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Otru  w asn  rodzin  a potem siebie

Wzbudzać strach zza krat

 
 

Zabił, bo przeprosiła
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Śmierć dopadła zabójcę

GDZIE JESTEŚ 
MORDERCO?

KTO ZA O Y

P TL  
JAKUBOWI?

W PAMIĘTNIKU OPISAŁ W PAMIĘTNIKU OPISAŁ 
WŁASNĄ ZBRODNIĘWŁASNĄ ZBRODNIĘ

Czy policjanci kryjąCzy policjanci kryją
zabójców 18-latka?zabójców 18-latka?
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Nie da si  ukry , e w ostatnich latach policja prze y-
wa powa ny kryzys wizerunkowy, który  wi e si  z 
brutalnymi interwencjami, ale te  z malej c  skutecz-
no ci  w walce z przest pcami. 

Ale nie oszukujmy si , przest pcy te  staj  si  
coraz bardziej brutalni. Nie sposób ich pokona  dobrym s owem 
i pouczeniami. Policja to nie Armia Zbawienia i musi dzia a  sku-
tecznie, zdecydowanie i przede wszystkim profesjonalnie. A z tym 
ostatnio bywa spory problem. Je li kilku funkcjonariuszy nie jest w 
stanie sprawnie i bezpiecznie poskromi  jednej pijanej lub na pa-
nej osoby, to ich miejsce na pewno nie jest w tej formacji.  

Brak odpowiedniego przygotowania, to nie jedyna u omno  
policjantów. Jeszcze gorszy jest brak uczciwo ci, który na szcz -
cie dotyka tylko marginesu ludzi zatrudnionych w policji. Jednak 

ka dy przypadek pope nienia przest pstwa przez mundurowych, 
k adzie cie  na ca  formacj .

Nie da si  t umaczy  takich zdarze , jak to z G bina, gdzie 
komendant miejscowego posterunku (30 lat pracy) ukrad  w  mar-
kecie rubki za 4,5 z otego. Po prostu wstyd i enada, a mimo to 
znajduje licznych obro ców, którzy go usprawiedliwiaj . Tak, jakby 
stró e prawa stali ponad prawem.

Zapewne ów komendant kleptoman wykr ci si , twierdz c, e 
zrobi  to przez roztargnienie. Podobnie, jak pewien s dzia, który  
na stacji paliw pod Sochaczewem „przytuli ” cudze 50 z otych i 
s d go z tego usprawiedliwi . 

Czy takie sytuacje powinny mie  miejsce? Czy wp ywaj  pozy-
tywie na wizerunek policji i wymiaru sprawiedliwo ci? Odpowiedzi 
wydaj  si  by  oczywiste. Ale czy dla wszystkich? 

Plamy na mundurach

I Ogólnopolska Konferencja Na Temat  Zjawisk Paranormalnych 
- organizowana przez Studio VTV, oraz niepowtarzalne 
warsztaty z Krzysztofem Jackowskim z wykorzystaniem 
jego autorskich metod jasnowidzenia.
 11 i 12 wrze nia 2021 r. Centrum Edukacyjno-Wdro eniowe 
Chojnice, ul. Pi sudskiego 30A .
Niezapomniane dwa dni spotka  z tematyk  zjawisk 
paranormalnych. W ród zaproszonych: Krzysztof Jackowski, 
Janusz Szostak - Fundacja Na Tropie, Robert Bernatowicz - 
Fundacja Nau  lus 
Niezapomniany i ekscytuj cy czas „Poza Sfer ” 
Wi cej informacji: studiovtv@wp.pl
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Jak mówi   rodzice Jakuba, zeznawa  b d  
wiadkowie, którzy dot d nie zeznawali. 
- Zmowa milczenia zaczyna p ka  - pod-

kre la Leszek Schimanda. ledczy z krakow-
skiego Archiwum X typuj , e w zabójstwie 

Jakuba bra o udzia  kilka osób.
Jakub Schimanda mieszka  wraz z rodzicami pod 

Golubiem-Dobrzyniem. By  jedynym synem przed-
si biorców prowadz cych gospodarstwo ogrodniczo-
-sadownicze, czyli Marii i Leszka Schimandów, którzy 
 rm  przej li od rodziców, a ta z kolei mia a zosta  
przepisana na Jakuba. W celu rozwini cia dzia alno ci 
gospodarczej rodzice kupili nawet dzia k . 

Ich jedyny syn Jakub uczy  si  w klasie komputero-

wej, chcia  studiowa  informatyk . 
– By  taki milusi ski – mówi Maria Schimanda, mama 

Jakuba, i  wspomina jego kr cone w osy. 
Jego tata dodaje, e ch opak uwielbia  by  pachn cy, 

zawsze u ywa  jakich  perfum, a gdy wchodzi  do au-
tobusu, dziewczyny od razu wiedzia y, e to Kuba, bo 
tak pachnia . Uwielbia  tak e muzyk . Cz sto gra  jako 
did ej. Za pieni dze, które otrzymywa  za granie na 
imprezach, kupi  swój pierwszy samochód, volkswa-
gena golfa. Jak przekaza  nam ojciec Jakuba, w ci gu 
jednej nocy nastolatek zarabia  oko o 1000-1200 z . 

- Kuba nie potrzebowa by handlowa  narkotykami, 
bo dzi ki graniu potra   sporo zarobi  - podkre la 
ojciec ch opca.  Tymczasem  po tragedii pojawi y si  

- Powoli wszystko się zaczyna sypać – mówi nam Leszek Schimanda, ojciec Jakuba 

Schimandy, którego powieszone ciało znaleziono jesienią 2014 roku w lesie pod 

Golubiem-Dobrzyniem w województwie kujawsko-pomorskim.  Z racji, że miejscowe służby 

nie wyjaśniały rzetelnie przyczyn i okoliczności śmierci nastolatka, a wręcz dopuściły 

się licznych uchybień, sprawa trafiła do Prokuratury Krajowej. 
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g osy osób, które wspomina y o tym, e Kuba mia  by  
dilerem. Jednak w toku ledztwa adna z sze dzie-
si ciu zeznaj cych osób nie potwierdzi a, e Jakub 
móg by handlowa  narkotykami.

Sam ój wo p o w e
12 listopada 2014 roku oko o godziny 21 w lesie pod 

Golubiem-Dobrzyniem znaleziono powieszone zw oki 
18-letniego Jakuba Schimandy. Chocia  na miejscu 
nie pojawi  si  prokurator, to telefonicznie ustali , e 
by o to samobójstwo i nie ujawniono dzia ania osób 
trzecich. Warto doda , e prokurator rejonowy w Golu-
biu-Dobrzyniu i jego zast pczyni stracili prac  z uwagi 
na zaniedbania w sprawie Jakuba Schimandy.

Natomiast policjanci po dotarciu na miejsce zda-
rzenia wieczorem 12 listopada nie wykonali adnych 
czynno ci procesowych, ogl dzin, nie zebrali ladów, 
a tak e nie zlecili wykonania w ci gu kolejnych dni 
sekcji zw ok. Na miejscu znalezienia cia a nie zrobiono 
nawet zdj . Po dwóch dniach, po pogrzebie Jakuba, 
spraw  zamkni to. Mimo e Danuta Orzechowska 
z zak adu pogrzebowego, do którego tra  o cia o Ja-
kuba, uwa a, e wygl da  tak, jakby zmar  na le co. 
Danuta Orzechowska podkre la, e Jakub nie mia  
adnych z typowych cech powieszenia – nie by o 

bruzdy uciskaj cej na szyi, ci ni tych r k, zaci ni tej 
szcz ki, a zwieracze trzyma y. 

Tak e Leszek Schimanda, który przez 9 lat je dzi  na 
miejsca wypadków czy miejsc, gdzie pope niano sa-
mobójstwa, i wie, jak takie osoby wygl daj . 

– Nikt mi kitu nie wci nie, jak Jakub wygl da  – mówi 
nam ojciec 18-latka.

Policja odmówi a wszcz cia ledztwa, a zgod  na to 
wyrazi  prokurator. Adwokat rodziny z o y  jednak za a-
lenie, dzi ki czemu Prokuratura Rejonowa w Golubiu-
-Dobrzyniu ledztwo jednak wszcz a. Szybko je jednak 
umorzy a, stwierdzaj c, e nastolatek pope ni  samobój-
stwo. Rodzice Jakuba byli z kolei pod wp ywem silnych 
leków psychotropowych, wi c nie mieli g owy do zaj cia 
si  w pe ni spraw  wyja niania przyczyny i okoliczno ci 
syna. Ale podkre laj , e te  nie zaniedbali sprawy, bo 
jednak w ci gu kilku tygodni od tragedii doprowadzono 
do wszcz cia pierwszego ledztwa.

Maria i Leszek Schimandowie lepiej poczuli si  tak 
naprawd  oko o 3 lata po mierci Jakuba. Wtedy 
przestali bra  leki i zacz li konkretnie dzia a , aby 
dowiedzie  si , dlaczego naprawd  zmar  Jakub. Tym 
bardziej, e wiele wskazywa o na to, e do jego mier-
ci kto  si  przyczyni .

Kol  i  w ys
12 listopada Jakub nie poszed  do szko y. Jego ro-

dzice dowiedzieli si  o tym od dyrektorki tego samego 
dnia. Gdy Jakub wróci  do domu z koleg  Karolem 
J., to Leszek Schimanda zapyta  o t  spraw . Jakub 
jednak nie chcia  o tym rozmawia , powiedzia  jedynie: 
- Oj, tato, ty nie wiesz, co si  dzieje.

Oko o 16.00 pojecha  odwie  Karola J. do domu. 
Gdy nie wraca  od trzech godzin, rodzice Jakuba po-
stanowili zadzwoni  do Karola. Jednak on nie odbiera , 
postanowili zatem do niego pojecha . Drzwi otworzy a 
jego matka, Justyna J., stwierdzi a, e Karol w a nie 
wróci . Nie mog a jednak o tym wiedzie , bo do godzi-
ny 19. pracowa a w swoim przydomowym gabinecie 
kosmetycznym, gdzie mia a klientów. Karol z kolei 
powiedzia , e nie wie, gdzie jest Jakub i to go nie 
obchodzi. Mama Jakuba nie wesz a jednak do domu 
Karola, zosta a w samochodzie i dzi ki temu widzia a, 
e Karol nie by  w domu, ale rozmawiaj c przez tele-

fon, wchodzi  do niego drugim wej ciem.
 – My wiemy, sk d wróci  – mówi Leszek Schi-

manda. Karol J. w rozmowie z nim przekonywa , e 
odk d rozsta  si  z Jakubem, ca y czas przebywa  
w swoim pokoju i gra  z siostr  w gr  na playstation. 
Zeznaj c w 2020 roku, Justyna J. powiedzia a, e 
jej syn przebywa  w domu od godziny 16. do czasu 
przyjazdu rodziców Jakuba. 

– Matka Karola nas ok ama a – mówi Leszek Schi-
manda. Rodzice Kuby dowiedzieli si  pó niej, e 
Jakub z Karolem, którego zna  od podstawówki, sp -
dzili ca y dzie  12 listopada. Ale rodzice Jakuba nie 
wiedz , co dok adnie tego dnia robili. Prawdopodobnie 
byli w Toruniu, a na stacji paliw w Lipnicy Jakub mia  
pi  sok „Kubu ”. Jakub mia  dosta  tego dnia mandat. 
Z racji e Karol ju  wtedy mia  by  winien Jakubowi 
pieni dze, podpisali o wiadczenie, zgodnie z którym 
mandat mieli op aci  po po owie.

Rodzice Jakuba po rozmowie z Karolem pojechali 
do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. 
W komendzie, zgodnie z relacj  rodziców Jakuba, 
policjanci dziwnie na nich patrzyli. Przekazali im, eby 
poszli na gór , a tam po pewnym czasie, zdenerwo-
wany i pal cy jednego za drugim papierosy policjant 
o wiadczy  im, e Jakub nie yje. Pó niej zemdleli.

Maria Schimanda z komendy zapami ta a jeszcze 
jedno – policjant, pytaj c o numer rejestracyjny sa-
mochodu Jakuba Schimandy, uprzedzi  ich, podaj c 
ko cówk  tego numeru.

W tym czasie  Karol zadzwoni  do swoich trzech
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kolegów, mówi c im, e nie ma Jakuba. Jednak do-
k adnie skierowa  ich do miejsca w lesie w Ga czewku, 
sugeruj c, e tam mo e by  Jakub, poniewa  wcze-
niej spotykali si  tam razem. Poprosi , eby ci koledzy 

to sprawdzili. Policjanci z kolei pojechali przed godzin  
21. do Karola, aby zapyta  go o Jakuba. Ten powie-
dzia , e jego koledzy w a nie znale li cia o Kuby, i 
e mo e pojecha  tam z nimi. Pó niej dok adnie kie-

rowa  ich do tego miejsca. Policjanci zatem pojechali 
do miejsca, w którym chwil  wcze niej cia o Jakuba 
znale li kierowani przez Karola koledzy, czyli  ukasz 
P., który jako pierwszy dostrzeg  wisz ce na drzewie 
cia o, Andrzej C. oraz  Damian ., który wspi  si  na 
drzewo i odwi za  sznur z szyi Jakuba, a nast pnie 
wezwa  pogotowie.

Rodzice po latach nie pami taj  dok adnie go-
dziny przyj cia na komend  i poinformowania ich 
przez policj , e Jakub nie yje, ale wiedz , e 
godziny te si  nie zgadzaj  i w dokumentacji zosta-
y wpisane niepoprawnie.

Pol n  yc ci  da
Lekarz, widz c cia o Jakuba Schimandy le ce na 

trawie, stwierdzi  zgon, a w dokumentach napisa , e 
to prawdopodobnie samobójstwo. Natomiast policjan-
ci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia nie zrobili 
nic - nie wykonali ogl dzin, nie pobrali ladów, nie 
zabrali p tli wisielczej. Ale zrobili co  nies ychanie za-
skakuj cego – auto Jakuba bez ogl dzin oddali Karo-
lowi, który by  ostatni  osob  widz c  Jakuba ywego. 
Samochód policjanci przekazali bez protoko u przeka-
zania. Co wa ne, Karol, któremu policjanci przekazali 
kluczyki, nie mia  nawet prawa jazdy. To Karol mia  
si  upiera , e we mie auto. Przez kilka dni samo-
chód Jakuba sta  na podwórku u Karola, a dopiero po 
up ywie pi ciu dób zosta  oddany rodzicom. Leszek 
Schimanda zaznacza, e samochód by  wysprz tany i 
pachn cy, a mechanicy podkre lali, e samochód nie 
tylko by  czyszczony, ale nawet rozkr cany, a klamki i 
uszczelki by y czym  wysmarowane.

Grzegorz Nowakowski, który od pocz tku zakupu 
przez Jakuba samochodu zajmowa  si  przegl dem 
i naprawami volkswagena, zwraca uwag , e odkr -
cana by a os ona dr ka zmiany biegów, plastikowe 
obrze a progów, tapicerka drzwi, czyli miejsca, w któ-
rych mo na by o co  schowa . Warto doda , e przed 
12 listopada w warsztacie samochodowym, do którego 
je dzi  Jakub, zatrudni  si  jeden z policjantów, który 
mo e by  zamieszany w t  spraw . Chcia  podobno 

dorobi  popo udniami.
Nast pi  szereg kolejnych zaniedba  w tej sprawie 

– na miejscu nie by o prokuratora, nie przes uchano 
wiadków, którzy znale li cia o, ani wiadka, który 

ostatni raz widzia  Jakuba, a w ci gu kolejnych dni 
dopuszczono si  pozwolenia na pochowanie Jakuba 
bez wykonania sekcji jego zw ok. 

Jak t umaczy a Prokuratura Rejonowa w Golubiu-
-Dobrzyniu, nie by o podstaw, aby s dzi , e ten czyn 
ma charakter przest pczy. Najbardziej zaskakuj cy 
jest fakt, e rodzicom oddano telefon Jakuba, ale 
wyczyszczony z historii po cze  i sms-ów. Policjant, 
oddaj c telefon przy awce przed domem Schiman-
dów, powiedzia , e tylko tyle mo e dla ojca Jakuba 
zrobi . Rzeczywi cie niewiele, bo najpierw telefonu 
nie mo na by o nawet uruchomi . Ale rodzice Jakuba 
si  nie poddali – przekazali telefon specjalistom, któ-
rzy zauwa yli, e z historii telefonu zosta o usuni te 
okre lone imi  i nazwisko oraz pseudonim. Z racji e 
osoba ta usuwa a dane z historii Androida, a telefon 
Samsung mia  system bezpiecze stwa, to aparat zro-
bi  trzy zdj cia osobie, która usuwa a dane. Zdj cia tej 
osoby tra  y z kolei do serwerów Samsunga w Korei 
Po udniowej. Leszek Schimanda przekaza  te infor-
macje Prokuraturze Krajowej.  ledczy  sprawdzili i po 
dwóch miesi cach oczekiwania w 2020 roku otrzymali  
z Korei te same zdj cia. M czyzna, któremu zdj cia 
zrobi  telefon, ma zosta  wkrótce przes uchany. Jest 
nim policjant z Golubia-Dobrzynia. – Ewidentnie chcia  
usun  wszystko – uwa a Leszek Schimanda.

Sam e p z
 
Kilka miesi cy przed mierci  Jakuba w Inter-

necie pojawi  si   lm, na którym wida , jak dwóch 
nastolatków zn ca si  nad nim. Jednym z nich by  
syn policjanta, drugim syn nauczycielki. M czy ni 
mieli by  znani z za ywania narkotyków. Syn poli-
cjanta mia  bardzo dobre relacje z Karolem J. W tej 
sprawie znane s  ju  nowe informacje, o których na 
razie nie b dziemy pisa . 

Leszek Schimanda przekaza  nam, e 11 listopada 
Jakub chodzi  smutny. Gdy zapyta  syna o powód, 
Jakub powiedzia , e sam sobie poradzi. Rodzice nie 
wykluczaj , e kogo  si  obawia . Mo liwe, e wiedzia  
zbyt wiele, a nawet, e powiedzia , e o wszystkim po-
wie innym. Dodajmy, e jeden z policjantów, którzy byli 
na miejscu znalezienia cia a Jakuba, zosta  zwolniony 
za handel amfetamin . Robi  to w mundurze mi dzy 
innymi przed liceum w Golubiu-Dobrzyniu. I
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Karol, dzie  po mierci Jakuba pojecha  z koleg  

Micha em R. do miejsca, w którym znaleziono cia o 
Jakuba i podniós  z ziemi sznurek do snopowi za ki. 
Zabra  ten sznurek do samochodu, powiedzia  „spier-
dalamy” i odjechali. 

Rodzice Jakuba mówi , e Karol wydawa  si  by  
normalnym ch opakiem, mi ym, ale mia  dwa oblicza – 
okrad  dom kobiety, zatankowa  paliwo na stacji paliw, 
po czym bez p acenia odjecha . Wiadomo, e 12 listo-
pada Karol kontaktowa  si  telefonicznie z Micha em R.

Karol J. relacjonowa , jak odcina  Kub , chocia  
mia o go tam nie by .

Dlaczego policjanci nie wykonali adnych czynno ci 
procesowych? Na to pytanie wci  nie znamy odpo-
wiedzi, ale niewykluczone, e Karol J. wspó pracuje z 
osobami, które zapewniaj  mu ochron .

Do tej pory nie zwery  kowano, czy Jakub po po u-
dniu 12 listopada 2014 roku by  w towarzystwie innych 
osób, a sprawdzi  to mo na by oby, na przyk ad we-
ry  kuj c lady linii papilarnych w samochodzie, lady 
opon samochodowych, logowanie telefonu. lady 
zapachowe, genetyczne czy wspomnianych linii pa-
pilarnych mo na by oby uzyska , maj c niewyczysz-
czony samochód Jakuba. Sekcja zw ok z kolei pozwo-
li aby pozna  przyczyn  mierci. Nie zbadano jednak 
tak e ladów na ciele Jakuba, które s  zupe nie inne, 
gdy dochodzi do uduszenia, a nast pnie powieszenia 
cia a, i zupe nie inne, gdy dochodzi do samobójstwa 

przez powieszenie. Inne lady s  tak e wokó  miejsca, 
w którym dochodzi do samobójstwa, a w którym do-
chodzi do powieszenia wcze niej ju  nie yj cej osoby.

Mas ni  z od ?
Zdaniem bieg ej, która opracowa a opini  s dowo-

-psychologiczn  dotycz c  sprawy, Jakub podj  decy-
zj  o pope nieniu samobójstwa pod wp ywem impulsu, 
a wp yw na to mia y mie : mandat w wysoko ci 500 
z otych, który nastolatek dosta  kilka godzin wcze niej 
za przekroczenie pr dko ci w Ostrowitem, k ótnia z 
rodzicami o wagary, i rozstanie z dziewczyn , do któ-
rego dosz o na pocz tku wrze nia 2014 roku.

Leszek Schimanda podkre la, e bieg a nie rozma-
wia a z nimi, chocia  s  rodzicami, nie zosta  tak e 
przeprowadzony wywiad rodowiskowy. Psycholog 
postanowi a „zrezygnowa  z zebrania wywiadu od 
osób najbli szych, maj c na uwadze przede wszyst-
kim wzgl dy etyczne, jak równie  wysokie prawdopo-
dobie stwo ich subiektywizmu i wyst powania mecha-
nizmów obronnych zniekszta caj cych ich opinie na 
temat syna oraz wydarze  dotycz cych jego mierci”. 

Leszek Schimanda zastanawia si , dlaczego nie 
zapytano rodziny, s siadów czy klientów, czy Maria i 
Leszek Schimandowie pal , pij , czy interweniuje u 
nich w domu policja.

Jakub uwielbia  tak e muzyk . Cz sto gra  jako did ej. Za pieni dze, które otrzymywa  
za granie na imprezach, kupi  swój pierwszy samochód, volkswagena golfa.
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I s aw  e j ni
Ch tnie wys uchiwano natomiast relacji Karola J., 

który na przestrzeni lat wielokrotnie zmienia  zeznania. 
W 2015 roku zezna , e w dzie  mierci Jakuba przy-
jecha  z nim do jego domu, sk d Jakub mia  zabra  
dokumenty od skutera w tajemnicy przed rodzicami, 
aby zastawi  go w lombardzie i za te pieni dze op aci  
mandat. W 2018 roku z kolei Karol doda  w zezna-
niach, e Jakub mia  wej  do szopy, co  z niej zabra  
i wrzuci  do baga nika. Karol twierdzi , e by  to sznur.

Dodajmy, e Jakub mia  próbowa  po yczy  od znajo-
mych pieni dze na op acenie mandatu. Nakaza  równie  
Karolowi, aby ten nast pnego dnia wzi  pieni dze na 
paliwo. Karol  ju  wcze niej mia  by  winien mu pieni dze.

W 2015 roku Karol J. mówi , e nie wie, dlaczego Kuba 
si  powiesi , a w 2018 roku doda , e Kuba mówi , e nie 
wie, co zrobi  z tym mandatem, co  opowiada , e zna-
laz  drzewo. Z kolei po emisji w 2018 roku materia u w 
„Superwizjerze” TVN Karol stwierdzi , e auto wysprz ta  
z Jakubem na kilka godzin przed mierci , chocia  we 
wcze niejszych wypowiedziach  o tym nie wspomina .

Zupe nie inn  wersj  wydarze  ch opak przedstawi  
nauczycielowi, wed ug którego Karol powiedzia , e 
maj  takie miejsce, gdzie razem z Jakubem sp dzaj  
czas. - On mówi , e wsiad  w samochód i pojecha  
na miejsce i zobaczy  auto Jakuba, e by y w czone 
wiat a i e g o no w samochodzie gra a muzyka. On 

mia  w wiat ach re  ektorów zobaczy , e Jakub si  
powiesi  na drzewie i e go odci , i wezwa  policj .

Tak e kole anka Karola przekaza a, e opowiada  on, 
i  samochód Kuby by  zaparkowany naprzeciwko drze-
wa, mia  pootwierane szeroko drzwi, wy czony zap on, 
gra a w nim muzyka, a tak e by y w czone wiat a. Ko-
le anka zrozumia a s owa Karola tak, jakby Kuba mia  
wej  na mask  samochodu i si  powiesi , i te wiat a 
samochodu mia y go o wietla . Poza tym Karol J. twier-
dzi , e mia  by  tam tego dnia umówiony z Jakubem.

Badania wariografem, którym podda  si  Karol w 
trakcie prowadzenia drugiego ledztwa, by y niejedno-
znaczne i nie wykluczy y, e mo e mie  on wiedz  na 
temat mierci Jakuba.

Karol J. przed mierci  Jakuba mia  chcie  pope ni  
samobójstwo na yrandolu w swoim domu.

Upór o z ów
Na wniosek rodziców Jakuba przes uchano wiadków, 

jednak dopiero po kilku miesi cach od mierci Jakuba. 
Co zadziwiaj ce, relacje wiadków s  wykonane meto-
d  „kopiuj, wklej” – wszyscy powiedzieli to samo.

Matka Jakuba, Maria, zosta a przes uchana po raz 

pierwszy dopiero po reporta u „Superwizjera” z 2018 
roku, a pó niej jeszcze dwa razy w Prokuraturze Okr -
gowej w Toruniu i raz w Warszawie. Jak nam mówi, 
potraktowano j  tak, jakby nie by a matk .

Ojciec Jakuba zosta  przes uchany dwa dni po trage-
dii. Zapis w dokumentach z tego przes uchania brzmi 
bardzo specy  cznie, jakby dyktowa  mu to policjant: 
„Nie wiem, dlaczego mój syn pope ni  samobójstwo. 
Nie podejrzewam osób trzecich”. Jak mówi, by  wtedy 
pod dzia aniem silnych leków psychotropowych i pod-
pisa by wszystko, co by mu podano.

 – Ten pan, który prowadzi  ledztwo, wezwa  mnie 
chyba specjalnie, na pewno wiedzia , e jestem pod 
dzia aniem leków. Chodzili my pijani przez rok lub 
dwa. Gdyby nie lekarze z prawdziwego zdarzenia, 
nie wiadomo, czy by my teraz rozmawiali – zaznacza 
Leszek Schimanda.

Wszystkie trzy sprawy zosta y wszcz te przez 
prokuratur  dzi ki uporowi rodziców Jakuba. Proku-
ratura Okr gowa w Toruniu ostatni , trzeci  spraw  
umorzy a w grudniu 2020 roku. Chocia  rodzina wraz 
z mecenasem Ireneuszem Wilkiem zaskar y a t  
decyzj , to S d Okr gowy w Toruniu nie uwzgl dni  
za alenia, tym samym postanowienie o umorzeniu 
ledztwa sta o si  prawomocne. Prokuratura Krajowa 

prowadzi odr bne post powanie dotycz ce ewentu-
alnych zaniedba  ze strony miejscowych ledczych. 
S d w Warszawie ma zdecydowa , czy uchyli  
immunitet cz ci prokuratorów, którzy prowadzili 
spraw . Termin rozprawy by  kilka razy przek adany. 
W maju przes uchano dwie osoby. Najbli szy termin 
posiedzenia S du Najwy szego zaplanowany jest na 
koniec wrze nia 2021 roku.

Zni c e  i p le
W miejscu, w którym znaleziono cia o Jakuba, jego 

ojciec Leszek Schimanda powiesi  krzy . Zosta  on 
zniszczony, a ich szklarnia by a podpalona. Podpalono 
tak e ich samochód. Policjant z golubsko-dobrzy -
skiej komendy rzekomo przekaza  podczas rozmowy 
telefonicznej, eby Leszek Schimanda zostawi  t  
spraw . Tak e wtedy ojciec Jakuba by  pod dzia aniem 
tabletek, wi c nie bardzo zrozumia , co funkcjonariusz 
mu powiedzia . Dotar o to do niego dopiero po od-
s uchaniu stenogramów, które s  przechowywane w 
komendzie. Ojciec Kuby twierdzi, e by  zastraszany 
podczas przes uchania. Powiedziano mu, e je li b -
dzie zadawa  za du o pyta , to te  mo e i  siedzie . 
By y tak e osoby, które ostrzega y rodziców Jakuba, 
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s aw  e j ni I
e mog  straci  ycie. Regularnie otrzymuj  tak e 

telefony. Czasem g uche, czasem z tre ci , której nie 
chc  ujawnia , a po czenia odbieraj  nawet z Hisz-
panii. Telefon otrzyma  tak e mecenas Ireneusz Wilk. 
Powiedziano mu, e je li zap aci, to mo e us ysze , 
kto zabi  Jakuba.

Maria Schimanda podkre la, e nie obawiaj  si  
gró b: - Nie boimy si . To, co mieli my najcenniejsze, 
stracili my. Na pewno nie zrezygnujemy – mówi.

Leszek Schimanda dodaje, e nie maj  nic do stra-
cenia i mog  ich zastrasza , ile chc . – Je li nam co  
zrobi , b d  mieli jeszcze wi kszy k opot – podkre la.

W styczniu 2019 roku ledczy zdecydowali si  eks-
humowa  cia o nastolatka. Z bada  toksykologicznych 
wynika, e w dniu mierci przyjmowa  on substancj  z 
domieszk  amfetaminy, 
któr  podaje si  w klubach 
go-go. Zgodnie z opini  
s dowo-lekarsk  przygoto-
wan  przez profesora Ja-
ros awa Berenta - specja-
list  medycyny s dowej i 
laboratoryjnej toksykologii 
s dowej -  z lutego 2020 
roku, typowa osoba pope -
niaj ca samobójstwo spo-
ywa alkohol, a nie si ga 

po narkotyki. Badanie 
zosta o przeprowadzone 
w latach 2015-2019 przez 
Katedr  i Zak ad Medycyny 
S dowej Uniwersytetu Me-
dycznego w odzi. Na 72 
osoby badane, tylko jedna 
za ywa a przed mierci  
narkotyki.

Jakub nie zostawi  równie  listu po egnalnego ani 
adnej wiadomo ci, co cz sto ma miejsce przy sa-

mobójstwach. Wed ug ledczych z Archiwum X nie 
przejawia  tak e zachowa  teatralnych. Te z kolei za-
uwa yli u Karola J.

Zam a  po  w
Bogdan Michalec i Mariusz Nowak, wspó twórcy 

krakowskiego Archiwum X, typuj , e w zabójstwie 
Jakuba udzia  bra o kilka osób. Otrzymali mi dzy inny-
mi sygna , e jedn  z osób, która mo e wiedzie , jak 
wygl da y ostatnie chwile Jakuba, jest syn policjanta. 
Przygotowali analiz , która zawiera list  czynno ci, 

jakie powinna podj  prokuratura, aby wyja ni  spra-
w  mierci Jakuba Schimandy. Analiz  t  prokuratura 
otrzyma a przed wykonaniem w 2019 roku wizji lo-
kalnej. Wizja nie by a jednak przygotowana profesjo-
nalnie, zgodnie z za o eniami ledczych z Archiwum 
X – nie by o kuk y wa cej tyle, co Jakub, a na miej-
scu Leszek Schimanda zauwa y  dwóch policjantów. 
Jednego, który tego dnia wystawi  mandat Jakubowi, 
oraz drugiego, który by  na miejscu znalezienia cia a 
Jakuba jako jedna z pierwszych osób. Spo ród dwóch 
obecnych wiadków jeden wyszed  akurat z wi zienia 
w Grudzi dzu.

ledczy z krakowskiego Archiwum X uwa aj , e 
prokuraturze nie chodzi ju  o poznanie przyczyny i 
okoliczno ci mierci Jakuba, a o „zamiecenie tej spra-

wy pod dywan”, eby do 
opinii publicznej nie prze-
dosta y si  b dy s u b. 

