizmu. 

Po zbrodni, przez kilka dni po ulicach zbiera y si  
mniejsze i wi ksze grupki. Szumowiny coraz g o niej 
szemra y, wznoszono okrzyki wrogie w adzy miejskiej i 
pa stwu. Policja by a w pe nej gotowo ci. Starano si  
jednak nie interweniowa  zbyt gorliwie, eby nie pro-
wokowa  rozjuszonej gawiedzi. Obawiano si  wybu-
chu zamieszek, podczas których mog a pola  si  krew. 

2 sierpnia 1930 roku, w dniu pogrzebu Mordki 
Iwriego, kilkutysi czny pochód manifestantów ci gn  
si  od Placu uczkowskiego a  do budynku magistratu 
na Lubelskiej. Gdy prezydent Gutt wyszed  na balkon 
i poprosi  o uszanowanie pami ci zmar ego, rozleg y 
szydercze gwizdy i wyzwiska. 

Kog   ob wa ?
Policja po analizie zgromadzonych materia ów wy-

kluczy a zaplanowane morderstwo samorz dowca. 
Owszem, by  mo e komu  na r k  by a jego mier , 
jednak okoliczno ci zbrodni przeczy y wersji zorgani-
zowanego zamachu. Iwry od kilku dni przebywa  na 
urlopie poza Che mem. Jego nieoczekiwanym powro-
tem 28 lipca by  zaskoczony nawet ojciec awnika. 
Sk d zatem mogli o tym wiedzie  jego mordercy?

Hipoteza napadu rabunkowego, podczas którego Iwry 
zosta  przez przypadek zastrzelony, nie by a tak „atrak-
cyjna”, jak morderstwo polityczne i krwawe napisy na 
cianie, rodem z Arthura Conan-Doyle’a, ale jako jedy-
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Wie  o zagadkowym zabójstwie 
awnika lotem b yskawicy obieg a 

ca y Che m wzd u  i wszerz. Na dru-
gi plan zesz y nawet doniesienia o 
krwawych zaj ciach, jakie niedawno 
mia y miejsce na polsko-niemieckim 
przej ciu granicznym. Ze wiec  
trzeba by o szuka  osoby, która 
wierzy a w morderstwo rabunkowe.

I ma z a m

.

na trzyma a si  kupy. Doszed szy do takich wniosków 
komendant Puchajda powierzy  dalsze dochodzenie w 
tej sprawie aspirantowi Wróblewskiemu, m odemu, ale 
jednemu z najskuteczniejszych che mskich ledczych. 
Na efekty nie trzeba by o d ugo czeka .

Wróblewski wzi  w obroty miejscowy pó wiatek. 
Przynajmniej z dwóch powodów zwróci  uwag  na 19-let-
niego Aleksandra Stepa czuka. Po pierwsze ch opak 
podczas przes uchania nie patrzy  mu w oczy i dener-
wowa  si  bardziej ni  inni, po drugie do niedawna by  
pos ugaczem w szpitalu wi tego Miko aja, znajduj cym 
si  naprzeciwko willi 
Szlomy Iwriego. W j zyku 
dobrego policjanta s owo 
„przypadek” nie istnieje.

W krzy owym ogniu 
pyta  19-latek szybko 
„p k ”. Przyzna  si  do 
udzia u w napadzie i 
wyda  wspólnika. By  nim 
26-letni Antoni Raczy ski, 
wielokrotny recydy-
wista, pochodz cy z 
Kamienia w gminie Turka. 
Raczy ski chcia  obrabo-
wa  biura dyrekcji kolei. 
Do udzia u w napadzie 
namówi  Stepa czuka. 
Ale we dwóch nie po-
radziliby sobie z tak  
robot , potrzebny by  
kto  trzeci. Zwrócili si  do 
niejakiego Bieleckiego, a 
ten si  zgodzi .

Kiedy jednak pod wie-
czór 28 lipca przyszli do 
niego, odpar , e jednak 
si  rozmy li . W tej sytuacji 
najrozs dniej zrobiliby, gdyby si  rozeszli do domów, tym 
bardziej, e pada o i zacz o grzmie . Jednak Raczy ski 
nie mia  ochoty rezygnowa , a z  pogod  uzna  za sprzy-
jaj c  zrobieniu skoku. Kogo jednak obrabowa ?

- Mo e tego yda, który, jak mówi e , mieszka na-
przeciwko szpitala? Ma du y dom, pewnie jest bogaty 
– zaproponowa   Stepa czukowi. 19-latek zaakcepto-
wa  pomys  starszego kamrata.

Stepa czuk zosta  na „lipkach”, czyli na czatach przed 
domem, natomiast herszt wszed  do rodka po otworze-
niu drzwi wytrychem. Po chwili  wyniós  pierwsz  parti  
skradzionego towaru, przekaza  j  wspólnikowi i zawró-
ci  po kolejn . Nie up yn y 3 minuty, gdy Stepa czuk 
us ysza  dobiegaj cy z wn trza domu rumor a nast pnie 
strza y. Rzuci  si  do ucieczki. upy  schowa  w skrytce 
za szpitalem. Wskaza  policji to miejsce. 

Raczy ski tra   do celi aresztu w kilka godzin po 

zatrzymaniu Stepa czuka. Twierdzi , e jest nie-
winny i ma alibi. Jego kochanka zezna a, e noc 
z 28 na 29 lipca Anto  sp dzi  w jej towarzystwie i 
nigdzie nie wychodzi . Policja nie da a si  nabra  na 
t  bajeczk . Nie powiedzieli bowiem kobiecie, o jak  
noc chodzi. Skoro wiedzia a, musia a k ama . 

W ma t i  b y p ek ty
Dowiedziono, e Raczy ski, id c po drug  parti  

upu, nie zachowa  
ostro no ci. Zosta  za-
skoczony przez syna 
w a ciciela domu, 
którego opryszek nie 
spodziewa  si  zasta  w 
mieszkaniu. Nie chc c 
zosta  przez niego 
przy apany na gor cym 
uczynku, zacz  ucieka . 
Odwa ny i silny Mordko 
pochwyci  go jednak. 
W trakcie szamotaniny 
na podwórzu Raczy ski 
si gn  do kurtki po 
rewolwer i dwukrotnie 
wypali . Druga kula zabi a 
Iwriego. Sprawca uciek , 
nie interesuj c si  o  ar .

W maju 1931 r. Antoni 
Raczy ski i Aleksander 
Stepa czuk zasiedli na 
awie oskar onych S du 
Okr gowego w Lublinie. 
Pierwszy odpowiada  
za morderstwo, drugi za 
wspó udzia  w kradzie y. 

Niedosz emu wspólnikowi, Bieleckiemu nie postawio-
no zarzutów. Stepa czuk zosta  skazany na dwa lata 
domu poprawy, natomiast Raczy ski, który przyzna  
si  do winy i  wyja nia , e nie zamierza  zabi  Iwriego, 
us ysza  wyrok 15 lat wi zienia.

Niezale nie od tej zbrodni, potwierdzi y si  pog oski o 
przekr tach  nansowych w magistracie w Che mie. W 
kilka tygodni pó niej przed tym samym s dem odby  
si  proces przeciwko jednemu z urz dników ratusza, 
oskar onemu o przyw aszczenie du ej sumy publicz-
nych pieni dzy. Pracownik magistratu przyzna  si  do 
winy i zosta  skazany na 6 miesi cy wi zienia.
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By  2016 rok, gdy w jednej z wsi na Pod-
karpaciu Grzegorz G. zamordowa  swoj  
szwagierk  Jolant  .  Dla wszystkich by o 
ogromnym szokiem, e zbrodni dokona  
kto  z rodziny. Nikt jeszcze wówczas nie 

przypuszcza , e  32-latek  zdradza  on  z jej w asn  
siostr , która zasz a z nim w ci . Ile trwa  ten romans, 
kiedy si  rozpocz ? Pozosta y jedynie ludzkie domys y.

Motyw zbrodni wydawa  si  oczywisty: zabi , bo nie 
chcia  dziecka i ba  si , e zdrada si  wyda. 

Zb o n  po  wi mi
Gdy 25-latka zasz a w ci  z Grzegorzem G., wypro-

wadzi a si  od swoich rodziców i zamieszka a w D bicy. 
Potem rzadko mia a si  z nimi kontaktowa . Czy jej 
rodzina mog a wiedzie , e urodzi dziecko m owi swej 
siostry? Tymczasem sprawca ci y ukrywa  romans ze 
szwagierk  i realizowa  swój dalszy plan pozbycia si  
25-latki, wraz z jego dzieckiem, które nosi a w onie. W 
tym czasie by a ju  w siódmym miesi cu ci y. 

W nocy z 20 na 21 maja 2016 roku, zabra  j  do wsi 
w pobli e autostrady, gdzie mia  jej obieca , e b d  
obserwowa  noc  spadaj ce gwiazdy. Jola by a ro-
mantyczk , wi c mu uwierzy a. Wdrapali si  na nasyp 
w pobli u zjazdu na autostrad . I obserwowali niebo, 
które tej nocy by o zas ane gwiazdami.

On mia  jednak inne zamiary wobec swojej kochanki.  
Nasyp by  stromy, jego zbocze miao okoo 15 metrów wyso-
ko ci. R k  wskazywa ku rozgwie d onemu niebu i z nie-

wiadom  niczego kobiet  zbli y  si  ku kraw dzi. Ona nie 
spodziewaa si  z jego strony adnego zagro enia. Wierzya 
mu, kochaa, on przecie  mówi , e te  j   kocha. Tym bar-
dziej, e nosia  pod sercem jego dziecko. Dla niego jednak 
nie miao to adnego znaczenia. W pewnej chwili zepchn  
Jol  z nasypu. Ci arna kobieta krzycz c, turlaa si  po zbo-
czu. Lecz w pobli u nie byo nikogo, kto mógby jej pomóc.  

Rozejrza  si  nerwowo woko o, czy aby nikt na nich nie 
patrzy, i zbieg  na dó  nasypu. Kobieta, której niedawno 
wyznawa  mi o , le a a nieprzytomna, nie mog a si  
broni . Nachyli  si  nad ni . Sprawdza , czy yje. Lecz nie 
znalaz  oznak ycia. Chcia  przecie  jej mierci, zatem 
- jak to okre lili potem biegli: „zada  jej kilkakrotnie uderze-
nia w g ow  narz dziem t pokraw dzistym - prawdopo-
dobnie ceg ówk , powoduj c u niej w okolicy czo owo-cie-
mieniowej i potylicznej wielokrotne rany, a ponadto zada  
jej narz dziem ostrym jedno uderzenie w szyj  po stronie 
prawej, powoduj c ran  o d ugo ci oko o 3 centymetrów - 
co skutkowa o masywnym krwotokiem zewn trznym”. 

Ceg ówk  znalaz  zapewne w pobli u, a nó  mia  przy 
sobie. Wzi  go na wszelki wypadek. By  przewiduj cy. 
Jola nie mia a prawa wyj  z tego ca a. Nie widzia  
innego wyj cia, jak tylko j  zamordowa . Przecie  nie 
b dzie si  rozwodzi  z w asn  on . 

Ok a  za d a  
By  dobrze przygotowany, zabra  ze sob  kilka wor-

ków foliowych. Po zamordowaniu 25-latki zapakowa  
w nie jej cia o, aby nie roznios y go zwierz ta. Chcia  

Najpierw rozkochał w sobie siostrę żony, która zaszła z nim w ciążę, a potem postanowił pozbyć się jej i ich dziecka. 
Uznał to za najlepsze zakończenie romansu. Jolanta nagle zniknęła, była już w siódmym miesiącu ciąży. Morderca przez

 kilka tygodni wysyłał do swoich teściów w imieniu zaginionej SMS-y. Wynikało z nich, że ich córka jest za granicą.

I
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Zabi  szwagierk , bo zrobi  jej dziecko

.
I ro  r e l

gdzie  zakopa  zw oki kochanki. Zatem zapakowa  do 
baga nika cia o i zawióz  je do lasu, w okolice Ropczyc 
niedaleko D bicy. Wiedzia , e b dzie mia  czas, nikt 
przecie  jeszcze o niczym wtedy nie wiedzia .  Nikt go 
nie szuka . 