Wed ug rodziców 
Prokuratura Rejonowa 
w Golubiu-Dobrzyniu i 
Prokuratura Okr gowa 
w Toruniu mog  w tym 
wspó pracowa . Prze-
chodz c przez korytarz 
Prokuratury Okr gowej, 
widz  skierowane w ich 
stron  ironiczne u mie-
chy, a zachowanie i 
s owa prokuratora s  co 
najmniej nie na miejscu: - 
Czego pan tu chce? - po-
tra   zapyta  ledczy.

Co wi cej, podczas po-
siedzenia w Prokuraturze 
Okr gowej w Toruniu pro-

kurator, zadaj c pytania Karolowi J., mówi a do niego, 
e mo e si  zastanowi  lub mo e nie pami ta . 
Z kolei syn policjanta przyszed  od razu z adwoka-

tem, a podczas przes uchania wypi  a  3 litry wody, co 
mo e wskazywa  na to, e by  bardzo zdenerwowany.

Rodzice Jakuba podkre laj , e nie chc  odszkodo-
wania, ale wiedz , e osoby odpowiedzialne za mier  
ich syna wkrótce b d  musia y im takie odszkodowanie 
wyp aci , bo rozwi zanie tej sprawy jest coraz bli ej.

I
„

Kilka miesi cy przed mierci  
Jakuba w Internecie pojawi  
si  film, na którym wida , jak 
dwóch nastolatków zn ca si  
nad nim. Jednym z nich by  syn 
policjanta, drugim syn nauczy-
cielki. M czy ni mieli by  znani 
z za ywania narkotyków.

I KARINA KNORPS-tu s a
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– Co wed ug pana sprawi o, e ledczy do dzi  
nie potra   wyja ni  losu Iwony Wieczorek?

– Moje odczucie jest takie, e od  pocz tku spraw  
prowadzi y niew a ciwe osoby. Pierwsze dwa mie-
si ce, to by  niew a ciwy nadzór nad spraw , który 
uniemo liwi  pó niejsze sprawdzenie, ustalania i 
zdobywanie dowodów. Pierwsze tygodnie zawa a y 
nad losem tej sprawy. Im wszystkim wydawa o si , 
e ta dziewczyna gdzie  sobie wyjecha a i wróci. 

Typowe lekcewa enie sprawy oraz zawiadomienia 
z o onego przez rodzin . W efekcie tego wszyst-
kiego nie zgromadzono wystarczaj cego materia u, 
który by  w tamtym czasie mo liwy do zebrania. 

– Co pan ma na my li?
– Chocia by nagrania ze wszystkich kamer, ze 

wszystkich obiektów w okolicy, w której przemiesz-
cza a si  ta nastolatka. Co prawda pó niej by y 
zabezpieczone jakie  nagrania, ale na pewno nie ze 
wszystkich miejsc. Pó niejszy nadzór, sprawowany 
przez Komend  Wojewódzk  i Ew  Pachur , ju  
nie przyniós  takiego rezultatu, jaki móg by da  na 
pocz tku dochodzenia. 

– Co jeszcze zaszkodzi o tej sprawie w jej 
pierwszym etapie?

- Mieszanie si  pana Rutkowskiego, który w tej spra-
wie nabru dzi  i podtyka  b dne tropy. To wszystko 
sprawia o, e ludzie prowadz cy spraw  koncentro-
wali si  na jakich  anonimach, musieli je sprawdzi . 
Potem okazywa o si , e to b dne tropy i prowadz  w 
jak  lep  uliczk . To by a niepotrzebna strata czasu, 
a w tego typu sprawach czas jest kluczowy. 

– Mówi pan, e nie zabezpieczono monitorin-
gu, a po czenia telefoniczne Patryka zosta y 
zabezpieczone? 

– Po czenia telefoniczne ustalono wtedy, gdy ja 
o nie poprosi em. Na pocz tku Patryk G. w ogóle 
nie by  brany pod uwag .  Zainteresowano si  nim 
wtedy, gdy ja zacz em pisa  ró nego rodzaju do-
kumenty i notatki wskazuj ce na ewentualny udzia  
tego cz owieka oraz jego kolegów w tej sprawie. A 
i tak notatki, które ja sporz dza em na jego temat 
by y przyjmowane w taki sposób:  „Zrobi  to kto  z 
komendy g ównej, to trzeba to wzi . Znów si  m -
drz  w komendzie g ównej”. 

TO ŚLEDZTWO TO WIELKA KATASTROFA
Rozmowa z Markiem Siewertem, by ym analitykiem Komendy G ównej Policji, 

zajmuj cym si  przed laty spraw  Iwony Wieczorek 
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– Jakie wnioski mo na by o wyci gn  
z bilingów Patryka? 

– Wynika o z nich wprost, e jeden cz owiek nie 
mo e by  w dwóch ró nych miejscach o tej samej 
porze. Patryk od samego pocz tku k ama . On 
mówi , e o pó nocy poszed  spa , a pó niej mu 
udowodniono, e nie móg  spa , bo godzin  pó niej 
znajoma Iwony widzia a go w klubie Banana Beach. 
Pó niej api  go przeka niki o godzinach drugiej, 
trzeciej, a  do czwartej rano 17 lipca 2010 roku. 
Kr ci si  w okolicach przej cia Iwony Wieczorek, 
mo na to kó kiem zakre li . Je eli kto  k amie i nie 
przyznaje si , to musi co  ukrywa . Nikt nie k amie 
bez powodu. Je eli Patryk i jego koledzy k amali, to 
musieli mie  powód. 

– Co on robi  po zagini ciu Iwony?
– Billingi jego telefonu wiadczy y o tym, e bardzo 

du o telefonowa  i korespondowa . Praktycznie non 
stop. Nawet z koleg  si  zastanawiali my, czemu 
Patryk od pó torej dnia nic innego nie robi tylko pi-
sze i dzwoni. Dopiero pó niej po dwóch, czy trzech  
dniach zjawi  si  w domu Iwony.

– Z kim si  kontaktowa  w tym czasie? 
– Najwi ksza korespondencja sms-owa i telefo-

niczna Patryka by a z jednym z kolegów, z którym 
przemieszcza  si  w noc zagini cia Iwony. Z pozo-
sta ymi nie kontaktowa  si . By  mo e byli z nim. 
Niewykluczone, e korespondowa  ze swoim koleg  
i go instruowa  co ma robi . Gdy czytali my te bilin-
gi, to mój kolega od razu powiedzia , e Patryk nie 
pi: „Czy da by  rad  nie spa  przez dwa dni?” – 

zapyta  mnie.  Ta korespondencja sz a ca y czas,  w 
ci gu dnia i nocy, czyli po 5 rano 17 lipca przez ca y 
dzie  i ca  noc. To moim zdaniem s  jakie  strasz-
ne ruchy. Co  si  dzia o, e by a taka koresponden-
cja, która pó niej si  urwa a. Je eli cz owiek powie-
dzia , e o pó nocy poszed  spa , to dlaczego ca y 
czas  wykonuje tyle po cze ? Przez sen?

– My li pan, e on mo e by  sprawc ?
- By  mo e my si  uparli my na tego biednego 

Patryka, ale je eli ta sprawa nie zostanie wyja nio-
na, a wszystkie elementy, je li chodzi o niego nie 
zostan  sprawdzone, to tego cz owieka trzeba bra  
jako potencjalnego sprawc . 

– Nie pozwolono panu doko czy  tej sprawy.
- Niestety nie zd y em zrobi  tego wszystkiego, 

co chcia bym. Nie pozwoli  mi na to nadzór kierow-

niczy w Komendzie G ównej Policji, tak zwany „wiatr 
kielecki”. Spadochroniarze z Kielc przyjechali do 
Warszawy i zrobili swoje porz dki w komendzie. 
Wszystko jedno, czy kto  dobrze pracowa  czy le, 
wyrzucali ka dego, eby sprowadzi  swoich ludzi z 
Kielc. Tak wygl da praca w polskiej policji, nie pa-
trzy si  na kompetencje, tylko na kolesiostwo. 

– Czego w tej sprawie jeszcze nie sprawdzono?
– Chocia by uczestników incydentu w parku Re-

agana, kiedy to na tydzie  przed znikni ciem Iwona 
zosta a uderzona. Z tego zdarzenia nikt niczego nie 
pami ta. Pójdzie pan do parku ze swoj  córk  i ona 
dostanie w twarz od jakich  m czyzn, z którymi 
b dzie si  k óci a, to wiadomo, e b dzie pan o tym 
pami ta . Tymczasem tu jest amnezja.

– My li pan, e ci m odzi ludzie trwaj  w zmo-
wie milczenia, czy po prostu nie pami taj , co 
si  wtedy wydarzy o?

– Panie Januszu, za ó my hipotetycznie, e ja 
pana zapytam za 11 lat, jak to by o na tej konferen-
cji, gdy pan przyniós  Rutkowskiemu zabawki. B -
dzie pan to pami ta ?

– Bez w tpienia.
– No to pan sobie sam odpowiada na to pytanie, 

jak mo na nie pami ta . Je eli kto  ukrywa tego 
typu rzeczy, to na bank ma jaki  powód, bo ja sobie 
tego nie umiem inaczej wyt umaczy . Normalna 
osoba mówi: to by o tu i tu, Iwona si  zatrzyma a 
i by  tam ten i ten. Zacz li si  k óci , dosta a dwa 
razy w pysk. Chodzi o o to, i o to.  Ale w tym przy-
padku nikt niczego nie pami ta.

Jeszcze chcia em panu powiedzie  jedn  rzecz 
w sprawie tego incydentu. Iwona zadzwoni a do 
Patryka 10 lipca 2010 roku o godzinie 5.02 lub 
5.04 i powiedzia a mu, e pobili j  jego koledzy. 
Ale wcze niej powiadomi a o tym inne osoby. 
Telefonowa a do jakiej  dziewczyny oraz do 
Krzysztofa R., tego samego, który j  zaprosi  na 
ognisko tydzie  pó niej. Te osoby trzeba by o te  
rozpyta . Ale nikt tego nie zrobi . 

– Próbowa em zapyta  go o ten incydent, 
ale mi nie odpowiedzia . 

– No w a nie. rednio inteligentny cz owiek, jak 
spojrzy na ten billingi, gdzie s  numery osób i na-
zwiska przypisane do tych numerów,  to powinien te 
osoby wypyta . Ale tym razem tak nie zrobiono. Nie 
jestem te  pewien, czy dobrze przeszukano stawy
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w parku Reagana, gdzie Krzysztof  R. zorganizowa  
urodziny. Wiem, e by y takie dzia ania na pocz tku, 
ale czy zrobiono to dok adnie?

– Co jeszcze warto zwery  kowa , cho by na 
zachowanych nagraniach z monitoringu?

– Na nagraniach z kamery, która uchwyci a Iwon , 
koniecznie trzeba cofn  nagranie jakie  8 minut 
przed pojawieniem si  Iwony i kilka minut po jej 
przej ciu. Nagranie nale y uruchomi  bardzo wolno, 
poniewa  niektóre osoby pojawiaj  si  przez krótki 
moment i nie wida  tego na nagraniu z kamery w 
normalnym trybie. Na przyk ad: rowerzysty, osoby 
id ce za panem z r cznikiem, osoby id ce w od-
wrotn  stron . Po tym m czy nie z r cznikiem id  
po pewnym czasie inne osoby i odwrotnie te . Te 
postacie, które sz y w odwrotnym kierunku ni  Iwo-
na, pojawiaj  si , gdy ona ju  jest na wysoko ci wej-
cia do parku. Unaocznia to, e ci ludzie mieli Iwon  

w zasi gu wzroku lub j  mijali. To wskazuje na wiele 
osób, które powinny zareagowa , gdyby kto  napad  
j  na tym odcinku.

– Jak pan my li, czy matka Iwony mo e wie-
dzie , co si  sta o z jej córk ?

– My l , e mog o ju  do niej dotrze , co si  do-
k adnie sta o. To jest dziwna kobieta. Ona wykazuje 
w tej sprawie pasywno : córka jej zagin a, a jedyna 
rzecz jak  ona robi, to wyst puje w telewizji, adnie 
wygl da  i si  u miecha. 

– Ona by a wówczas w domu?
– Tak by a. Jednak adnej wersji nie nale y do ko -

ca odrzuca . Tak naprawd , to nikt nie zwery  kowa  
po cze  telefonicznych matki i ojczyma Iwony. Ja 
wychodzi em z takiego za o enia, e jak ju  si  przyj-
mie pi  – sze  wersji, to pó niej si  je wery  kuje i 
odrzuca po kolei. Ta, która zostanie, musi okaza  si  
prawd , cho by z pocz tku wydawa a si  niemo liwa. 

– Czy by  brany pod uwag  taki w tek, e Iwona 
Wieczorek mog a zosta  porwana ze wzgl du na 
jakie  ciemne interesy, d ugi. Niekoniecznie swoje?

– Nie przypominam sobie takiego w tku.

– Jakie s  najwi ksze zaniedbania w tej sprawie?
– Tak jak mówi em, prowadzi y to osoby, które chcia-

y zajmowa  si  t  spraw , ale niekoniecznie si  do 
tego nadawa y. My li pan, e przy tej sprawie ktokol-
wiek co  teraz robi? Gdyby dzisiaj napisa  pan, e nic 
si  nie dzieje w tej sprawie, to przeczyta to rzecznik 

i przeka e swojemu szefowi. Ten zarz dzi: „Dawa  
mi akta do kontroli!”. Oni w tym momencie wpadn  w 
panik  i zaczn  pisa  bzdurne, wsteczne notatki.

Ja wiem, jak nieudolnie dzia a policja. Ma o jest 
policjantów, którzy dzia aj  tu i teraz. Wi kszo  my-
li, e zrobi co  jutro, przes ucha wiadka pojutrze, a 

pó niej pójdzie na urlop. I tak po trzech miesi cach 
zadaj  pytania wiadkowi, a on ju  nic nie pami ta. 

Do rozwi zania tego typu spraw trzeba zatrudnia  
policyjnych emerytów, to taniej by wysz o. Emeryt z racji 
tego, e jest pasjonatem, ma do wiadczenie i pracuje z 
przyjemno ci, a nie z musu, b dzie d uba ,  a  wyd ubie. 

– Czy pana zdaniem winni w tej sprawie tra   w 
ko cu przed oblicze s du?

- Ta sprawa to jest jedna wielka katastrofa. Gdyby ona 
nawet tra  a do s du z aktem oskar enia i tym aktem 
zosta by kto  obj ty, to ta sprawa i tak b dzie mia a taki 
sam  na , jaki mia a sprawa genera a Marka Papa y. 
Po tylu latach aden s d – patrz c przez pryzmat tych 
spraw, gdzie skazano niewinne osoby, jak cho by Toma-
sza Komend  – nie wyda wyroku skazuj cego. S d woli 
zwolni  13 otrów ni  skaza  jednego niewinnego. Przy 
Papale te  zwolniono zabójc  i cz owiek sobie chodzi i 
mieje si  wszystkim w oczy. Ta sprawa by a tak samo 

prowadzona, jak sprawa Iwony Wieczorek, przez osoby, 
które nigdy nie powinny si  czym  takim zajmowa .

– S ysza  pan zapewne, jak rzecznik komendanta 
G ównego Policji  powiedzia , e do ko ca roku 
sprawa Iwony Wieczorek si  wyja ni?

– Mo e oni co  wiedz . ycz  powodzenia. Na ten 
moment jednak tego nie widz .

– Archiwum X twierdzi, e ca y czas analizuje 
akta sprawy.

– Powiem panu szczerze, je li oni mówi , e co  
podlega analizie, to prosz  odpowiedzie , aby nie 
nawijali makaronu na uszy, bo przez dwa i pó  roku 
mo na du o zrobi . W sprawie Papa y mieli my 900 
tomów akt i analiz  robili my w 8 miesi cy. A tu na-
wet nie ma 60 tomów, to ja bym to zrobi  w kwarta  i 
napisa  analiz .  Tam si  nic nie dzieje. 

Wierz , e panu mo e uda si  doprowadzi  t  
spraw  do ko ca. Ju  raz pana dzia ania dopro-
wadzi y do odszukania zw ok m odej kobiety w 
jeziorze po 24 latach.

 Jest to fragment ksi ki Janusza Szostaka 
„Kto zabi  Iwon  Wieczorek?” I
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Nowa 
książka 

o Iwonie 
Wieczorek

Wysy amy ju  teraz

„Kto zabi  Iwon  Wieczorek?” – to druga ksi ka 
Janusza Szostaka ods aniaj ca nieznane kulisy naj-
g o niejszego zagini cia w Polsce.  To tak e pierw-
sza ksi ka w „Biblioteczce Reportera”.

W pierwszym ksi kowym reporta u „Co si  sta o 
z Iwon  Wieczorek” autor zamkn  wyniki swoje-
go ledztwa dziennikarskiego jesieni  2018 roku. 
Od tego czasu w tej sprawie pojawi y si  nowe 
informacje, fakty oraz w tki, które zostan  ujaw-
nione po raz pierwszy w tej ksi ce, m.in. kim jest 
tajemniczy Ahmed, dok d skr ci a Iwona w drodze 
do domu, gdzie ukryto nieznane nagrania z moni-
toringu, co o tej sprawie s dzi trójmiejski milioner 
Marius Olech?  W ksi ce znajdzie si  te  zapis 
z seansu hipnotycznego, podczas którego me-
dium Ma gorzata Ga  kontaktowa a si   z  Iwon  
Wieczorek, oraz analiza by ej analityk kryminalnej 
z KWP w Gda sku. B d  tak e zamieszczone 
rozmowy m.in. z osobami, które zajmowa y si  wy-
ja nianiem tego tajemniczego zagini cia i po raz 
pierwszy odkryj  przemilczane do tej pory fakty.

Przede wszystkim jednak zostan  wskazane tropy, 
które prowadz  do morderców 19-latki oraz miejsca 
ukrycia jej cia a.  Autor ujawni równie , kto od pocz t-

ku wiedzia  o tym, co sta o si  z m od  gda szczan-
k . Dowiemy si  tak e, kto i komu p aci za milczenie. 
Ale to nie wszystko. Wszystkich zawartych w tej 
ksi ce informacji nie mo emy jeszcze zdradzi . 

Ksi ka, o obj to ci 296 stron, b dzie zawiera a 
tak e wiele niepublikowanych dot d dokumentów 
oraz fotogra  i.

Ksi ka „Kto zabi  Iwon  Wieczorek?” ukaza a si  
8 wrze nia 2021 roku. 

Aby zapewni  sobie dostaw  ksi ki „Kto zabi  Iwon  
Wieczorek?” nale y wys a  zamówienie na e-mail:  
book@exmedia.pl, w jego tre ci  prosimy koniecznie 
poda  dane osobowe, adres do wysy ki, ilo  egzem-
plarzy. Niezb dne jest tak e do czenie skanu doko-
nanego przelewu na konto w Santander Bank Polska 
S.A. nr konta: PL62109028350000000147845932, 
w tytule: zamówienie ksi ki. 

 Koszt 1 egzemplarza  wraz z wysy k  wynosi na 
terenie Polski  52 z ote, do pa stw europejskich 
– 62 z ote, USA i Kanada - 72 z ote.
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Borowce, to wie  w gminie D browa 
Zielona. Oddalona o ponad 20 kilome-
trów na wschód od Cz stochowy. To 
tu dosz o do tragedii, o której nikt w tej 
wsi szybko nie zapomni. 

Jacek Jaworek pierwszego zabi  brata. Zastrzeli  go 
na ganku przed progiem domu. Potem przysz a kolej na 
bratow . Kobieta zapewne krzycza a i ucieka a, widz c, 
co si  dzieje. Lecz zabójca pos a  za ni  dwie kule, od 
których zgin a na miejscu. Potem przysz a kolej na jej 
starszego syna. Obydwa cia a policja znalaz a w koryta-
rzu. Wszystko wokó  by o zbryzgane krwi .

Mot  by  ma te ?
W pi tek 9 lipca 2021 roku 44-letnie ma e stwo 

Justyny i Janusza odwiedzi o kuzyna. Od niedawna 
mieszkali w Borowcach, w gospodarstwie nale cym 

niegdy  do ojca Janusza. Zamieszkali tam wraz ze 
swoimi dzie mi: 17-letnim Jakubem oraz 13-letnim 
Giannim, który urodzi  si  we W oszech, gdy oboje 
zarobkowali jeszcze na Pó wyspie Apeni skim. Ma -
onków czy a szczególna wi , mieli tak  sam  

dat  urodzenia. W Borowcach w tym samym domu 
od jakiego  czasu zamieszkiwa  równie  starszy brat 
Janusza, 52-letni Jacek Jaworek.  

- To cz owiek raczej kon  iktowy - mówi  o nim ludzie 
z s siedztwa. - On nigdy nie stroni  od alkoholu. 

Pó  roku wcze niej Jacek Jaworek tak e wprowadzi  
sie do rodzinnego domu. Uwa a , e ten dom nale y 
si  równie  jemu.  

- Na tym tle dochodzi o tam do awantur, o ten dom 
by y spory - dodaj  s siedzi. - Ale mieszkali wszyscy 
razem: Justyna, Janusz, ich dzieci oraz Jacek. A on 
nie by  dobrym cz owiekiem. 

Jacek Jaworek to ojciec trojga dzieci z poprzedniego 
zwi zku. M czyzna sp dzi  w wi zieniu dwa miesi ce 

Gdy oddawaliśmy do druku to wydanie „Reportera”, wciąż trwała obława na Jacka Jaworka - ściganego  

za potrójne zabójstwo. Do zamordowania trzyosobowej rodziny doszło 10 lipca 2021 roku w Borowcach.

 Podejrzanego o morderstwa wciąż nie znaleziono. Policja niemal każdego dnia otrzymuje sygnały, 

że ktoś widział poszukiwanego. Mężczyzna pozostaje nieuchwytny. Niewykluczone, że nie żyje.

POSZUKIWANY ŻYWY LUB MARTWY
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z powodu niep acenia alimentów. Z powodu pandemii 
musia  wróci  do Polski z Niemiec, gdzie pracowa  
przez wiele lat. Od kilku miesi cy mieszka  u brata, 
który zajmowa  z rodzin  domem po ojcu. G ównym 
czynnikiem kon  iktu mia  by  w a nie spór o ojcowizn . 
Najbardziej prawdopodobnym motywem tej zbrodni s  
rozliczenia maj tkowe na tle rodzinnym, m.in. spór wo-
kó  nieruchomo ci” - informuje prokuratura.

- Tego dnia widzia em, Justyna i Janusz wracali 
wieczorem do domu. Byli  u miechni ci -  opowiada  
jeden z s siadów. 

Po powrocie zajrzeli jeszcze do dzieci. Starszy kr ci  
si  po pomieszczeniach, a m odszy gra  w Internecie z 
kole ank  z Wroc awia w jak  gr .

Wieczorem do domu wróci  tak e Jacek. Drzwi by y  
zamkni te, wi c zastuka , aby go wpuszczono. 

- Zobacz , kto to - oznajmi a m owi Justyna i posz a 
otworzy  drzwi. Sta  w nich 52-latek. wiadków tego 
zdarzenia nie by o. Zatem nie  wiadomo, czy go nie 
chciano wpu ci  do rodka, czy mo e by a jaka  inna 
przyczyna k ótni, która wtedy, w progu domu wybuch a. 

- Mo e Justyna po prostu nie chcia a wpu ci  do 
rodka pijanego szwagra? - zastanawia si  s siadka. 
- Awantura w ka dym razie by a pot na - wyjawiaj  

ci, którzy j  s yszeli.
 - Harmider, potem czyje  g o ne krzyki - przyzna-

wali potem rozpytywani przez policj  okoliczni miesz-
ka cy. Dzi  mo na jedynie przypuszcza , e ma on-
kowie si  bronili. Walczyli o ycie, widz c, jak Jacek 
Jaworek wyci ga niespodziewanie w ich kierunku 
bro  i celuje do nich. 

 - Potem by o s ycha  jakie  wystrza y. Mo e dwa, 
mo e kilka - zeznali niektórzy mieszka cy wioski. Nie-
bawem okolic  ogarn a cisza. Jakby wszystko zamar-
o w bezruchu.
Sk d morderca mia  bro  i naboje? Czy mia  zezwo-

lenie, czy mo e bro  by a kradziona? Czy zaplanowa  
zbrodni  i pojawi  si , aby zabi ? - na te pytania nikt nie 
zna odpowiedzi. Pono  posiada  tak e bro  my liwsk : 
- On k usowa  - twierdz  niektórzy mieszka cy wsi.

Pro  po j  o p
Jak ustalono, Janusz Jaworek mia  zgin  pierwszy. 

Na ganku, przed progiem domu. Czy morderca ruszy  
za swoj  bratow , gdy dotar  do niej huk pierwszego 
wystrza u? Zapewne krzycza a zrozpaczona, widz c, 
co si  wokó  niej dzieje. Musia a zdawa  sobie spra-

w , co si  sta o z jej m em. 
44-letnia kobieta zd y a jeszcze zadzwoni  na poli-

cj , po tym, jak zosta  zabity jej m .
- Informacja, któr  otrzyma a policja, pochodzi a z 

telefonu zarejestrowanego na jedn  z o  ar - potwier-
dza prokurator Krzysztof  Budzik z biura prasowego 
Prokuratury Okr gowej w Cz stochowie.

- Telefon zadzwoni  o 1. w nocy - podkre lali cz -
stochowscy policjanci. - W tle by o s ycha  awantur , 
jakie  krzyki. Nie by o konkretnego g osu.

Numer telefonu namierzy o Centrum Powiadomienia 
Ratunkowego i od razu poinformowa o policj , która 
na miejscu mia a si  pojawi  zaledwie w kilkana cie 
minut pó niej. 

Mimo to Jacek Jaworek dopad  kobiet  i pos a  w jej  
kierunku dwie kule, od których zgin a na miejscu. Po-
tem przysz a kolej na Jakuba. Ch opiec by  bez szans. 

- Cia a matki i syna znalaz a policja w korytarzu tego 
domu. Wsz dzie wokó  by a krew. Kule z pistoletu 
znajdowa y si  równie  w murze pokoi i korytarza.  W 
cia ach o  ar stwierdzono cznie 10 ran z broni kalibru 
7,65 mm - precyzowa  prokurator Krzysztof Budzik. 

Jednak niektóre kule chybi y celu. Zatem morderca 
móg  odda  nawet kilkana cie wystrza ów. 

Zak ad Medycyny S dowej Uniwersytetu Me-
dycznego we Wroc awiu potwierdzi , e rany po-
strza owe by y przyczyn  mierci wszystkich trzech 
zamordowanych osób.

Z yciem uszed  jedynie 13-letni Gianni. By  w pokoju 
na pi trze, gdy w domu rozgrywa  si  dramat. Gra  
w gr  komputerow  z kole ank  z Wroc awia. Gdy 
na parterze dosz o do wystrza ów, przestraszy  si . 
Dziewczyna z Wroc awia mia a nawet s ysze  w mikro-
fonie niekoj ce odg osy dobiegaj ce z domu Jawor-
ków. W tym wystrza y, po których 13-latek zaraz ukry  
si  w sza  e. Nie zd y  jednak  wy czy  komputera. 
Jaworek chodzi  po ca ym mieszkaniu w poszukiwaniu 
ch opca. Przegl da  wszystkie zakamarki. Chcia  tak-
e zabi  Gianniego. Nie chcia  wiadków. Nie zajrza  

jedynie do szafy. Gdy 52-latek zszed  na dó , 13-latek 
wyszed  z pokoju przez okno, ukrywaj c si  u krew-
nych, u których tego dnia przebywali jego rodzice. 

Wed ug doniesie  medialnych kilka dni przed zabój-
stwem ma e stwo mia o poinformowa  policj  o tym, 
e Jacek Jaworek im grozi i posiada  bro .
 - Wed ug naszych ustale  policja nie dysponowa a 

informacj  o tym, e podejrzany mia  bro . Dwa dni 
przed zabójstwem ma e stwo z o y o zawiadomienie 
o kierowaniu gró b karalnych. Nie by o jednak wtedy 
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mowy o broni - twierdzi prokurator Budzik.
Czy zabójca mia  z sob  telefon komórkowy? Czy 
i co móg  zabra  ze sob  potem z domu brata, gdy 
ucieka ? Czy by y to pieni dze, które Janusz  móg  
przechowywa  w jakiej  skrytce? Zapewne mog yby 
umo liwi  mordercy ucieczk ? 

Niektórzy z mieszka ców twierdz , e po zbrodni 
52-latek móg  od razu uciec do lasu. Ale czy na pew-
no tak zrobi ?

- Bandyta by  w ka dym razie z niego srogi - pod-
kre laj  we wsi. 

Pono  krótko przed zbrodni  skar y  si , e jego 
by a ona za o y a mu spraw  o alimenty i e nie mia  
mieszkania i meldunku. Przez co  wszystkie wa ne dla 
niego dokumenty s dowe mia y tra  a  na jej adres. A 
ona rzekomo je wyrzuca a, przez co nie zg asza  si  na 
rozprawy. Wyznaczono mu alimenty, a za ich niep acenie 
mia  sp dzi  kilka miesi cy w cz stochowskim areszcie. 
Równie  jego 18-letnia córka mia a mu za o y  spraw .

Tymczasem  z powodu pandemii nie móg  wyje d a  
do pracy za granic . A do tego uszkodzi  samochód.  

By a ona Jacka Jaworka ujawni a, e mieszka  
z córk , która mu przeszkadza a, gdy si  pojawia : 
- Nawet raz j  nazwa  szmat . Nigdy za nic nie 
p aci  i by  porywczy.

Po rozwodzie mia  wynaj  mieszkanie u swej sio-
stry. Potem dopiero pojawi  si  w domu swoich rodzi-
ców, u brata. 

Z powodu  licznych awantur mia  by  równie  noto-
wany przez policj . 

Rodzina i mieszka cy wsi nadal si  go boj : - To nie-
bezpieczny  wir. On tu mo e w ka dej chwili wróci , i 
ponownie zaatakowa . Mo e zagrozi  ka demu.

Po ci  r a
10 lipca 2021 roku Jacek Jaworek mia  by  go ciem 

w jednym z hoteli w centrum odzi. Mia  tam przeby-
wa  w towarzystwie dalekiej krewnej. 

- Kobieta wprawdzie tam si  zameldowa a, ale jego w 
pokoju nie by o - przyznawali potem funkcjonariusze. 

Równie  mia  by  widziany przez jedn  z ekspedien-
tek w gminie Oksa, w wi tokrzyskim. A ostatnio na 
terenie wysypiska we wsi Jod owa w województwie 
podkarpackim. 

- Wszystkie miejsca sprawdza a policja - podsumo-
wuje prokurator Budzik. - Ka dy lad, ka dy monito-
ring, który móg by zarejestrowa  tego cz owieka, jest 
natychmiast wery  kowany. adna z  informacji nie 
potwierdzi a si . 

Zabójca, lub kto  podszywaj cy si  pod niego,  stwo-
rzy  nawet na Facebooku swój w asny pro  l. Napisa  w 
nim: „Po trupach do s awy”. 

Codziennie ponad 200 policjantów penetrowa o teren 
wokó  Borowców. Sprawcy poszukiwa y równie  psy 
tropi ce, rasy bloodhound, sprowadzone specjalnie w 
tym celu z Saksonii w Niemczech. 

- W odró nienia od naszych, tamtejsze psy api  trop 
równie  z powietrza – twierdzili policjanci. By a te  w 
u yciu policja konna. W poszukiwaniach uczestniczy y 
drony i kamery termowizyjne. U yto mig owca. Rz -
dowe Centrum Bezpiecze stwa wysy a o sms-owy 
alert do mieszka ców województw: l skiego, ódzkie-
go i wi tokrzyskiego.

- Ostrzegano, aby  uwa ali i nie wchodzili do 
lasów. Wystawiono równie  za nim list go czy, w 
tym mi dzynarodowy. Og oszenie takiej noty czer-

Jacek Jaworek jest t giej budowy cia a, 
ma pomi dzy 170 a 180 cm wzrostu. Ma jasne 
krótkie w osy. Ubrany by  w d insy i koszul  

z krótkimi r kawami. Mia  na sobie szar  bluz  
dresow . Na prawej opatce ma widoczn  
przez koszul  naro l o rozmiarze 5-7 cm. 

.
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wonej stanowi wzmocnienie poszukiwa  krajowych 
prowadzonych w celu zatrzymania i ekstradycji - 
informowa o biuro prasowe l skiej policji. - Nota 
czerwona, to sposób przekazywania przez Sekreta-
riat Generalny Interpolu informacji, e dana osoba 
poszukiwana jest przez wymiar sprawiedliwo ci 
jednego z pa stw cz onkowskich,  mi dzynaro-
dowy s d lub trybuna  karny w celu aresztowania 
i ekstradycji. Europejski nakaz aresztowania to 
uproszczona forma ekstradycji istniej ca pomi -
dzy pa stwami cz onkowskimi Unii Europejskiej, 
umo liwiaj ca aresztowanie osoby podejrzanej lub 
oskar onej o pope nienie przest pstwa. 

Szczególnie sprawdzane by y miejsca w Niemczech, 
w których kiedy  morderca przebywa . 

W spraw  w czy  si  równie  jasnowidz Krzysztof 
Jackowski, który zdradzi , gdzie mo e ukrywa  si  
42-latek:  „Nie mam pewno ci, ale mam wra enie, e 
ten cz owiek nie yje. Gdzie mo e by ? Kojarzy mi 
si  miejsce, gdzie jest wirownia albo by a wirownia, 
po prostu w tym miejscu jest do  du o wiru. Jest 

to miejsce odludne. Niewykluczone, e jest to blisko 
tej miejscowo ci, w której to si  sta o”. Jasnowidz nie 
wyklucza, e Jaworek móg  sobie odebra  ycie. 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wy-
znaczy a nagrod  w wysoko ci 20 tysi cy z otych za 
informacje o miejscu, w którym mo e znajdowa  si  
52-latek lub jego cia o.

Je eli kto  posiada informacje na ten temat, to pro-
szony jest o pilny kontakt z Wydzia em Kryminalnym 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod 
numerem telefonu 798 031 306, Komend  Miej-
sk  Policji w Cz stochowie pod numerem telefonu 
47 858 12 55 lub numerem alarmowym 112 najbli -
szej jednostki policji. 

20 lipca 2021 roku w ko ciele p.w. Jakuba Aposto a w 
D browie Zielonej odby  si  pogrzeb o  ar tej zbrodni. 

Sprawcy poszukiwa y równie  psy tropi ce, rasy bloodhound, 
sprowadzone specjalnie w tym celu z Saksonii w Niemczech. 

I ro  r e l
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Cz owiek, którego tamtego dnia spotka a 
na swojej drodze, sta  si  jej katem. To 
jego zimn  twarz mia a przed oczami w 
ostatnich chwilach swojego ycia. To on 
chucha  jej w twarz alkoholowymi opara-

mi. Jego personalia przez kilka lat pozostawa y tajem-
nic  dla rodziny dziewczynki, a tak e dla ledczych. 
Gdy ju  wreszcie wpad  w r ce stró ów prawa, robi  
wszystko, by unikn  kary. Próbowali mu w tym pomóc 
obro cy, w tym mi dzy innymi Jan Widacki, znany 
krakowski adwokat.

Cis   s o ój
Wielgowo to jedna z dzielnic Szczecina. Dzi  mówi 

si , e jest to sypialnia tego wojewódzkiego miasta. 
Stoj  tu domy jednorodzinne. Jest cicho i spokojnie. 

Osiedle otoczone jest lasem. Ludzie pracuj cy w cen-
trum Szczecina kupuj  tu domy, by wieczorami odpo-
czywa  od zgie ku miasta.

Podobne ycie toczyli w Wielgowie pa stwo Mackie-
wiczowie. Mieszkali w domu jednorodzinnym otoczo-
nym podobnymi budynkami. Czuli si  w nim bezpiecz-
nie i chcieli, by ten budynek na zawsze pozosta  ich 
ukochanym miejscem na ziemi. Wszystko jednak si  
zmieni o po tym, gdy psychopata pozbawi  ycia ich 
najstarsz  córeczk . Nie byli w stanie pozosta  d u ej 
w tym miejscu, zbyt wiele przypomina o im o tragedii, 
która ich spotka a.

Zabójstwo Magdy Mackiewicz by o niegdy  szeroko 
opisywane w mediach, zarówno lokalnych w za-
chodniopomorskim, jak i w ogólnopolskich. Wokó  tej 
sprawy naros o jednak wiele mitów, nieprawdziwych 
informacji, które przez lata pojawia y si  w prasie i 
internecie. Media prze ciga y si  w podawaniu coraz 

Zabi  Madzi , bo go przeprosi a
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Wczesna wiosna, las, spokojna okolica. Leśną drogą jedzie na rowerze 12-letnia Magda Mackiewicz. 

Ścieżka jest piaszczysta. W pewnym momencie dziecko traci panowanie nad kierownicą, zahacza 

tylnym kołem o przechodzącego obok mężczyznę. Dziewczynka zatrzymuje się, by przeprosić 

i sprawdzić, czy nieznajomemu nic się nie stało. Kultury i szacunku do innych nauczono ją w domu. 

Jednak za swoje dobre wychowanie Madzia zapłaciła najwyższą cenę. 
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bardziej wymy lnych informacji dotycz cych sprawy 
Magdy. Problem w tym, e to wcale nie by y fakty, a 
plotki, które wielokrotnie powtarzane zacz y y  w a-
snym yciem. Nikt nie pofatygowa  si  do rodziców, by 
zwery  kowa  powielane przez lata informacje, które 
wielokrotnie rani y najbli szych Madzi. Za po rednic-
twem naszej redakcji, pani Ma gorzata Mackiewicz 
postanowi a opowiedzie  o tym, co naprawd  wyda-
rzy o si  w szczeci skim Wielgowie w poniedzia ek 
wielkanocny, 12 kwietnia 2004 roku.

Zdo   sa z e
Madzia by a pierwszym dzieckiem pa stwa Ma -

gorzaty i Tomasza Mackiewiczów. Wnios a do ycia 
m odych ma onków mnóstwo rado ci. Dorasta a w 
kochaj cej si  rodzinie. Dwa lata po Madzi na wiat 
przysz a jej siostra Martynka, a za kolejnych sze  lat 
urodzi  si  Micha . Rodze stwo by o bardzo zgrane i 
kochaj ce. Magda pe ni a w rodzinie  rol  przywód-
cz . Wzbudza a szacunek i uznanie w ród m odsze-
go rodze stwa, a tak e w ród kole anek i kolegów. 
By a równie  opieku cza i troskliwie zajmowa a si  
m odszymi dzie mi.

Dziewczynka dobrze si  uczy a, pomaga a w 
nauce swoim rówie nikom. Udziela a si  w harcer-
stwie, piewa a w chórze ko cielnym i by a bardzo 
radosnym dzieckiem. Mówiono o niej, e by a 
wszechstronnie uzdolniona. Bra a udzia  w olim-
piadach matematycznych, wkrótce mia a równie  
wzi  udzia  w olimpiadzie z j zyka polskiego. Nie 
zd y a. Urodzona w 1992 roku dziewczynka, by a 
wielk  fank  przygód Harry’ego Pottera. Przeczyta-
a wszystkie dost pne wówczas tomy powie ci. Jej 
zainteresowania by y bardzo szerokie. Lubi a przy-
rod , kocha a zwierz ta.

- Madzia bardzo chcia a mie  pieska, zreszt  tak, 
jak nasze pozosta e dzieci – mówi pani Ma gorzata 
Mackiewicz. - U nas w domu zazwyczaj mieli my 
jakiego  pieska, ale w pewnym momencie nie mie-
li my adnego. Dzieci nas prosi y, eby jakiego  
przygarn . Umówili my si  z m em, e we miemy 
psa z hodowli, ale nie uprzedzili my o tym dzieci. To 
mia a by  taka niespodzianka. Kiedy pewnego dnia 
byli my z Madzi  u lekarza, pojechali my po wizycie 
do znajomych hodowców. Magda wzi a na r ce jed-
nego z piesków. Bardzo jej si  spodoba . W czasie 
kiedy rozmawiali my ze znajomymi hodowcami, Mag-
da bawi a si  z pieskiem. Polubi a go. Przy wyj ciu 
zacz a nas prosi , aby my zabrali go ze sob . Nie 

wiedzia a, e ta decyzja dawno ju  zosta a podj ta i 
w a nie po to przyjechali my wówczas do hodowli. 
Psink  nazwali my Ziutka.

Jes ze k  o z
Na prze omie marca i kwietnia 2004 roku Magda 

wzi a udzia  w rowerowym rajdzie. Zosta  on zorga-
nizowany przez nauczyciela wychowania  zycznego. 
Dziewczynka powiedzia a wówczas swojemu nauczy-
cielowi, e czasami je dzi rowerem po okolicy, w której 
mieszka. Doda a, e zdarza jej si  bywa  w okolicach 
wiaduktu, na drodze w kierunku Za omia. Pedagog 
uzna  to za niepokoj ce, dlatego powiadomi  o tym 
fakcie mam  Magdy.

- Jak to je dzi w kierunku Za omia? - zdziwi a si  
mama dziewczynki. - Przecie  tam akurat zabraniali-
my jej je dzi  bez opieki. Powiedzia am jej wówczas, 
e je li tam pojedzie, to mo e sta  si  co  bardzo z e-

go. Nie wiem, dlaczego tak powiedzia am, ale dok adnie 
te s owa pad y z moich ust w stron  córki na tydzie  
przed jej mierci . Nie potra   tego racjonalnie wyt u-
maczy , sk d ta my l pojawi a si  w mojej g owie. A 
przecie  w a nie w tej okolicy spotka a swojego kata.

W wi ta wielkanocne 2004 roku Magda i Martyna 
piewa y w ko cielnym chórze w czasie mszy. W 

poniedzia ek wielkanocny, 12 kwietnia po po udniu, 
Madzia poprosi a rodziców, by mog a poje dzi  na 
rowerze. W medialnych przekazach pojawia y si  in-
formacje, jakoby dziewczynka posz a do swojej przyja-
ció ki Ani i razem je dzi y na rowerach.

- Ani tamtego dnia nie by o w Wielgowie – t uma-
czy pani Ma gorzata. - By  mo e ta plotka wzi a 
si  st d, e tamtego dnia córka by a widziana w 
pobli u domu kole anki, ale jestem przekonana, e 
Madzia tamto popo udnie sp dzi a sama. Je dzi a 
na rowerze po okolicy. 

Oko o godziny 19 dziewczynka przyjecha a do domu. 
Mama akurat my a r ce w azience i us ysza a córk  
przez zamkni te drzwi. Madzia mia a wówczas takim 
nienaturalnie radosnym g osem zapyta  rodziców o to, 
czy mo e jeszcze na godzin  wyj . Z perspektywy 
czasu pani Mackiewicz wydaje si , e by  mo e Ma-
dzia, w chwili kiedy pyta a rodziców o dalsze wyj cie, 
mia a ju  w g owie plan, e wybierze si  na rowerze w 
kierunku Za omia. Do miejsca, w którym nie powinno 
jej tamtego dnia by . Rodzice jej tego przecie  zabra-
niali. Ale które dziecko nie amie czasami rodziciel-
skich zakazów? Pani Ma gosia i pan Tomasz zgodnie 
pozwolili Magdzie wyj   domu. Mia a wróci  o 20.
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Mad , g i  j e ?
Madzia wsiad a na rower i ruszy a przed siebie. 

 - O godzinie 19.45 poczu am straszny niepokój – 
wspomina mama Madzi. - Zacz am chodzi  od okna 
do okna. Wiedzia am, e córka ma jeszcze troch  cza-
su do ustalonej godziny powrotu, ale serce matki ju  
wtedy co  przeczuwa o. Gdy tylko córka nie pojawi a 
si  w domu o ustalonej wcze niej porze, natychmiast 
wsiedli my do samochodu i pojechali my jej szuka . 

O godzinie 20.15 Mackiewiczowie dotarli do domu 
Ani, przyjació ki Madzi. Okaza o si , e dziewczynki 
tamtego dnia nie spotka y si . Ania nie wiedzia a te , 
gdzie mo e przebywa  Magda. Rodzice postanowili 
wyruszy  do lasu, w kierunku Za omia. Nie spotkali 
jednak nigdzie córki.

Samochód toczy  si  wolno po le nych drogach. 
Przez otwarte okno mama wo a a imi  dziewczynki:
- Madziu! Madziu, gdzie jeste ? - krzycza a pani Ma -
gorzata rozpaczliwym g osem.

Na dworze nie by o jeszcze ciemno. Dzie  co prawda 
zbli a  si  ku ko cowi, jednak widoczno  by a ra-
czej dobra. Wkrótce do poszukiwa  do czy  dziadek 
Madzi, nast pnie pojawili si  s siedzi i znajomi. Na-
tychmiast zaalarmowano równie  policj . Na miejscu 
poszukiwa  zjawi  si  jednak tylko jeden radiowóz z 

dwuosobowym patrolem. Pani Ma gorzata wsiad a 
do policyjnego samochodu i razem zacz li je dzi  po 
okolicy. W pewnym momencie dojechali do mostu nad 
autostrad . Mama Madzi wysiad a z pojazdu i wiec c 
sobie latark , szuka a czegokolwiek, co pozwoli oby 
stwierdzi , czy jej córka by a w okolicy. W rodku nocy 
pani Ma gorzata natkn a si  na napis u o ony z pa-
tyków. Brzmia  on: „M. Mackiewicz” i znajdowa  si  na 
wiadukcie na drodze mi dzy Wielgowem a Za omiem. 
Za om to podszczeci ska wie , do której droga wiod a 
przed las oraz przez wiadukt. 

Mama wiedzia a ju , e jej córka musia a by  w tym 
miejscu. Nie mia a w tpliwo ci, e napis zosta  stwo-
rzony przez jej córk . Literki zosta y u o one w sposób 
niezwykle staranny i dok adny, to by o w stylu Magdy. 
Pani Ma gosia wiedzia a ju , e jej córka by a w tym 
miejscu. Dlaczego jednak utworzy a ten napis?

- My l , e chcia a w ten sposób zostawi  wiado-
mo  swoim przyjacio om z Za omia, których od d u -
szego czasu nie widzia a – t umaczy pani Mackiewicz.

- Chcia a im przekaza , e ona bywa w tamtym miej-
scu. Tak my l .

Wkrótce potem na mo cie pojawi  si  pies tropi -
cy, który mia  odnale  dziewczynk . Podj  trop w 
miejscu znalezienia napisu, jednak nie doprowadzi  
przewodnika do Magdy. Na tym zako czy y si  nocne 
poszukiwania.
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Madzia w czasie rajdu rowerowego z klas  na tydzie  przed mierci  
– w chwili zabójstwa mia a na sobie t  sam  kurtk  i czapk  z daszkiem

I
„

Sekcja zw ok potwierdzi a, e 
zabójca zgwa ci  dziewczynk . W 
raporcie z sekcji zw ok napisano, e 
b ona dziewicza dziecka by a po-
p kana, ale nie zosta a rozerwana 
ca kowicie. Moment gwa tu móg  
nast pi  w chwili g bokiej agonii, 
a przypuszczalnie nawet po mierci 
Magdy. Przypuszcza si , e zabójca 
zorientowa  si , e Madzia nie yje i 
dlatego nie doko czy  gwa tu.

I
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Moj  e n  ec
We wtorek, 13 kwietnia o godzinie 7 rano, do pani 

Ma gorzaty zadzwoni  s siad, pan Krzysztof. Powie-
dzia , e kiedy szed  z koleg  do pracy do Za omia, 
zauwa yli wisz ce na 
drzewie niebieskie 
spodnie. Wkrótce znale li 
równie  zegarek nale -
cy do taty Madzi, który 
dziewczynka mia a przy 
sobie w dniu swojego 
zagini cia. Przedmiot by  
do  charakterystyczny. 
Mia  zepsute zapi cie i 
dziewczynka nosi a go w 
kieszeni. Zegarek musia  
jej wypa , kiedy szamo-
ta a si  z morderc .

Pani Ma gorzata z m -
em Tomaszem natych-

miast pojawili si  na miej-
scu odnalezienia spodni. 
Wiedzieli, e Madzia musi 
by  gdzie  blisko. Po-
dzielili si  na dwie grupy. 
Po jednej stronie w lesie, 
Magdy szuka a mama z 
panem Krzysztofem, a po 
przeciwnej stronie drogi, 
jego kolega i tata Magdy.

W lesie by o cicho. Nie-
dawno wzesz o s o ce. 
Wokó  nie by o nikogo, 
poza poszukuj cymi 
Madzi osobami. Nagle t  
cisz  przerwa  przera liwy krzyk. To by  pan Tomasz, 
tata Magdy. Gdy jego g os dotar  do uszu pani Ma go-
rzaty, kobieta wiedzia a ju , co to oznacza. Natych-
miast zacz a biec w kierunku, z którego us ysza a 
m a. Z jej ust wydobywa y si  powtarzane w kó ko 
s owa: „Moje biedne dziecko, moje biedne dziecko!”.

- Cia o Madzi nie zosta o znalezione w miejscu 
zbrodni – wspomina przez zy mama dziewczynki. - 
Nasza córeczka zosta a przez niego przeniesiona i 
ukryta w niewielkim zag bieniu. Przykry  j  mchem. 
Wystawa  tylko czubek g owy, czo o i lewe rami . 
Reszta cia a by a ca kowicie zakryta. Miejscem zbrodni 
by  fragment lasu, w którym znaleziono spodnie. Czyli 
oko o 250-300 metrów dalej. W pobli u miejsca ukry-

cia Madzi znaleziony zosta  równie  jej sweterek.
Mi dzy godzin  8 a 10 do pani Ma gosi zadzwoni a 

mama Ani, przyjació ki Madzi. Pani Mackiewicz sta a 
wówczas w pobli u miejsca zbrodni. Obok niej by o 
kilka osób z rodziny. Pani Anita, mama Ani powiedzia-
a, e jej córce przy ni a si  scena, w której Madzia 

zosta a zabita. Dziew-
czynka oko o godziny 4 
nad ranem zerwa a si  z 
ó ka z p aczem i krzy-
cza a, e Magda nie yje. 
Mia a równie  widzie  
we nie ow osion  r k  
sprawcy. 

Kim t , 
mo r ?

Sekcja zw ok potwier-
dzi a, e zabójca zgwa ci  
dziewczynk . Ze wzgl -
du na dobro ledztwa, 
fakt ten by  d ugo przez 
ledczych utrzymywany 

w tajemnicy. W raporcie 
z sekcji zw ok napisa-
no, e b ona dziewicza 
dziecka by a pop kana, 
ale nie zosta a rozerwa-
na ca kowicie. Moment 
gwa tu móg  nast pi  w 
chwili g bokiej agonii, a 
przypuszczalnie nawet po 
mierci Magdy. Przypusz-

cza si , e zabójca zo-
rientowa  si , e Madzia 

nie yje i dlatego nie doko czy  gwa tu.
Patolog przeprowadzaj cy sekcj  zw ok zezna  na 

sali s dowej, e Magda do ko ca walczy a o swoje 
ycie. Mia a wiele ran obronnych, jednak sprawca by  

od niej wi kszy i silniejszy. Na jej pi tach znaleziono 
rany. Musia a mocno zapiera  si  nogami w ostatnich 
momentach ycia. Dziewczynka nie mia a szans, by 
wyj  z tego starcia ca o. Potwór zgwa ci  j  i udusi .

Z uwagi na to, e cia o dziewczynki zosta o ukryte pod 
grub  warstw  wilgotnego mchu, zniszczone zosta y 
wszelkie lady biologiczne na ciele Madzi. Jedyny lad 
pozosta  na ramieniu, które wystawa o spod mchu.

W okolicy nigdzie nie znaleziono roweru nale cego 
do dziewczynki. Dopiero po kilku tygodniach na policj  



.

z od  i kI
I

2

zg osi  si  marynarz, który wróci  z rejsu. Twierdzi , e 
znalaz  rower dziewczynki po zabójstwie, ale nie zdawa  
sobie sprawy, e w okolicy mia a miejsce zbrodnia i e 
rower mo e nale e  do o  ary. Wyp yn  w rejs i dopiero 
po powrocie zorientowa  si , e jest w posiadaniu jed-
no ladu nale cego do zamordowanego dziecka.

Pos wa  za ój y
Czas mija , a policjanci nie mieli adnego tropu w spra-

wie zabójstwa. Nie zg osi  si  adnej wiadek. Policjanci 
dysponowali w zasadzie tylko jednym dowodem, który 
móg by pomóc w zidenty  kowaniu zabójcy. By  to lad 
biologiczny sprawcy pozostawiony na ramieniu dziew-
czynki. W 2004 roku próbka by a zbyt ma a, aby mo na 
by o ustali , do kogo nale y DNA, jednak 4 lata pó niej, 
w 2008 roku uda o si  okre li  cz ciowy pro  l DNA. Nie 
by  on pe en i nie okre la  konkretnej osoby, tylko wska-
zywa  na jedn  ze szczeci skich rodzin.

Po porównaniu wyniku z baz  przest pców ustalono, 
e sprawca nale y do m skiej linii rodu S. z Wielgowa. 

Cz onkowie tej rodziny byli wcze niej karani za ró nego 
rodzaju przest pstwa. ledczym pozosta o zatem ustali , 
kto konkretnie z tej rodziny stoi za bestialskim mordem. 
G owa rodziny, ojciec S. zosta  wykluczony, podobnie jak 

jego dwaj synowie. Pozosta  jeszcze jeden syn, Mariusz 
S. I to w a nie on sta  si  g ównym podejrzanym policji. 

M czyzna po zbrodni wyjecha  kilkaset kilometrów 
na po udnie od Szczecina. Próbowa  u o y  tam sobie 
ycie. Zupe nie nie spodziewa  si  aresztowania. W 

pierwszym zeznaniu przyzna  si  do zbrodni. Opo-
wiedzia  o tym, jak w Lany Poniedzia ek w 2004 roku 
spotka  w lesie na swojej drodze Magd . Dziewczynka 
potr ci a go, kiedy przeje d a a ko o niego, co wywo a o 
w nim ogromn  z o . Zatrzyma a si , by go przeprosi . 
Wykorzysta  moment, ci gn  dziecko z roweru i zabra  
w g b lasu. Tam zgwa ci  i zamordowa  Madzi . 

Skazanie zabójcy nie by o atwe. Adwokaci zrobili 
sobie show z procesu. Chcieli wybi  si  na sprawie 
zabójstwa dziecka. Podwa ali dowody, twierdzili, e 
laboratorium przeprowadzaj ce badanie DNA nie po-
siada o jakich  atestów. Nie mia o to jednak adnego 
wp ywu na wynik bada , poniewa  brakuj cy atest nie 
dotyczy  bada  w sprawach kryminalnych.

Po d ugiej batalii, odwo aniach, walkach, Mariusz S. 
zosta  skazany na do ywotnie pozbawienie wolno ci. 
S d Apelacyjny uzna  ponadto, e m czyzna dzia a  
w zamiarze bezpo rednim, czyli chcia  zabi  Magd .

Ws y c  i ta  o Mad
Kiedy Micha  poszed  do zerówki, pozna  w szkole 

now  kole ank . By a od niego niewiele starsza. Dwa, 
mo e trzy lata. Gdy dziewczynka dowiedzia a si , e 
Micha  jest bratem Madzi, to powiedzia a mu, e Mag-
da by a jej przyjació k . Ch opiec zdziwi  si , poniewa  
jego siostra by a sporo starsza od nowej kole anki. Ta 
jednak opowiedzia a mu histori  o tym, jak pewnego 
dnia nie odrobi a zadania domowego z matematyki i 
próbowa a rozwi za  je w szkolnej toalecie przed lek-
cj . W pewnym momencie podesz a do niej Madzia, 
pytaj c, co dziewczynka robi. Odpowiedzia a, zgodnie 
z prawd , e stara si  odrobi  zadanie domowe, o któ-
rym zapomnia a. Magda pomog a m odszej kole ance, 
czym wzbudzi a podziw i sympati  dziewczynki. 

W domu pa stwa Mackiewiczów pi trz  si  albumy wy-
pe nione zdj ciami dzieci, w tym równie  Magdy. Córka 
jest obecna we wspomnieniach i rozmowach, a o ogrom-
nym bólu rodziny po mierci dziewczynki wiadczy list, 
który napisali do niej po mierci i wyryli na tablicy nagrob-
nej: „Kochana Madziu! By a  ca ym naszym wiatem, 
pierwszym, wyt sknionym... By a  naszym objawieniem. 
W jednej chwili, pe nej strachu i przemocy wszystko si  
sko czy o! A my zostali my, pokonani, pe ni bólu i rozpa-
czy. Bez nadziei. Chcemy patrze  w Twoje oczy, s ysze  
Twój miech, przytula  Ci  do siebie. Madziu, gdzie je-
ste ?! Córeczko, jak mamy y  bez Ciebie?”

Anna Strzelczyk

Uroczysto ci pogrzebowe Magdy
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W Sosnowcu na ulicy Rybnej pod 
numerem 3 zamieszkiwa  zamo ny 
Pawe  Grzeszolski z on  Ann  i 
dwójk  dzieci. M czyzna by  w a-
cicielem fabryki guzików, której bu-

dynek mie ci  si  przy tej samej ulicy. Fabryk  wysta-
wi  na jednym z dwóch placów zapisanych mu przez 
te cia, Wincentego Bugaja, jeszcze przed lubem.
Dodatkowo zatrudniony by  w sosnowieckiej fabryce 
rur i elaza Hulczy skiego w dziale sprzeda y.

Rom  z u n
M czyzna od pewnego czasu widywany by  w towa-

rzystwie Pelagii Stawici skiej, uczennicy Seminarium 
Nauczycielskiego w Sosnowcu. Pani Grzeszolska 
próbowa a wp yn  na m a, aby zako czy  romans, 

niestety bezskutecznie. Zdesperowana kobieta za 
wszelk  cen  chcia a utrzyma  rodzin . 

By a gotowa wybaczy  m owi zdrad . W tym celu 
uda a si  do Karoliny Stawici skiej, matki Pelagii, aby 
ta zakaza a córce spotka  z onatym m czyzn . Po-
mocy szuka a te  u dyrektorki seminarium, w którym 
uczy a si  Pelagia, co poskutkowa o usuni ciem jej ze 
szko y. Jak uzna a dyrektorka, takie zachowanie nie 
licuje z godno ci  nauczycielki. 

Niestety wszystko na nic. Grzeszolski, ma o e spo-
tyka  si  ze Stawici sk , to jeszcze wydawa  na ni  
pieni dze. ona nie wiedzia a, ile zarabia, jej pieni dze 
na utrzymanie domu wydziela . Kochank  za  zabiera  
na wycieczki, kupowa  drogie prezenty. Zdarzy o si , 
e b d c z dzie mi w mie cie, Grzeszolska zauwa y a 

m a z Pelagi . Kiedy pokaza a im, z kim zadaje si  
ich ojciec, syn Jerzy w oburzeniu splun  i powiedzia , 
e najch tniej zabi by ojca. Nie uczyni jednak tego ze 

wzgl du na wiar , w której zosta  wychowany.  

Proces Paw a Grzeszolskiego fo
t. 

N
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TRUCICIEL W ASNEJ RODZINY
Proces Pawła Grzeszolskiego, oskarżonego o zabójstwo żony i dwójki dzieci, był, jak pisał w marcu 

1936 roku „Ekspres Zagłębia”: „daleko sensacyjniejszy niż proces Rity Gorgonowej”. Sprawa inżyniera 

handlowca o zatrucie rodziny talem należała do jednej z najgłośniejszych spraw w międzywojennej Polsce.  
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Zd a z  ar z y

Nie widz c innej mo liwo ci, Anna pewnego razu na 
kolanach prosi a m a o zako czenie romansu,wtedy 
on zagrozi  jej mierci , przystawiaj c jej pistolet do g o-
wy. Uratowa y j  dzieci, zas aniaj c j  w asnym cia em. 

O kwitn cym romansie dowiedzia  si  równie  na-
rzeczony Stawici skiej – pan Liszczyk. Narzeczona 
próbowa a mu t umaczy , e zerwanie kontaktów z 
Grzeszolskim narazi na zwolnienie jej ojca i brata z 
fabryki Hulczy skiego. M czyzna uda  si  wi c do 
Anny Grzeszolskiej na rozmow , licz c, e ta wp ynie 
na zachowanie m a. Kobieta ali a mu si , e m  j  
maltretuje i gn bi. Innym razem Stawici ska próbowa-
a wmówi  Liszczykowi, e Grzeszolski j  prze laduje. 
Wtedy uda  si  wraz z ni  do Grzeszolskiego na roz-
mow . In ynier przywita  si  ze Stawici sk , ca uj c 
j  w r k , po czym wyj  pistolet i skierowa  go w 
kierunku Liszczyka. ycie uratowa a mu Anna, wypy-
chaj c m a z pokoju. Sam Liszczyk zerwa  kontakty z 
narzeczon .

mi  An y
W grudniu 1932 roku Anna rozchorowa a si . Pocz t-

kowo by y to problemy o dkowe, co wskazywa o na 
zwyk e zatrucie,  ale z dnia na dzie  czu a si  coraz 
gorzej. Objawy o dkowe nasili y si , s ab a coraz bar-
dziej, bola y j  stawy, a  do tego dosz o wypadanie w o-
sów. Z niewyja nionych powodów Anna zacz a ysie . 