Snu  plan ucieczki za granic , ale musia  si  do tego 
dobrze przygotowa . Wymaga o to czasu i pieni dzy, 
których nie mia . Musia  je wi c zdoby . Po zabójstwie 
kobiety, przeszuka  j  oraz nale cy do dziewczyny 
samochód. Zabra  jej dowód osobisty oraz prawo jazdy, 
które spali . Zaplanowa , e zasugeruje jej rodzicom a 
swoim te ciom, e Jola uciek a za granic . 

Pomi dzy 21 a 28 maja 2016 roku ukrad  nale ce do 
25-latki przedmioty: telewizor, wie  stereo, laptop, odzie , 
rzeczy osobiste i inne drobne przedmioty o cznej war-
to ci oko o 10 tysi cy z otych. Potem sprzeda  samochód 
dziewczyny, fa szuj c umow  kupna-sprzeda y pojazdu, 
wpisuj c w miejsce sprzedaj cego nazwisko 25-latki i 
podrabiaj c jej podpis. Spieszy  si . Zabra  równie  kart  
bankomatow  zamordowanej. Zna  PIN i pobra  z jej konta 
7110 z . Mia  ju  ponad 17 tysi cy z otych, lecz by o mu 
ma o. Chcia  wi cej, wi c kombinowa  dalej. W czerwcu 
2016 roku za po rednictwem SMS-ów, podszywaj c si  
pod 25-latk , wys a  z jej telefonu danie przelania na 
konto dziewczyny tysi ca z otych, tytu em rekompensaty 
za pozostawion  w wynajmowanym mieszkaniu pralk  i 
lodówk . W a cicielka mieszkania jednak odmówi a. Po-
dobnie post pi  w przypadku znajomego 25-latki. By  przy 
tym bardziej bezczelny. Napisa  do niego SMS-a i podaj c 
si  za 25-latk , wys a  podrobiony akt urodzenia dziecka. 
Za da  od niego przelania na konto 25-latki 5 tysi cy 
z otych tytu em alimentów. Twierdzi , e dziecko nale y do 
tego m czyzny. Jednak pieni dzy nie otrzyma .

Tymczasem 25-latka nie odzywa a si  do swych rodzi-
ców, a oni szukali swojej córki. W sierpniu 2016 roku rodzi-
na powiadomi a policj  o tajemniczym zagini ciu Jolanty. 
Gdy Grzegorz dowiedzia  si  o tym, zacz  wysy a  z jej 
telefonu SMS-y, e wyjecha a za granic . Gdzie yje si  
jej dobrze i chce wszystko przemy le  w spokoju. Z tre ci 
SMS-ów wynika o, e pozby a si  dziecka, sprzedaj c je. 

Rodzina jednak w to nie uwierzy a, tym bardziej, e 
ci gle nie odzywa a si , wysy aj c wy cznie SMS-y, 
których tre  tra  a w ko cu na policj .

Grzegorz G. zorientowa  si , e pali mu si   grunt 
pod nogami, i d u ej romansu z siostr  swojej ony nie 
utrzyma w tajemnicy. Nadal szuka  pieni dzy na uciecz-
k  z kraju. W pa dzierniku 2016 roku w miejscu swej 
pracy, w D bicy, ukrad  pracodawcy ponad 200 kom-
ponentów automatyki przemys owej, o cznej warto ci 
ponad 526 tysi cy z otych, fa szuj c zarazem umowy 
ich sprzeda y. We wrze niu 2016 roku próbowa  raz 
jeszcze skorzysta  z konta 25-latki, wybieraj c z niego 
200 z otych, lecz jej konto by o ju  zablokowane. 

Gad  od e
ledczy zacz li powoli sk ada  t  uk adank  i wpadli 

na jego trop, ujawniaj c ca  prawd . Urz dzono poli-
cyjn  zasadzk  w jego miejscu zamieszkania, w Lubzi-
nie. Nie zd y  uciec i nawet si  nie stara . By  totalnie 
zaskoczony. Jednak rodzina  nie wierzy a, e w ród 

nich y  tak pod y i bezduszny cz owiek. 
Na pocz tku przyzna  si  do zabójstwa 25-latki i do ukry-

cia jej zw ok. Potem jednak temu zaprzecza , powtarzaj c, 
e to by  jedynie wypadek. I 25-latka spad a nieszcz liwie 

ze skarpy. Oskar ony zosta  jedynie o zabójstwo kochanki. 
Wyniki  sekcji nie pozwala y bowiem ustali  bieg ym, czy 
równie  przyczyni  si  do mierci nienarodzonego dziecka.

17 marca 2017 roku, gdy z tymczasowego aresztu, do 
którego tra   w innej sprawie, przewieziono go do S du 
Rejonowego w Ropczycach, by  ju  zupe nie zdespero-
wany. Przeczuwa , e jego czas si  ko czy i nie wywinie 
si  od odpowiedzialno ci. Spróbowa  zatem ucieczki. Zo-
rientowawszy si , e policjanci z konwoju niezbyt mu si  
przygl daj , zaryzykowa . Wystarczy a chwila nieuwagi 
ze strony policjantów, aby wydosta  si  na wolno . 
Wyrwa  si  i zacz  ucieka  z s du. Natychmiast jednak 
ruszyli za nim funkcjonariusze. Zatrzyma y go dopiero 
strza y ostrzegawcze. Wtedy zrezygnowa  i si  podda .   

Proces przeciwko Grzegorzowi G. ruszy  8 marca 2019 
roku w S dzie Okr gowym w Rzeszowie. Na rozprawy prze-
wo ono go ju  skutego, aby znowu nie usi owa  ucieka .

Jawno  rozpraw by a wy czona. Gdy 8 marca 2019 
roku - po 24 posiedzeniach - s d og asza  wyrok skazuj -
cy Grzegorza G. na czn  kar  do ywocia, 35-latka nie 
by o na sali rozpraw. Zosta  równie  pozbawiony praw 
publicznych na 8 lat. Osobom z rodziny, tytu em zado -
uczynienia za krzywd , któr  wyrz dzi  ich córce, ma 
tak e przekaza  po 250 tysi cy z otych. S d zobowi za  
równie  35-latka do zap aty rodzicom zamordowanej 
17 110 z otych i pracodawcy 318 379 z otych.   

- W ca ej tej sprawie przera aj ce jest to, jak zwy-
k y, grzeczny ch opak, bo tak traktowa o go rodo-
wisko, potra   wyrz dzi  tak wiele z a w stosunku 
do najbli szych - zaraz po og oszeniu wyroku przy-
znawa  prokurator ukasz Harpula z Prokuratury 
Okr gowej w Rzeszowie.

Wyrok nie by  prawomocny. Obrona odwo a a si  od 
niego, cho  Grzegorz G. przebywa  ju  wtedy w wi zieniu. 

S d Apelacyjny w Rzeszowie 28 listopada 2019 roku 
wyrok jednak podtrzyma .

- 2 lipca 2020 roku wp yn a do naszego s du doku-
mentacja tego wyroku w sprawie jego kasacji - informowa  
s dzia Zygmunt Dudzi ski, rzecznik prasowy S du Ape-
lacyjnego w Rzeszowie. - Terminu jeszcze nie znamy.

- Nie zosta  jeszcze wyznaczony - potwierdza  w grud-
niu 2020 roku Krzysztof Micha owski z Zespo u Pra-
sowego S du Najwy szego w Warszawie.

I
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PS. W procesie tym skazano równie  dwójk  pase-
rów, którzy zakupili skradziony przez Grzegorza G. 
towar. Kobiet  i m czyzn . Skazano ich na rok wi -
zienia, z zawieszeniem na dwa lata, oraz po 30 tysi cy 
z otych grzywny do zap acenia przez ka dego z nich.
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Tomasz Desecki mieszka  wraz z rodzicami i czte-
rema bra mi w miejscowo ci obdarzonej do  oso-
bliw  nazw  – Rabinowo. Wie  s siaduje z równie 
charakterystycznym ydowem. I w a nie w ydowie 
ojciec ch opaka pracowa  w PGR. Mama nie pra-
cowa a zawodowo, gdy   zajmowa a si  dzie mi i 
domem. Dzi ki niej w domu zawsze panowa a ciep a, 
rodzinna atmosfera. Taka, w której ka de dziecko 
czuje si  radosne i szcz liwe.

Dom przepe niony by  mi o ci  i wzajemnym za-
ufaniem. Ch opcy sp dzali razem du o czasu na 
zabawie. Nie stronili równie  od nauki. Szczególnie 
uzdolnionym cz onkiem rodziny Deseckich by  w a-
nie Tomasz. Mia  bystry umys  i zaci cie artystycz-

ne. W szkole zawsze mia  najlepsze stopnie, by  
równie  chwalony za wzorowe zachowanie.

Ju  w przedszkolu Tomek da  si  pozna  jako dziecko 
niezwykle uzdolnione plastycznie. Uwielbia  rysowa  
i malowa , a precyzja wykonywanych przez niego ry-
sunków zachwyca a rodziców i nauczycieli. Pewnego 
dnia, jeszcze w przedszkolu, narysowa  tak realistyczne 
truskawki, e nauczycielka mia a ochot  je zje . Rów-
nie  inni nauczyciele zasugerowali Deseckim, e warto 
by oby zadba  o rozwój talentu ch opca.

Szko  podstawow  Tomasz ko czy w czerwcu 1998 
roku w Paniewie. W budynku szko y do dzi  na cianie 
wisi portret patrona placówki, namalowany przez Tomka. 
To Franciszek Beci ski, lokalny poeta i uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej, a pó niej równie  cz onek Armii 
Krajowej. Co jednak dla lokalnych mieszka ców równie 
wa ne, doskona y gospodarz, który kocha   swoj  prac .

Po uko czeniu szko y podstawowej Tomek rozpo-
cz  nauk  w Prywatnym Liceum Plastycznym we 
W oc awku, gdzie rozwija  swój talent. Mimo e rodzi-
na y a skromnie, to rodzice op acali czesne syna, 
wierz c, e warto inwestowa  w jego talent. Szko a 

równie  szybko pozna a si  na m odym arty cie. 
Zarówno nauczyciele, jak i koledzy zauwa yli ponad-
przeci tne zdolno ci ch opaka.

 
 Poz  as  c a em 
W trakcie nauki w liceum Tomek bierze udzia  w kon-

kursach plastycznych. Zdobywa nagrody, a jego zdol-
no ci z dnia na dzie  staj  si  coraz bardziej wyraziste. 
Po uko czeniu trzeciej klasy pi cioletniego liceum, 
otrzymuje Stypendium Artystyczne Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Nagroda wynosi 4200 z o-
tych, co 20 lat temu stanowi o du o wy sz  warto  ni  
obecnie. Tomek nie wydaje tych pieni dzy na w asne 
przyjemno ci. Postanawia op aci  z nich czesne w 
szkole, do której ucz szcza, oraz zakupi  garnitur na 
studniówk , na któr  zaprosi a go kole anka.

Ch opak jest bardzo skryty i niewiele mówi o swoich 
prze yciach emocjonalnych, cho  wiadomo, e na wiat 
patrzy z du o szerszej perspektywy ni  jego rówie nicy. 
Ma g boko rozbudowan  empati  i zdolno  do anali-
zowania ludzkich emocji. Wszystko to pozwala mu od-
wzorowywa  w malowanych portretach nie tylko wygl d 
ludzi, ale równie  ich charakter.

Najbli sz  przyjació k  Tomasza jest jego kuzynka 
Agnieszka. Du o ze sob  rozmawiaj , wymieniaj  
si  pogl dami na tematy  lozo  czne czy religijne. 
Pewnego dnia ch opak przynosi do domu ksi , któr  
sprezentowa a mu Agnieszka. To „Podró e astralne”, 
w których ch opak zaczytuje si  godzinami. Interesuje 
si  tematem opuszczania cia a. Za pomoc  zawartych 
w publikacji informacji, próbuje dokona  tak zwanej 
eksterioryzacji, czyli obserwowa  wiat spoza w asne-
go cia a. Wierzy, e to mo liwe, je li tylko b dzie nad 
tym wystarczaj co d ugo pracowa .I

5

za en

Gdy niezwykle utalentowany uczeń liceum plastycznego 

we Włocławku zniknął w tajemniczych okolicznościach, 

nikt nie przypuszczał, że jego poszukiwania będą trwały tak długo. 

19 lat temu Tomasz Desecki wyszedł z rodzinnego domu 

w Rabinowie koło Włocławka i nigdy nie wrócił. Rodzina wciąż 

szuka sposobów na odnalezienie go. Jeśli żyje, ma dziś 37 lat. 