Kolejni lekarze nie byli w stanie jej pomóc, bóle sta-
wów t umaczyli chorob  reumatyczn . Kobieta by a 
w coraz gorszym stanie. W styczniu 1933 roku Grze-
szolska poczu a si  lepiej, po o y a si  spa , a rano 
s u ca znalaz a j  martw . Wezwany na miejsce 
lekarz co prawda da  jej jaki  zastrzyk, ale stwierdzi , 
e musia a ju  od trzech godzin nie y . W akcie 

zgonu jako przyczyn  mierci wpisa  „ot uszczenie 
serca”. Chorob  serca medyk wi za   z nadwag  
Pani Grzeszolskiej. Przeprowadzona zosta a tak e 
sekcja zw ok, która nie wnios a nic nowego do spra-
wy. Nie ujawniono zabójstwa. 

Jeszcze wtedy nic nie zapowiada o serii tragicznych 
zdarze  w tej rodzinie. Kobieta osieroci a dwoje nasto-
letnich dzieci, bli ni ta: Jerzego i Lucyn . W opiece 
nad nimi Grzeszolskiemu pomaga a siostra zmar ej 
ony pani Kuczalska oraz s u ca, Maria Cabajówna.
Pawe  Grzeszolski coraz cz ciej znika  z domu.

Widywany by  na ulicach i w restauracjach Sosnowca 
z pann  Stawici sk , która by a zaledwie pi  lat star-
sza od jego dzieci. Nie ukrywa  przed nimi, e kobieta 
b dzie ich macoch , co zrozumia e, wywo a o to ich 
oburzenie i niezadowolenie.

Ot u  d e
Niespodziewanie w lutym 1934 roku 16-letni Jerzy 

po zjedzeniu obiadu dosta  silnych torsji. Pocz tkowo 
wygl da o to na zatrucie pokarmowe, ale pojawi y si  
dodatkowe objawy, a to bóle g owy, kr gos upa i uczu-
cie k ucia na ca ym ciele oraz wypadanie w osów. W 
krótkim czasie ch opak wy ysia .

Lekarze nie byli w stanie mu pomóc, s ab  coraz 
bardziej, a w marcu 1934 roku zmar . Na jego po-
grzebie nie by o ojca, który - jak potem zeznawa  
w ledztwie - przypuszcza , e Kuczalska zrobi 
publiczn  scen . Wola  tego unikn  i przez ca y 
pogrzeb siedzia  w doro ce.

Po mierci Jerzego i pogrzebie, na którym nie poja-
wi  si  ojciec, w Sosnowcu zacz y kr y  pog oski, 
e ch opiec zosta  otruty, tak jak i jego matka. Siostra 

Jerzyka - Lucyna nie chcia a mieszka  z ojcem, ba a 
si  go. Zamieszka a pi tro ni ej u swoich dziadków i 
ciotki Kuczalskiej. Dziewczyna popad a w melancholi . 
Poniewa  rodzina zmar ej matki nie by a maj tna, w 
trosce o to, aby dziewczynie niczego nie brakowa o, 
jedzenie od ojca przynosi a jej s u ca Cabajówna. 
Cz sto kto  z domowników musia  spróbowa  posi ku, 
dopiero kiedy Lucyna przekona a si , e nic mu nie 
jest, przyst powa a do jedzenia. Najwyra niej obawia-
a si  o swoje ycie. 
Mimo to kolejny raz historia si  powtórzy a. Dziew-

czyna zachorowa a po zjedzeniu obiadu. Zacz o si  
od torsji. Objawy choroby by y takie same, jak u brata. 
W tym czasie opiekowa a si  ni  Kuczalska, ojciec 
w a ciwie si  ni  nie interesowa . 

Dziecko zosta o zabrane do szpitala w Czeladzi. 
Lekarze znów byli bezradni. W dniu 4 maja 1934 roku 
Lucyna zmar a. Na pogrzebie i tym razem zabrak o 
ojca, który w tym czasie mia  by  chory. Nied ugo po 
tym na zdrowiu zapad a Maria Cabajówna – s u ca 
Grzeszolskiego. Kobieta zaraz podda a si  leczeniu, 
wyjecha a do rodziny na wie  i wyzdrowia a.

Wyk  t u z
Ze wzgl du na szerz ce si  w mie cie pog oski o 

otruciach oraz nietypowe objawy mierci cz onków 
rodziny Grzeszolskich, prokuratura wszcz a ledztwo. 

Ju  po mierci Jerzego prowadzone by o post po-
wanie, ale zosta o umorzone, poniewa  sekcja zw ok 
ch opaka oprócz zapalenia opon mózgowych nic nie 
ujawni a. Sekcja zw ok Lucyny ujawni a zmiany opon 
mózgowych, które jednak nie mog y spowodowa  tak 
szybkiej mierci. 

Dlatego te  tym razem, bior c pod uwag , e mog a 
zosta  otruta, wycinki z jej cia a zosta y przekazane do 
dalszych bada  do Warszawy. Specjali ci z Instytutu I
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Ekspertyz S dowych w Warszawie przeprowadzili 
badanie wycinków uk adu pokarmowego, które wyka-
za o, e w ciele dziewczyny znajduje si  rzadko wyst -
puj ca trucizna – tal, w ilo ci 1 grama (co jest dawk  
mierteln ). 
Dla pewno ci badania potwierdzono w Zak adzie 

Medycyny S dowej w Krakowie. Przeprowadzono 
tak e ekshumacj  zw ok Jerzego Grzeszolskiego. Po 

ki o medycynie s dowej, a co najwa niejsze, zabijaj c 
dzieci, usun  ostatni  przeszkod , która sta a mu na 
drodze do ycia u boku Stawici skiej. 

Ju  po zagadkowych zgonach Eugenia Kuczalska, 
udzielaj c wywiadu dla mediów, opisywa a niecodzien-
ny wypadek. Pewnego dnia s u ca zauwa y a dziwny 
osad w mietanie i stwierdzi a, e nale a oby odda  
j  do zbadania. Obecny przy tym Grzeszolski szybko 

przeprowadzeniu bada  równie  w jego organizmie 
biegli ujawnili tal, który doprowadzi  do jego mierci, a 
nie, jak uwa ali pocz tkowo lekarze, zapalenie opon 
mózgowych. Matki rodze stwa nie ekshumowano, 
uznaj c, e cia o mo e by  w za daleko posuni tym 
rozk adzie i nie nadaje si  do bada . 

Znano ju  przyczyn  mierci bli niaków, teraz naj-
wa niejsze sta o si  ustalenie, kto tego czynu si  do-
pu ci . Szybko ledczy uznali, e to ojciec dzieci jako 
chemik zna  si  na truciznach, posiada  u siebie ksi -

wyla  j  do zlewu. Za te i inne wypowiedzi Grzeszolski 
wniós   spraw  do s du przeciwko rodzinie zmar ej 
ony. Stwierdzi , e rozpowiadaj  o nim fa szywe, 

uw aczaj ce mu informacje, jakoby mia  otru  swoj  
rodzin . Zmuszony by  si  wyprowadzi  z Sosnowca, 
poniewa  znajomi nie chcieli poda  mu r ki. Nie prze-
szkodzi o mu to jednak w po lubieniu Pelagii Stawici -
skiej i wspólnym zamieszkaniu w B dzinie. Grzeszol-
ski, czekaj c w wi zieniu na proces o zabójstwo, mia  
w S dzie Okr gowym w Sosnowcu pocz tkiem 1935 

Anna, Jerzy, Lucyna i Pawe  Grzeszolscy
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roku proces o sfa szowanie podpisu Wincentego 
Bugaja na wekslu wystawionym przez siebie. 

Pro  p la
Proces rozpocz  si  16 marca 1936 roku w gmachu 

S du Okr gowego w Sosnowcu, w dawnym pa acu 
Schonów. Przez sal  s dow  przewin o si  150 
wiadków, 9 lekarzy oraz bieg ych, wybitnych spe-

cjalistów w zakresie medycyny s dowej, takich jak: 
profesorowie Olbrycht z Krakowa, Grzywno-D browski 
z Warszawy i Si galewicz z Wilna. Proces cieszy  
si  olbrzymim zainteresowaniem. Publiczno  by a 
wpuszczana z biletami, dla prasy przygotowano spe-
cjalny stó  w pobli u s dziów. Pawe  Grzeszolski  (lat 
43) urodzony w Czeladzi, zamieszka y w B dzinie przy 
ul. 1 Maja 4, zosta  oskar ony o  zamordowanie  swo-
jej ony i dwójki dzieci oraz spowodowanie ci kiego 
rozstroju zdrowia u s u cej Marii Cabajówny.

W trakcie przewodu s dowego profesor Olbrycht wy-
ja ni  dzia anie bardzo ma o znanej trucizny, talu. Pierw-
sze objawy s  ma oznaczne i ma o charakterystyczne. 
Te objawy to: stan przybicia, uczucia znu enia i os abie-
nia, ból ko czyn, g owy i sk onno  do torsji. Objawy te 
nie wyst puj  zaraz po podaniu trucizny, tylko kilka go-
dzin pó niej, a nawet dni. Pó niej nast puj  zmiany w 
uk adzie nerwowym oraz zupe ne wypadni cie w osów. 

Zarówno u Jerzego, jak i Lucyny Grzeszolskiej,wed ug 
wiadków przebieg choroby tak w a nie wygl da . Bezpo-
rednio przed mierci  Jerzy wpada  w sza  i ob d, a Lu-

cyna popada a w melancholi , odr twienie, zachowywa a 
si  dziwnie. Nie by o w tpliwo ci, e zostali otruci talem. 

W trakcie przewodu s dowego starano si  udowod-
ni , e Pawe  Grzeszolski po mierci ony postanowi  
po lubi  Pelagi  Stawici sk , czemu wyra nie prze-
ciwstawia y si  dzieci. Natomiast Stawici ska mia a 
do Grzeszolskiego powiedzie , e b dzie z nim, ale 
tylko wtedy, gdy nie b dzie dzieci. To mog o pchn  
go do tak okrutnego kroku, chcia  pozby  si  ostatniej 
przeszkody na drodze do bycia z ukochan , a b d c 
chemikiem, zna  si  na truciznach. 

Cz ow  ez c
Oskar onego opisywano jako cz owieka bezwzgl dne-

go, który gotów jest zrobi  wszystko dla osi gni cia za-
mierzonego celu. By  cz owiekiem twardym i podst pnym, 
bezwzgl dnym. W przesz o ci Pawe  Grzeszolski pracuj c 
w biurze sprzeda y w fabryce Hulczy skiego, oskar y  
bezpodstawnie swego szefa Boles awa Szcz snego 
przed dyrektorem fabryki o kontakt i szpiegostwo na rzecz 
konkurencji. Szcz sny zosta  zwolniony po trzydziestu 
latach nienagannej pracy bez adnej odprawy, a on zaj  
jego miejsce. W tej sprawie Grzeszolski zosta  skazany na 

trzy miesi ce pozbawienia wolno ci. S d Okr gowy wyrok 
utrzyma , ale areszt zawiesi . Ju  wcze niej w 1918 roku 
w Kaliszu prowadz c kantor wymiany walut, dopu ci  si  
„jakich  nieczystych machinacyj”. Zmuszony by  ucieka  
do Rosji, stamt d do Austrii i Sosnowca. 

W swoim pami tniku zawar  motto, którym si  w y-
ciu kierowa ; „nim prze yj  pó  ycia, musz  zamieni  
swe si y, zapa y, my li i idea y na l ni ce z oto, platyn , 
per y i diamenty”. 

W stosunku do dzieci by  zimny, nawet w czasie ich 
choroby nie okazywa  adnych uczu . Fakty ujawnione w 
procesie pokaza y, e by  cz owiekiem zimnym, jak nazy-
wali go widzowie i prasa – cz owiek bez serca. W czasie 
choroby dzieci a owa  pieni dzy na ich leczenie, a sam 
z Pelagi  wyje d a  na wycieczki. Opini  publiczn  obu-
rzy  fakt, e zafundowa  jej podró  aeroplanem do Krako-
wa, a za leczenie dzieci p aci  te  - Wincenty Bugaj. 

W czasie przes uchania Kuczalska ujawni a, e kiedy 
umiera  Jerzyk, ojca przy nim nie by o. Razem ze swo-
im bratem W adys awem Bugajem uda a si  do Stawi-
ci skiej, gdy  podejrzewa a, e tam zastanie Grzeszol-
skiego. Pelagia i jej matka nie wpu ci y jej do miesz-
kania, za to wnios y spraw  do s du o znies awienie i 
wtargni cie do domu. Kiedy wreszcie Grzeszolski si  
pojawi  i zasta  trzech lekarzy u syna, bardzo si  obu-
rzy , kto za to b dzie p aci , po czym wyszed  z miesz-
kania, mówi c, e idzie po innego lekarza. Wróci   sam 
po kilku godzinach, kiedy Jerzyk ju  nie y . 

Gdy zdecydowano o tym, e ma by  przeprowadzo-
na sekcja zw ok ch opaka, Grzeszolski przys a  po nie-
go do domu furmank  ze s om . Kuczalska odprawi a 
furmank  i sama doro k  przewioz a cia o ch opca 
na sekcj . Sama musia a kupi  panto  e Jerzemu do 
trumny, bo ojciec chcia  go pochowa  w starych, znisz-
czonych. Tak samo z sukienk  dla Lucyny.

Przes uchanie ujawni o tak e, e nied ugo przed mier-
ci , kiedy stan zdrowia Lucyny si  pogorszy , Kuczalska 
posz a do szwagra prosi  go o ratunek dla córki, nie 
zosta a wpuszczona do mieszkania. S u ca, która - jak 
wykaza  proces - te  pozostawa a w bliskich relacjach z 
Grzeszolskim, nie otworzy a drzwi, twierdz c, e „Pan 
nie kaza , bo rano wstaje do biura”. W zwi zku z tym 
kobieta uda a si  z ulicy Rybnej na Orl  do komisariatu 
policji, eby telefonicznie wezwa  pogotowie. Wtedy 
dziewczyna zosta a zabrana do szpitala w Czeladzi. 
Grzeszolski chcia  pochowa  Lucyn  na cmentarzu w 
Czeladzi, a nie w Sosnowcu z matk  i bratem. Te ciowa 
musia a mu zap aci , eby odst pi  od tego zamiaru. 
Dodatkowo da , aby przeprosili jego on . 

M t e j ni a 
Oskar ony nie przyzna  si  do winy, t umaczy  si  

m tnie. A to oskar a  lekarzy, e syn zmar  na skutek 
le dobranych leków, a to, e doktor Anisfeld szanta-

.
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owa  go, powzi wszy wiadomo  o prowadzonym 

przeciwko niemu post powaniu. 
Wyja ni , e Kuczalska i prokurator tak naprawd  

wyswatali go ze Stawici sk , poniewa  ze wzgl du 
na ich zachowanie postanowi  zaopiekowa  si  ni  i 
o eni  dla ratowania jej honoru. Twierdzi , e ze Sta-
wici sk  zacz  obcowa  dopiero po lubie, czemu 
z kolei przeczy  wiek dziecka, które zreszt  zmar o. 
S dzia usi owa  te  wyja ni  przyczyny posiadania 
przez oskar onego ksi ek „Medycyna s dowa” i 
„S u ba ledcza”. Grzeszolski t umaczy , e syn by  
harcerzem i prosi  go o pomoc w zdobyciu informacji 
na temat ledzenia i tropienia. Wydaje si  to ma o 
prawdopodobne, e syn zwróci  si  do niego o po-
moc, poniewa  dzieci w swych pami tnikach nazy-
wa y go „judaszem i pod ym chamem”.

Oskar ony wskazywa  na Kuczalsk  jako t , która mog a 
otru  jego dzieci. Po mierci Anny chcia a zaj  jej miej-
sce. Na ka dym kroku dawa a mu odczu , e razem mo-
gliby wychowa  dzieci. Mia a klucz do mieszkania i bywa a 
w nim kilka razy dziennie. Kiedy j  odrzuci , chcia a si  na 
nim zem ci , zabi a dzieci i zrzuci a na niego win . 

Podwa a  badania bieg ych, wskazuj c na inne przy-
czyny mierci, mówi c np., e dzieci by y cherlawe. 
Obro ca, który przemawia  kilka godzin, dowodzi , 
e objawy, jakie pojawi y si  u dzieci, s  identyczne 

z objawami  trychinozy (w o nicy) . A nawet, je eli w 
zw okach ujawniono tal, to mo e dosta  si  tam ju  po 
mierci z trumien. Nale y doda , e tylko jedno z dzie-

ci zosta o pochowane w metalowej trumnie. 

Ska  na mi
Przez ca y czas nie s ab o zainteresowanie mediów 

i publiczno ci tym jednym z najwi kszych procesów 
poszlakowych II Rzeczpospolitej. 4 kwietnia 1936 
roku od rana przed s dem gromadzi y si  olbrzymie 
t umy. Porz dku pilnowa y oddzia y policji pieszej i 
konnej. Grzeszolskiego do S du wprowadzi o dwóch 
funkcjonariuszy. Na jego twarzy nie wida  by o skru-
chy, by  zimny, opanowany, nonszalancki. Sto y w 
lo y prasowej, jak i wszystkie miejsca dla publiczno-
ci, by y zaj te. Ka dy chcia  us ysze  wyrok, cho  

t umy ju  dawno skaza y tego cz owieka.  
Za zabójstwo ony, Anny Grzeszolskiej, Pawe  

Grzeszolski zosta  skazany na kar  mierci, któr  na 
mocy amnestii zamieniono na do ywocie. Tak  sam  
kar  otrzyma  kolejno za zabójstwo Jerzego i Lucyny, 
a za nieumy lne spowodowanie ci kiego rozstroju 
zdrowia u Marii Cabajówny skazany zosta  na 3 lata 
pozbawienia wolno ci, na zasadzie amnestii zamie-
nione na 1,5 roku wi zienia. 

Dopiero po odczytaniu wyroku Grzeszolski okaza  
zdenerwowanie, krzycz c: - To jest morderstwo Bu-
gajów! To s  mordercy, zbiry i katy!

Na wniesienie apelacji s d wyznaczy  trzy dni. Grze-
szolskiego - w obawie przed samos dem - funkcjonariu-
sze wywie li taksówk  do wi tokrzyskiego wi zienia. 

Wyb  mi
W pa dzierniku 1936 roku S d Apelacyjny w War-

szawie uchyli  wyrok S du Okr gowego w Sosnowcu i 
uniewinni  Paw a Grzeszolskiego. Owszem, wykluczy  
jako przyczyn  mierci zapalenie opon mózgowych oraz  
zatrucie talem z trumien, ale uzna , e brak jest dowodów 
na to, kto to zrobi . Nie znalaz  te  odpowiedzi na pytanie, 
czy mo na wykluczy  przypadkowe zatrucie talem.

S dzia uzna , e tak naprawd  Grzeszolski skazany 
zosta  z powodu Kuczalskiej, która nie ustawa a w 
d eniu do skazania szwagra. Jako chemik i cz owiek 
inteligentny Grzeszolski wiedzia , e analiza spektral-
na pozwoli aby na wykrycie talu. Ponadto jako cz o-
wiek bogaty i maj cy siln  osobowo , móg  w inny 
sposób wp yn  na dzieci, i nie musia  usuwa  ich ze 
swojego ycia. Prokurator oskar aj cy w tej sprawie 
wniós  kasacj  od tego wyroku i 12 lutego 1937 roku 
S d Najwy szy uchyli  wyrok S du Apelacyjnego unie-
winniaj cy Paw a Grzeszolskiego. Ponownie nakaza  
zatrzyma  Grzeszolskiego, a spraw  mia  rozpatrzy  
S d Apelacyjny w innym sk adzie s dziów.

Do zatrzymania m czyzny nie dosz o, poniewa  na 
kilka dni przed og oszeniem wyroku wyjecha  i przepad . 

13  lutego 1937 roku o  Pawle Grzeszolskim i jego 
onie Pelagii po raz kolejny pisa y media. Ma e -

stwo trzy dni wcze niej przyjecha o do Krakowa, do 
hotelu Polskiego na ul. Floria skiej. On zameldowa  
si  pod nazwiskiem brata Stawici skiej, a j  jako 
swoj  siostr . W pokoju hotelowym pope nili samo-
bójstwo, za ywaj c tabletki luminalu, które wcze niej 
Grzeszolski przyniós  z apteki. To on wyliczy  dawki, 
uzna , e jego organizm jest mocniejszy, dlatego jego 
dawki wynosi y po trzy i pó  tabletki, dla Pelagii wy-
liczy  dawk  dwóch i pó  tabletki. W pogotowiu obok 
ó ka le a  nabity pistolet. Ustalili, e je eli które  z 
nich odzyska przytomno  i zobaczy, e drugie yje, 
to zastrzeli partnera, a potem siebie. 

Kiedy lekarz pogotowia zaalarmowany przez 
obs ug  hotelow  wszed  do pokoju, zobaczy  mar-
twego Grzeszolskiego le cego na ó ku. U jego 
stóp na pod odze le a a Pelagia, która jeszcze y a. 
Zabrana zosta a do szpitala, gdzie wróci a do zdro-
wia. Grzeszolskiego za  pochowano w Krakowie. 
Przed mierci  Pawe  Grzeszolski napisa  trzy listy; 
do w adz s dowych, do obro cy i do te ciów. Do 
ko ca nie przyzna  si  do zabójstwa swojej rodziny. 
Prawdopodobnie nigdy nie poznamy prawdziwego 
rozwi zania tej sprawy, gdy  t  tajemnic  Pawe  
Grzeszolski zabra  ze sob  do grobu.  

Lidia Mulewicz
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12 czerwca 1999 roku w barze Agat, nad jeziorem 
Mochel w Kamieniu Kraje skim, odbywa a si  impreza 
od dawna wyczekiwana przez okoliczn  m odzie . Pod-
czas koncertu z okazji zbli aj cych si  wakacji, wyst pi-
o kilka lokalnych zespo ów. Barowi go cie, których tego 
gor cego wieczoru przyby o wielu, to przemieszani ra-
zem fani m odych kapel i przypadkowi bywalcy urokliwie 
po o onego baru. Cz  z nich przysz a tu z pobliskiej 
dyskoteki Hades, która odbywa a si  tego samego dnia 
w gminnym o rodku kultury w Kamieniu Kraje skim.

Gor ca n a n
Tamtego wieczora za barem sta a mi dzy inny-

mi Dorota Kienast, 20-letnia wtedy absolwentka 
technikum, mieszkanka oddalonej o 17 kilometrów 
miejscowo ci Zbo e. Pracowa a na jednej zmianie z 
Andrzejem, swoim ch opakiem, którego pozna a, gdy 

rozpocz a prac  w Agacie. 
Dorota by a powszechnie lubiana, wietnie nawi -

zywa a kontakty, ale potra  a równie  - jak wynika z 
zezna  ledczych zajmuj cych si  pó niej jej spraw  
- jasno wytycza  granice zachowa , których nie tole-
rowa a. Dawa a sobie rad  z obowi zkami zwi zanymi 
z prac  za barem, w tym równie  potra  a radzi  sobie 
z podchmielonymi i bywa o, e agresywnymi go mi. 
By a zdecydowana i zdeterminowana. 

Do pracy doje d a a rowerem, co zajmowa o jej go-
dzin . Odcinek z domu, po o onego w malowniczym 
i po o onym na uboczu Zbo u a Kamieniem Kraje -
skim, wiód  drog  numer 25. Marzy a o tym, aby na 
zim  kupi  sobie u ywanego  ata 126p.

Impreza sko czy a si  oko o 2. w nocy. Dorota i 
Andrzej zamkn li bar, ale równie  chcieli jeszcze si  
bawi . Po sko czonej pracy zdecydowali zatem, e 
zajrz  do Hadesu. Tam - wed ug ustale  kryminalnych 
z Komendy Powiatowej Policji w S pólnie Kraje skim 

Policjantom z Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy udało się rozwikłać

 zagadkę morderstwa sprzed 22 lat. Z pomocą przyszły techniki dochodzeniowe niedostępne

 przed dwiema dekadami. Alojzy P. udusił dziewczynę, która pracowała jako kelnerka 

nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim, i porzucił jej zwłoki.

olicji w Bydgoszczy udało się rozwikłać

mier  
dopad a
zabójc  
Doroty

I
„

Kobieta mia a na twarzy zasinie-
nia, jej cz ciowo obna one piersi 
mia y lady zadrapa , a spodnie 
ods ania y podbrzusze. Przyj to 
ewentualno  motywu seksu-
alnego, ale sekcja zw ok jedno-
znacznie wykluczy a, aby ofiara 
zosta a zgwa cona. 
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- przebywali mniej wi cej do 4. rano. T  okoliczno  
potwierdzi  zarówno Andrzej, jak i pozostali obecni 
tam wiadkowie. Po sko czonej dyskotece m odzi 
po egnali si , a Dorota wsiad a na rower, aby dotrze  
do domu. Ukochany jej nie towarzyszy , uda  si  do 
swojego domu. Kilkana cie minut pó niej - jak wynika-
o z doniesie  prasowych opublikowanych w kolejnych 
dniach - na drodze w kierunku miejscowo ci P ocisz 
jad c  na rowerze Dorot  min  patrol policji. Mundu-
rowi wracaj cy chwil  pó niej t  sam  tras , jak twier-
dz , nie widzieli ju  dziewczyny.

Udu n  
o wi

Dziewczyna mieszka a 
razem z ojcem i jego part-
nerk . Bliscy, zaniepoko-
jeni tym, e dziewczyna 
nie wróci a na noc do 
domu, zacz li jej szuka  
na w asn  r k . W ko cu 
13 czerwca zrezygnowany 
ojciec zawiadomi  policj  o 
zagini ciu córki. 

Poszukiwania nie trwa y 
d ugo. Ju  kolejnego dnia, 
to jest 14 czerwca znale-
ziono cia o Doroty le ce w 
przydro nym rowie w rejo-
nie P ocicza. Miejsce zna-
lezienia zw ok znajdowa o 
si  raptem nieco ponad 
trzy kilometry od Kamienia 
Kraje skiego. Ju  z zawar-
tej w policyjnym raporcie notatki z odnalezienia cia a 
m odej kobiety jasno wynika o, e mier  nie nast pi a 
w wyniku tragicznego wypadku, np. potr cenia przez 
samochód. 

Z obserwacji poczynionych przez policyjnego patologa 
rysowa  si  dramatyczny obraz ostatnich chwil ycia 
20-latki. Kobieta mia a na twarzy zasinienia, jej cz cio-
wo obna one piersi mia y lady zadrapa , a spodnie 
ods ania y podbrzusze. By o jasne, e kto  przeci gn  
zw oki po pod o u tak, by trudniej by o je odnale . 
Przeprowadzona w kolejnych dniach sekcja zw ok po-
twierdzi a wcze niejsze przypuszczenia, e dziewczyna 
zosta a uduszona. Bezpo rednio za tym przemawia  
fakt, e dosz o u niej do z amania ko ci gnykowej.

Taj c y l  
Jak informowa a policja, sprawca (b d  sprawcy) naj-

wyra niej nie kierowa  si  celem rabunkowym, bo Do-
rota mia a przy sobie pieni dze, a w portfelu znajdo-
wa y si  równie  jej dokumenty. Przyj to ewentualno  
motywu seksualnego, ale sekcja zw ok jednoznacznie 
wykluczy a, aby o  ara zosta a zgwa cona. 

ledczy przypuszczali, e prawdopodobnie sprawca 
zamierza  zgwa ci  kobiet , ale zosta  przez co , czy 

kogo  sp oszony. Z oczy-
wistych wzgl dów w gronie 
podejrzanych znalaz  si  
ówczesny ch opak Doroty, 
ale szybko zosta  oczysz-
czony z podejrze . Z ze-
zna  wiadków wynika o 
jasno, e po egna  si  z 
ukochan  oko o godziny 4 
rano po wyj ciu z dyskoteki 
i wróci  do domu. 

W zeznaniach innych 
przes uchiwanych, mi dzy 
innymi ludzi bawi cych 
si  feralnej nocy w barze 
Agat, przewija  si  motyw 
dotycz cy tajemniczego 
m czyzny, który mia  si  
uwa nie przypatrywa  
Dorocie. Policjanci dotarli 
do niego. Okaza o si , e 
to Alojzy P., mieszkaniec 
pobliskiej miejscowo ci. 
Twierdzi , e tamtego wie-
czora nie by o go w lokalu 
nad jeziorem Mochel. 

Wbrew temu, co mówili inni wiadkowie, e Dorota 
jako kelnerka obs ugiwa a go. Zaprzecza , i  w ogóle 
kiedykolwiek widzia  Dorot . Na jaw wysz o, i  by  ju  
wcze niej karany za przest pstwo dokonane na tle 
seksualnym. Automatycznie sta  si  jednym z podej-
rzanych najmocniej typowanych przez ledczych do 
dokonania zbrodni na m odej kobiecie.

Jednak ledczy po latach przyznaj , i  jednak mia  
„alibi”. Jakie? Tego nie zdradzaj . Nie uda o si  posta-
wi  go w stan oskar enia. ledztwo, w toku którego 
przes uchano cznie kilkuset wiadków, zosta o umo-
rzone 19 kwietnia 2000 roku. Powód zamkni cia spra-
wy bez wskazania winnego, okre lony w dokumentach 
ze ledztwa, brzmia : „Z powodu niewykrycia sprawcy”.
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ledczy zaznaczaj , e fakt umorzenia post powa-
nia, np. w sprawach o zabójstwo, nie oznacza, i  takie 
sprawy s  zamykane na zawsze. Z formalnego punktu 
widzenia mog  zosta  podj te na nowo, gdy tylko po-
jawi  si  jakie  nowe, istotne, czy niebrane wcze niej 
pod uwag  okoliczno ci. 

W 2014 roku jednak, niezale nie od tego przepisu Ko-
deksu post powania karnego, z Prokuratury Apelacyjnej 
w Gda sku do jednostek jej podleg ych tra  o polecenie 
powrotu do spraw dotycz cych niewyja nionych zabójstw 
dokonanych na 114 osobach. Jednym z adresatów by a 
równie  prokuratura w Chojnicach, która przed laty nadzo-
rowa a post powanie w sprawie mierci Doroty Kienast. 
Dochodzenie zosta o nast pnie przekazane Prokuraturze 
Okr gowej w Bydgoszczy, a spraw  zaj li si  policjanci z 
Archiwum X bydgoskiej komendy wojewódzkiej.

Now  wi  i la  
Praca ledczych, którzy przeanalizowali po latach 

zebrane dowody, przynios a efekt. Nowy - stary trop 
znów prowadzi  do Alojzego P. M czyzna, jak si  
jednak okaza o, zaraz po umorzeniu ledztwa w 2000 
roku wyjecha  z rodzinnej miejscowo ci i zamieszka  w 
województwie zachodniopomorskim.

- Od samego pocz tku na tego cz owieka pada  cie  
podejrze  w sprawie zabójstwa 20-latki, ale brakowa o 
dowodów pozwalaj cych na przedstawienie mu zarzu-
tów - mówi prokurator Agnieszka Adamska-Oko ska 
z Prokuratury Okr gowej w Bydgoszczy. - W czasie, 
kiedy by o prowadzone pierwsze post powanie doty-

cz ce okoliczno ci tego zabójstwa, nie by o mo liwo-
ci przeprowadzenia tak dok adnych bada  DNA. Po 

jakim  czasie jednak pojawi  si  wiadek, który wów-
czas by  kilkunastoletnim ch opakiem i by  wiadkiem 
rozmowy sprawcy z osob  dla niego blisk . On nosi  
w sobie ca y czas ten przekaz. Teraz, kiedy jest osob  
doros , inaczej ju  kojarzy te fakty sprzed lat i posta-
nowi  podzieli  si  tym, co us ysza .

Badania DNA, o których wspomina prokurator Adam-
ska-Oko ska, dotyczy y próbek pobranych przed 
laty zarówno od o  ary zabójstwa, jak i od Alojzego P. 
- znajduj cego si  wtedy w gronie osób podejrzewa-
nych do dokonanie zabójstwa. Z pomoc  ledczym z 
Bydgoszczy przysz a nowoczesna technika bada  ge-
netycznych. I tak jednak nie ustaliliby zbyt wiele, gdy-
by policja przed laty nie zabezpieczy a dobrze ladów 
pobranych od o  ary i od najwa niejszych wiadków.

- Tu najwa niejszym dowodem by a biologia. A kon-
kretniej, wyskrobiny spod paznokcia o  ary. Teraz dyspo-
nujemy technologi  pozwalaj c  na dok adne badanie 
takich ladów - mówi podinspektor Monika Chlebicz, 
rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Bydgoszczy. - Ponownie przeprowadzone badania 
umo liwi y stwierdzenie, e w ogóle mamy zabezpieczo-
ny materia  biologiczny nadaj cy si  po latach do analizy. 
Wiadomo by o tym samym, e w ogóle „co  tam jest”. Po 
drugie, wyodr bniono kod genetyczny, który - jak si  oka-
za o - nie nale a  do o  ary, ale w a nie do Alojzego P.

Wy ci   c a m
Technicy zajmuj cy si  analiz  materia ów genetycz-

nych przyznaj , e dwie dekady temu, je li w ogóle 
badano zgodno  DNA, to mo liwe by o to tylko z pre-
paratów w postaci próbek krwi. - Nie potra  ono jesz-
cze wyizolowa  materia u genetycznego z preparatów, 
takich jak mikroskopijne cz ci naskórka.

Jeden z bydgoskich policjantów b d cych blisko sprawy, 
twierdzi, e gdy ledczy ponownie zacz li w szy  wokó  
sprawy, Alojzy P. sta  si  nerwowy. Jego bliscy twierdzili, 
i  by  chodz cym „k bkiem nerwów”. Te informacje ope-
racyjne pochodz  jednak z okresu, zanim potwierdzono 
zgodno  jego pro  lu genetycznego z DNA wyskrobin 
znajduj cych si  pod paznokciami zamordowanej Doroty. 

Tego dowodu brakowa o ledczym do postawienia 
m czy nie zarzutu zabójstwa. Spraw  uda o si  
„domkn ” dopiero w czerwcu 2021 roku, a Alojzy P. 
zmar  pod koniec 2020 roku z powodu sercowych po-
wik a  po zaka eniu covid-19.

Mariusz Czerniak

Dorota by a powszechnie lubiana, 
wietnie nawi zywa a kontakty
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Do ywocie – taka kara grozi Grzego-
rzowi L. (w tym roku sko czy 43 lata) 
pochodz cemu z Lusowa pod Pozna-
niem. Prokuratura w stolicy Wielkopol-
ski postawi a mu zarzut zabójstwa z  

powodu motywacji zas uguj cej na szczególne po-
t pienie, za co polski kodeks karny przewiduje kar  
nawet do ywotniego wi zienia. 

Wed ug ledczych Grzegorz L. zamordowa  w d-
karza, bo szuka  zemsty za wieloletnie upokorzenia. 
Okoliczno ci  obci aj c  jest to, e wcze niej wielo-
krotnie wchodzi  w kon  ikty z prawem. Prokuratura jest 
pewna swoich racji za to L. do winy si  nie przyznaje. 
Jego obro ca podnosi, e wcze niejsza karalno  nie 
mo e by  powodem do oskar enia o zabójstwo w tym 
bardzo nietypowym ledztwie. Precedensowy charak-
ter ca ej sprawy polega na tym, e g ównym dowodem 
oskar enia jest pami tnik samego L., znaleziony przez 
policjantów przy okazji innego ledztwa. Pami tnik 
jest ko ci  niezgody mi dzy obron  a oskar eniem. 
Czy po raz pierwszy w historii polskiej kryminalistyki 
dojdzie do skazania tylko na podstawie opisu zbrodni 
zawartej w pami tniku?

Zw ok   od
By  wtorek, 26 maja 2015 roku, gor cy, letni poranek. 

We wsi Lusówko rozpoczyna  si  zwyk y dzie . Oko-
liczne tereny, traktowane jako oaza ciszy i spokoju, od 
lat przyci gaj  mieszka ców przedmie  Poznania, 
w dkarzy, grzybiarzy i kajakarzy.

Jeden z mieszka ców wsi, jak codziennie, wyszed  
na spacer z psem wzd u  poro ni tego drzewami wy-
brze a Jeziora Lusowskiego. Po kilkunastu minutach 
jego uwag  przyku  du y, ciemniejszy przedmiot znaj-
duj cy si  nieopodal nabrze a. Podszed  bli ej i wów-
czas spostrzeg  fragmenty odzie y okrywaj cej ludzkie 
cia o. Przestraszony zadzwoni  od razu na policj . 
Radiowóz i pogotowie przyjecha y bardzo szybko, ale 
akcja ratunkowa nie mia a ju  najmniejszych szans po-
wodzenia. „Po przybyciu na miejsce, ujawni em zw oki 
m czyzny lat oko o 60, wst pny wygl d wskazuje 
na utoni cie” – napisa  w notatce s u bowej sier ant, 
który jako pierwszy przyjecha  nad jezioro. 

Tamten dzie  upami tniaj  zdj cia wykonane przez 
technika z wielkopolskiej policji. Zw oki wydobyto

W pamiętniku opisał zbrodnię

fo
t. 

Po
lic

ja

Pamiętnik z dokładnym opisem zadawania śmierci  wystarczył do przedstawienia 

zarzutu zabójstwa i uznanie niewykrytej od lat zbrodni za wyjaśnioną. Morderstwo wędkarza 

z podpoznańskiego Lusowa to jedna z najbardziej zagadkowych spraw w polskiej kryminalistyce.
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z wody, dok adnie sfotografowano i przewieziono do 
zak adu medycyny s dowej. Tam powsta  protokó  
sekcji, który suchym, urz dowym j zykiem opisuje 
okoliczno ci zgonu. Wynika z niego, e m czy-
zna zmar  wskutek utoni cia. Wpad  do wody, gdy 
jeszcze y  i próbowa  z apa  powietrze. wiadczy y 
o tym charakterystyczne p cherzyki ujawnione 
w jego p ucach, które powstaj  wtedy, gdy ton cy 
rozpaczliwie próbuje uchwyci  yk powietrza. Anato-
mopatolog okre li , e mier  nast pi a maksymal-
nie kilkana cie godzin przed wydobyciem zw ok. Na 
ciele denata nie ujawni  adnych ladów walki ani 
szamotaniny, które mog yby wskazywa , i  zosta  
zaatakowany. Wszystko prowadzi o do wniosku, e 
starszy m czyzna uton  po tym, jak straci  przy-
tomno  i wpad  do wody, zosta  wci gni ty przez 
wir lub mu , albo zas ab . Nast pnie cia o p ywa o 
z pr dem fal, a  dop yn o do brzegu i tam zobaczy  
je przypadkowy spacerowicz. 

Prokurator i policjanci przeprowadzili rutynowe 
czynno ci, ale ich rezultaty nie da y odpowiedzi na 
najwa niejsze pytania. Zagadk  by  to samo  nie-
boszczyka. Starszy m czyzna nie by  znany okolicz-
nym mieszka com, nikt z nich z pocz tku nie potra   
go zidenty  kowa . Wskazywa o to na to, e przyjecha  
nad jezioro z innych okolic. Nie by o w tym nic dziwne-
go, bo tak post puj  setki emerytów, którzy sp dzaj  
czas nad wod  i regularnie zmieniaj  owiska. Nie zna-
leziono przy nim dokumentów to samo ci. Zarówno 
w dzie , kiedy ujawniono jego zw oki, jak i w ci gu po-
przedzaj cych dni, nad jeziorem nie wydarzy o si  nic, 
co uzasadnia oby przypuszczenia, e jego mier  by a 
wynikiem przest pstwa. Spraw  zamkni to. Wszystko 
wskazywa o wi c na to, e mier  60-latka pogorszy 
niechlubne statystyki utoni  nad polskimi jeziorami, 
ale nie zmieni wizerunku wymiaru sprawiedliwo ci ani 
danych na temat utoni . Tak si  jednak nie sta o.

Nap n y  ba
W marcu 2020 roku o  cer dy urny wielkopolskiej 

policji odebra  alarmuj cy telefon. M czyzna z 
miejscowo ci Tarnowo Podgórne (niedaleko Jeziora 
Lusowskiego) poinformowa , e chwil  wcze niej do-
sz o do napadu rabunkowego na popularny bar przy 
g ównym deptaku. Z relacji wynika o, e do wn trza 
lokalu wpadli trzej zamaskowani m czy ni. Wzbudzili 
pop och w ród klientów, sterroryzowali sprzedawc  
broni  i za dali od niego wydania ca ej gotówki, jaka 
by a w kasie. W a ciciel baru odmówi . 

Dosz o wówczas do szamotaniny. Wówczas jednemu 
napastnikowi spad a z twarzy maska. Okaza o si , e 
agresor jest s siadem m czyzny, który przypadkowo 
znalaz  si  w barze. W rezultacie trzej bandyci wyrwali 

z kasy niewielk  ilo  pieni dzy i pobili w a ciciela, ale 
wiadomo by o, e ich wpadka jest tylko kwesti  cza-
su. Policjanci, którzy na miejscu pojawili si  po kilku 
minutach, szybko zabezpieczyli lady (nie by o ich 
wiele) oraz spisali dane wiadków. Najcenniejszym by  
m czyzna, który rozpozna  g ównego napastnika po 
rysach twarzy. Mia  to by  Grzegorz L.

Policjant prowadz cy interwencj  poda  dane o  cerowi 
dy urnemu. Ten sprawdzi  w bazie i okaza o si , e zi-
denty  kowany napastnik ma bogat  przesz o  kryminal-
n . Grzegorz L. by  ju  wcze niej wielokrotnie zatrzymy-
wany za drobne kradzie e. Stawa  przed s dami, ale te 
traktowa y go wyj tkowo agodnie. L. zobowi zywano do 
naprawienia szkody, s ysza  te  wyroki w zawieszeniu.

mi z cy r
O  cer dy urny zna  adres Grzegorza L. Policjanci 

pojechali tam od razu. Szybko zidenty  kowali te  jego 
pomocników w napadzie na bar w Tarnowie Podgórnym. 
L. i jego dwaj wspólnicy tra  li „na do ek”. Gdy przebywali 
za kratkami, do ich mieszka  pojechali technicy. Roz-
pocz o si  wielogodzinne, drobiazgowe przeszukanie. 
Zako czy o si  tak, jak spodziewali si  policjanci: pod 
adresami ca ej trójki uda o si  znale  gotówk  pocho-
dz c  z napadu na bar w Tarnowie Podgórnym. Na tym 
ca a sprawa zapewne by si  zako czy a, gdyby nie to, 
e jeden ze ledczych postanowi  sprawdzi , czy kto  

z zatrzymanej trójki ma mo e co  wspólnego z innym 
napadem rabunkowym. Tak mog o by , gdyby w miesz-
kaniu którego  z nich zabezpieczono „fanty”, czyli przed-
mioty pochodz ce z kradzie y. Z tego powodu policyjni 
technicy pozostali w mieszkaniach na d u ej. 

U dwójki zatrzymanych nie znaleziono niczego po-
dejrzanego. Nie by o wi c dowodów, e brali udzia  w 
jakimkolwiek innym napadzie. Zostali przewiezieni do 
prokuratury, us yszeli zarzuty i zastosowano wobec 
nich rodki zapobiegawcze. Natomiast w mieszkaniu 
Grzegorza L. sprawy przyj y niespodziewany obrót.

Zamiast pieni dzy i kosztowno ci w mieszkaniu 
Grzegorza L. znaleziono... pami tniki, w których opi-
sywa  on bardzo dok adnie swoje ycie od momentu 
narodzenia. Zeszyty ze wspomnieniami tra  y do akt 
ledztwa i skrupulatnie zacz  je analizowa  policyjny 

ekspert. Chcia  si  zorientowa , czy znajd  si  tam 
jakie  szczegó y przest pczej dzia alno ci L. – na 
przyk ad informacje o napadach rabunkowych. 

Jednak to, co ekspert znalaz , przeros o naj miel-
sze oczekiwania. Jeden z rozdzia ów nosi  tytu  
„Zemsta po latach”. Grzegorz L. opisa  tam to, co 
zdarzy o si  nad Jeziorem Lusowskim w maju 2015 
roku. Wywabi  wówczas z domu swojego ojczyma, 
pojecha  z  nim nad Jezioro Lusowskie, poszed  
wraz z nim na pomost i nagle mocno zepchn  go 

.
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do wody w miejscu, gdzie wiedzia , e jest g boko. 
Starszy cz owiek zach ysn  si , wo a  o ratunek, 
ale L. nie reagowa . Sta  i patrzy , jak m czyzna 
powoli si  topi, a potem jak woda zabiera i przenosi 
jego cia o. Opis zbrodni jest bardzo precyzyjny. 
Zawiera m.in. dok adny opis ubioru i butów zamor-
dowanego, szczegó y przeprowadzonej rozmowy 
oraz relacj  z jego ostatnich chwil, w tym rozpaczli-
we wo anie o pomoc. 

Ekspert, który jako pierwszy czyta  ten opis, 
doszed  do wniosku, e Grzegorzowi L. sprawi o 
przyjemno  to, e sta  na pomo cie i  patrzy , jak 
starszy cz owiek powoli przegrywa walk  o ycie. 
Pojawi o si  wi c pytanie: czy relacja z pami tnika 
odpowiada prawdzie. Wszystko wskazywa o na to, 
e tak w a nie jest, poniewa  na wcze niejszych 

stronach pami tnika Grzegorz L. opisywa  zdarzenia 
ze swojego ycia, które pozwoli y odkry  motyw, któ-
rym si  kierowa  zabójca. Grzegorz L. by  bowiem 
pasierbem zamordowanego. M czyzna zwi za  si  
z  jego matk  po tym, jak odesz a od biologicznego 
ojca L. Ich relacje by y jednak dalekie od doskona-
o ci. Grzegorz nie potra   zaakceptowa  partnera 
matki, a i ten nie móg  dogada  si  z pasierbem. 
Dlatego cz sto go upokarza , szydzi  z niego i wy-
miewa , a tak e utrudnia  mu ycie. Pami tnik 

pe en jest opisów zdarze , które dla dorastaj cego 
i wra liwego ch opaka by y powodem do wstydu, 
kompleksów, poczucia ni szo ci i odrzucenia. 

Patologiczny uk ad rodzinny spowodowa , e Grze-
gorz L.  od najm odszych lat wola  towarzystwo lokal-
nych chuliganów i tak z czasem coraz g biej wchodzi  
w  rodowisko przest pcze. To dlatego w a nie by  
znany lokalnej policji jako sprawca drobnych kradzie y 
i  napadów. Z pami tnika wynika o, e to by  w a nie 
motyw jego zbrodni: Grzegorz L. chcia  si  zem ci  
na ojczymie za to, e ten przez lata le go traktowa  
i skrzywi  psychicznie. Obwinia  go za wszystkie swoje 
niepowodzenia yciowe i za nieudany zwi zek matki. 

Wej ci  Ar iw  X
Czy jednak przebieg zbrodni opisany w pami tniku 

odpowiada prawdzie? Czy drobny chuligan móg by 
rzeczywi cie zamordowa  swojego ojczyma? Czy te  
by y to konfabulacje niezrównowa onego psychicznie 
kryminalisty? Policjanci, którzy zajmowali si  spraw , 
pami tali s ynn  spraw  Krystiana B. – autora ksi ki 
„Amok”. Opisa  on zbrodni , któr  pope ni  i za któr  
w 2007 roku zosta  prawomocnie skazany. ledztwo i 
proces wzbudzi y jednak sporo w tpliwo ci. 

Czy by wi c sprawa L. by a powtórk ? By o to o tyle 
istotne pytanie, e poza niesamowitym pami tnikiem, 
prokurator nie mia  adnych dowodów pope nienia 

przez Grzegorza L. przest pstwa. 
Do ledztwa w czyli si  policjanci z Archiwum X 

– specjalnej grupy zajmuj cej si  badaniem niewy-
ja nionych zbrodni sprzed lat. Szybko zidenty  ko-
wali yj cych krewnych topielca i pobrali od nich 
DNA do porównania. Wynik by  pozytywny. Okaza o 
si , e emerytowany m czyzna rzeczywi cie by  
ojczymem Grzegorza L. Przes uchano wielu wiad-
ków – osoby, które zna y rodzin  L., zw aszcza jego 
matk  i ojczyma. Wszyscy potwierdzili, e relacje 
m odego cz owieka z jego ojczymem by y trudne. 
Konkubent matki rzeczywi cie zrobi  wiele, aby 
ycie dorastaj cego L. zamieni  w koszmar. Te 
wiadectwa potwierdzi y, e motyw zawarty w pa-

mi tniku móg  by  prawdziwy.  
Ale i to nie wszystko. Pami tnik zawiera szczegó y 

(m.in. wygl du i zarostu o  ary), które zna  móg  tylko 
sprawca zbrodni. Prokurator doszed  do wniosku, e 
to samo  topielca nie pozostawia w tpliwo ci, mo-
tyw jest oczywisty, a wszelkie inne poszlaki uk adaj  
si  w spójn  ca o  i prowadz  do wniosku, e w d-
karz zosta  zamordowany przez Grzegorza L. w akcie 
zemsty za wieloletnie upokorzenia.

 – Prokurator og osi  Grzegorzowi L. zarzut zabój-
stwa ojczyma dokonanego z zamiarem bezpo rednim 
i w wyniku motywacji zas uguj cej na szczególne po-
t pienie (art. 148 § 2 pkt 3 Kodeksu karnego) – mówi 

ukasz apczy ski, rzecznik Prokuratury Krajowej. 
Taki zarzut stawia si  sprawcom najbardziej brutal-
nych zbrodni, po czonych ze szczególnym udr cze-
niem o  ary. Grzegorz L. nie przyzna  si  do winy, ale 
z o y  obszerne wyja nienia. 

Sprawa robi si  coraz trudniejsza ze wzgl du na 
now  lini  obrony. Oto z akt ledztwa wynika, e 
mieszkanie Grzegorza L. przeszukiwano w momen-
cie, gdy on sam siedzia  w Policyjnej Izbie Zatrzyma . 
Potwierdzaj  to protoko y: zatrzymania osoby i prze-
szukania pomieszczenia. To dla obrony argument za 
tym, e pami tnik – g ówny dowód w sprawie – zosta  
podczas tych czynno ci podrzucony. Inaczej mówi c: 
ta wersja zak ada, e Grzegorz L. zosta  wrobiony w 
przest pstwo, aby podreperowa  policyjn  statystyk . 
Pojawi  si  te  kolejny argument za t  tez : policjanci 
przez niemal 5 lat nie zdobyli adnego ladu wskazu-
j cego na to, e mier  w dkarza na Jeziorze Lusow-
skim by a wynikiem zabójstwa, a zdanie zmienili po 
odkryciu pami tnika. 

Poza pami tnikiem nie ma adnych innych dowo-
dów przeciwko Grzegorzowi L. W polskiej kryminali-
styce nigdy wcze niej nie zdarzy o si , aby jedynym 
dowodem by  pami tnik domniemanego sprawcy, 
oskar onego o zabójstwo, które pi  lat wcze niej nie 
wzbudzi o niczyich podejrze  i zosta o zakwali  kowa-
ne jako nieszcz liwy wypadek. 

Leszek Szymowski
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Zab a b  e  s
mi  to z wo  i b e

Życie zawali o si   El biecie M., gdy 5 pa -
dziernika 2000 roku po godzinie 23.00 -  kil-
kaset metrów od bloku, w którym mieszka a 
- jej 11-letni syn Amadeusz zaczepi  29-let-
niego, pijanego bezdomnego.

- Dawaj papierosa, zakapie! - krzykn  ch opak w 
jego stron  i przyj  postaw , jakby chcia  si  zmierzy  
z 29-latkiem na pi ci.

- Zakapie, pijaku, ochlaptusie! - wyzywa  29-latka. 
Ten, zaskoczony sytuacj , praw  r k  uchwyci  mocno 
ch opaka za szyj . Trwa o to mo e z 20 sekund. Po 
czym  nastolatek ju  nie y . Zw oki posadzi  bezdom-
ny przy murze obok zsypu. I odszed . 

To b o p e z e
El bieta M. by a jeszcze w pracy w markecie, na sto-

isku z kwiatami, gdy pod zsypem bloku wydarzy  si  
ten dramat. Szuka a potem dziecka z policj , zanim 
go znaleziono uduszonego. To by  dla niej szok. Iden-
ty  kowa a cia o w prosektorium. Osobi cie ubiera a 
zw oki syna do trumny. 

Nie by o wi kszych problemów ze schwytaniem 
mordercy.

W dwa tygodnie po mierci Amadeusza kobieta 
wróci a do pracy. Mia a al do ca ego wiata, i 

Bezdomny zabił Elżbiecie M. syna, 11-letniego Amadeusza. W trzy tygodnie później 

ona zamordowała 21-letnią Katarzynę O. 6 lat po tym zabójstwie, podczas przerwy w wyroku 

na podratowanie własnego zdrowia, udusiła 8-letnią Magdalenę O. Udusiła, 

bo tak miał jej nakazać nieżyjący syn, Amadeusz.
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dopad y j  stany depresyjne, podj a nawet dwie 
próby samobójcze.  

- Wszyscy wokó  yj  szcz liwie, a mnie 
pozostawiono z moim bólem - skar y a si  
kole ankom z pracy.

30-letni Piotr B. by  zatrudniony w punkcie 
sprzeda y naprzeciwko stoiska z kwiatami, gdzie 
pracowa a El bieta. Podoba  si  jej. Jak ona, 
mia  wtedy 30 lat. Zagadywa a Piotra, on jej za-
wsze uprzejmie odpowiada . 

- Co  musi was czy  - artowali jego koledzy z pra-
cy. Lecz on by  zainteresowany zupe nie kim  innym: 
21-letni  Katarzyn  O.  spod Tarnowa. Oboje pla-
nowali wspóln  przysz o , mieli si  pobra . Jednak 
El bieta nie odpuszcza a.  Wydzwania a do Piotra B., 
przychodzi a na jego stoisko. Potra  a z nim rozma-
wia  przez kilkana cie minut.

- Poszed em do niej po mierci jej syna - wspo-
mina  policjantom 30-latek. Jak zezna , pociesza  
zdruzgotan  tragedi  kobiet . 

- Nie jeste  mi oboj tna - zapewnia . Umówili si , e 
jeszcze tego samego wieczora, pod odwiezieniu do 
domu swojej narzeczonej, wpadnie do El biety, aby 
porozmawia . Jednak Piotr o wszystkim poinformowa  
Katarzyn  O. 

Ura on   up zo  
- Jestem o ciebie zazdrosna - rozp aka a si  wtedy 

21-letnia dziewczyna Piotra. A on j  zapewnia , e 
oprócz tego jedynego wieczora wi cej ju  si  z El bie-
t  M. nie spotka. Nie chcia  te  dra ni  El biety i obiet-
nicy danej Katarzynie O. w ko cu nie dotrzyma . 

- El biet  M. zapewnia  z kolei, e zerwie z Katarzy-
n  O. - relacjonowali wtedy ledczy. Jednak 30-latka 
twierdzi a, e nie chce stawa  pomi dzy Katarzyn  
i Piotrem. To by y jednak tylko s owa. Manipulowa a 
nimi, i nadal traktowa a Piotra B. jak najbli sz  sobie 
osob . A on j  wielokrotnie odwiedza , bowiem - jak 
podkre la  - El bieta by a zrozpaczona i taka bezradna 
w obliczu mierci swego syna.

 - Znalaz am wreszcie kogo , kto stara si  mnie po-
cieszy  - oznajmi a El bieta swej kole ance. 

Ale nie by o dowodów, by t  dwójk  mog o czy  co  
wi cej, ni  tylko przyja .

22 pa dziernika 2000 roku, gdy Piotr  wraca  po 
16.00 z pracy i kolejny raz chcia  zajrze  do El biety, 
ledzi a go Katarzyna. Zorientowa  si  i podszed  do 

zau ka, w którym si  ukry a. 
- Co robisz, g uptasie? - zwróci  si  do narzeczo-

nej. - Chcia am tylko sprawdzi , gdzie idziesz - od-
powiedzia a i zagrozi a swemu partnerowi, e je eli 
sytuacja ta nie ulegnie zmianie, to ona si  z El biet  
wreszcie rozmówi.

- Nie zrobi  jej jednak krzywdy - zapewni a.

Noc  d os  ro
3 listopada 2000 roku widziano Katarzyn   w dobrym 

nastroju, chocia  nadal dr czy a j  znajomo  Piotra 
z El biet . I w a nie tego wieczora postanowi a de  ni-
tywnie rozprawi  si  z tym problemem. 

Przed godzin  22.40 zjawi a si  na trzecim pi trze 
przed mieszkaniem rywalki.

- Us ysza em jakby uderzenia o pod og  przypo-
minaj ce przesuwanie mebli, g uche stuki - relacjo-
nowa  potem policji m czyzna mieszkaj cy  pod  
El biet  M. - A pó niej dobieg  mnie dono ny g os 
kobiety wo aj cej o pomoc.

 Katarzyna O. krzycza a tak g o no, e przebudzi a 
te  innych s siadów. Przez otwarte okno w mieszka-
niu El biety M. odg osy dociera y nawet do s siednich 
bloków. Nikt jednak nie przyszed  z pomoc , nikt nie 
chcia  si  wtr ca . A potem wszystko umilk o. 

- My leli my, e zosta a u Piotra - zeznali bliscy 
Katarzyny O. 

- Nie zosta a u mnie na noc, nie mia em od niej ad-
nej wiadomo ci – zapewnia  30-latek. 

W ko cu powiadomiono policj .
Okaza o si , e  4 listopada 2000 roku El bieta 

M. po pracy posz a na imprez  urodzinow  do 
znajomych. Nie wykazywa a oznak zdenerwo-
wania, chocia  zw oki Katarzyny O. le a y ci gle 
w ma ym pokoju jej mieszkania. Zachowa a te  
zimn  krew po powrocie, kiedy to s siad z góry 
zala  jej mieszkanie. Zaprosi a go nawet do rod-
ka, aby spojrza , co narobi , e zala  azienk , 
wi kszy pokój i przedpokój. Do jej ma ego pokoju, 
gdzie przez ca y czas le a o cia o, jednak nie 
wchodzili, nie by o takiej potrzeby.

 Zw ok   in
6 listopada 2000 roku El bieta pracowa a do 21.00. 

Oko o pó nocy przeci gn a z w asnego mieszkania 
zw oki Katarzyny O. do windy i pola a je rozcie czalni-
kiem. Po czym wyekspediowa a zw oki 21-latki na 10 
pi tro, podpalaj c je na drog . S dzi a, e w kabinie 
cia o Katarzyny O. sp onie doszcz tnie i trudne b dzie 
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do identy  kacji. Nie pozostawi a po sobie na korytarzu 
adnych ladów. Nikt jej te  wtedy nie widzia . Na 10 

pi trze zacz y si  pali  wy o one laminatem ciany 
windy. Trzask pal cej si  kabiny obudzi  wszystkich 
na pi trze. Ogie , który odci  drog  ewakuacji miesz-
ka ców, zacz  si  rozprzestrzenia . Dosi ga  drzwi 
mieszka  woko o. Dostawa  si  do rodka. Wybuch a 
panika. Zagro onych by o 19 osób. Z ni szych kondy-
gnacji wychodzono na podwórze.

 - W kompletnie wypalonej kabinie windy ujrza em w 
znacznej cz ci zw glone zw oki kobiety, u o one na 
wznak, z lew  nog  zgi t  w kolanie pod k tem 90 
stopni - relacjonowa  potem jeden ze stra aków. Po-
dejrzenie pad o na El biet  M. i zosta a zatrzymana.

- Nie mia am nic wspólnego ze mierci  Katarzyny - 
broni a si . Rano 7 listopada 2000 roku pies policyjny 
nie da  jednak kobiecie adnych szans, podejmuj c 
trop i wskazuj c, i  21-latka musia a przebywa  w 
ma ym pokoju mieszkania El biety M. Na futrynie jej 
drzwi, na papierowych r cznikach i na foliowych rekla-
mówkach znaleziono równie  lady krwi nale ce do 
Katarzyny O.  

Jeszcze przed zako czeniem ledztwa w sprawie o 
zabójstwo Katarzyny O., S d Okr gowy w Tarnowie 
skaza  12 wrze nia 2001 roku bezdomnego 29-latka, 
który zamordowa  11-letniego Amadeusza. Us ysza  on 
wyrok 15 lat pozbawienia wolno ci. Jednak w drugiej 
instancji, 20 grudnia 2001 roku, krakowski s d apela-
cyjny zmniejszy  kar  do 12 lat wi zienia.  

Pocz wszy od 2 pa dziernika 2002 roku -  podczas 
dziewi ciu kolejnych posiedze  w sprawie o zabójstwo 
Katarzyny O. - S d Okr gowy w Tarnowie nie dawa  
wiary wyja nieniom El biety M., która konsekwentnie 
nie przyznawa a si  ci gle do winy. Nie dawa  te  wiary 
jej siostrze, która próbowa a sugerowa  s dowi, i  Ka-
tarzyn  O. zabi  kto  inny. W ko cu 18 marca 2003 roku 
skazano El biet  M. na 15 lat pozbawienia wolno ci. 30 
wrze nia 2003 r. S d Apelacyjny w Krakowie zmieni  jej 
wyrok, zmniejszaj c kobiecie odsiadk  do lat 11.  