Gdy niezwykle utalentowany uczeń liceum plastycznego 

we Włocławku zniknął w tajemniczych okolicznościach
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ZOSTAŁY TYLKO 
ŚLADY NA ŚNIEGU

Opo a  o p ni
W czerwcu 2001 roku klasa Tomasza udaje si  na 

plener malarski nad morze. M odzie  wraz z opieku-
nami pojecha a do Unie cia, dzielnicy Mielna. Sp dzili 
tam kilka dni na malowaniu i wiczeniu si  w ró nych 
technikach. Efektem wyjazdu by y nowe prace oraz 
kolejne zdobyte do wiadczenie. Tomek by  bardzo 
zadowolony z pobytu nad morzem. Uwielbia  rozwija  
swoje pasje, a w nadmorskim klimacie czu  si  z pew-
no ci  lepiej, ni  w zamkni tych cianach szko y.

Po wakacjach z nowymi si ami ch opak zaczyna 
czwart  klas  liceum. Jak zwykle radzi sobie wietnie, 
od pocz tku zdobywa bardzo dobre oceny, jednak 
my lami jest jakby gdzie  indziej. Zmienia si , staje 
si  jeszcze bardziej wycofany ni  wcze niej. Pewnego 
wrze niowego ranka wychodzi z domu na przystanek. 
Wsiada do autobusu i jak co dzie  jedzie do oddalone-
go o 30 kilometrów W oc awka. Tam  wysiada z auto-
busu, ale nie idzie do szko y. Przesiada si  do innego 
autobusu i wkrótce doje d a do Unie cia. Nie wiadomo, 
co takiego przyci gn o go nad morze. Czy mia  zamiar 
z kim  si  tam spotka ? By  mo e w trakcie szkolnego 
wyjazdu kogo  pozna  i postanowi  go odwiedzi .

Kiedy tego dnia Tomasz nie wraca do domu, rodzice 
zaczynaj  si  niepokoi . Okazuje si , e syna nie by o 
w szkole. Pó nym wieczorem dzwoni do nich krewny 
mieszkaj cy w Koszalinie. Mówi, e Tomek do niego 
przyjecha . Rodzice nie wiedz , jak to si  sta o, e syn 
znalaz  si  nagle w innym województwie. Jad  wi c do 
Koszalina, by odebra  syna. Ten nie chce powiedzie , 
po co pojecha  do Unie cia. Denerwuje si  i w cieka 
na sam d wi k pyta  o wyjazd. Opowiada rodzicom 
dziwnie brzmi c  histori  o tym, e zosta  uprowadzo-
ny z dworca we W oc awku, ale uda o mu si  uciec. W 
histori  o porwaniu nikt z rodziny nie wierzy.

Rodzina wraca do Rabinowa, ale pa stwo Deseccy 
postanawiaj  porozmawia  o zachowaniu syna z dy-
rektorem szko y. S  zaskoczeni, e ich niesprawiaj cy 
do tej pory adnych problemów syn, wykr ca im taki 
numer. Mówi  nauczycielowi, e planuj  umówi  syna 
na spotkanie z psychologiem. Z niewiadomych przyczyn, 
dyrektor odradza im to dzia anie. W ko cu zgadzaj  si  z 
dyrektorem i odst puj  od ewentualnej terapii. Tej decyzji 
a uj  do dzi . Mo e psycholog pomóg by ich synowi i 

kolejne miesi ce potoczy yby si  zupe nie inaczej. 

Ch i  by  mi n em 

Pewnego dnia Tomek zwraca si  do swojej mamy 
z zapytaniem, co by powiedzia a, gdyby postanowi  
zosta  zakonnikiem. Zdziwi a si  i chyba nawet troch  
wystraszy a, dlatego zaproponowa a, e mo e lepiej by-
oby, aby zosta  ksi dzem. Syn wówczas podkre li , e 
chcia by zosta  misjonarzem i wspiera  ludzi w innych 
krajach. Chcia  y  w ubóstwie i skupi  si  na aspek-
tach swojej duchowo ci. Nie ci gn  jednak tej rozmowy 
dalej, szybko j  uci  i nie wraca  wi cej do tego tematu.

Mniej wi cej w tym samym czasie Tomasz wybiera si  do 

proboszcza para  i, w której przyjmowa  sakrament chrztu, 
z pro b  o wystawienie za wiadczenia o chrzcie. Rodzina 
nie wie wówczas o tych krokach. Tak naprawd , odkryj  to 
dopiero 18 lat pó niej, gdy ojciec ch opaka przypadkowo 
znajdzie dokument potwierdzaj cy wydanie takiego za-
wiadczenia. Nie wiadomo dok adnie, po co ch opak stara  

si  o akt, by  mo e planowa  wst pi  do zakonu. 
W szkole, oprócz zdolno ci plastycznych, wykazuje 

bardzo du e zainteresowanie lekcjami religii. Z wielk  
uwag  s ucha prowadz cego katechez  ojca Zbignie-
wa. Zakonnik jest franciszkaninem. Ma bardzo du  
wiedz  teologiczn , któr  ch tnie dzieli si  z m odzie-

. dny wiedzy Tomek odwiedza franciszkanina w 
zakonie, gdzie rozmawiaj  godzinami o duchowo ci. 
Mo na powiedzie , e nawet si  zaprzyja niaj . To 
w a nie w klasztorze powstaje jedno z najbardziej 
znanych zdj  Tomka. To w habicie.

Ch opak ma te  swój w asny habit – szat , któr  
uszy  sobie do medytacji. Zak ada j , kiedy si  modli 
i my li w skupieniu. Na jej przedzie wyhaftowany jest 
ciekawy symbol trójk ta wpisanego w okr g. 

Pow  h od
14 stycznia 2002 roku jest bardzo zimnym dniem. 

Temperatura spada do -15 stopni. Deseccy siadaj  
wieczorem przy stole i zaczynaj  gra  w karty. Bardzo 
lubi  sp dza  wspólne rodzinne wieczory. Doskonale 
bawi  si  w swoim towarzystwie. 

Tego wieczoru zabawa schodzi im do pó nych godzin 
wieczornych. K ad  si  spa  do  pó no, maj c jednak 
na uwadze, e kolejnego dnia trzeba wcze nie wsta . 
Pan Desecki musi i  do pracy a dzieci do szko y. W 
nocy pani Ryszarda, mama Tomka, przebudza si  
jeszcze i zagl da do pokoi synów. Wszyscy pi . Tylko 
Tomek le a  w swoim ó ku z otwartymi oczami. Patrzy 
na matk  i przewierca j  hipnotycznym spojrzeniem. 
Nie odzywaj  si  do siebie, ale pani Ryszarda ma wra-
enie, e Tomek by  wówczas bardzo dziwny.
Nast pnego dnia rodzin  budzi potworny ch ód pa-

nuj cy w domu. Okazuje si , e wszyscy zaspali. W 
po piechu dzieci wstaj  z ó ek, mama szykuje im 
niadanie. ród em ch odu okazuj  si  by  otwarte 

na o cie  drzwi frontowe. Nie wiadomo, kto je otwo-
rzy . Poranna krz tanina wkrótce si  ko czy i rodzina 
u wiadamia sobie, e w domu s  wszyscy oprócz Tom-
ka. Zazwyczaj wychodzi  na przystanek autobusowy 
oko o 7 rano. Tym razem, z niewiadomego powodu, 
musia  wyj  wcze niej. W domu pozosta y jednak jego 
szkolne ksi ki, plecak oraz ciep a kurtka. 

Ryt  oc z en
Szybko okaza o si , e Tomasz nie dotar  do szko y. 

Wyszed  z domu ubrany w cienk  kurtk  d insow , 
letnie spodnie taty, bia y golf i adidasy. By y to do  
mocno wys u one ubrania, z ca  pewno ci  w domu 
ju  nikomu by si  nie przyda y. Dok adne przeszukanie 
domu i jego okolicy przynios o kolejne zaskoczenie. I
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W pokoju Tomka na stole pali a si  bia a wieczka, a w 
k tach rozsypana by a sól. Wed ug chi skich wierze  sól 
poch ania negatywn  energi . Ma ona równie  dzia anie 
ochronne i oczyszczaj ce. Do dzi  nie wiadomo jednak do-
k adnie, w jakim celu Tomasz dokona  rytua u oczyszczenia.

W azience znaleziono lady jasnej farby do w o-
sów. Tomek prawdopodobnie w nocy przefarbowa  
w osy. Przed domem Deseckich w zaspie znajdowa  
si  talerz brudny od farby, a tak e grzebie  i cierka 
– równie  umazane farb . W niegu nieopodal le-
a y gazety i czasopisma. Wszystkie one dotyczy y 
ycia duchowego oraz wi tych katolickich.
Tomasz najprawdopodobniej wyszed  z domu 

zmian , ani adnego dokumentu to samo ci. Nie zd -
y  nawet wyrobi  dowodu osobistego.

Mo e t  do nu?
Rodzice zg osili zagini cie syna. Rozpytywano 

jego kolegów, znajomych, ale nikt nic nie wiedzia . 
Tego dnia gdy zagin , do Deseckich przysz a cio-
cia, mama kuzynki, z któr  Tomek by  silnie zwi -
zany. Gdy dowiedzia a si  o zagini ciu siostrze -
ca, powiedzia a jakby do siebie: - To, on to zrobi ?

-  Ale co? - dopytywali rodzice i bracia Tomka. 

przed 5 rano. Na przystanku spotka  go s siad ja-
d cy do pracy. Wsiedli do tego samego autobusu. 
M czyzna nie wie jednak, na którym przystanku 
wysiad  nastolatek, poniewa  tego dnia usn  w au-
tobusie, cho  jak twierdzi, do tej pory nigdy mu si  
to nie zdarzy o. Mia  wra enie, jakby Tomasz zahip-
notyzowa  go wzrokiem. Podobne odczucie mia a 
mama, która tamtego dnia zaspa a.

Na dworcu we W oc awku widzia a Tomasza jedna z 
jego kole anek. Wygl da  i zachowywa  si  do  dziw-
nie, dlatego dziewczyna nie mia a pewno ci, czy to na 
pewno by  Tomek. Nie podesz a do niego, nie rozma-
wiali. By a ona ostatni  osob , która widzia a go tam-
tego dnia. I tu urywaj  si  wszelkie tropy, poniewa  
do dzi  nie jest wiadomym, dok d tamtego mro nego 
poranka uda  si  Tomasz Desecki. Mia  przy sobie 
bardzo niewielk  kwot  pieni dzy, nie mia  ubra  na 

Wówczas odpowiedzia a, e chodzi o przefarbo-
wanie w osów, cho  rodzina przypuszcza, e ciocia 
mo e wiedzie  wi cej, ni  mówi. By  mo e Tomasz 
co  planowa  i zwierzy  si  jej ze swojego pomys u, 
jednak wymóg  na niej dochowanie tajemnicy.  

W mediach pojawi  si  opis zaginionego ch opaka: 
ma 18 lat, 180 centymetrów wzrostu, ciemne w osy 
i niebieskie oczy. Jest szczup y. „Osoby, które go wi-
dzia y, proszone s  o przekazanie informacji policji 
lub rodzinie” - czytamy w komunikatach. Jednak nikt 
Tomka nie widzia . Wszelki lad po nim zagin . Prze-
s uchano przyjació  i znajomych. Nikt nic nie wiedzia . 
Wielu jest zdania, e Tomasz móg  pój  do zakonu. 
Jego katecheta, zakonnik uwa a  jednak, e Tomasz 
nie wykazywa  zainteresowania zakonem.

Mamie równie  przypomina si  rozmowa 
dotycz ca zakonu.

Tak dzi  mo e wygl da  Tomasz Desecki
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Tylko Tomek le a  w swoim ó -
ku z otwartymi oczami. Patrzy na 
matk  i przewierca j  hipnotycz-
nym spojrzeniem. Nie odzywaj  
si  do siebie, ale pani Ryszarda 
ma wra enie, e Tomek by  wów-
czas bardzo dziwny. Rankiem 
znikn  i wi cej go nie widziano  

-  Mo e jednak wst pi  do franciszkanów? - zastana-
wia a si . Rodzina napisa a listy do kilkunastu zakonów 
franciszka skich w Polsce. Wys ali równie  maile do 
kilkudziesi ciu innych zakonów.  Tylko dwa zakony 
odpisa y na wiadomo , przy czym nie udzieli y informa-
cji z uwagi na obowi zuj ce w Polsce prawo (RODO). 
Jednak wst pienie Tomasza do zakonu mog o okaza  
si  du o trudniejsze, ni  ch opak przypuszcza .

- Nie ma takiej mo liwo ci, aby osoba, która nie posia-
da adnego dokumentu to samo ci, wst pi a do zakonu 
– t umaczy ojciec Andrzej Kali ciak, franciszkanin. - Od 
kandydata wymagana jest nieposzlakowana opinia. 
Przede wszystkim nale y 
przedstawi  akt chrztu 
oraz za wiadczenie o 
stanie wolnym. Ponadto, 
taka osoba musi si  wy-
legitymowa . Przeszkod  
co prawda nie jest to, e 
m ody cz owiek nie posia-
da matury, ale wówczas 
mo e zosta  tylko bratem 
zakonnym, nie mo e 
natomiast zosta  ojcem 
zakonnym, czyli otrzyma  
wi ce  kap a skich.
Je li zatem wst pienie 

do zakonu jest niemo li-
we, dok d móg  uda  si  
Tomasz? Jeden z jasno-
widzów uwa a, e ch o-
pak mo e pos ugiwa  si  
fa szywymi dokumenta-
mi. I teoretycznie móg by 
wst pi  do zakonu, po-
s uguj c si  nieprawdzi-
wymi danymi, jednak jest to sprzeczne z jego wiar  i 
wyznawanymi warto ciami. W tpliwym jest, aby wst -
pi  do zakonu, pos uguj c si  oszustwem. Wiadomo 
bowiem, e nigdy nie wyrobi  dowodu osobistego, nie 
 guruje w Urz dzie Skarbowym ani ZUS, nie ma NIP, 
ani nie korzysta  z publicznej opieki medycznej. Nie 
wyrobi  równie  paszportu, czyli w 2002 roku nie móg  
uda  si  poza tereny Polski. By  mo e zrobi  to pó -
niej, ale gdzie podziewa  si  przez ponad 2 lata, zanim 
Polska wst pi a do Unii Europejskiej?

Od o ny t
Rodzina twierdzi, e Tomasz by  mo e yje jako pu-

stelnik. Bardzo chcia  realizowa  si  artystycznie, ale na 
swoich zasadach. Ponad wszystko ceni  sobie wolno .

- Niektórzy nauczyciele z liceum sugerowali mu obranie 
konkretnej drogi artystycznej – wspomina Adam Desec-
ki, brat Tomka. - Nie podoba o mu si  to. By  indywiduali-
st  i mia  nadziej , e pewnego dnia wyjedzie gdzie  za 
granic  i b dzie tworzy  wed ug w asnych zasad.

Na krótko przed swoim zagini ciem Tomasz przema-

lowa  swój autoportret. Wed ug brata zmiana sprawi a, 
e ch opak wygl da  teraz na nim na du o smutniej-

szego ni  wcze niej. Obci  w osy, dlatego i portreto-
wy Tomek zyska  now  fryzur . Zaskakuj ce jest, e 
nowa twarz z obrazu wygl da zupe nie jak Max Evans, 
jeden z g ównych bohaterów serialu „Roswell: w kr gu 
tajemnic”. Produkcja opowiada histori  m odych ko-
smitów, yj cych na ziemi. Tomasz, wed ug brata by  
zafascynowany tym serialem. Mo e chcia  si  upodob-
ni  do ulubionego bohatera. A by  mo e w jego yciu 
sta o si  co , co go zmieni o i uzna , e autoportret 
musi odwzorowywa  t  zmian . 

Do zagini cia Tomasza 
dosz o we wtorek 15 
stycznia, 18 stycznia 
mia  si  spotka  z by  
dziewczyn , a kolejnego 
dnia szed  na studniów-
k  z kole ank  z innej 
szko y. Na t  okazj  kupi  
sobie garnitur. Ch opak 
zawsze bardzo rozs d-
nie wydawa  pieni dze, 
dlatego je li zaplanowa  
swoj  ucieczk , to mo e 
dziwi  fakt, e niepo-
trzebnie wyda  pieni dze 
na nowe ubranie. Takie 
zachowanie zupe nie do 
niego nie pasuje. By  
mo e planowa  wyjecha  
na kilka dni i wróci , 
jednak wydarzy o si  
co , co pokrzy owa o 
jego plany.

Ode j , b a s !
Adam Desecki mia  10 lat, gdy zagin  jego brat. 

Jednak m czyzna ca y czas próbuje odnale  Toma-
sza. Zwraca si  z pro b  o pomoc do stowarzysze  i 
fundacji zajmuj cych si  poszukiwaniem osób zaginio-
nych, lecz mimo szczerych ch ci wielu ludzi, do dzi  
nie znalaz  si  aden wiadek, który naprowadzi by ro-
dzin  Tomasza na jego lad. By  mo e w aktach spra-
wy znajduj  si  informacje, które pomog yby rozwik a  
zagadk  tego tajemniczego zagini cia, jednak mimo 
wielu stara , rodzina nie otrzyma a do nich dost pu. 

Wobec wyczerpania pomys ów na dotarcie do akt 
sprawy, rodzina ma nadziej  na to, e mo e ich apele 
dotr  do Tomasza. Bardzo chcieliby, eby odezwa  si  
do nich. Chc  mie  pewno , e yje i jest szcz liwy. 

- Tomeczku, je li to czytasz, to wiedz, e bardzo na 
Ciebie czekamy i mamy nadziej , e ten ból roz ki 
wreszcie si  sko czy i wkrótce zasi dziemy razem przy 
wigilijnym stole – dodaje na koniec Adam Desecki.

Anna Strzelczyk
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W mojej kryminalnej, milicyjno-policyjnej 
karierze niecz sto spotyka em si  z 
sytuacjami, które mimo tragicznych 
lub gro nych okoliczno ci, stawa y si  
pó niej tematem ró nych krotochwil-

nych opowie ci. Jedn  z tego rodzaju przygód prze y em 
w drugiej po owie lat osiemdziesi tych  XX wieku. 

Tego dnia siedzia em sam w pokoju, kiedy o  cer dy-
urny poinformowa  mnie, e przy okienku jest osobnik, 

który ma do przekazania bardzo wa n  informacj  w 
sprawie zabójstwa. Po zej ciu na dó  zobaczy em, e jest 
to m czyzna w wieku oko o 40 lat, dosy  schludnie i w 
miar  porz dnie ubrany. Nie sprawia  wra enia jednego 
z „nawiedzonych”, którym zdarza o si  nachodzi  nas z 
rewelacjami dotycz cymi rzekomych zdarze , których 
byli niby wiadkami, lub nawet sprawcami.

Pr y n  si  do ro
Ju  w pokoju cz owiek ten niepytany jeszcze o nic, 

zapewni  mnie, e nie jest chorym umys owo i to, co po-
wie, jest sam  prawd , z któr  boryka si  od dwóch lat. 
O wiadczy , e po wyj ciu z aresztu w Legnicy, gdzie 
siedzia  kilka miesi cy za jakie  drobne przest pstwo, 
zg osi  si  do tamtejszej komendy, ale po wypowiedzeniu 
kilku zda  zosta  uznany za wariata i przegoniony na ulic . 
Nie ma pretensji, poniewa  dla kura u wypi   wtedy dwie 
lub trzy pi dziesi tki i by  mo e dy urny uzna  go za 
namolnego pijaka. Dlatego te  teraz, aby wyeliminowa  
podejrzenie, e jest pod wp ywem alkoholu, chuchn  mi w 
twarz. Woni alkoholu faktycznie nie wyczu em.

Z jego relacji wynika o, e nie jest mieszka cem Wa brzy-
cha, ale przez d u szy czas y  w konkubinacie z jedn  z 
mieszkanek tego miasta, której lubny odsiadywa  d u szy 

wyrok. Mieszka  z ni  i tego faktu nie ukrywali przed s sia-
dami. yli jak przyk adne ma e stwo, a wi c z niewielkimi 
sprzeczkami, dochodz cymi pomi dzy nimi z regu y na tle 
podejrze  o zdrad  z jego strony. Pewnej nocy, gdy wróci  
z dancingu w restauracji „Stylowa” na Piaskowej Górze, 
podczas kolejnej k ótni, nie wytrzyma  i sznurem od nocnej 
lampki udusi  swoj  tymczasow  yciow  towarzyszk . Jak 
mówi , zdenerwowa o go podejrzenie o to, e na dancingu 
by  z kobiet , podczas gdy faktycznie by  z koleg , z którym 
wypi  niewielk  zreszt  ilo  alkoholu. 

Po kilkunastu minutach dosz o do niego, e kobieta nie 
yje i postanowi  problem jako  rozwi za  i ukry  gdzie  

zw oki. W mieszkaniu znalaz  sporej wielko ci torb , uszyt  
z kawa ków starych d insów, do której nie bez trudno ci 
zapakowa  zw oki kobiety. Wyszed  z domu i z apan  tak-
sówk  dojecha  w okolice dzielnicy Gaj. Tam uda  si  nad 
jeden z kilku kopalnianych stawów osadnikowych i z po-
mostu wie yczki – któr  dok adnie opisa  – wrzuci  do wody 
torb  ze zw okami. Przedtem obci y  torb  sporej wielko ci 
kamieniami brukowymi, jakie znalaz  akurat przy drodze b -
d cej w remoncie. Twierdzi , e zdarzenie to mia o miejsce 
przed dwoma laty, wi c wydawa o mi si  dziwnym, e nie 
by o adnego zg oszenia zagini cia tej kobiety, której nazwi-
sko i imi  oraz adres zamieszkania poda  bardzo dok adnie. 
Nie by  on w stanie tego wyt umaczy , tym bardziej, e do 
mieszkania tego ju  nie wróci , a klucze wyrzuci . 

S si  z i n a
Jego opowie  wydawa a mi si  bardzo wiarygodna, 

ale musz  przyzna , e budzi a te  spore w tpliwo ci, 
poniewa  trudno mi by o przyj , e przez dwa lata s -
siedzi nie zainteresowali si  tym, gdzie jest ich s siad-
ka, która z dnia na dzie  znikn a z mieszkania. 

Chc c sprawdzi  przynajmniej w niewielkim zakresie jego 
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wiarygodno , pozostawiem go w towarzystwie jednego z 
kolegów z wydziau, a sam udaem si  pod wskazany adres, 
aby dowiedzie  si  czego  na temat kobiety, która miaa tam 
mieszka . I có , ku mojemu zdziwieniu dowiedziaem si , e 
kobieta taka faktycznie tu mieszkaa, ale dwa lata temu chy-
ba wyjechaa do rodziny, bo nikt ju  jej nie widzia . Nikt z ni  
przed wyjazdem nie rozmawia  i nie sysza  o takim zamia-
rze, ale przecie  innego wytumaczenia by  nie mo e. 

Ta kobieta mieszka a z jakim  facetem, ale nikt go nie zna  
i na jego temat, poza bardzo mglistym rysopisem, nikt nic 
powiedzie  nie by  w stanie, bo tu si  ludzie cudzymi spra-
wami nie interesuj . Tak mi powiedziano, gdy wyra a em 
swoje naiwne zdziwienie, zwi zane z takim zachowaniem 
s siadów, a zw aszcza s siadek, które w pewnych rodo-
wiskach charakteryzowa y si  tym, e zawsze wszystko 
o wszystkich wiedzia y. A to by  akurat budynek, w którym 
mieszkali ludzie, jak oceni em na podstawie prowadzonych 
rozmów, którzy takiemu wyobra eniu odpowiadali.   

Wol  y  za t i
Po powrocie do komendy postanowi em przeprowadzi  

z nim jeszcze jedn  rozmow , któr  udokumentowa em w 
formie notatki s u bowej, a nast pnie sprawdzi em wszel-
kie kryminalne notowania jego, tej kobiety oraz jej m a. 
Okaza o si , e m  rzekomo zamordowanej za par  
miesi cy wyjdzie na wolno , po odbyciu ca o ci kary. 

Gdy powiedziaem o tym memu rozmówcy, przyzna mi si  
po chwili, i  to wa nie ta okoliczno  skonia go do przyzna-
nia si  do zabójstwa. Uzna  bowiem, e w wi zieniu b dzie 
bardziej bezpieczny ni  na wolno ci, gdzie m  jego kochan-
ki mógby w akcie zemsty pozbawi  go ycia. Woa – jak 
stwierdzi  – y  za kratami, ni  kwiatki od spodu w cha . 