Kol an   ce
Z pocz tkiem 2003 roku, w nieistniej cym ju  zak a-

dzie karnym w Nisku, gdzie El bieta odbywa a wyrok, 
pozna a  Monik .  By a w tym samym wieku, co ona.  
Polubi y si . Jednak kole anka z celi ju  w lipcu 2003 
roku opuszcza a wi zienne mury. 

- Nie zerw  z tob  kontaktu - obieca a Monika i 
obietnicy dotrzyma a. 

- Mam nie yt o dka, anemi , cyst  na nerce… - 
El bieta skar y a si  w listach przyjació ce na z y stan 
swego zdrowia.  Monika mia a adres siostry El biety i 

skontaktowa a si  z ni . Obie wynaj y jej adwokata. A 
on okaza  si  skuteczny w dzia aniu.

 Po rozpoznaniu  jego wniosku,  22 pa dziernika 
2004 roku S d Okr gowy w Tarnobrzegu - z uwagi na 
z y stan zdrowia - udzieli  El biecie M. przerwy w od-
bywaniu kary. 

W tym czasie Monika wynajmowa a mieszkanie w 
Tarnowie: - Zamieszkaj u mnie - zaproponowa a El -
biecie M., na co ta zgodzi a si  od razu. Z uwagi na 
swój stan zdrowia, na anemi , El bieta M. nie mog a 
jednak podj  adnej pracy. Jednocze nie leczy a si  
w tarnowskich przychodniach oraz w szpitalu. 

Pewnego dnia Monika opu ci a wynajmowane miesz-
kanie. Jednak nie zwróci a jednego klucza w a cicie-
lowi, s dz c, e go zgubi a W rzeczywisto ci jednak 
wpad  on w r ce El biety, która go schowa a. Mimo e 
obie przeprowadzi y si  ju  do innego mieszkania.

- El bieta by a raczej ma omówna, mia a chwile, e 
chcia a by  sama, interesowa a si  polityk , ogl da a 
du o telewizj , a zw aszcza wiadomo ci, którymi dzieli a 
si  potem ze mn , dodaj c do tego w asny, zazwyczaj 
trafny komentarz - tak Monika charakteryzowa a  El bie-
t . - Du o opowiada a o swym zmar ym synu. Pami tam, 
jak raz zabrak o jej impulsu w automacie telefonicznym, 
wi c mocno uderzy a g ow  w ten automat. 

Udu n   óz u
8-letnia Magdalena O. uczy a si  w pierwszej  klasie 

jednej z tarnowskich szkó  podstawowych. - By a rezo-
lutna - tak j  charakteryzowano. 

Nad wiek rozwini ta, otwarta, atwo nawi zuj ca 
kontakt z innymi osobami, lubi a rozmawia  z doros y-
mi wychowawcami i opiekunami, cz sto si  do nich 
przysiada a. Po szkole, wraz ze sw  siostr , by a od-
wo ona do domu. 

31 marca 2006 roku matka odwioz a Magd   o godz. 
7.20. W tym samym mniej wi cej czasie Monika wy-
chodzi a do pracy ze swojego nowego mieszkania.

 - Widzia am, jak El bieta robi a sobie niadanie 
- zezna a.

 O 12.30 - za zgod  matki o miolatki -  wychowaw-
czyni prowadz ca zaj cia w wietlicy pozwoli a Mag-
dalenie O. wraca  samej do domu. W aktach sprawy 
zapisano: „W bli ej nieustalonych okoliczno ciach, 
wracaj c ze szko y do domu, Magdalena O. spotka a 
El biet  M., która nawi za a z ni  rozmow . Tre ci tej 
rozmowy nie zdo ano ustali , niemniej jednak El bie-
cie M. uda o si  nak oni  ma oletni , aby uda a si  z 
ni  do mieszkania…”.

By o to mieszkanie, które wcze niej wynajmowa a jej 
kole anka z celi, do którego ukry a klucz. Dzi ki temu 
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z od  i k I
El bieta M. otworzy a drzwi i wesz a z 8-latk  do rod-
ka. W mieszkaniu udusi a dziecko. 

Gdy dziewczynka nie wraca a do domu, wszcz to 
poszukiwania i jeszcze tego samego dnia o 20.00 
powiadomiono policj .

El bieta M. tymczasem ruszy a na poszukiwanie 
dzieci cego wózka, który znalaz a na korytarzu tego 
samego bloku. Zapakowa a do niego cia o dziecka i 
przykry a je narzut  zabran  z mieszkania. Nikt jej nie 
widzia , gdy zje d a a wind , lecz gdy wychodzi a z 
bloku, zarejestrowa a j  kamera monitoringu osiedlo-
wego, i nie tylko ona.

- Zobaczyli my wieczorem 
kobiet  z wózkiem, która go 
pcha a - relacjonowali potem w 
prokuraturze ch opcy graj cy 
tego wieczora w koszykówk  
na s siednim boisku. - Wioz a 
w tym wózku co  ci kiego, 
jego przód by  uniesiony do 
góry, i przemieszcza a go na 
tylnych ko ach. Dostrzegli my 
na wózku przykryte narzut  
dziecko, a jego nogi ociera y 
bezw adnie o chodnik. 

Ch opcy zacz li krzycze , 
na co kobieta  jedynie popra-
wi a narzut  na wózku i przy-
spieszy a kroku. Podbiegli do 
niej. Mówi a, e dziecko jest 
chore, mówi a o lekarzu.

- Jednak kierowa a si  z 
wózkiem w stron  pól ci -
gn cych si  do drogi bie-
gn cej obok parkingu domu 
handlowego.

Jeden z nastolatków  chwy-
ci  j  wtedy za r k , ale mu si  wyrwa a. Wtedy ruszyli 
za ni  i jeden z nich uniós  narzut  wózka. 

- Ujrzeli my twarz dziecka, by a ca a sina. Le a a z  
otwartymi oczami i ustami. 

Szczelnie otoczyli kobiet , eby nie mog a uciec. O 
21.30  El bieta M. by a ju  w r kach policji. Zrewidowa-
no j . W ma ym plecaku, obok p ku kluczy, znalaz  si  
tak e pojedynczy klucz typu „Gerda” z mieszkania, w 
którym zamordowa a 8-letnie dziecko. Jeden z funkcjo-
nariusz próbowa  odebra  jej ten klucz, ale si  na niego 
rzuci a, chcia a go ugry . Nie przyznawa a si  do winy.

 - Niczego nie zrobi am, lecz  si  psychiatrycz-
nie i psychologicznie, i od sze ciu lat mam luki w 
pami ci  - broni a si . 

Podczas kolejnych kilku przes ucha  zachowywa a 
si  w podobny sposób. 

G os a g
23 czerwca 2006 roku przyzna a si  do zabójstwa 

8-latki, dodaj c jednak, e to jej nie yj cy syn, Amade-
usz, przychodzi do jej g owy: - Nakazuje mi robi  ró ne 
rzeczy  - dodawa a. - Te z e równie . On  chcia  dosta  
24 marca, na swe urodziny, brata lub siostrzyczk . 
Wi c musia am to dziecko zabi ! Stró e prawa byli 
zszokowanym tymi jej wyznaniami. 

Kobieta chcia a zawie  cia o Magdaleny O. na 
cmentarz, i po o y  je przy 
grobie swego 11-letniego 
syna. Biegli psychiatrzy z 
Pruszkowa przychylili si  do 
opinii psychiatrów ze Star-
gardu Gda skiego i uznano, 
e: „Mo e odbywa  kar , 

jednak przy zapewnionej 
opiece psychiatrycznej i psy-
chologicznej”.  W 2008 roku, 
w szpitalu, usi owa a udusi  
jedn  z pacjentek. Napisa a 
potem pisakiem na cianie 
tekst, który rzekomo mia  tam 
umie ci  jej nie yj cy syn. 

30 czerwca 2009 roku S d 
Okr gowy w Tarnowie skaza  
j  na do ywocie, zamykaj c w 
Zak adzie Karnym w Lubli cu 
na l sku. W 2019 roku ko-
bieta wyst pi a z wnioskiem o 
wznowienie post powania w 
swej sprawie. Chcia a wyj  
na wolno , lecz S d Naj-
wy szy taki wniosek odrzuci . 
Nie zrezygnowa a i w marcu 

2020 roku wyst pi a do S du Okr gowego w Tarnowie 
z kolejnym wnioskiem. S d okr gowy jednak uzna , e  
nie zas uguje on na uwzgl dnienie. 50-letnia ju  kobieta 
walczy nadal i kolejny raz wyst pi a o u askawienie.

 - Tym razem jej pro ba zostanie dopiero skierowana 
do S du Apelacyjnego w Krakowie, który ma zdecydo-
wa  o jej przysz o ci -  poinformowa  s dzia Tomasz 
Kozio  rzecznik prasowy S du Okr gowego w Tarnowie.

Wydaje si  jednak, e ta kobieta stanowi zbyt du e 
zagro enie dla innych, aby mog a wróci  na wolno .

PS. Inicja y nazwiska Piotra zosta y zmienione.  

50-letnia kobieta kolejny 
raz wyst pi a o u askawienie
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51-letni Roman T. do ostatniej chwili robi  dobr  
min  do z ej gry. Gdy w rod  10 marca do jego domu 
w jednej z miejscowo ci na Dolnym l sku zapukali 
policjanci, z nakazem zatrzymania i przeszukania jego 
domu, twierdzi , e pomylili adresy, bo on w rzeczy-
wisto ci nazywa si  inaczej i nie ma nic wspólnego 
z osob , której szukaj . Zaoferowa  jednak pomoc w 
dotarciu do niej i zapytanie s siadów. 

Policjantów jednak nie przekona o jego poczucie 
humoru. Za o ono mu kajdanki na d onie i zatrzy-
mano go, a w jego domu i w pobliskiej klinice ko-
smetologii zacz o si  drobiazgowe przeszukanie. 
Jego efekty zaskoczy y policjantów z Wydzia u ds. 
Cyberprzest pczo ci Komendy Wojewódzkiej we 
Wroc awiu. Ujawniono pi  dokumentów to samo ci 
na ró ne nazwiska, zawieraj ce zdj cia tej samej 
osoby, przypominaj cej wygl dem zatrzymanego T. 

Zabezpieczono równie  certy  katy medyczne po-
twierdzaj ce zdobywane przez niego kompetencje do 
wykonywania zabiegów, m.in. z dziedziny medycyny 
estetycznej. 

Gdy nast pnego dnia policjanci przewie li m czy-
zn  do prokuratury, ten nadal usi owa  im wmówi , e 
padli o  ar  nieporozumienia. Twierdzi , e naprawd  
nazywa si  inaczej i nie jest cz owiekiem, którego 
poszukuje prokuratura, za  dokumenty na inne nazwi-
ska nie nale  do niego. Za da  natychmiastowego 
zwolnienia. Prokurator i policjanci pozostali jednak 
przy swoim. Wed ug nich T. kamu  owa  si , poniewa  
ucieka  przed wi zieniem. Mia  do odsiadki 11,5 roku 
za kratkami na podstawie prawomocnego wyroku s -
dowego, ale nie stawi  si  do zak adu karnego, wi c 
s d zarz dzi  poszukiwanie go i doprowadzenie do 
wi zienia. Nazwisko T. widnia o w bazie osób poszu-

Uciekał przed 11-letnią odsiadką, zdobył różne dowody tożsamości, a rzekome 

kompetencje medyczne potwierdzał licznymi certyfikatami. Oszust matrymonialny 

z województwa dolnośląskiego do ostatniej chwili liczył na to, że wmówi prokuraturze, 

iż padł ofiarą pomyłki, bo poszukiwana jest inna osoba. 

U i k ł d 11 l t i d i dk d b ł óż d d t ż ś i k
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kiwanych a  pi  razy. Poza s dem, który skaza  go i 
poszukiwa  do wykonania wyroku, szuka y go jeszcze 
cztery prokuratury, aby postawi  mu zarzuty oszustw i 
wy udzenia pieni dzy. 

Zatrzymany m czyzna tra   wi c do wi zienia, ale 
mimo tego prokurator wyst pi  z wnioskiem o tymcza-
sowe aresztowanie, a wroc awski s d przychyli  si  
do tego. Romanowi T., który i tak tra   do celi, robi o to 
oczywi cie ró nic . Po postanowieniu s du ma w wi -
zieniu status tymczasowo aresztowanego, co oznacza 
cis  izolacj , cenzur  poczty i trudniejsze procedury 

w ewentualnej komunikacji z rodzin . 
Taka codzienno  czeka Romana T. przez najbli -

szych kilkana cie lat. 

Cz ow  o w u w c  
Roman T. nie wyjawia  nikomu swojego prawdzi-

wego nazwiska. W relacjach prywatnych pos ugiwa  
si  innymi danymi. By  Dariuszem N., Krzysztofem 
K., Andrzejem R. Co czy o te postaci? Zdj cie na 
dowodach to samo ci, które znaleziono w jego domu 
oraz dyplomy uko czenia rozmaitych kursów z zakre-
su medycyny estetycznej. 

W oczach bli szych i dalszych s siadów Roman T. 
by  szanowanym powszechnie lekarzem, specjalist  
m.in. z dermatologii i kosmetologii. Do jego gabinetu 
przychodzi y z okolicznych miejscowo ci pacjentki, 
chc ce poprawi  swoj  urod . adna z nich nie wi-
dzia a, e T. w rzeczywisto ci nazywa si  inaczej i 
jest poszukiwanym przez policj  oszustem. Sprawia  
wra enie cz owieka na wysokim poziomie intelektual-
nym, elokwentnego i sympatycznego, gwarantuj cego 
swoim pacjentkom dyskrecj  i empati . Trzeba jednak 
przyzna , e bardzo dobrze si  maskowa . Kursy z 
medycyny estetycznej rzeczywi cie odby , jednak za-
pisa  si  na nie pod innym nazwiskiem. I jako „lekarz”, 
specjalista od usuwania mankamentów urody, radzi  
sobie na tyle dobrze, e adna z jego pacjentek nie 
mia a zastrze e  do jego pracy. To dlatego przez wiele 
miesi cy klinik  Romana T. nie zainteresowa  si  ani 
lekarski samorz d, ani policja, ani prokuratura. 

Policjanci przeanalizowali dowody osobiste z foto-
gra   Romana T. i dokonali szokuj cego odkrycia. 
Zawarte na nich dane osobowe by y… autentyczne. 
To za  prowadzi o do wniosku, e T. w wiarygodny 
sposób udawa  innych obywateli. W jaki sposób zdoby  

te dowody? Ta sprawa b dzie jeszcze przedmiotem 
docieka  wroc awskich ledczych, jednak wszystko 
wskazuje na to, e T. móg  naby  takie dowody „na za-
mówienie”. Jak wygl da ten proceder, opowiada nam 
funkcjonariusz Centralnego Biura ledczego Policji:

- Przest pca aran uje sytuacj , w której inna oso-
ba – najcz ciej wiekiem zbli ona do niego – musi 
mu okaza  dowód osobisty – mówi nasz rozmówca. 
– Mo e to si  sta  na przyk ad przy okazji sprzeda y 
samochodu lub wynajmu mieszkania. Maj c takie 
dane, w wiecie przest pczym zamawia si  na nie 
dowód, dostarczaj c swoj  fotogra  . W ten sposób 
oszust zdobywa dokument to samo ci innej osoby, 
którym mo e pos ugiwa  si  np. w banku, aby zaci -
gn  kredyt gotówkowy. 

Jak przyznaje o  cer CB P, maj c taki dowód, mo na 
pos ugiwa  si  nim przez lata i w ten sposób unika  
uwagi organów cigania. Istnieje ryzyko, e policja wy-
legitymuje cz owieka pos uguj cego si  takim dowo-
dem, jednak najcz ciej udaje mu si  wówczas wyj  
z opresji. Policjant mo e w bazie danych wy cznie 
potwierdzi  prawdziwo  tych danych, np. numeru 
PESEL, i zwery  kowa  czy osoba taka nie jest poszu-
kiwana. Nie mo na natomiast oczekiwa , e policjant 
zorientuje si , e ma do czynienia z oszustem. Zwyk y 
funkcjonariusz nie zna przecie  wszystkich Polaków 
z twarzy i nie ma powodu podejrzewa , e konkretna 
osoba nie jest t , za któr  si  podaje. 

Wroc awscy policjanci sprawdzaj  teraz czy Roman 
T., podaj c si  za inne osoby, pope nia  oszustwa (np. 
wy udza  kredyty). 

Mi o  za wi  mi a
Dla Angeliki P. znajomo  z Romanem T. okaza-

a si  najwi kszym yciowym b dem i najbardziej 
kosztown , nietra  on  inwestycj . P. – zamo na bu-
sinesswoman – po wi ci a si  karierze zawodowej, a 
sukcesy odnios a kosztem ycia prywatnego. Zg osi a 
si  do biura matrymonialnego i dzi ki jego pracowni-
kom nawi za a kontakt z Romanem T. 

Elegancki, 50-letni wówczas m czyzna, pachn cy 
drogimi perfumami, ubrany w garnitury od markowych 
projektantów, szybko wzbudzi  jej zaufanie. Opowiada  
jej o tym, e jest wdowcem, który w wypadku samo-
chodowym straci  on  i dorastaj cego syna. Aby si  
uwiarygodni , zaprosi  Angelik  do swojej kliniki 
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medycyny estetycznej pod Wroc awiem i zaoferowa  
jej darmowe zabiegi (kobieta odmówi a). 

Jednak businesswoman, która od kilku lat by a osob  
woln , szybko straci a g ow  dla czaruj cego lekarza. 
Zwi zek, który mia  prowadzi  do mi o ci a  do gro-
bowej deski, szybko zszed  na manowce. Roman T. 
zacz  zwierza  si  Angelice, e jego biznes natra  a 
na problemy i to w momencie, kiedy on musi jeszcze 
wspiera   nansowo starzej c  si  i choruj c  matk . 
Spe nion  zawodowo kobiet  wzruszy a ta troska jej 
kandydata na m a o matk . Postanowi a go wes-
prze   nansowo w tym trudnym, yciowym momencie. 

Z akt ledztwa wynika, e przela a na jego konto w kilku 
transzach prawie 270 tysi cy z otych. Wówczas jej zna-
jomo  z Romanem T. zacz a s abn . M czyzna mia  
coraz mniej czasu na spotkania, coraz rzadziej odbiera  
telefon, w ko cu zerwa  z ni  znajomo . Zdesperowana 
P. wynaj a prywatnego detektywa, aby dowiedzie  
si  prawdy. Jego raport okaza  si  szokuj cy: ledczy 
dostarczy  dowodów, i  m czyzna pos uguj cy si  na-
zwiskiem, pod którym wówczas wyst powa  T., nie mia  
matki, bo zmar a ona kilkana cie lat wcze niej. Akt zgonu 
nie pozostawia  w tej sprawie w tpliwo ci. Oszukana 
businesswoman zg osi a spraw  na policj . 

le t o  p al
Angelika P. mia a szcz cie. W trakcie zwi zku z 

rzekomym lekarzem by o wiele okazji, aby zrobi  
wspólne zdj cia. Zostawi a je policjantom prowadz -
cym ledztwo. W takich okoliczno ciach sprawa tra  a 
do Wydzia u zajmuj cego si  Cyberbezpiecze stwem 
w Dolno l skiej Komendzie Wojewódzkiej. Pracuj cy 
tam specjali ci od przest pczo ci internetowej wyko-
rzystali skomplikowane oprogramowanie, aby porów-
na  zdj cia dostarczone przez Angelik  P. z innymi, 
widniej cymi w Internecie. I tutaj spotka a ich niespo-
dzianka: algorytmy informatyczne podpowiedzia y pro-
 l na znanym portalu randkowym. Zawiera  on bowiem 
zdj cie m czyzny udz co podobnego do cz owieka z 
fotogra  i dostarczonej przez Angelik  P.

Z opisu pod zdj ciem wynika o, e szukaj cy mi o ci 
jest „lekarzem popularnej specjalizacji”, którego ycie 
ostatnio nie oszcz dza o: w tajemniczym wypadku straci  
bowiem on  i syna, i szuka  kobiety, z któr  móg by 
za o y  now  rodzin . Policjanci wyst pili do w a ciciela 
serwera z zapytaniem o dane cz owieka, który za o y  

ten pro  l. Uzyskali jego dane z bazy, podane w momen-
cie za o enia konta, numer telefonu i adres mailowy. I tu 
ledztwo zacz o tra  a  na przeszkody. Ani e-mail, ani 

telefon nie by y znane wcze niej Angelice P. Gdy T. by  z 
ni  w zwi zku, u ywa  innych danych. Niemo liwe oka-
za o si  ustalenie dalszych szczegó ów. Operator portalu 
randkowego nie wymaga  podania dodatkowych danych. 
Pewnym tropem by  numer telefonu, z którego m czy-
zna wys a  sms, aby aktywowa  swój pro  l randkowy. 
Uda o si  ustali  ten numer, wi c policjanci wyst pili do 
operatora o dane abonenta.

Okaza  si  nim niejaki Andrzej R. – mieszkaniec 
Wroc awia. By  w podobnym wieku, co zatrzymany pó -
niej oszust. Rozpytywany przez policjantów, stwierdzi , e 
nie zak ada  dla siebie pro  lu na portalu randkowym, ale 
nie by  w stanie odpowiedzie  na pytanie, czy móg  u y-
czy  komu  telefonu w celu wys ania sms-a aktywuj -
cego pro  l. Zw aszcza e, zdarzenie mia o mie  miejsce 
kilka miesi cy wcze niej. Jednak Andrzej R. zaprzeczy , 
aby u ywa  konkretnego numeru telefonu. Ten ci g cyfr 
nic mu nie mówi . Policjantów prowadz cych ledztwo 
doprowadzi o to do wniosku, e pod Andrzeja R. kto  
móg  si  podszy . Jednak nikt, kto pos ugiwa  si  tymi 
danymi, nie zaci ga  kredytu bankowego, nie by  legity-
mowany ani znany policji. 

Spece od internetowej przest pczo ci postanowili 
wi c zlokalizowa  telefon, z którego u ytkownik konta 
na portalu randkowym wys a  sms. Trwa o to d ugo, bo 
z tego numeru rzadko prowadzone by y rozmowy. W 
ko cu zlokalizowano ten aparat w województwie dol-
no l skim, ale po drugiej stronie Wroc awia ni  miesz-
ka  faktyczny, przes uchany wcze niej Andrzej R. 

Zaw y s t
Dalsza praca policyjnych speców od cyberbezpie-

cze stwa pozwoli a ustali  osoby, z którymi na portalu 
randkowym konwersacje prowadzi  domniemany 
Andrzej R. W ten sposób zidenty  kowano cznie kilka 
kobiet. Ich historie by y podobne: zalogowa y si  w 
poszukiwaniu prawdziwego zwi zku. 

Wiadomo  wysy ana przez R. wyró nia a si  z 
t umu innych zajawek, rozsy anych na zasadzie „ko-
piuj – wklej” przez internetowych erotomanów. Tak 
rozpoczyna a si  konwersacja, w trakcie której R. 
opowiada  o swoim trudnym yciu, w tym o wypad-
ku, w którym straci  on  i syna. Budzi o to lito , 

w bazie osób poszukiwanych w celu odbycia 
zas dzonej kary wi zienia. T. zosta  skazany pra-
womocnym wyrokiem, ale nie tra   za kratki, gdy  
przez lata si  ukrywa .

Romana T. i Andrzeja R. czy  wiek – obaj byli 
po pi dziesi tce – oraz podobny wygl d. Tak po-
jawi a si  najwa niejsza hipoteza ledcza: Andrzej 

R. – lekarz medycyny es-
tetycznej i w a ciciel kliniki 
pod Wroc awiem – to w 
rzeczywisto ci ukrywa-
j cy si  przed wymiarem 
sprawiedliwo ci Roman T., 
który stworzy  sobie drug  
to samo  i pod ni  unika 
odsiadki. Potwierdza  to 
fakt, i  policyjne urz dzenia 
lokalizowa y telefon oszusta 
internetowego, u ywaj -
cego nazwiska Andrzej R., 
w a nie w podwroc awskiej 
miejscowo ci, w pobli u kli-
niki medycyny estetycznej. 

W marcu 2021 prokurator 
wyda  polecenie zatrzymania 
Romana T. i doprowadzenia 
go, celem przedstawienia 
zarzutu. Tak si  te  sta o. 
Jednak m czyzna zachowa  
zimn  krew i do ostatniej 
chwili usi owa  wmówi  poli-
cjantom, e ca a sprawa jest 
nieporozumieniem. 

Teraz musi stawi  czo a 
kobietom, od których wy u-
dzi  pieni dze, podaj c si  
za wdowca, którego ona i 
syn zgin li w wypadku sa-
mochodowym. Oszukane 

przyje d aj  na rozpoznania dokonywane z u y-
ciem tzw. „lustra weneckiego” (przest pca nie 
mo e widzie  osoby, która go rozpoznaje). I mimo 
e min o wiele miesi cy, nie maj  w tpliwo ci, e 

aresztowany Roman T. jest tym, który by  sprawc  
ich nieszcz . Kolejne zarzuty s  kwesti  czasu. 
A sam T. d ugo nie wyjdzie na wolno .

PS. Niektóre imiona i nazwiska zosta y zmienione.

Leszek Szymowski
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potem podziw dla m czyzny, który pozbiera  si  po 
takiej yciowej tragedii. Znajomo  przeradza a si  
w zwi zek. Po kilku tygodniach Andrzej R. zaczyna  
si  zwierza  z problemów zwi zanych ze stanem 
choruj cej mamy. Zakochana kobieta oferowa a wi c 
pomoc  nansow , a Andrzej R. najpierw udaj c skon-
fundowanego tak  propozycj , odmawia , ale w ko cu 
dawa  si  przekona . 
Zakochana do szale stwa 
kobieta przelewa a wi c 
pieni dze – od kilkunastu 
do kilkudziesi ciu tysi cy 
z otych. Potem nami t-
no  w zwi zku stopnio-
wo s ab a, a  Andrzej R. 
zrywa  kontakt.

Policjanci przejrzeli za-
wiadomienia od kobiet, 
które zg asza y, e pad y 
o  arami m czyzn wy-
udzaj cych pieni dze. 
Algorytmy policyjnej bazy 
pozwoli y wyodr bni  te 
sprawy, w których cho-
dzi o o oszustwa matry-
monialne. W 2020 roku w 
ca ym województwie dol-
no l skim by o 12 takich 
zg osze . Kwali  kowano 
je z artyku u 286 kodek-
su karnego, który mówi 
o wy udzeniu pieni dzy. 
Trzeba by o znowu mud-
nej, wielodniowej pracy 
analityków, drobiazgowo 
przegl daj cych akta, aby 
porówna  metody dzia-
ania i doj  do wniosku, e pi  z tych przest pstw 
mo e by  dzie em jednej osoby.

Klu w  op
Policjanci znów poddali analizie zdj cia dostar-

czane przez oszukiwane kobiety. I wtedy spotka a 
ich niespodzianka. Algorytm informatyczny zwróci  
ich uwag  na zbie no  wygl du internetowego 
oszusta z niejakim Romanem T., który  gurowa  

I
„

Sprawia  wra enie cz owieka na 
wysokim poziomie intelektualnym, 
elokwentnego i sympatycznego, 
gwarantuj cego swoim pacjent-
kom dyskrecj  i empati . A jako 
„lekarz”, specjalista od usuwania 
mankamentów urody, radzi  sobie 
na tyle dobrze, e adna z jego 
pacjentek nie mia a zastrze e  do 
jego pracy. To dlatego przez wiele 
miesi cy klinik  Romana T. nie za-
interesowa y si  ani lekarski samo-
rz d, ani policja, ani prokuratura.
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Kto ich zabi  i dlaczego? Komu zawini a 
spokojna rodzina Wo yniaków? Jaki  
potwór zamordowa  niewinne dzieci? W 
ci gu kilku dni agenci urz du ledczego 
w Lublinie ods onili kulisy tej tragedii. 

Prawda by a szokuj ca.

Rod n  a c  
Chocia  w 1934 roku nie mówi o si  o zmianach 

klimatycznych, to w lipcu i sierpniu pogoda przy-
pomina a tegoroczne, niespokojne lato. Na skutek 
ob  tych deszczy dosz o  do najwi kszej powodzi 
w Polsce mi dzywojennej. Odnotowano 55 o  ar 
miertelnych. Ulewom towarzyszy y burze. W Woli 

Uhruskiej pod Che mem piorun uderzy  w ko ció , w 
którym odprawiano niedzielne nabo e stwo. 2 oso-
by zgin y, a 30 zosta o rannych.

Mimo kapry nej aury, ludzie wyje d ali na wa-
kacje. W pierwszym tygodniu sierpnia na dworcu 
g ównym w Lublinie wysiedli z poci gu kobieta, 
m czyzna oraz dwoje ma ych dzieci. Byli w letnich 
ubraniach, nie li baga e. Zatrzymali si  przy ulicy 1 
Maja,  kilkaset metrów od dworca. 

By  tu pensjonat Sury Cukerman, oferuj cy pokoje 
w pe ni umeblowane i smaczn  domow  kuchni  na 
miejscu. Ceny niewygórowane. Blisko do centrum mia-
sta. Czyli co  w sam raz dla czteroosobowej rodziny. 

Po krótkim namy le wynaj li pokój. Do ksi ki mel-
dunkowej wpisa  si  m czyzna. Nazywa  si  Antoni 
Hoffman. Rodzina przyjecha a ze Starej Rafa ówki na 

KRWAWY DRAMAT NA WAKACJACH
Mężczyzna i dziewczynka byli martwi. Nieco młodszy od niej chłopczyk i kobieta, wyglądająca

 na matkę dzieci, dawali słabe oznaki życia. Cała czwórka miała głowy przestrzelone kulami 

z rewolweru. Pogotowie ratunkowe przewiozło dwoje rannych do szpitala. Niestety, nie zdołano

 ich uratować. Sześcioletni Janek zmarł w karetce, a kobieta na stole operacyjnym.
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Wo yniu, na krótki wakacyjny wypoczynek. Przy okazji 
Hoffman zamierza  kupi  b d  wydzier awi  m yn w 
okolicy. Zapyta  o to w a cicieli pensjonatu.

- W Lublinie i pod Lublinem jest mnóstwo m ynów 
wodnych. Jeste my przekonani, e znajdzie pan co  
interesuj cego dla siebie. A my zapewnimy wam 
wszelkie wygody i zaopiekujemy si  waszymi dzie-
ciaczkami – odpowiedzieli. 