Mo e to si  wydawa  komu  dziwne, ale w a nie to 
wyznanie utwierdzi o mnie, co do tego, e jego opowie  
mo e by  prawdziwa. Po zapoznaniu szefostwa wydzia u z 
t  przedziwn  sytuacj , zapad a decyzja, e przyst pujemy 
do dzia a  poszukiwawczych. W pierwszej kolejno ci nad 
wod , na specjalnie rozci gni tych linach, zawi li cz onko-
wie wa brzysko-k odzkiej grupy GOPR, którzy d ugimi bosa-
kami starali si  „tra owa ” dno zbiornika. Po ca odziennych 
próbach, które nie da y rezultatu, na drugi dzie  do akcji 
przyst pili wa brzyscy p etwonurkowie, ale i ich dzia ania 
zako czy y si  niepowodzeniem. No, mo e nie do ko ca, 
bo jednemu z nich uda o si  wyci gn  z wody kawa ek 
materia u. Po bli szych ogl dzinach okaza o si , e musi to 
by  fragment jakiej  torby uszytej z d insowych spodni. To 
by  pierwszy i najwa niejszy sygna , e cz owiek, który si  
do nas zg osi , mówi prawd . al mi by o tych p etwonur-
ków, którzy musieli nurkowa  w wodzie czarnej jak smo a, 
mocno cuchn cej i pe nej ró nego chemicznego wi stwa. 
Pluli, kl li, ale o  arnie przez kilka godzin „czesali” dno wska-
zanego im rejonu. Na pró no. 

Ob a on   a t a
Na szczeblu kierownictwa komendy zapad a decyzja, 
e b dziemy wod  z tego zbiornika pompowa , ale aby 

by o to skuteczne, nale a o przynajmniej na jaki  czas 

zamkn  dop yw wody z kopalni. Kto cho  troch  ma 
wyobra enie o pracy  kopalni, ten wie, co to dla kopalni 
mog o oznacza . Szefostwo odjecha o do Zjednoczenia 
W glowego, a p etwonurkowie do domu.  Na miejscu 
zosta em ja i mój kolega z sekcji, Jerzy Konarzewski pseu-
donim „Dziadek”. Oczekuj c na dalsze decyzje, chodzi em 
z nim po grobli mi dzy dwoma stawami i zbierali my 
rosn ce tam dosy  ob  cie grzyby. W pewnym momencie 
podszed  do nas starszy m czyzna i spyta , czy tego 
trupa ju  znale li my. Byli my bardzo zdziwieni, bo o tym, 
czego poszukujemy, wiedzia o tylko kilka osób. 

Na moje pytanie sk d wie, czego my szukamy, odpowie-
dzia , e si  domy la, poniewa  tego trupa to on widzia  trzy 
dni temu i r k  wskaza  na lewy brzeg stawu. Nie wierzy em 
w asnym uszom i poprosi em, aby nam pokaza  to miejsce. 
Po kilku minutach znale li my si  na przeciwleg ym do 
miejsca naszych poszukiwa , odcinku brzegu. Starszy pan 
skierowa  palec na co  ciemnego, co le a o w wodzie tu  
przy brzegu, zahaczone o ga zie nisko rosn cych krza-
ków. Podszed em najbli ej jak si  da o do linii wody -  a by o 
troch   b otnisto - i ju  po chwili odezwa em si  do „Dziad-
ka”: - Zobacz Jurek, tam wystaje ludzka r ka. 

Podeszli my mimo b ota jeszcze bli ej i okaza o si , e 
z ciemnej szmacianej torby – takiej jak zosta a nam opi-
sana – wystaje ludzka d o . Zapyta em starszego pana, 
dlaczego o swoim znalezisku nie poinformowa  milicji, na 
co on, wielce oburzony odpowiedzia , e zaraz po tym, 
jak to znalaz , telefonowa  z budki do komendy. Bardzo 
si  zdenerwowa , gdy kto , kto odebra  telefon, powiedzia  
mu, aby czeka  na po czenie, mimo e on mówi , e zna-
laz  trupa. Uzna  wi c, e ten kto  nie chcia  go wys ucha , 
zatem odwiesi  s uchawk . Nie móg  zrozumie  mojego 
t umaczenia, e odezwa  si  aparat zg oszeniowy, bo tak 
funkcjonuje numer 997 i ka dy dzwoni cy s yszy najpierw 
komunikat: „pogotowie milicji, prosz  czeka  na przyj cie 
zg oszenia”. Starszy pan nie da  si  przekona , twierdz c 
uporczywie, e to jaki  arogant nie chcia  go wys ucha , 
tylko bezczelnie kaza  mu czeka , na co on sobie nie móg  
pozwoli . Dlatego te  postanowi  si  zem ci  i o swoim 
znalezisku nikomu nie opowiada . Ten fragment naszej 
rozmowy postanowili my zachowa  dla siebie, bo nie 
wiadomo, jakby móg  post pi  prokurator, który by  mo e 
doszuka by si  zaniechania powiadomienia organów ci-
gania o przest pstwie zabójstwa, co mog oby si  le dla 
tego cz owieka sko czy . Dlatego te  uznali my, e po-
wiemy, i  zw oki znale li my przypadkowo, tym bardziej, 
e pan ten nie chcia  absolutnie poda  swojego nazwiska i 

adresu, i wystraszony zaraz szybko odszed . 
Informacj  o zw okach przekazali my o  cerowi 

dy urnemu, ten powiadomi  szefostwo i na miejsce 
przyby a odpowiednia grupa z wydzia u dochodzenio-
wo- ledczego, która zaj a si  zw okami i tym m czy-
zn , doprowadzaj c spraw  do sprawiedliwego ko ca. 
Ko ca, który by  mo e by nie nast pi , gdyby nie to, 
e strach przed zdradzonym m em by  silniejszy od 

strachu przed kar  za zabójstwo.
Dla nas sprawa zako czy a si  jeszcze w tym sa-

mym dniu i tylko przy ró nych okazjach wspominali-
my tego starszego pana, który obrazi  si  na telefo-

niczny automat. 
Janusz Bartkiewicz
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- Ten cz owiek yje tak, jak pisze! – pieni  si  W adys aw 
Gomu ka, prawie wszechw adny wówczas I sekretarz prawie 
wszechw adnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
Niewtajemniczonym – bo to w ko cu sprawy sprzed z gór  pó  
wieku – wyja niam, e Gomu ka niczym Stalin, cho  w kie-
szonkowym formacie, Wielkim Literaturoznawc  by . 

W ogóle zna  si  na wszystkim: na ekonomii, statystyce, 
historii, rolnictwie ze szczególnym uwzgl dnieniem wydajno ci 
z hektara, hodowli byd a i nierogacizny, wydajno ci pracy, 
planach 3- i 5-letnich oraz ich wska nikach, motoryzacji (by  
przeciw), granicach, rewizjonistach, na Niemcach i na ydach. 
Nawet na diecie; za zdrow  i wystarczaj c  dla ludu pracuj -
cego miast i wsi uwa a  szczawiow  z jajkiem; t pi  natomiast 
bur uazyjny zwyczaj picia kawy, podst pnie odci gaj cy od 
wykonywania planów gospodarczych z nadwy k , preferuj c 
herbat  z cytryn . Mniejsza z tym, e nie by o cytryn, a jak 
si  przypadkiem pojawi y, to „pó  godziny cz owiek sta ” (por. 
Bohdan azuka, „Bogdan, trzymaj si !” -  muzyka i s owa 
Jaros aw Abramow-Newerly) albo i d u ej. I na cenach si  
zna . Wr cza  sekretarce 10 z otych z pro b  o kupno czekola-
dy w bufecie: - Reszty nie trzeba. 

Twarda kosztowa a 19 z , nadziewana 10,50 z .

Cyn   go z e
„Ten cz owiek” to Ireneusz Iredy ski, prozaik i poeta, autor 

sztuk i s uchowisk, uwa any przez krytyków najpierw za 
wschodz c , a pó niej za jedn  z najja niej wiec cych 
gwiazd polskiej literatury lat 60. i 70.

Tyle e „ten cz owiek” y  ca kiem innym yciem, ni  
chcia  zgotowa  wszystkim obywatelom PRL towarzysz 
Wies aw (pseudonim z czasów nielegalnej dzia alno ci w 
komunistycznym ruchu robotniczym i podczas okupacji).  
Fakt, Iredy ski nie chodzi  do pracy na szóst  czy ósm  i 
nie wyrabia  w niej nadgodzin, bo w ogóle nie chodzi  do 
pracy. Kaw  chyba pi , wódk  na pewno. Cz sto i du o, 
w odró nieniu od Gomu ki, który tylko odrobin  czystej na 
Sylwestra w gmachu Komitetu Centralnego.  

Nic nie wskazuje na to, a bardzo wiele przeciw temu, aby 
towarzysz Wies aw, cho  znawca, by  zarazem czytelnikiem 
literatury pi knej, na dodatek wspó czesnej. Je li przeczyta  
co  z Iredy skiego, to pewnie „Dzie  oszusta” (I wydanie 
w 1962 r.), bo nad t  mikropowie ci  si  wytrz sa , niemal 
dos ownie, bo wal c ni  w pulpit. Ale mo e dok adnie mu j  
streszczono. W ka dym razie tytu owy bohater by  antyboha-
terem, antytez  tego wszystkiego, czego wymaga  Wies aw 
od obywatela socjalistycznej Polski. 

I w tym momencie trzeba przyzna  Gomu ce racj : rzeczy-
wi cie Iredy ski y  tak, jak posta  z „Dnia oszusta” albo – je li 
kto  woli – na odwrót.  aden z nich nie pracowa  u ytecznie, 
czyli dla dobra pokoju i socjalizmu na etacie (ten z ksi ki y  
z handlu, oszuka czego rzecz jasna), obaj pili, a po pijanemu 
wdawali si  w dzikie awantury, nie szanuj c przy tym ho u-
bionego przez propagand  PRL cz owieka pracy. Amoralni i 
aspo eczni, kobiety traktowali jak u yteczne chwilami szmaty. 
Iredy ski w jednym z wywiadów stwierdzi , e kobiety to dla 
niego „naczynia na sperm  albo…. hmm”.

B d c jedynie mio nikiem, lecz w adnym razie nie znawc  
literatury pi knej (przez „Czowieka epoki” nie przebrn em), 
odwoam si  do m drzejszych od siebie. Znawcy z Wydawnictwa 
Literackiego stwierdzili, e sztandarowe mikropowie ci 
Iredy skiego „kre l  wizerunki bohaterów egzystuj cych w po-
czuciu nieautentyczno ci. ycie jest  dla nich bezwzgl dn  walk  
i gr , w której czowiek zredukowany zostaje do funkcji aktora 
przyjmuj cego dowoln  mask  i rol . „Dzie  Oszusta” (…) uzna-
ny zosta  przez cz  krytyki za manifest anarchicznego cynizmu 
i nihilizmu, a „Czowiek epoki” (…) wywoa prawdziw  burz  i 
zgorszenie swoim amoralizmem i epatowaniem przemoc ”. 

Ska l a p d i ty
Jednak sam wybitnie niesportowy tryb ycia by  mo e 

nie sprowokowa by Gomu ki do recenzowania twórczo ci 
Iredy skiego. Narazi  si  on w adzy ju  jako nasto- lub dwu-
dziestolatek. Wiek nie jest pewny, poniewa  nie ma pe nej 
jasno ci, co do rzeczywistej daty urodzenia pisarza (przyjmuje I
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si  rok 1939), a nawet, czy faktycznie nazywa  si  Iredy ski. 
Wina to wojennej zawieruchy, niszcz cej wiele akt i ladów, 

która przez rodzinne Kresy Ireneusza przechodzia trzykrotnie 
(Sowieci – Niemcy – znowu Sowieci). A sam Ireneo – jak go 
tytuowa Sawomir Mro ek – wyra nie polubi  niejasno ci swego 
yciorysu i wcale ich nie rozja nia . Co si  za  tyczy podpadni -

cia: rokuj cy wielkie nadzieje autor wydrukowa jakie  wiersze i 
eseje we wrogiej paryskiej „Kulturze”, o czym nie omieszka  do-
nie  ubecji pewien TW z warszawskiej „Literatury na wiecie”.

Ma o tego. Ju  doros ym b d c, zwi za  si  z socjolo k  
Jadwig  Staniszkis (tak, pó niejsz  pani  profesor zwan  
Czerwonoust  Dam , do niedawna wsz dzie komentuj c  
wszelkie wydarzenia polityczne III RP), a ona by a na czarnej li-
cie po tzw. wydarzeniach marcowych 1968 roku. Iredy skiemu 

i Staniszkis bezpieka da a spokój dopiero za Gierka. 
W 1966 roku Ireneusz Iredy ski na trzy lata tra  a do wi -

zienia. Na tyle zostaje  skazany, podobnie jak jego kolega, 
drugorz dny re yser  lmowy, za afer  gwa cicielsk . Re ysera 
po raptem o miu miesi cach zwolniono, Iredy ski odsiedzia  
swoje co do dnia. Wolno mu jednak by o kontynuowa  w celi 
pisarstwo, czego nie omieszka  wykorzysta .

Oto afera widziana oczami ledczych: „na literata” i „na  l-
mowca” do mieszkania, którym opiekowa  si  Iredy ski, zwa-
bili atwowiern  dziewczyn . W ko cu nie mia a do czynienia z 
byle kim, lecz z elit  intelektualn . Gdy si  po apa a, e ludzie 
z tej elity chc  j  zgwa ci  – wykorzysta a ich upojenie alkoho-
lowe i uciek a jak sta a (?), pozostawiaj c ubranie w mieszka-
niu, do którego j  zwabiono.

Dam  b er
Afera w oczach Iredy skiego: jego kumpel, mao znany re yser 

 lmowy, i on  poznali 19-latk  w poci gu z Sopotu do Warszawy. 
Po nabyciu alkoholu zaprosili do mieszkania, którym Iredy ski si  
opiekowa, akurat odbywaa si  tam impreza. Atmosfera pano-
waa zabawowa; drzwi nawet nie zamkni to na klucz. W pewnej 
chwili panienka wysza do toalety i nie wrócia. Pobiega za to – 
prawie naga, a bya zima! – do kotowni, gdzie urz dowa palacz i 
podniosa raban w temacie próby gwatu. Natychmiast przyjecha-
a milicja, kajdanki, doek, s d. To d ta sprawa, prowokacja, bo 
dziewczyna przysza dobrowolnie i wiedziaa, po co. 

Smaczny towarzyski k sek szybko wykorzysta , b d cy 
wtedy bardzo na fali, sk din d znakomity pisarz i repor-
ter Aleksander Rowi ski. W rozchwytywanej serii „Klub 
Srebrnego Klucza” (najlepsze i dobre krymina y) wkrótce uka-
za a si  jego powie  kryminalna „ wiat si  ko czy”, a w nim 
wypisz-wymaluj niecne przygody Iredy skiego i drugoligowego 
re ysera. To i owo zmienione i bez prawdziwych nazwisk, ale 
i tak wiadomo, o kogo chodzi o: bestie w ludzkiej skórze zwa-
biaj , eby zgwa ci , jednak przesadzaj  z alkoholem, o  ara 
ucieka i  chroni si , nagusie ka, pod opieku cze skrzyd a 
przedstawiciela klasy robotniczej – owego palacza z kot owni. 
Palacz w asn  kurtk  przykrywa jej nago  i chwyta za ela-
zne narz dzie do obrony, ale oto niczym kawaleria Stanów 
Zjednoczonych w westernach, w ostatniej chwili z odsiecz  
nadci ga MO. W kryminale – jak to u Rowi skiego – wietnie 
napisanym, pojawia si  fraza dotycz ca dalszego, po upiciu 
zwabionych dziewczyn, ci gu. Jeden z bohaterów pyta drugie-
go: - To, co teraz? G uszym dziewczyny o cian ?

Przez pewien cz as „warszawka” powtarza a 

to jako udany bon mot.
A Iredy ski chyba g uszy . Nawet wszystkim trzem kolejnym 
onom da  si  pozna  jako damski bokser i jeszcze gorzej. O 

dziwo, wszystkie – cho  pod tym wzgl dem le wspomina y 
czas ma e stwa – nie mog y si  pozby  fatalnego zauroczenia. 

Trzecia ona (nie by a ni  profesorka socjologii) podczas jego 
pobytu w wi zieniu s u y a mu niczym niewolnica, wype niaj c 
na wolno ci kolejne, prawie codzienne rozkazy: kup, sprawd , 
za atw, przy lij, zaprenumeruj. Bez s owa podzi kowania. 

Swoje wyj cie za to celebrowa . Z wi ziennego listu do tej trze-
ciej, ju  by ej, ony: „Nie wiem, czy czerwony golf do ciemnego 
ubrania nie b dzie zbyt jaskrawym zestawem. Jak my lisz? 
Ciekaw jestem poczynionych przez Ciebie zakupów: buty, skar-
petki, krawat szeroki w pasy. Je li w grudniu b dzie nieg, niech 
A. przywiezie mi p aszcz z tweedu, mo na go skróci  o 5 cm”.

Zg a ci  cór  dy t a?
Na temat prowokacji istniej  trzy wersje, w jednym punkcie 

zbie ne: mianowicie tym, e by a to prowokacja. Ze strony 
milicyjno-ubeckiej oczywi cie.

Jak napisa a po latach Jadwiga Staniszkis w „ yciu umys o-
wym i uczuciowym”, Ireneuszowi i jego kolegom podstawiono 
podczas ostrego picia „jak  milicjantk , któr  niestety prawie 
zgwa cili. Zd y a jeszcze wyci gn  legitymacj , co ich zresz-
t  nie przestraszy o, ale troch  zmrozi o. I tak Irek poszed  do 
wi zienia za usi owanie gwa tu”.

Z kolei Marek So tysik, który opracowa  do druku „Listy z 
wi zienia” Ireneusza Iredy skiego, cz ciowo powtarza za ich 
autorem histori  o poci gowej znajomo ci i spotkaniu naza-
jutrz z poznan  na trasie dziewczyn , o prywatce w cudzym 
mieszkaniu, toalecie, niezamkni tych drzwiach, pozostawio-
nym ubraniu i piwnicy-kot owni, sk d panna w kurtce dy uru-
j cego palacza pobieg a na komisariat MO. Milicja przyjecha a 
natychmiast i zaku a w kajdanki obu spokojnie popijaj cych 
m czyzn. Dziewczyna, któr  rzekomo usi owali zgwa ci , 
okaza a si  pasierbic  podpu kownika kontrwywiadu.

Na trzeci  wersj  trzeba by o poczeka  do sierpnia 2017 
roku, kiedy to og oszono j  w dzienniku „Rzeczpospolita”. Tam 
malarz Witold Kaczanowski, stale mieszkaj cy w USA, zdra-
dzi , e przed z gór  pi dziesi ciu laty Iredy ski zgwa ci  jego 
narzeczon , studentk  medycyny, i poszed  siedzie  w a nie 
za to, nie za adne polityczne sprawy czy sprawki. A kon-
kretniej, to ówczesna ona Iredy skiego, która by a malark , 
pomaga a w a nie jemu, Witoldowi Kaczanowskiemu, w przy-
gotowaniu wystawy. Zasiedzieli si  do pó na przy tej robocie 
i pani Iredy ska musia a u niego przenocowa . Wzbudzi o 
to zazdro  Iredy skiego, po czon  z dz  rewan u. 
Narzeczona zosta a nie tylko zgwa cona, ale i pobita.

Pu ci a to p azem w obawie przed rozg osem, ale nie daro-
wa  jej ojciec, który mia  nie byle jakie doj cie do najwy szych 
w adz. Z pewno ci  by  to numer 2 po Gomu ce, mianowicie 
sekretarz KC Zenon Kliszko, tak si  z o y o, e wuj narze-
czonej malarza. Ten za  by  przekonany, e z najwy szego 
szczebla pad  rozkaz o przygotowaniu prowokacji wobec 
gwa ciciela-damskiego boksera – no i sta o si . Gdyby Ireneo 
us ysza  o tym we w a ciwym czasie, zapewne napisa by, e 
na wszelki wypadek lepiej wiedzie , kogo si  gwa ci. 
Ireneusz Iredy ski zmar  w grudniu 1985 roku na raka trzustki.

Piotr AmbroziewiczI
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Anna Bartecka, 28-latka z Ostrowa (woj. kujawsko-
-pomorskie) zgin a od o miu ciosów, które no em ku-
chennym zada  jej partner. Cho  wraz ze swoj  2-letni  
córk  próbowa a przed nim uciec, m czyzna dogoni  
j , jad c za ni  samochodem. Zajecha  jej drog  i za-
dawa  ciosy. Temu, jak tata zabija mam , przygl da o 
si  dwuletnie dziecko pary.

Do zabójstwa 28-letniej Anny Barteckiej dosz o 11 listo-
pada 2020 roku, krótko przed godzin  9.00, na drodze 
powiatowej Kaliska-Kopyd ówek w gminie Wilczyn w woje-
wództwie wielkopolskim.

Zab  p y wi c
Jak przekaza a nam prokurator Aleksandra Mara da, 

rzecznik prasowy Prokuratury Okr gowej w Koninie, 
wiadkowie widzieli, jak m czyzna, którym okaza  si  

by  partner 28-letniej kobiety Rafa  S. z K tna, zajecha  
autem drog  kobiecie, a nast pnie wysiad  z samochodu 
i j  zaatakowa . wiadek zdarzenia, którym by  instruktor 
nauki jazdy, relacjonowa  po zabójstwie, e Rafa  S. zaje-
cha  kobiecie drog  na skrzy owaniu, a po chwili razem z 
Ann  Barteck  bieg  w stron  samochodu do nauki jazdy, 
którym jecha  wtedy instruktor wraz z kursantem. Ranna 
kobieta podbieg a do ich auta, otworzy a drzwi i zd y a 
jedynie przekaza  swoje dziecko do samochodu nauki 
jazdy. Gdy instruktor wysiad  z samochodu, kobieta upa-
d a i umar a w ka u y w asnej krwi. 

- Rany by y tak g bokie i silne, e po 30 sekundach by o 
ju  po niej. Gdy ja podbieg em, to ona ju  dosta a drgawek 
– relacjonowa  instruktor nauki. S owa instruktora zosta y 
potwierdzone w opinii bieg ych s dowych, którzy napisali w 

tre ci tej opinii o „nag ym i gwa townym zgonie kobiety”. 
- By a ju  pokrwawiona, zad gana, szok, ten obraz, e 

nie mo na ju  nic zrobi  - stwierdza instruktor. lady krwi 
kobiety zosta y tak e na samochodzie nauki jazdy.

Ju  z wst pnych wyników sekcji zw ok wynika o, e ko-
bieta zmar a wskutek obra e  zadanych no em, odniesio-
nych w obr bie klatki piersiowej oraz ko czyn dolnych.

Po kilku tygodniach, w wydanej przez bieg ych opinii prze-
kazano, e no em kuchennym o ca kowitej d ugo ci 24 cm 
a o d ugo ci ostrza 12,5 cm, zadano kobiecie 6 ran k utych 
i ci tych prawej strony cia a w okolicach klatki piersiowej, 
nadbrzusza, ródbrzusza i uda, oraz 2 rany k ute i ci te 
lewej strony cia a w okolicach uda. Jej partner, zadaj c te 
rany, doprowadzi  do obra e  przepony, w troby, nerki oraz 
do przeci cia t tnicy udowej. Obra enia te doprowadzi y z 
kolei do krwotoku masywnego wewn trznego i zewn trz-
nego, który by  przyczyn  „nag ego i gwa townego zgonu”.

Kos r e d  pi a
Nó , którym 29-letni Rafa  S. zada  ciosy partnerce, pró-

bowa  on jeszcze wykorzysta  do zranienia siebie. Chcia  
pope ni  samobójstwo, zada  sobie rany k ute, ale instruktor 
wytr ci  wtedy z jego d oni nó . Oprawca kobiety nast pnie 
upad  i ju  nie wsta . Instruktor zaznacza , e na pocz tku 
zauwa enia ca ej tej sytuacji nawet nie dostrzeg  no a w 
d oni m czyzny.

Wezwani na miejsce przez instruktora nauki jazdy ratow-
nicy medyczni przewie li 29-latka z obra eniami cia a, w 
stanie ci kim do szpitala. Instruktor wezwa  tak e policjan-
tów, którzy wraz z prokuratorem dzia ali na miejscu przez 
kilka godzin. Z kolei prokurator z Prokuratury Rejonowej w I
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Koninie dokona  dok adnych ogl dzin miejsca zdarzenia. 
Zabezpieczono wtedy wspomniany nó  kuchenny, który 
wskutek odepchni cia przez instruktora wyl dowa  w przy-
dro nym rowie.