Hoffmanowie dali si  pozna  z jak najlepszej strony. 
Sprawiali wra enie szcz liwej rodziny. Nigdy si  nie 
k ócili. Odnosili si  do siebie z szacunkiem i widoczn  
mi o ci . Dzieci, 9-letnia Stasia i 6-letni Janek, by y 
ulubie cami ca ego pensjonatu. Zawar y znajomo ci z 
rówie nikami mieszkaj cymi po s siedzku i bawi y si  
z nimi na podwórzu kamienicy. 

Mil cy  z y lo
Je li pogoda pozwala a, sp dzali dzie  na spacerach 

po mie cie. Zwiedzali lubelskie zabytki, opalali si  na 
kach nad Bystrzyc ,  za ywali k pieli. Wracali wie-

czorem, roze miani i nasyceni  wra eniami. Z apety-
tem zjadali kolacj . 

- A jak tam interesy szanownego  pana? - zagadn  
Hoffmana m  w a cicielki pensjonatu. U miech nie-
oczekiwanie zgas  na obliczu Wo yniaka. 

- Na razie nic nie znalaz em – odpar  krótko. Cuker-
man poradzi  mu nie zniech ca  si , tylko dalej szu-
ka : - W interesach potrzeba cierpliwo ci. Nie zawsze 
cz owiek ma od razu to, co chce. Hoffman pokiwa  
g ow . - Zastosuj  si  do tej rady. 

Ale powiedzia  to jako  bez przekonania, jakby robi  
dobr  min  do z ej gry. 

W a ciciele pensjonatu oraz go cie powiedzieli pó -
niej w ledztwie, e ilekro  rozmawiali z Hoffmanem 
na tematy zwi zane z biznesem czy gospodark , 
m czyzna traci  humor, milk , zamy la  si . Po chwili 
znowu si  u miecha , bawi  si  z dzie mi, przytula  
towarzysz c  mu kobiet . Mo na by o jednak odnie  
wra enie, e co  go dr czy - wcale nie jest takim 
szcz liwym ojcem rodziny, na jakiego wygl da. Po-
mimo tego nikt nie przeczuwa  zbli aj cej si  tragedii, 
która – wszystko na to wskazuje – nie przysz a nagle, 
lecz post powa a krok po kroku. 

W sobot , 11 sierpnia Hoffmanowie byli na przedsta-
wieniu cyrku Braci Saniewskich, który przyjecha  do 
Lublina. Atrakcj  tegorocznego programu stanowi y 
dwa s onie, Jenny i Piccolo, oraz tresura koni pod 
kierownictwem Emmy Truzzi. To by  ich ostatni mi o 
sp dzony wieczór. Nast pnej nocy dosz o do tragedii.

To s ni  n e la
Po kilku ciep ych i s onecznych dniach, w niedziel  po-

goda znowu si  zepsu a. W po udnie niebo si  zachmu-
rzy o i spad y pierwsze krople deszczu. A potem la o jak 
z cebra. Pla owicze wypoczywaj cy nad Bystrzyc , w 
pop ochu uciekali do domów. Ale  mamy lato – psioczyli.

Z powodu niepogody rodzina Hoffmanów sp dza a 
ten dzie , prawie nie wychodz c z pensjonatu. Dzieci 
rysowa y Jenny i Piccolo oraz „fenomena XX wieku”, 
czyli kapitana Smitha, który, jak g osi  program cyr-
kowy, by  „ ywym celem dla pocisków armatnich”. 
Towarzysz ca Hoffmanowi kobieta czyta a ksi k , a 
on siedzia  nad gazet . Od czasu do czasu wygl dali 
przez okno, by stwierdzi , e wci  pada, wi c nie ma 
sensu nigdzie wychodzi . 

Deszcz usta  dopiero wieczorem. Doro li postanowili 
wybra  si  do kina. W „Stylowym” wy wietlano komedi  
z Flipem i Flapem oraz thriller „Niewidzialny cz owiek”, a 
w „Corso” radzieck  epopej  „Ostatni z Go owlewych”. 
Zdecydowali si  na Stana Laurela i Oliviera Hardy’ego. 
Zostawili Stasi  i Janka pod opiek  personelu pensjona-
tu, nakazali im przyk adnie si  zachowywa  i spacerkiem 
udali si  na Krakowskie Przedmie cie. 

Po powrocie z kina po o yli si  spa . Zachowywali 
si  cicho, eby nie pobudzi  dzieci i innych go ci. Noc 
min a spokojnie. Oko o godziny 4.45 dozorczyni pen-
sjonatu us ysza a huk kilku wystrza ów. Nie mia a w t-
pliwo ci – strzelano w którym  z pokoi. Czym pr dzej 
uda a si  do w a cicielki.

- Pani Suro, prosz  si  obudzi ! Kto  strzela  w 
domu! – zawo a a przera ona. Cukermanowa nie za-
dawa a zb dnych pyta . Ró nym ludziom wynajmowa-
li pokoje. Nie wszyscy byli tacy kulturalni, jak ci m odzi 
pa stwo z Wo ynia z dwójk  przeuroczych dzieci. Od 
czasu do czasu dochodzi o do awantur mi dzy go -
mi. Ale nikt nigdy nie strzela .

Ubra a si , zbudzi a m a i poszli sprawdza  pokoje. 
Najpierw na parterze, potem na pi trze. W adnym nie 
stwierdzili ladów strzelaniny ani niczego niepokoj -
cego, z wyj tkiem tego, w którym mieszka a rodzina 
Wo yniaków. Nie mogli si  do nich dosta , poniewa  
drzwi by y zamkni te na klucz, a Hoffmanowie nie 
reagowali na pukanie.

Pos ali wi c po m a dozorczyni, a ten wy ama  
drzwi. Wydali dono ny okrzyk grozy. Antoni Hoffman 
le a  na pod odze w bieli nie, zalany krwi ; na ó kach 
za  kobieta i dzieci. Ca a czwórka mia a przestrzelone 
g owy, Obok Hoffmana le a  rewolwer i rozpakowane 
pude ko z nabojami.
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Wid  d y d ga
Elegancki i wytworny Wo yniak jedynie udawa  

zamo nego przedsi biorc , który sp dza  z bliskimi 
beztroskie wakacje. W rzeczywisto ci balansowa  
na kraw dzi. Do niedawna by  dzier awc  dobrze 
prosperuj cego, nowoczesnego m yna na Wo yniu. 
Interes przynosi  przyzwoite dochody, ca a rodzina 
y a na wysokim poziomie i bez obaw spogl da a w 

przysz o . Nie dostrzegali gromadz cych si  na ho-
ryzoncie czarnych chmur.

Hoffman nie wiedzia , e w a ciciel m yna ma d u-
gi. Na poczet jego zobowi za   nansowych m yn 
zosta  zaj ty przez komornika, a nast pnie na mocy 
wyroku s du przeszed  w posiadanie Skarbu Pa -
stwa. Dla Hoffmana nie by o to wielkim zmartwie-
niem. Spodziewa  si , e nowy w a ciciel nie b dzie 
szuka  nowego dzier awcy. Spotka a go jednak 
przykra niespodzianka. M yn zosta  wydzier awiony 
komu  innemu. Hoffmanowi nie zaproponowano 
adnego stanowiska. Zosta  na lodzie.
Uzna , e zrobiono mu wi stwo, zabola o go to, 

ale nie wpad  w czarn  rozpacz. By  do wiadczonym 
fachowcem, spodziewa  si , e najdalej za par  mie-
si cy znajdzie now  dzier aw  lub podejmie prac  
w swoim zawodzie za odpowiednie wynagrodzenie. 
Niestety trwa  kryzys gospodarczy. Ofert dzier awy 
m ynów nie by o, a je li chodzi o prac , to cz ciej z 
niej zwalniano, ni  do niej przyjmowano. 

Hoffmanowie znale li si  w trudnej sytuacji. Zwi -
zany z ni  stres powodowa , e mi dzy ma onkami 
dochodzi o do nieporozumie . M  zarzuca  onie, 
e wydaje za du o pieni dzy, a ona nazywa a go 

nieudacznikiem, który nie potra   zarobi  na utrzy-
manie rodziny. Po g o nych sprzeczkach i wzajem-
nych oskar eniach nast powa y ciche dni. Coraz 
d u sze i coraz cz stsze. Coraz rzadziej natomiast 
potra  li si  pogodzi .

Hoffman uzna , e ich ma e stwo leg o w gru-
zach. Niczego nie uda si  ju  poskleja . Wypro-
wadzi  si  z domu. Pozna  Olg  ub  i zwi za  
si  z ni . T skni  jednak za dzie mi. Na pocz tku 
sierpnia 1934 roku za da  od ony, by pozwoli a 
mu zabra  Stasi  i Janka na wakacje. Pojecha  
z nimi i Olg  do Lublina. Zamierza  pod miastem 
kupi  b d  wydzier awi  jaki  m yn. S ysza , e na 
Lubelszczy nie ta bran a si  rozwija.

Niestety, znowu spotka  go zawód. Niczego nie 
uda o mu si  kupi  ani wydzier awi . Zdesperowa-
ny gotów by  w tej sytuacji przyj  najlichsz  nawet 

posad . Ale pracy tak e nie znalaz . Pieni dze 
kurczy y si  w przera aj cym tempie, zosta o ich 
ledwie na kilka tygodni. Widmo n dzy stawa o si  
coraz wyra niejsze. 

Wyja ni  w li cie, e z tego powodu zdecydowa  si  
zabi  dzieci i kochank , a potem sko czy  ze sob . 
Ustalono, e gdy spali, si gn  po rewolwer (zabra  go 
w podró  do Lublina dla ewentualnej obrony w asnej) i 
spe ni  ten koszmarny zamiar. 

Ustalono, e najpierw strzeli  do córki, potem do syna 
i kochanki, a na koniec wypali  sobie w skro . W ostat-
nich s owach listu po egnalnego prosi , eby nikogo 
nie wini  za to, co si  sta o. 

Dzi c i  b i on  
Ze Starej Rafa ówki sprowadzono on  Hoffmana na 

identy  kacj  zw ok. Pani Hoffmanowa ami cym si  
g osem powiedzia a, e gdyby wiedzia a, e z Antonim 
jest tak le, nie pu ci aby z nim dzieci na wakacje. 

- K ócili my si . Powodem by  brak pracy m a i 
obawa przed bied . By o w tym du o mojej winy, on 
bardzo prze ywa  t  sytuacj , a ja nie potra  am go 
zrozumie . Mia am jednak nadziej , e jako  si  u o y 
mi dzy nami. Dlatego pozwoli am mu zabra  dzieci. 
Nigdy nie by y w Lublinie – mówi a.

Wiedzia a, e zwi za  si  z inn  kobiet , ale wyba-
czy aby mu zdrad . Nie by a natomiast w stanie poj , 
jak móg  pozbawi  ycia dzieci. Przecie  je kocha , 
zawsze by  dla nich dobry. Stasia i Janek tak e prze-
pada y za swoim tat . 

- Jedynym chyba wyt umaczeniem tego potwor-
nego czynu by a ch  ukarania mnie. Zabijaj c 
nasze dzieci, Antoni musia  wiedzie , jak bardzo 
b d  cierpie . e po takim ciosie nigdy si  ju  nie 
pozbieram. To by jednak znaczy o, e mnie niena-
widzi  - ka a zrozpaczona kobieta.

Pó niej policja dowiedzia a si , e bracia Hoffma-
na równie  dokonywali w przesz o ci samobójczych 
zamachów. Ten fakt móg  dowodzi  dziedzicznego 
obci enia psychicznego w tej rodzinie. Ale spraw-
dzenie, czy Antoni Hoffman istotnie cierpia  na jakie  
schorzenie psychiczne i pod wp ywem tej dolegliwo ci 
dopu ci  si  potrójnej zbrodni, a nast pnie pope ni  
samobójstwo, by o oczywi cie niemo liwe.

I ma z a m
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Cukermanowie rzucili si  do telefonu. Przyby o 
pogotowie ratunkowe i policjanci z pobliskiego komi-
sariatu. Stwierdzono zgon m czyzny i dziewczynki. 
Pozosta a dwójka te  niestety nie prze y a. Ch opiec 
zmar  w karetce, a kobieta w szpitalu Szarytek, gdy 
szykowano j  do operacji. 

On móg  by  sprawc
ledztwo w sprawie zastrzelenia czworga osób 

przej  lubelski urz d ledczy. Zbrodnia przedsta-
wia a si  tajemniczo. Komu mog o zale e  na ich 
mierci? Wykluczono mord rabunkowy. Z pokoju 

nic nie zgin o.
Przy Hoffmanach znaleziono gotówk , dokumenty i 

drobne przedmioty osobistego u ytku. 
Mo e wi c zemsta? Ale kto móg  by  do tego stop-

nia zawzi ty i okrutny, by pozbawi  ycia nie tylko 
kobiet  i m czyzn ,  ale tak e kilkuletnie dzieci?

Znamienny by  fakt, e w a ciciele pensjonatu nie 
mogli dosta  si  do Hoffmanów, poniewa  drzwi 
wej ciowe zosta y zamkni te od wewn trz, a w 
zamku znajdowa  si  klucz. Zamkni te by o równie  
okno. W jaki wi c sposób sprawca wydosta  si  z 

pokoju? Oczywi cie brano pod uwag , e Cuker-
manowie nie powiedzieli policji prawdy, ale szybko 
wykluczono ich z kr gu podejrzanych. Pomijaj c 
fakt, e nie mieli absolutnie adnego powodu zabi-
ja  go ci, którzy zap acili z góry za tydzie  pobytu w 
pensjonacie i w niczym im nie uchybili; a m  dozor-
czyni przysi g , e gdy wy ama  drzwi, klucz z ca  
pewno ci  tkwi  w zamku. 

W tej sytuacji, jak u Sherlocka Holmesa, po 
odrzuceniu niemo liwego, prawd  musia o by  
wszystko pozosta e, cho   wydawa o si  to nie-
prawdopodobne. Sprawc  by a jedna z osób znaj-
duj cych si  w pokoju. Na pewno jednak nie dzie-
ci. Kobieta te  nie, rewolwer znaleziono bowiem w 
zasi gu r ki m czyzny. 

Wyja nienie, dlaczego Hoffman zabi  najbli szych i 
pope ni  samobójstwo ledczy odkryli w li cie po e-
gnalnym, pozostawionym przez sprawc . Wysz y na 
jaw zdumiewaj ce fakty. 41-letni Antoni Hoffman by  
ojcem Stasi i Janka, natomiast zastrzelona kobieta 
nie by a matk  jego dzieci i nie by a jego on  - jak 
wcze niej uwa ano - lecz kochank . Nazywa a si  
Olga uba. Z on  Hoffman rozsta  si  przed kilko-
ma miesi cami, a po rednio doprowadzi a do tego 
trudna sytuacja materialna rodziny. 

Po kilku ciep ych i s onecznych dniach, w niedziel  pogoda znowu si  zepsu a

fo
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Przed zatrzymaniem mordercy dowódca 
policyjnej grupy specjalnej nakaza  swoim 
ludziom daleko id c  ostro no . Mimo i  
zbrodniarz nie mia  trzech palców prawej 
d oni, by  bardzo niebezpieczny i nieprze-

widywalny. Nie rozstawa  si  z no em samurajskim. 
Tym razem nie zd y  go u y . 

Wys  i n  w óci
Ireneusz M. urodzi  si  w po owie lat 80. w ma ej 

miejscowo ci pod Bia  Podlask . Pochodzi  z pa-
tologicznej rodziny, w której na przemian si  pije, 
bije, kradnie i odsiaduje wyroki. Ireneusz M. niczym 
si  od nich nie ró ni .

W 2007 roku, po serii w ama  i kradzie y, powin a 
mu si  noga. S d Rejonowy w Bia ej Podlaskiej skaza  
go na trzy i pó  roku pozbawienia wolno ci. Tra   do 

zak adu karnego w Che mie. Za kratami sprawowa  si  
na tyle dobrze, e w 2009 roku udzielono mu jedno-
dniowej przepustki na za atwienie pilnej sprawy osobi-
stej. Ireneusz M. nie wróci  do wi zienia.

Raczej nie by  to nag y impuls, lecz dobrze przemy-
lana decyzja. Wszystko wskazywa o na to, e m -

czyzna zaplanowa  ucieczk . Jak bowiem wynika o 
z pó niejszego ledztwa, Ireneusz M. przez kilka dni 
ukrywa  si  w Polsce, po czym wyjecha  do Wielkiej 
Brytanii, gdzie na d ugo zagin  po nim lad.

By  mo e opu ci  Polsk  pod fa szywym nazwiskiem. 
Ale niekoniecznie. Informacja, e Ireneusz M. nie 
wróci  z przepustki do wi zienia, nie dotar a na czas 
do s u b granicznych. List go czy za nim zosta  wysta-
wiony, gdy nie by o go ju  na polskiej ziemi. Niewyklu-
czone wi c, e w razie kontroli okazywa  autentyczny 
dowód osobisty lub paszport. 

Opublikowanie listu go czego nie oznacza, e s u by 
ledcze rzucaj  wszystkie inne dochodzenia i po wi -

MORDERSTWO JUBILERA
Z zimną krwią zadał ciosy nożem starszemu, schorowanemu człowiekowi. 

Po zabójstwie przez kilka tygodni uciekał przed polską i brytyjską policją, skutecznie 

zacierając za sobą ślady. Uwierzył, że jest nieuchwytny. Ale w końcu został wytropiony.
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caj  ogrom energii oraz rodków, by wytropi  osob , 
za któr  zosta  on wystawiony. Du o zale y od tego, 
kogo si  poszukuje. W 2009 roku Ireneusz M. nie by  
jeszcze szczególnie gro nym przest pc , wi c jego 
ucieczki nie traktowano priorytetowo. Zapewne prowa-
dzono standardowe czynno ci, chyba jednak niezbyt 
gorliwie. Przebywaj c w Wielkiej Brytanii, nie musia  
co chwil  ogl da  si  przez rami . Po trzech latach 
przest pcza natura Ireneusza M. da a o sobie zna .

Zma r a  c a o 
Peter A. mia  66 lat. W Bury St. Edmunds  (hrabstwo 

Suffolk, wschodnia Anglia) prowadzi  salon jubilerski. 
Zak ad mie ci  si  na parterze szeregowca przy Ab-
beygate Street. Jest to cicha ulica o ma ym nat eniu 
ruchu ko owego. Peter A. wzorem wielu drobnych bry-
tyjskich przedsi biorców mieszka  nad sklepem.

Po mierci matki y  samotnie. Nie mia  bliskich 
krewnych. By  cz owiekiem schorowanym. Porusza  
si  o lasce b d  w chodziku. Cieszy  si  sympati  
s siadów, którzy troszczyli si  o niego, pomagali mu w 
codziennym funkcjonowaniu. 

13 stycznia 2012 roku o godzinie 9.10 jeden z miesz-
ka ców domu zadzwoni  na policj  i poprosi  o szybkie 
przybycie do sklepu jubilerskiego Petera A., gdy  – jak 
si  wyrazi  – musia o si  tam dzia  co  z ego. 

- S ysza em brz k rozbijanego szk a i oskot prze-
wracanych mebli. Mo e to w amywacze? - powie-
dzia . Ale to by o niestety co  gorszego ni  pospolita 
kradzie  z w amaniem.

Wkrótce przy Abbeygate Street zaroi o si  od ra-
diowozów w ó to-niebiesk  szachownic . Przyby a 
karetka pogotowia. Teren w obr bie sklepu odgro-
dzono ta m . Do rodka weszli technicy krymina-
listyczni. Dosz o bowiem do zabójstwa. W miesz-
kaniu nad zak adem policja znalaz a zw oki Petera 
A. 66-latek le a  na ó ku w ka u y krwi. Na ca ym 
ciele m czyzny widnia y rany k ute i ci te. Mia  te  
zmasakrowan  g ow . 

Sekcja zw ok stwierdzi a, e Peter A. otrzyma  13 
ciosów ostrym narz dziem oraz kilka uderze  w g o-
w , zadanych ci k  popielniczk , której fragmenty 
zabezpieczono przy ó ku. Ba agan w sklepie oraz 
uszkodzone drzwi wej ciowe wiadczy y, e morder-
stwo mia o rabunkowy charakter. Przypuszczano, e 
Peter A. zosta  zabity, poniewa  przy apa  w amywaczy 
na gor cym uczynku. Nie by o wiadomo, co zosta o 
skradzione. Jubiler nie prowadzi  bowiem szczegó o-
wej ewidencji handlowej. 

Pol  la
Do sprawy zabójstwa Petera A. wydelegowano po-

nad 50 policjantów. G ówne dochodzenie prowadzi  
inspektor Neil Luckett z zespo u dochodzeniowo-
- ledczego Norfolk i Suffolk. Zabezpieczano lady, 
przes uchiwano wiadków, przegl dano zapisy z 
kamer monitoringu. Policja zwróci a si  tak e do spo-
ecze stwa z pro b  o pomoc w ustaleniu sprawców 
brutalnej zbrodni.

Jeszcze tego samego dnia pojawi  si  pierwszy trop. 
Niestety, by  to polski lad. Policja opublikowa a po-
chodz ce z kamery monitoringu  zdj cia, na których 
wida  by o wchodz cych do sklepu trzech m odych 
m czyzn, którzy mieli ze sob  torby podró ne. Nieba-
wem do zespo u dochodzeniowego dotar a informacja, 
e jednego z owych m czyzn widziano w Londynie. 

Jecha  samochodem marki Honda.
Okaza  si  nim imigrant z Polski, 34-letni bezrobotny, 

Pawe  P. Zosta  zatrzymany. Znaleziono przy nim du e 
ilo ci bi uterii, której pochodzenia nie umia  wyja ni .  

W ci gu kilku kolejnych dni pod kluczem znalaz o si  
jeszcze troje Polaków: 30-letni sprzedawca samocho-
dów Pawe  B. zamieszka y w Londynie, 20-letni bezro-
botny i bezdomny Kamil K. oraz 27-letnia pracownica 
ochrony z Bury St. Edmunds Aleksandra K. Ci y y 
na nich zarzuty w amania i zabójstwa. Ale to nie byli 
wszyscy. Brakowa o g ównego sprawcy.

Szy   w ci y
Pi cioro Polaków przyzna o si  do wspó udzia u 

we w amaniu. Zaprzeczyli natomiast udzia owi w 
zabójstwie. Utrzymywali, e jubilera pozbawi  ycia 
ten, który nie zosta  jeszcze zatrzymany przez po-
licj . By  to 28-letni Ireneusz M. Pochodzi  z woje-
wództwa lubelskiego. U ywa  niekiedy imienia Piotr. 
Cz sto pos ugiwa  si  te  fa szywymi dokumentami. 
Mia  kilka paszportów.

- Weszli my do sklepu. Ten pan nas zaskoczy  przy 
kradzie y. Chcia  wezwa  policj . Pobiegli my za nim 
na pi tro, ale to Ireneusz M. zada  mu ciosy d ugim 
no em typu samurajskiego. Zawsze go trzyma  za 
plecami. Bi  te  tego m czyzn  w g ow  popielniczk   
z ci kiego szk a - zezna  Kamil K.

Ireneusz M. by  jednym z m czyzn na zdj ciu z 
monitoringu. Jego podobizna zosta a powi kszona i 
opublikowana w mediach wraz z rysopisem: szczup y, 
redniego wzrostu, krótkie, ciemne w osy, tatua e
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na piersiach i ramionach. Znak szczególny: brak 
dwóch palców i kciuka u prawej d oni. 

Podkre lano, e m czyzna jest bardzo niebezpiecz-
ny.  Znakomicie w ada  no em, brano te  pod uwag , 
e zaopatrzy  si  w bro  paln . Ostrzegano ludzi, aby 

nie próbowali zatrzymywa  go na w asn  r k . O tym, 
jak bardzo jest gro ny i nieobliczalny, wiadczy o ze-
znanie jego wspólniczki Aleksandry K.

- Jak o morderstwie zrobi o si  g o no i policja je dzi a 
po mie cie, Ireneusz przyszed  do mnie. Kaza , ebym 
go zawioz a na lotnisko. Grozi , e jak tego nie zrobi , za-
bije mnie i moj  córk . Nie mia am wi c innego wyj cia. 
Nie wiem, dok d zamierza  lecie  – powiedzia a kobieta.

Zap  si  po  mi
Dane podejrzanego przes ano polskim organom 
cigania. Okaza o si , e poszukiwany za morder-

stwo m czyzna, to ten sam Ireneusz M., który w 
2009 roku nie wróci  z przepustki do wi zienia. Gdy 
informacja ta dotar a na Wyspy, tamtejsza opinia 
publiczna zareagowa a oburzeniem. Przest pca z 
Polski uciek  przed rodzimym wymiarem sprawie-

dliwo ci, spokojnie przyjecha  do Wielkiej Brytanii i 
dopu ci  si  brutalnego zabójstwa!

Nie by  to niestety odosobniony przypadek. Organi-
zacja Vote Leave, która opowiada a si  za wyj ciem 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, opublikowa a list  
imigrantów z UE, których  poszukiwano za powa ne 
przest pstwa, a pomimo tego dostali si  do UK i kon-
tynuowali tutaj kryminaln  karier . Na li cie Vote Le-
ave najwi cej by o Polaków, a w ród nich przewa ali 
mordercy,  gwa ciciele i sprawcy brutalnych rozbojów. 
Sprawa ta sta a si  przedmiotem politycznej debaty. 
Dla przeciwników pozostania  Wielkiej Brytanii we 
Wspólnocie stanowi a jeszcze jeden argument za Bre-
xitem, do którego dosz o, jak pami tamy w 2020 roku.

Polityka polityk , ale dla policji priorytetem by o 
wytropienie i schwytanie Ireneusza M. Ustalono, e 
bezpo rednio po zamordowaniu  Petera A. przez kilka 
dni przebywa  jeszcze w Wielkiej Brytanii. Ukrywa  si  
w okolicach  Brighton. wiadkowie widzieli go tak e 
w Londynie. Ireneusz M. wiedzia , e policja mo e go 
namierzy  po numerze telefonu. Dlatego sporadycznie 
korzysta  z komórek. By y to wy cznie aparaty na kar-
t  prepaid. Po kilkunastu dniach, jakby zapad  si  pod 
ziemi . Przyj to, e potajemnie opu ci  UK.

Ireneusz M. urodzi  si  w po owie lat 80. w ma ej miejscowo ci pod Bia  Podlask .
Pochodzi  z patologicznej rodziny, w której na przemian si  pije, bije, kradnie 
i odsiaduje wyroki. Ireneusz M. niczym si  od nich nie ró ni .
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Rzu  na b  
Dysponuj c fa szywymi dokumentami to samo ci, 

móg  uciec do dowolnego unijnego kraju. Za o ono 
jednak, e wróci  do Polski, gdzie mia  rodzin  i wielu 
znajomych. Poinformowano polskie s u by ledcze. 
Odt d akcj  poszukiwawcz  kierowali detektywi z Wy-
dzia u Poszukiwa  Celowych i Identy  kacji Osób Biura 
Kryminalnego Komendy G ównej Policji.

ledczy sprawdzali ka d  pojawiaj c  si  na jego temat 
informacj , wery  kowali nawet najmniejszy lad. Obj to 
dyskretn  obserwacj  cz onków jego rodziny. Policja wzi -
a te  pod lup  aktywno  m czyzny na portalach spo-
eczno ciowych. Ireneusz M. regularnie kontaktowa  si  ze 
znajomymi za po rednictwem komunikatora internetowe-
go. Z jego wypowiedzi policja wywnioskowa a, e Ireneusz 
M. ma zamiar w najbli szym czasie podj  prób  przyjaz-
du do Wielkiej Brytanii, by pozby  si  osób, które mog yby 
go obci y  w ledztwie dotycz cym morderstwa.

Nale a o wi c jak najszybciej go zatrzyma , ale 
najpierw trzeba by o ustali , gdzie si  ukrywa . Praca 
operacyjna policjantów z KGP doprowadzi a ich w 
okolice Bia ej Podlaskiej. Wspólnie z kolegami z ko-
mendy wojewódzkiej w Lublinie i kryminalnymi z Bia ej 
Podlaskiej zorganizowali zasadzk . 

Weszli z odbezpieczon  broni  do mieszkania, w którym 
przebywa , i momentalnie rzucili go na „gleb ”. Tym razem 
gro ny kryminalista by  bezradny niczym kilkuletnie dziec-
ko. Nie mia  okazji si gn  za plecy po nó  samurajski. 
Nie spodziewa  si , e policja tak szybko go namierzy.
By  bez szans na ucieczk . Podda  si  bez oporu. 

Gra by a sko czona. Ireneusz M. zosta  przewieziony 
do policyjnej jednostki w Bia ej Podlaskiej. O zatrzy-
maniu podejrzanego poinformowano brytyjskich led-
czych. Zapad y decyzje na szczeblu mi dzynarodo-
wym. M czyzna mia  doko czy  w polskim wi zieniu 
odsiadywanie kary za przest pstwa pope nione przed 
2009 roku, a nast pnie tra   przed oblicze brytyjskie-
go s du, by odpowiedzie  za zabójstwo jubilera. 

Ska  na yw e
Proces Ireneusza M. odby  si  w drugiej po owie 

2012 roku w s dzie w Ipswich. Na rozprawie przed-
stawiono wyniki policyjnego ledztwa, które stanowi y 
podstaw  aktu oskar enia. 

- By a to szczególnie brutalna zbrodnia przeciwko 
wra liwemu, starszemu m czy nie – stwierdzi  in-
spektor Luckett. 

Pi cioro Polaków zaplanowa o w amanie do sklepu 

jubilerskiego Petera A. w Bury St. Edmunds. To nie by  
przypadkowy wybór. Wiedzieli, e m czyzna przecho-
wuje w sklepie drogocenn  nieewidencjonowan  bi ute-
ri , i e jest to starszy, samotny cz owiek, maj cy proble-
my z poruszaniem si . Informacje na jego temat zdoby a 
i przekaza a wspólnikom Aleksandra K., która mieszka a 
w Bury St. Edmunds i pracowa a nieopodal w ochronie.

W planowanym przest pstwie Ireneusz M., i Kamil 
K. mieli dokona  w amania, a nast pnie spotka  si  z 
pozosta  trójk  i przekaza  im up. Zadaniem Paw a 
B. i Paw a P. by a sprzeda  kradzionej bi uterii. Alek-
sandra K. mia a pomaga  m czyznom w realizacji 
planu i zacieraniu ladów. 

Zabójstwo jubilera nie by o brane pod uwag . Spraw-
com chodzi o wy cznie o kradzie . Jednak najprawdo-
podobniej umkn  im fakt, i  Peter A. mieszka  nad skle-
pem. Gdy sforsowali drzwi wej ciowe i zacz li pl dro-
wa  pomieszczenia sklepowe, robi c przy tym ha as, 
m czyzna  zdecydowa  si  broni  swojej w asno ci. 

Ireneusz M. wyja nia , e zabi  go, by pozby  si  
wiadka przest pstwa. Zap dzi  Petera A. do mieszka-

nia. Wyci gn  nó  i jak oszala y zacz  mu zadawa  
cios za ciosem. Rozbi  mu tak e popielniczk  na g owie. 