Instruktor nauki jazdy podkre la , e to, co si  wydarzy o, 
tak naprawd  jest nie do opisania. Jak mówi , zamykaj c 
oczy, wci  widzi zdarzenia, które dzia y si  rankiem 11 
listopada na drodze powiatowej w Kopyd ówku. 

- To jest straszne, gdy sobie to przypomn , oczy zamkn . 
Nie do opisania jest takie prze ycie. Ona pokrwawiona ju  
by a, pod gana – mówi  i doda , e szokiem jest dla niego, 
e nie móg  ju  nic zrobi , a kobieta kona a na jego oczach.
Zarówno instruktor nauki jazdy, jak i kursant b d c jesz-

cze na miejscu zdarzenia, opisali prokuratorowi przebieg 
wydarze , ale do tej pory nie zeznawali w tej sprawie. 
Dlaczego? Poniewa  podejrzany o zabójstwo Rafa  S. nie 
ustosunkowa  si  do stawianych mu zarzutów. 

Prokurator Aleksandra Mara da zaznacza jednak, e 
nawet je li wiadkowie b d  zeznawa , to prokuratura naj-
prawdopodobniej nie b dzie tre ci tych zezna  podawa  
do publicznej informacji. 

Mog o z  d i k
Warto podkre li , e instruktor i kursant - jad cy samo-

chodem do nauki jazdy za Ann  Barteck  i Rafa em S. 
- byli jedynymi wiadkami zdarzenia. Tragedia ta wydarzy a 
si  bowiem na drodze powiatowej w miejscu, w pobli u 
którego nie ma adnych domów, a wokó  s  wy cznie 
pola. Gdyby m czy ni nie jechali wtedy za par , mo liwe, 
e nie by oby innych naocznych wiadków tego wydarze-

nia, oprócz dwuletniego dziecka, które nie wiadomo, czy 
nie zosta oby tak e zamordowane przez w asnego ojca.

Rafa  S. po zabójstwie partnerki i próbie samobójczej przez 
kilka dni przebywa  w szpitalu. Prokurator powo a  bieg ych 
lekarzy, którzy mieli oceni  stan jego zdrowia i mo liwo  
wykonania czynno ci procesowych. Przez kilka dni jego stan 
zdrowia nie pozwala  jednak na przes uchanie. Wreszcie w 
pi tek 20 listopada - po uzyskaniu opinii bieg ych z zakresu 
medycyny s dowej, którzy zezwolili na wykonanie z nim 
czynno ci procesowych - prokurator postawi  29-letniemu 
Rafa owi S. zarzut pope nienia zbrodni zabójstwa. 

- M czyzna nie ustosunkowa si  do tre ci przedstawio-
nego mu zarzutu i skorzysta  z prawa do odmowy wyja nie  
– mówia nam prokurator Aleksandra Mara da. Tym samym 
nie przyzna  si  do zabicia swojej partnerki. Tego samego 
dnia, 20 listopada, prokurator zo y  w S dzie Rejonowym w 
Koninie wniosek o zastosowanie wobec Rafaa S. tymczaso-
wego aresztu, a s d tego dnia zastosowa ten areszt na okres 
3 miesi cy. Rafa  S. 20 listopada tra   tymczasowo do aresztu 
ledczego z oddziaem szpitalnym na 3 miesi ce. Zgodnie z 

orzeczeniem s du, ma w nim przebywa  do 18 lutego 2021 r. 
Specjalista medycyny s dowej uzna , e stan zdrowia podej-
rzanego pozwala na umieszczenie go w areszcie ledczym 
z oddziaem szpitalnym. Od czasu umieszczenia go w tym 
areszcie, nie przesuchiwano go ponownie.

M czy nie za zabójstwo matki swojego dziecka grozi 
do ywocie.

Raf  by  d i k e
Po zabójstwie pojawi o si  wiele pyta : dok d próbowa a 

ucieka  Anna Bartecka z dzieckiem, czy tej tragedii mo na 
by o unikn , co si  dzieje z dzieckiem pary?

Na pierwsze pytanie próbowali my szuka  odpowiedzi 
w Prokuraturze Okr gowej w Koninie, która zajmuje si  t  
spraw . Prokurator Aleksandra Mara da przekaza a nam, 
e ustalenie, dok d jecha a 28-latka, jest przedmiotem 

post powania prokuratury. 
- Z uwagi na postaw  podejrzanego, który nie ustosunko-

wa  si  do zarzucanego mu czynu, nie z o y  wyja nie , s  
to okoliczno ci na tyle istotne, e nie b dziemy ich ujawnia  
– mówi nam prokurator. Przypomnijmy, e partner Anny 
Barteckiej zajecha  jej drog  w Kopyd ówku, oddalonym o 
kilkana cie kilometrów od miejsca zamieszkania Anny.

Na drugie pytanie o wypadku ch tnie wypowiadali si  
mieszka cy Ostrowa, mieszkaj cy w s siedztwie pary. 
Zwracali uwag , e do domu, w którym mieszkali partnerzy, 
przyje d a a cz sto na interwencje policja. M odszy aspi-
rant Sebastian Wi niewski, o  cer prasowy Komendanta 
Miejskiego Policji w Koninie, przekaza  nam jednak, e Anna 
Bartecka i Rafa  S. nie mieli za o onej Niebieskiej Karty. 
Wiadomo, e – tak jak mówi  s siedzi – policja przyje d a a 
do domu, w którym mieszka a para. Jednak nie do Anny i 
Rafa a, ale do rodziców Anny, u których mieszkali. Sebastian 
Wi niewski zaznacza, e nie by o ani jednej interwencji 
policji dotycz cej Anny Barteckiej i Rafa a S. Zaznaczmy, e 
oprócz rodziców Anny, mieszkali z ni   tak e jej siostra i brat.

Znajomi pary przyznali, e uwa ali Rafa a za osob  dziwn  
i byli zaskoczeni tym, e stworzy  zwi zek z Ann . Warto 
zaznaczy  jednak, e nie byli ma e stwem, cho  zar czyli 
si  w 2013 roku.  Mimo e para mia a ju  si  rozsta , to na 
Facebooku Anny Barteckiej wida , e ch tnie przegl da a 
blog z poradami dotycz cymi lubu i wesela. Ch tnie ogl -
da a tak e program telewizyjny „ mier  na 1000 sposobów”, 
chocia  pewnie nigdy nie pomy la a o tym, e m czyzna, z 
którym ma dziecko, mo e chcie  j  zabi . Jak na ironi , na-
le a a tak e do internetowej spo eczno ci „ wi ty Krzysztof - 
w drodze zawsze z Tob ”. Zaznaczmy, e w. Krzysztof jest 
patronem kierowców i dobrej mierci.

Co teraz dzieje si  z córk  Anny? Otó  dziecku nic si  
nie sta o, mimo e by o uczestnikiem tragicznych wyda-
rze . Dziewczynk  przewieziono do szpitala pomimo 
tego, e jego yciu nie zagra a o niebezpiecze stwo. 
Tam zabezpieczono jej podstawowe potrzeby i udzielono 
wsparcia psychologicznego.

Z racji, e Anna Bartecka mieszkaa na terenie gminy 
Mogilno, Prokuratura Okr gowa w Koninie oraz podlega jej 
Prokuratura Rejonowa w Koninie, które zajmuj  si  ledz-
twem w sprawie zabójstwa w Kopydówku, nie prowadziy 
adnego post powania karnego w kwestii opieki nad dziec-

kiem. Spraw  t  zajmuje si  S d Rejonowy w Mogilnie. 
S dzia Daniel Soboci ski - prezes S du Rejonowego w 
Mogilnie, przekaza  nam, e s d  prowadzi obecnie spraw  o 
umieszczenie dziecka Anny Barteckiej i Rafaa S. w rodzinie 
zast pczej. Na czas trwania post powania dziecko przebywa 
u babci i dziadka, w domu, w którym dotychczas mieszkao.

17 listopada Anna Bartecka zosta a pochowana na cmen-
tarzu w Ostrowie Mogile skim.

Karina Knorps-Tyszy skaI
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S u ba Wi zienna przypomina m a z patolo-
gicznej rodziny, który na klatce schodowej k a-
nia si  s siadom, nerwowo zas aniaj c usta, 
w obawie, e kto  wyczuje alkohol. Swojej 
onie nakazuje natomiast zrobi  intensywny 

makija , maskuj cy lady pobicia. Ostatni  pozosta o-
ci  po systemie warto ci jest, e kto  si  dowie. 
Jeszcze nigdy nie s ysza em od funkcjonariusza S u by 

Wi ziennej pretensji do siebie o to, co zrobi  – wielokrot-
nie za to s ysza em pretensje do mnie o to, e z powodu 
tego, co zrobi , napisa em skarg . Spojrzenie na ulicy 
jest widocznie wi ksz  represj  ni  odbicie w lustrze.

Na pandemi  S u ba Wi zienna w Areszcie ledczym 
Warszawa-Bia o ka zareagowa a w swoim stylu, czyli 
montuj c jeden pojemnik z p ynem do dezynfekcji r k 
w sali widze . eby by o wida , e jest  reakcja na pan-
demi . I eby tak naprawd  móc nie reagowa . 

wiat ludzi oceniaj cych kompetencje kandydata 
na podstawie jego zdj cia, to wiat nadziei dla S u by 
Wi ziennej. Naprawd  trudno jest uwierzy  cz owiekowi, 
który nigdy nie by  u okulisty, e jego oczy go ok amuj .

Pro ra  p a ów a
Nieadekwatno  jest wi zienn  odmian  nowotworu 

– niedobór wspó istnieje z nadmiarem, niczym post z 
karnawa em. W a ciciel jednoosobowego mieszkania 
dla czteroosobowej rodziny imponuje zdj ciem w fer-
rari na portalu spo eczno ciowym. 

Procedura i pokazówka, to dwa ulubione damskie imio-
na funkcjonariuszy – jedno pe ni funkcj  hamulca, a dru-
gie peda u gazu. Jedno i drugie ma za cel udowodnienie 
wiatu, e system sobie radzi. Jest to oczywi cie radzenie 

sobie porównywalne do reakcji g odówk  na oty o . 

Nadmiar procedur - w ród których brakuje tylko pro by 
do dyrektora, aby móc swobodnie oddycha  - powoduje 
zupe n  utrat  kontroli. System popada w samozaprze-
czenie, bo twórcy procedur d yli do kontroli ca kowitej. 
Pokazówka jest biegiem cz owieka przez tydzie  wi zio-
nego w piwnicy – niebezpiecznym wzlotem zwiastuj cym 
blisko  upadku. Nienormalno  karmi si  procedur  i 
pokazówk , gardz c sensem i odpowiedzialno ci . 

Cz owiek zredukowany do pozycji w rejestrze, którego 
nazwisko jest wymieniane chyba tylko z powodu bojkoto-
wania RODO przez funkcjonariuszy, mo e podlega  od-
powiedzialno ci zbiorowej, która z odpowiedzialno ci  ma 
wspólnego tyle, co krzes o elektryczne z krzes em. 

W Areszcie ledczym Warszawa-Bia o ka osadzony 
mo e jednorazowo kupi  tylko jedn  zapalniczk . S  to 
najdro sze zapalniczki wiata, bo kosztuj ce jedynie z o-
tówk , zatem psuj ce si  po kilkunastu pstrykni ciach. 
Gaz z takich zapalniczek pos u y  pewnemu osadzo-
nemu do pope nienia samobójstwa. Od tego momentu 
wszyscy osadzeni stali si  potencjalnymi samobójcami. 

Kto  kiedy  stwierdzi , e najbardziej z owrogie pyta-
nie, jakie mo e us ysze  obywatel to: „Jestem z rz du 
– jak mog  ci pomóc?”. Likwidacja resztek wolno ci, 
która podobno ma zapewni  bezpiecze stwo osadzo-
nym, a w rzeczywisto ci umo liwia jeszcze wi ksz  
kontrol  funkcjonariuszom, logicznie powinna prowa-
dzi  do zabierania sznurówek z butów. Albo – eby 
komediodramat by  lepszy – jednej sznurówki. 

Nor   na
Janusz G owacki napisa  kiedy  reporta  z yrardowa 

na temat metod walki milicji z tamtejsz  przest pczo ci  
niezorganizowan . Gorliwo  funkcjonariuszy wzrasta a 

TU KO CZY SI  PRAWO?
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w momencie, gdy dowiadywali si , e przyjedzie kto  z 
Warszawy, by przeprowadzi  kontrol . Po uzyskaniu infor-
macji, e sprawc  zabójstwa by  pijany m czyzna z za-
krwawion  twarz , milicjanci apali siedmiu pijanych m -
czyzn z zakrwawionymi twarzami – by o to o tyle proste, e 
w pi tki w godzinach wieczornych co drugi m czyzna po-
ruszaj cy si  po yrardowie by  pijany i mia  zakrwawion  
twarz. Sprawcy w ród zatrzymanych nie by o, ale milicjanci 
wyrabiali 700 procent normy, a centrala by a zadowolona. 

Skojarzy o mi si  to z b d cym wyrazem takiego sa-
mego my lenia nakazem, jaki dosta a od Ministerstwa 
Sprawiedliwo ci S u ba Wi zienna w drugiej po owie 
2017 roku. Otó , podczas przepustki, pewien skazany 
za zabójstwo ponownie zabi . Wobec tego zabrano 
przepustki i wstrzymano z pracy na wolno ci wszystkich 
skazanych za czyny opisane w artykule 148 kodeksu 
karnego. Kilku z nich pomog em pisa  skargi, powo uj c 
si  na przepisy antydyskryminacyjne. Niektórzy byli na 
kilkunastu przepustkach, podczas których zachowywali 
si  wzorowo, niektórzy przez kilka lat pracowali na 
wolno ci i mieli w miejscach pracy znakomite opinie. 
System ukara  ich za maj cy miejsce w innej cz ci 
Polski czyn cz owieka, którego nie widzieli na oczy. 

Taka logika teoretycznie mog aby prowadzi  do zwal-
niania z wi zienia przed ko cem kary kilkuset osób, 
poniewa  jedna z nich wyj tkowo dobrze przechodzi 
proces resocjalizacji. Teoretycznie – bo logika odpowie-
dzialno ci zbiorowej prowadzi system do „nadrepresyj-
no ci” wobec osób, dzi ki którym mo e pokaza  „spo e-
cze stwu”, e sobie radzi. System ma wszystkie cechy 
cwaniaka, w tym zw aszcza inteligencj  operacyjn  i 
brak warto ci, i doskonale zdaje sobie spraw , e ma o 
kto b dzie chcia  nara a  si  na zarzut, e „broni mor-
derców”, nie dostaj c adnej zap aty poza szacunkiem 
paru kosmonautów, którym op acalno  nie przys oni a 
zasad. Indywidualna odpowiedzialno  za czyn i indy-
widualna odpowiedzialno  za zmian  nie wykluczaj  
zbiorowej odpowiedzialno ci za czyn kogo  innego. To 
jasne, jak to, e 2 plus 2 to 7. „Tu ko czy si  prawo, a 
zaczynam si  ja” – ciechanowscy Seagale szczerz  si  
do nas kilkoma z bami, które im pozosta y.

W g s zu c u
Pewien osadzony, odbywaj cy kar  w nale cym wte-

dy do Aresztu ledczego Warszawa-Bia o ka Oddziale 
Zewn trznym Bemowo, zosta  wstrzymany z pracy na 
wolno ci, poniewa  osoby licz ce, e tak  prac  dostan , 
donios y, e zamiast pracowa , handluje narkotykami. 

Funkcjonariusze S u by Wi ziennej nie chcieli wyda  
osadzonemu adnego dokumentu z informacj  o de-
cyzji i jej przyczynach. Bowiem ludzie ton cy w g sz-
czu procedur i biurokracji bardzo nie lubi  wydawa  
jednego rodzaju dokumentów – tych z decyzjami nie 
wynikaj cymi z adnego przepisu i zawieraj cych tre  
niekorzystn  z punktu widzenia odbiorcy.

 Pomog em mu zatem napisa  skarg  do Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Ten ostatni wys a  swoich przedstawi-
cieli do OZ Bemowo. Musieliby oni zamieni  si  w  lmowe-
go wi nia Brubakera, by pozna  wi zienn  codzienno  
niezafa szowan  przez pokazówk . Funkcjonariusze 
S u by Wi ziennej pokazali im kilka cel zajmowanych 
przez osadzonych, którym rednio cokolwiek przeszkadza, 
gdy dostaj  ciep e jedzenie i picie. Pokazali im te  wietli-
c  z komputerem i ma  bibliotek . Pi kna ta katastrofa. 
Przeci tny Kowalski nabiera cennego z punktu widzenia 
systemu przekonania, e osadzeni maj  zbyt dobrze – i 
jest gotów ucieszy  si  z tego, e si  im pogorszy. 

Problemem ka dej przero ni tej biurokracji jest zatra-
cenie celu, jakiemu s u y. W warunkach wi ziennych 
procedury s u  g ównie zbudowaniu poczucia w asnej 
warto ci przez szeregowych funkcjonariuszy. Przecie , 
jak twierdzi  Szekspir, nie ma nic bardziej powszechne-
go ni  potrzeba bycia wyj tkowym. 

Do wiadczenie wi zienne prowadzi do obserwacji, e 
nadgorliwo  jest elementem frustracji niezauwa one-
go. Stanie na stra y procedur to pilnowanie swojego 
poczucia bycia kim  wa nym.

 Nie mog c przez kilka miesi cy otrzyma  talonu na 
pras  w Areszcie ledczym Warszawa-Grochów, posta-
nowi em wnie  kilka gazet z widzenia. Krzyk pani funk-
cjonariusz wzywaj cy do zostawienia gazet w sali widze  
skomentowa em stwierdzeniem, e mo e mi wystawi  
wniosek karny, ale ja nie zosta em skazany na og upianie 
si . Pani funkcjonariusz wezwa a znacznie wy ej od niej 
postawionego dowódc  zmiany. Ten ostatni wys ucha  
mnie, wykaza  zrozumienie i doradzi  zg oszenie si  po 
weekendzie do wychowawcy, by ten wydrukowa  mi talon, 
bym móg  przemycane gazety trzyma  w celi. Gdybym 
post powa  zgodnie z procedurami, prawdopodobnie przez 
kilka miesi cy czeka bym na talon. Wychowawca wydru-
kowa  talon w ci gu kilku minut. Dowódca zmiany nie mia  
potrzeby udowadnia , e wierzy w wi zienne procedury. 

S u ba Wi zienna jest jeszcze jedn  instytucj  z pato-
logicznymi proporcjami mi dzy wymaganiami od siebie i 
wymaganiami od tych, którzy maj  podporz dkowa  si  
jej poleceniom. Nie da si  wymusi  szacunku, tak jak nie 
da si  wymusi  mi o ci czy przyja ni. S u ba Wi zienna 
przypomina nielubianego koleg , wy miewanego podczas 
dyskusji przy piwie z powodu wypowiadanych niedo-
rzeczno ci, który po kilku latach przychodzi do znajomych 
i o wiadcza: „jestem wykszta cony, teraz macie by  dla 
mnie mili”. Efekt oczywi cie jest taki, e jegomo cia spo-
tykaj  jeszcze g o niejsze salwy miechu. Aspiracja do 
bycia nadcz owiekiem zwykle ko czy si  byciem miesz-
nym cz owiekiem. 

I
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Reporter poleca kryminał

Diagnoza fenomenu oszustwa
Leszek Ko mi ski

Katarzyna Bonda ma ju  ugruntowane miejsce w are-
opagu autorów polskich powie ci kryminalnych. Wraz z 
sukcesem wydawniczym i czytelniczym swojej s ynnej 
trylogii „Cztery ywio y” w kolejnej trylogii postanowi a, 
czego wyra nie nie kryje, przekroczy  granice gatunko-
we krymina u. Jej nowa trylogia, otwarta zesz orocznym 
tytu em „Mi o  leczy rany”, u swoich róde  ma ka dora-
zowo autentyczne wydarzenia i postacie. Oznacza to, e 
ka da ksi ka, b d ca sk din d solidnie u o on  fabu  
powie ciow , kryje wielogodzinn  prac  pisarki nad 
szczegó ami rzeczywistych historii, miejsc i osób.

W przypadku recenzowanej ksi ki, jak mówi sama 
autorka, akta s dowe jednego z najwi kszych oszustów 
III RP liczy y ponad sto dwadzie cia tomów. Zapozna a si  
ona z ka d  w czon  do tego materia u kart . Ta sprawa 
by a jednak dla niej wy cznie swoistym natchnieniem, a 
raczej inspiracj  fabularn . Tym samym fabu a powie ci 
jest bogata swoj  wielow tkowo ci  i spor  scen  wy-
st puj cych postaci. Niemniej szerokie jest pole czasowe 
przedstawionej akcji, zamkni tej pomi dzy pó nymi latami 
90. XX wieku i drug  dekad  XXI wieku. Pomimo takiego 
bogactwa elementów wiata przedstawionego, chyba 
po raz pierwszy od kilku tytu ów autorki „Florystki”, zami-
owanie pisarskie do szalonego „przepychu”, dodam, e 
tym razem zamkni tego na 750 stronach, nie tylko e robi 
pozytywne wra enie, ale i stanowi warto  sam  w sobie. 
Powie  dzi ki temu nabiera ciekawej kompozycji, stano-
wi c przy tym szerok  panoram  przemian spo ecznych 
i gospodarczych zachodz cych w Polsce. Bonda celuje 
nawet szerzej, przenosz c liczne sceny poza granice 
rodzimego kraju, wpisuj c przest pcze dzia ania w pewn  
uniwersalno  prawdy o spo ecze stwie, o nas samych.

Rzecz w tym, e zgodnie z w asn  zapowiedzi  autorka 
„Okularnika” przekracza ramy gatunkowe. Nie propo-
nuje nam adnej z odmian krymina u, nie proponuje te  
dynamicznego thrillera. To raczej powie  o klasycznej 
formule narracyjnej. Ciekawie z o ona fabularnie, jak ju  
wspomina em wielow tkowa, szeroka czasowo i trzyma-
j ca w napi ciu rozwijan  intryg  o charakterze kryminal-
nym. Cho  najbardziej kryminalny charakter posiadaj  
bohaterowie i zachodz ce mi dzy nimi relacje. „Mi o  
leczy rany” jest bowiem przede wszystkim opowie ci  o 
najciemniejszej stronie ludzkich emocji. 

Podczas lektury ksi ki Bondy z karty na kart  od-
nosimy wra enie upadku w coraz ni sze kr gi dan-
tejskiego piek a. Kr gi te rysuj  wspomniane ludzkie 
relacje, przesi kni te emocjami i uczuciami, z pozoru 
tak bliskimi ka demu z nas i o pozytywnym zabar-
wieniu. Ka dy przecie  chce kocha , by  kochanym, 
ka dy pragnie odrobiny szcz cia, a nic nie buduje 

przecie  lepiej szcz cia ni  bogactwo, a w nim kry-
j ce si  bezgraniczne mo liwo ci spe niana ka dych 
zachcianek, marze , pragnie . To wszystko oferuje 
g ówny bohater powie ci, Daniel Skalski. Cho  nie on 
jedyny wprowadza nas w teatr charakterologicznego 
piek a. On i jemu podobni, mistrzowie oszustwa, u udy 
i k amstwa, które zgodnie z powtarzan  zasad , tak 
cz sto powtarzane staje si  prawd . Ludzka naiwno  
miesza si  z po daniem, w ka dej postaci, tej mate-
rialnej, jak i  zycznej, i emocjonalnej. 

 Intryga powie ciowa nie zasadza si  wi c na zabój-
stwie, jak to bywa w klasycznym kryminale, lecz jej 
centrum jest dramat, który kreuje swoim o  arom Skalski. 
Na oczach czytelników autorka „Czerwonego paj ka” 
próbuje przeprowadzi  literacko poprowadzon  dia-
gnoz  fenomenu oszustwa, we wszystkich mo liwych 
wymiarach, psychologicznym, spo ecznym, rodzinnym, 
ekonomicznym. I jest to obraz wybitnie gorzki, przy czym 
fascynuj cy, warty lektury. „Mi o  czyni dobrym” staje si  
tym samym czym  ciekawszym ni  kryminalna historia, 
prezentuj c teatr ludzkich emocji..II
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rysuje Adam Polkowski
Reporter Kryminalny na tropie
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