By  w ciek y. Nieprzewidziane morderstwo skompli-
kowa o ich sytuacj . Zamiast bez po piechu sprzeda  
up, musieli my le  przede wszystkim o zacieraniu 
ladów zbrodni. Ireneusz M. zdawa  sobie spraw , e 

w razie wpadki, on jako bezpo redni sprawca poniesie 
najsurowsz  kar . By  wi c gotowy dalej zabija , by 
uj  sprawiedliwo ci.

W listopadzie 2012 roku s d, uznawszy w ca ej roz-
ci g o ci win  Ireneusza M., skaza  go za zabójstwo 
Petera A. na kar  do ywotniego wi zienia. Wcze niej-
sze zwolnienie b dzie mo na bra  pod uwag  dopie-
ro, gdy skazany odsiedzi co najmniej 26 lat. 

Czworo wspólników Ireneusza M. s dzono w osob-
nym procesie. Uznano ich winnymi wspó udzia u we 
w amaniu i zacierania ladów przest pstwa. Pawe  B. 
zosta  skazany na 5 lat wi zienia, Aleksandra K. na 4, 
Kamil K. na 3, a Pawe  P. na osiemna cie miesi cy. 

Polacy wyje d aj  na Wyspy Brytyjskie przede 
wszystkim do pracy. Niektórzy doskonale odnajduj  
si  w anglosaskiej rzeczywisto ci. Ale s  te  tacy, 
którzy przynosz  wstyd swojemu krajowi. Oczywi cie 
dotyczy to nie tylko polskich imigrantów. Sk onno  
do z a nie ma narodowo ci.

I ma z a m
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Na miejsce pojecha em w towarzystwie 
moich trzech kolegów z sekcji zabójstw 
wydzia u kryminalnego ówczesnego Woje-
wódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych: 
kapitanem Jerzym Konarzewskim - pseu-

donim „Dziadek”, kapitanem Franciszkiem Korbalem 
- pseudonim „Franko” oraz porucznikiem Witoldem 
Jankowskim - pseudonim „Wicia”. Niestety, ca a ta 
trójka odesz a w przeci gu kilkunastu ostatnich lat 
na wieczn  policyjn  wart , a ze sk adu ówczesnej 
sekcji zosta o nas ju  tylko dwóch. Ale wtedy, po raz 
pierwszy, naczelnik wydzia u (równie  ju  nie yj cy) 
pu kownik Eugeniusz Kar owski, wyznaczy  mnie na 
dowódc  tej grupy, co w konsekwencji sko czy o si  
tym, e zosta em te  kierownikiem powo anej dwa 
dni pó niej specjalnej grupy operacyjnej WUSW o 
kryptonimie „Wernisa ”. Jak si  pó niej dowiedzia em, 
szef uzna , e doros em ju  w pe ni do samodzielnego 
dzia ania i w taki sposób mój mentor i przyjaciel zosta  

niespodziewanie mi podporz dkowany. I to w a nie 
on by  bohaterem zaskakuj cego dla mnie zdarzenia, 
które by o zwie czeniem ca ej naszej pracy w o onej w 
wykrycie sprawców tej zbrodni.

Pr y d a f a
Bandyci, nie spodziewaj c si  tego, zastali w miesz-

kaniu Katarzyn  i aby j  obezw adni , uderzyli czte-
rokrotnie w g ow  tak zwan  gruszk , czyli podwójn  
skarpet  wype nion  piaskiem. Niestety, uderzenia te 
okaza y si  miertelne, co nie by o ich zamiarem, albo-
wiem oni w amali si  do mieszkania w celu jego ogra-
bienia z drogocennych przedmiotów, w tym obrazów 
znanych i uznanych malarzy. 

Po dok adnej penetracji mieszkania zrabowali sie-
dem obrazów olejnych, w tym, z tego co pami tam, 
autorstwa Wojciecha Kossaka, Vlastimila Hoffmanna i 

W jednym z mieszkań usytuowanym w kamieniczce dzierżoniowskiego Rynku, 29 października 1985 roku

 ujawniono zwłoki Katarzyny K. Była ona żoną znanego w mieście kolekcjonera obrazów i antyków 

Ludwika K., osoby dosyć ekscentrycznej i z tego powodu trudnej w kontaktach osobistych. 

Zabili dla obrazów

I
„

Ciekawie potoczy y si  losy cz on-
ków tej bandy. W grudniu 1989 
roku Jacek C., który odbywa  ju  12. 
wyrok w swym yciu, uzyska  prze-
pustk  z ZK, z której nie powróci . 
Zacz  prowadzi  do  intensywne 
ycie i przez miejscow  pras  by  

kreowany na gwiazd  biznesu i 
polityki.  W listopadzie 1990 roku 
spotka  si  z kandyduj cym na 
prezydenta Polski Lechem Wa s , 
w rezultacie czego zosta  cz on-
kiem jego wroc awskiego sztabu 
wyborczego i zacz  podawa  si  
za pe nomocnika Wa sy do spraw 
zwalczania nomenklatury PZPR
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Józefa Brandta, oraz kilka antyków (zegarki, szkatu ki) 
oraz spor  ilo  wyrobów jubilerskich. Wygl d wi k-
szo ci tych przedmiotów uda o si  nam odtworzy  na 
podstawie posiadanych fotogra  i lub szczegó owych 
opisów podanych przez w a ciciela i jego dzieci. 

O swych obrazach i in-
nych posiadanych antykach 
m  o  ary lubi  opowiada  
ró nym przygodnie pozna-
nym osobom, z jakimi si  
spotyka  podczas aukcji 
organizowanych przez 
ówczesn  „Des ” oraz na 
targach staroci, na które 
bardzo cz sto je dzi . 
Opowiadaj c o swoich 
„skarbach”, cz sto mocno 
koloryzowa , poniewa  taki 
ju  mia  charakter. Ta jego 
przypad o  nastr cza a 
mi niekiedy wiele trudno-
ci, aby wydoby  z niego 

to, co si  „gdzie  kiedy ” 
mu przydarzy o i nigdy 
nie mia em pewno ci, czy 
faktycznie przekaza  mi 
fakty, czy te  swoje o nich 
wyobra enia. Przeprowa-
dzi em z nim wiele rozmów, 
efektem czego m.in. by a 
niespodziewana dla mnie 
oferta, abym po lubi  jego 
córk . I do pomys u tego 
bardzo si  przywi za , nie 
przyjmuj c do wiadomo ci, 
e mam on  i dziecko. A 

mówi c szczerze, ta jego 
córka naprawd  warta by a 
grzechu. Ale to tak na mar-
ginesie. 

Podejrzewa em, e 
sprawcy, a przynajmniej jeden z nich, mog  si  wy-
wodzi  ze rodowiska osób handluj cych antykami 
i dlatego stara em si  dowiedzie  jak najwi cej o 
osobach, z którymi kontaktowa  si  kolekcjoner lub 
w ostatnim czasie pozna . Przy której  rozmowie 
opowiedzia  mi o mieszka cu Wroc awia, który bar-
dzo si  jego obrazami zainteresowa , ale nie by  w 
stanie powiedzie  nic wi cej. Nawet podany rysopis 
móg  pasowa  do ka dego m czyzny w wieku 30-
60 lat. Ale to ju  by o co .

Szukaj c dalszych punktów zahaczenia, zwró-

cili my si  do wszystkich zak adów maj cych co  
wspólnego z piaskiem i posiadaj cych w asne labora-
toria. Po jakim  czasie pozytywna dla nas odpowied  
nadesz a z portu rzecznego w dzielnicy Popowice we 
Wroc awiu. By  to ju  drugi trop kieruj cy nas do Wro-

c awia, zacz em wi c 
opracowywa  plany dzia-
ania w tym kierunku.

Zd a z  
ic  ry   

W trakcie tych czynno ci 
dotar a do nas informacja 
o dziwnym grypsie, jaki 
wroc awscy milicjanci z 
wydzia u kryminalnego 
WUSW przechwycili pod-
czas realizacji jednej ze 
swoich spraw. Adresat tego 
grypsu otrzyma  w nim po-
lecenie, aby po ewentual-
nym zatrzymaniu nie mówi  
nic „o wpadce w Dzier-
oniowie”. B yskawicznie 

znale li my si  u kolegów 
z tego wydzia u, od których 
otrzymali my informacje 
dotycz ce nadawcy i adre-
sata grypsu, i ju  po trzech 
dniach mieli my pewno , 
e mieli oni niew tpliwy 

zwi zek z zabójstwem 
ony pana K.
Maj c te informacje, 

bez problemu ustalili-
my personalia ca ej 

czwórki i przygotowa-
li my si  do wspólnej 
akcji z kolegami z 

Wroc awia. Zatrzymanie dwóch pierwszych prze-
st pców, czyli Jacka C. (tzw. mózg grupy) oraz 
Leszka ., nast pi o 11 grudnia 1985 roku, ale 
dwóm pozosta ym, czyli Adamowi T. - pseudonim 
„Pstr g” (karany ju  za zabójstwo na terenie NRD) 
i Romanowi R. uda o si  znikn  z naszych oczu. 
My leli my, e b d  chcieli uciec za granic , wi c 
wszystkie posterunki WOP zosta y postawione w 
stan gotowo ci, ale przepadli, jak kamie  w wod . 
Po jakim  czasie wspó pracuj cym z nami kolegom 
z sekcji zabójstw wydzia u kryminalnego 
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WUSW we Wroc awiu uda o si  jednak kryjówk  
„Pstr ga” i  Romana R. namierzy , ale z zatrzymaniem 
musieli my jednak poczeka , poniewa  okaza o si , 
e  „Pstr g” by  w trakcie leczenia pewnej „wstydliwej” 

choroby, któr  obdarzy a go jego przyjació ka, wro-
c awska prostytutka o wdzi cznej ksywie „Kocica”. Nie 
chcieli my obci a  kosztami leczenia bud etu naszej 
komendy i dlatego „Pstr g” wraz z Romanem R. mogli 
si  cieszy  wolno ci  przez kolejnych 14 dni. 

W dniu ostatniej wizyty „Pstr ga” w przychodni, zatrzy-
mali my go przy pomocy 
kolegów z Wroc awia w 
i cie  lmowy sposób, 
wraz z towarzysz c  mu 
„Kocic ”. Poniewa  przez 
ten czas znajdowali si  
pod obserwacj , wiedzie-
li my, gdzie wynajmuj  
mieszkanie i kto w nim 
aktualnie przebywa. 
Nasze wej cie do tego 
mieszkania nie przynio-
s oby wstydu dzisiejszym 
grupom antyterrorystycz-
nym (w tamtym okresie 
takich grup w milicji nie 
by o) i po krótkiej, ale 
dosy  za artej walce na 
pod odze, skuci kajdan-
kami, le eli oszo omieni 
nag ym atakiem Roman 
R. i jego trzej kolesie, 
oraz jedna m odociana 
prostytutka, z któr  si  
zabawiali. Notabene 
ma olata z Wa brzycha 
b d ca na gigancie. 

W trakcie ledztwa 
okaza o si , e Jacek C. 
jest t  osob  z Wroc a-
wia, o której wspomina  
mi Ludwik K., nie mog c 
jednak poda  na jego 
temat bardziej precyzyjnych informacji 

Dzi ki ci g ej obserwacji prowadzonej przez grup  
obserwacyjn  wydzia u techniki operacyjnej WUSW 
we Wroc awiu, wiedzieli my o wcze niejszych pod-
j tych przez nich próbach zbycia bandyckiego upu. 
Wiedzieli my te , e obrazy wo one by y w du ej 
torbie reklamowej koloru zielonego, któr  dodatkowo 
w o ono w podobn  torb  koloru niebieskiego. 

Natychmiast po zatrzymaniu grupy przyst pili my do 

serii przeszuka  u wszystkich namierzonych w ramach 
rozpracowania osób, w wyniku czego zatrzymali my 
ma e stwo paserów, u których odzyskali my niestety 
tylko niewielk  cz  zrabowanego z ota. Zostali za-
trzymani, ale twardo szli w tzw. zaparte i my leli my, 
e wi kszo ci tego z ota ju  nie odzyskamy.
I wtedy, na drugi dzie  po powrocie z Wroc awia, 

przyszed  do mnie kolega z naszej dochodzeniówki, 
Zbyszek S. - pseudonim „Docent”, którego „m czy ” 
widok stoj cych na parapecie okna dwóch sporych 

ciemnego koloru bute-
lek, które po przeszu-
kaniu tego mieszkania 
zosta y tam pozostawio-
ne bez sprawdzenia ich 
zawarto ci. Zdecydo-
wali my, e pojedziemy 
tam jeszcze raz, no i 
okaza o si , e „Docent” 
mia  nosa, bo w tych 
butelkach znajdowa o 
si  rozpuszczone w ja-
kim  kwasie z oto. By o 
to z oto z przetopionych 
precjozów, zrabowanych 
nie tylko z mieszkania 
Ludwika K., do czego 
po jakim  czasie ma -
e stwo paserów si  

przyzna o. Natomiast w 
mieszkaniu Jacka C., 
mózgu ca ej bandyckiej 
operacji, znale li my 
pod lodówk  w kuchni 
jeden z zabytkowych ze-
garków kieszonkowych, 
a na strychu szcz tki  
zabytkowego zegara ko-
minkowego wraz z tzw. 
werkiem. Natomiast po 
obrazach wszelki lad 
przepad .

„Dzi ” mi  no
Zatrzymani nie chcieli zeznawa  i musia em zastoso-

wa  pewn  kombinacj , która polega a na tym, e poka-
za em „Pstr gowi” ich szefa nerwowo przechadzaj cego 
si  po spacerniku naszego milicyjnego aresztu. Rzecz 
polega a na tym, e „Pstr g” nie chcia  mi uwierzy , e 
Jacek C. zosta  równie  przez nas zatrzymany, a które-

Brakowa o jedynie obrazu „Alegoria” Vlastimila 
Ho  mana. Zosta  prawdopodobnie 

sprzedany albo spalony

fo
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go ze wzgl dów taktycznych osadzili my w areszcie w 

widnicy. Dla potrzeb „skruszenia” Pstr ga” sprowadzili-
my wi c go do Wa brzycha i na chwil  wypu cili my na 

spacernik, tak, abym móg  go pokaza  „Pstr gowi”.
Wywar o to na nim mocne wra enie. Po krótkim na-

my le powiedzia  mi, e jeden z obrazów znajduje w 
podwójnym blacie sto u kuchennego w mieszkaniu 
Jacka C. Na miejscu okaza o si , w blacie tym nie by o 
adnej skrytki i rozczarowani tym przykrym dla nas 

faktem mieli my wraca  do Wa brzycha, gdy „Dziadek 
(w pierwszym przeszukaniu tego mieszkania nie bra  
udzia u) zszed  z matk  Jacka C. do piwnicy, a nast p-
nie przeszli do gara u znajduj cego si  na ko cu kory-
tarza. Przy cianach gara u sta y dosy  wysokie rega y, 
wype nione ró nymi samochodowymi akcesoriami, a na 
pod odze le a o kilka rozerwanych worków z glazur  a-
zienkow , na któr  uwag  zwróci a towarzysz ca nam 
kobieta, pomstuj c na syna, e ukrad  j  z jej mieszka-
nia. Po tych s owach „Dziadek” ukl k  przy najni szej 
pó ce obok tych kafelek i zacz  pod ni  gmera , aby po 
chwili wyci gn  zielon  reklamówk , w której umiesz-
czona by a druga torba o kolorze niebieskim. Bez s owa 
poda  j  mi, a mnie zrobi o si  nagle bardzo gor co. 
Zajrza em do rodka i z wielk  ulg  stwierdzi em, e s  
tam tak bardzo poszukiwane przez nas obrazy. Bra-
kowa o jedynie obrazu o nazwie „Alegoria” autorstwa 
Vlastimila Hoffmana. Obraz ten zosta  prawdopodobnie 
sprzedany albo spalony, poniewa  z uwagi na swoje 
gabaryty nie mie ci  si  w torbie. By em przekonany, 
e „Dziadek” mia  jaki  cynk, z którym si  z nami nie 

podzieli , ale da  s owo honoru, e moje podejrzenia 
s  nies uszne. Po prostu „co ” go tkn o, aby przy tym 
stosie skradzionych matce kafelek pogmera . No có , 
nam wcze niej takie „co ” si  nie przytra  o.

Jak  lo  l
Ciekawie potoczy y si  losy cz onków tej bandy. 

W grudniu 1989 roku Jacek C., który odbywa  ju  
12. wyrok w swym yciu, uzyska  przepustk  z ZK, 
z której nie powróci . Zacz  prowadzi  do  inten-
sywne ycie i przez miejscow  pras  by  kreowany 
na gwiazd  biznesu i polityki.  

W listopadzie 1990 roku w hotelu „Wroc aw” we 
Wroc awiu spotka  si  z kandyduj cym na prezy-
denta Polski Lechem Wa s , w rezultacie czego 
zosta  cz onkiem jego wroc awskiego sztabu wy-
borczego i zacz  podawa  si  za pe nomocnika 
Wa sy do spraw zwalczania nomenklatury PZPR 
w województwie wroc awskim. Planowa  te , i by  
bliski realizacji tego planu, za o enie zrzeszenia 

mi dzynarodowych przewo ników. Wydaje si  
nieprawdopodobne, ale jednak prawdziwe. Kiedy 
w po owie maja 1991 roku informacj  o nim wraz 
z fotogra   zobaczy em we wroc awskiej edycji 
„Gazety Wyborczej”, od razu powiadomi em o tym 
wydzia  kryminalny WUSW we Wroc awiu, w efek-
cie czego 28 maja tego roku zosta  zatrzymany i z 
powrotem tra   do zak adu karnego. Co si  z nim 
obecnie dzieje, nie wiem. 

Leszek C. uciek  z zak adu karnego i razem z „Ko-
cic ” znale li si  w Holandii, gdzie zaj li si  handlem 
narkotykami, co sko czy o si  wielk  strzelanin , pod-
czas której „Kocica” zgin a, a jej partner straci  jedn  
r k . Natomiast „Pstr g” po wyj ciu z zak adu karnego 
zaj  si  handlem narkotykami, ale szybko zosta  za-
trzymany i skazany na kolejn  odsiadk .

Z „Pstr giem” wi e si  te  pewne zdarzenie, jakie 
rozegra o si  przed s dem we Wroc awiu. Otó , kiedy 
by em przes uchiwany w charakterze wiadka, Jacek 
C. nagle podniós  si  i oskar y  mnie, i  wszystkie 
jego zeznania wymusi em na nim, u ywaj c brutalnej 
przemocy  zycznej. I wówczas sta a si  rzecz nieby-
wa a. Milcz cy dot d i konsekwentnie odmawiaj cy 
sk adania wyja nie  „Pstr g”, poprosi  s dziego o 
g os i z o y  o wiadczenie tej tre ci, e Jacek C. 
bezczelnie k amie. O wiadczy , e nigdy nie zastoso-
wa em w stosunku do niego nawet cienia przemocy, 
a wr cz odwrotnie, bo traktowa em go po ludzku i nikt 
mu adnej krzywdy nie zrobi , ani mu tak  nie grozi . 
O wiadczy , e jego do wiadczenie z wielu komend 
w Polsce (pochwali  si , e by  we wszystkich KWP) 
by y diametralnie odmienne i dlatego te  uzna , e 
zas uguj  na obron  przed k amliwymi oskar eniami 
Jacka C. Po tym o wiadczeniu dalej konsekwentnie 
milcza , a  do og oszenia wyroku. 

O wiadczenie to wywo a o pomruk zdziwienia i 
aprobaty w ród siedz cych licznie na sali gangste-
rów. Wychodz c z tej sali i czuj c na sobie spojrze-
nia tych ludzi, czu em si  dosy  dziwnie, gdy s ysza-
em, jak mówili „idzie git pies”.
 ycie dopisa o jeszcze jedn  point . Otó  chyba w 

2001 roku zg osi  si  do mnie „Amor”, dobrze mi zna-
ny cz onek jednej z wa brzyskich grup przest pczych, 
przekazuj c mi yczenia (w pozytywnym rozumie-
niu tego s owa) od „Pstr ga”, „Janosika” (skazany 
za napady z broni  paln  i kilkakrotne usi owanie 
zabójstwa) i „Brzytwy” (pisa em o nim w jednym z 
numerów „Reportera), którzy znalaz szy si  pod jed-
n  cel , dogadali si , e ich pobyt w ZK czy jedna 
osoba, czyli ja. Wszyscy zostali skazani na 25 lat 
pozbawienia wolno ci.   

Janusz Bartkiewicz
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Niewiele by o wtedy skarbnic wiedzy, a w 
nich ma o miejsc, w dodatku miejsc po 
cz ci zarezerwowanych przez ludow  
w adz  dla synów ch opskich i robotni-
czych. Ale, jak ju  cz owiek dosta  si  

np. na prawo, to si  uczy  przede wszystkim zasad 
rozumienia oraz stosowania prawa (wi kszo  wy-
k adowców i studentów ogarnia a, które komunistycz-
ne s  do olania, a które dla ludzi) zamiast dzisiej-
szego rozwi zywania testów. Poza tym tamto prawo 
nie zna o takich yciowych kazusów, jak cho by: 
Ja  zgwa ci  Ma gosi , wobec czego, ile lat powinna 
dosta  Ma gosia? Mniejsza jednak o prawo, w tym 
tek cie chodzi o medycyn .

Chwilowo wró my jednak do roztropnego pracownika 
naukowego, którego nazwiemy Doktorem. Otó  Doktor 
rozpu ci  wici, e nawet najwi kszego os a  umie ci 
w ród studentów, byle p atna z góry cena si  zgadza-
a. Cena stosunkowo (bo by a i konkurencja) niewy-
soka. Po czym nast powa y egzaminy, a po nich to 

najpi kniejsze. Je li delikwent si  dostawa , to Doktor 
zatrzymywa  haracz za pomoc, która by a wierutnym 
k amstwem, bo nawet dupy nie rusza  z miejsca. Je li 
si  nie dosta , to Doktor oddawa  „zaliczk  na studia”, 
t umacz c, e albo konkurencja da a wi cej, albo mia-
a lepsze plecy. I nikt nie mia  pretensji, skoro pieni -
dze wraca y co do grosza. 

Jak ga, t  a m
Tak podobno by o w Warszawie. W Bia ymstoku lat 

60. i 70. ubieg ego wieku nieco inaczej. Tam modus 
operandi stworzy  nie byle docent, lecz Profesor miej-
scowej wy szej uczelni medycznej. Kiedy zw szy  
o  ar  lub – co zdarza o si  cz ciej – sama pcha a mu 
si  w r ce – wysy a  jej czytelny sygna  rozpoznawczy, 
mow  wile sk  (stamt d pochodzi ).

– Jak ja gotówka dostawszy, tak tobie za atwiwszy, 
kochane ki – zach ca  godnych zaufania klientów. 

To był kapitalny pomysł pracownika naukowego średniego szczebla Uniwersytetu Warszawskiego

 w latach 60. lub może 70. minionego wieku. Ów roztropny człowiek postanowił skorzystać z faktu,

 iż – inaczej niż dzisiaj – nie każda gmina miała przynajmniej ze trzy wyższe uczelnie, 

szczodrze szafujące tytułami magistra, a jak się da – to i doktoratami.

Profesor i taksówkarz
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Niegodnych sp awia  polszczyzn  czyst  mazowieck . 
Co jednak zdarza o si  o wiele rzadziej, jako e nie by  
szczególnie wybredny, e niby tylko inteligent, a prosty 
taksówkarz nie mo e by  lekarzem. Nic z tych rzeczy.  

Koleg  Profesora wióz  nieraz na balang  pewien 
bia ostocki tary  arz, a e mia  szcz liw  r k  do takich 
spraw, wkrótce zacz  wozi  i samego Profesora. Po 
nied ugim czasie sta  si  jego doradc  i totumfackim; 
porzuci  taksówkarstwo na rzecz mycia profesorskiego 
auta, skupu i sprzeda y profesorskich walut, wozi  pro-
fesorskie cztery litery, zr cznie przy okazji zagranicz-
nych woja y ukrywaj c trefne pod wzgl dem celnym 
profesorskie dobra, a przede wszystkim by  nieocenio-
ny, gdy wile ski  za piew nale a o przeku  w czyn.

Jednym ze sposobów, w jaki protegowani Profesora 
– mimo teoretycznie dyskryminuj cych luk w wykszta -
ceniu i braków intelektualnych – stawali si  studentami 
bia ostockiej Akademii Medycznej, sk din d chluby 
miasta – by a podmiana beznadziejnych prac (arkuszy 
egzaminacyjnych) na wykonane przez jednego z kilku 
wspólników Profesora, fachowych asystentów-lekarzy, 
czasem z tytu em doktora. Oczywi cie za umówion  
wcze niej dol . Za podmian  odpowiedzialny by  w a-
nie nasz by y taksówkarz. Za jej miejsce wybiera  – 

jak e prymitywnie i jak e skutecznie! – najbli szy sali 
egzaminacyjnej kibelek. Zwykle m ski, poniewa  (chy-
ba zawsze?) chodzi o o panów, ale nie zra a  go i dam-
ski. Przy okazji: Profesor lubi  dba  o szczegó y, cho by 
takie, by charakter pisma na bezb dnym arkuszu by  
mo liwie jak najbardziej zbli ony do podmienionego.

Nie sprawdzi  si  natomiast pomys , aby w WC 
dostarcza  ci gawki. Okaza o si  bowiem, e pod-
opieczni Profesora byli z regu y tak t pi, e nie potra  li 
nawet prawid owo przepisa  ci gi.  

In e s a 0  ol ów
 
Taksówkarz by  oczywi cie wynagradzany na bie -

co przez swego mistrza, bo inaczej z czego by y ? 
Czeka a go jednak mi a niespodzianka, cho  dosy  
kosztowna: 100 dolarów. Za tyle w owym czasie mog a 
przez miesi c y  wystawnie czteroosobowa rodzina. I 
za tyle tary  arz dosta  indeks Akademii Medycznej od 
swego protektora. Jasne, e bez adnych egzaminów 
i ci g, czy podmian w WC. A nast pnie bezstresowo, 
bo z bezp atnym ju  pomini ciem wszelkich zalicze , 
sprawdzianów i egzaminów – dosta  dyplom lekarza. 
System wtedy (jak i teraz) by  taki, e nie przes dza  
o specjalizacji. Trudno wi c powiedzie , czy wyrz -
dzi by krzywd  choremu na serce, cukrzykowi, czy 

wenerycznemu. Z tym nie zd y , dzi ki gdy skim i 
gda skim stoczniowcom. O czym dalej. Na razie wci  
jeste my w bia ostockiej Akademii Medycznej. Do 
Profesora przychodz  coraz to nowi koledzy, koledzy 
kolegów, i nieznajomi.  

Zw aszcza kolegom nie wypada odmówi . Przychodzi 
na przyk ad kumpel ze studiów, stomatolog, i ali si , e 
wprawdzie ma ju  trzy gabinety, ale w czwartym widzi 
syna, a on jaki  taki. No to bierze si  go pod opiek , 
podobnie jak inne latoro le potwierdzone zaci ganiem. 

Niestety, trzeba zauwa y , e nie zawsze uwie -
czone  nansowym sukcesem starania Profesora 
przek ada y si  na sukcesy pedagogiczne, uwie czo-
ne lekarskimi dyplomami. Na przyk ad ten przysz y a 
niedosz y dentysta mia  tak g boko z ty u wszelkie 
zaj cia na Akademii, e nie uda o si  go przepchn  
nawet przez pierwszy rok. Byli i tacy, którzy nie potra-
 li poprawnie przepisa  ci gi i to im by y taksówkarz 
podmienia  arkusze w kibelku. Co w przypadku „g -
bów” (profesorskie okre lenie) pomaga o tylko przy 
rekrutacji, ale w toku dalszych studiów przysparza o 
jedynie cierpie  Profesorowi, który bardzo ubolewa  
nad ka dym beznadziejnym przypadkiem. Przynaj-
mniej tak si  pó niej zwierza  s dowi. Bo wprawdzie 
„gotówka dostawszy”, ale jakby nie do ko ca „za a-
twiwszy”. By  bowiem, niczym ten uczciwie drukuj cy 
s dzia pi karski z „Futbolowego pokera”, który „Jak 
umówi  si  na 3:0, to by o 3:0”. 

Kolegom nie wypada o, a innym po prostu nie sz o 
odmawia . Bo, czy obcy to gorszy? P aci taki, czym 
ma – dolarami i bonami PKO, z otówkami i z otem 
pod ró n  postaci , bundesmarkami albo i kank  
(wesz o do niej 35 kilo) miodu „dobrego, niefa szowa-
nego, z w asnej pasieki”. 

- Nie wzi wszy, to  obraza dla cz owieka! 
Sta ego cennika nie mia , ró norodno  wzi tek mo-

g a imponowa , ale cz sto powtarza a si  kwota 20 
000 z otych. Dla porównania: pa stwowa cena škody 
1000 MB to wówczas 95 000, wartburga 120-130 000, 
du ego  ata 160 000 (125p 1300) lub 180 000 (125p 
1500), rynkowa przewa nie 50-60 procent wi cej, kra-
jowego telewizora, oczywi cie czarno-bia ego, 7000-
9000. A tak zwana rednia krajowa oscylowa a wtedy 
wokó  3000 z otych.

Prokurator wyliczy , e pieni dzy i dóbr uzbiera  Pro-
fesor na kwot  pó  miliona z otych.

Po jakim  czasie s awa Profesora-dobroczy cy z 
bia ostockiej medycznej Alma Mater roznios a si  poza 
granice województwa. W ko cu nie by y to przypadki 
pojedyncze, bo liczone w dziesi tkach. Pielgrzymki 
mo e nie ci ga y, ale interes mocno si  o ywi . 
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Zw aszcza, e nic nikomu nie przeszkadza . A je li 
nawet, to ten kto  by  na tyle roztropny, e zna  swoje 
miejsce w ówczesnym szeregu. Bo Profesor nie by  tylko 
takim sobie byle profesorem, jakich dzisiaj na p czki. I 
plecy, i setka dysertacji naukowych, i wiele prowadzo-
nych przewodów doktorskich nie za apówki. Na uczelni 
by  tak e prorektorem, a z kim  takim nie warto zadzie-
ra . Poza tym nigdy nie wiadomo, czy kto  ze znajomych 
lub rodziny nie zwróci si  o pomoc przy egzaminie?

Nik m  s ól i
Co do yciorysu, by y to czasy, kiedy najwa niejsz  rol  

odgrywa a przynale no . Móg  sobie Rakowski pisa  w 
„Polityce” artyku y w rodzaju „Dobry fachowiec, ale bez-
partyjny”, poniewa  i tak ka dy wiedzia , e byle mierny-
-wierny kmiot jest dla w adzy wi cej wart od najlepszego 
specjalisty bez czerwonej legitymacji. A prawdziwy spe-
cjalista z czerwon ? wiat i ludzie! – jak mawiano. 

Nikt nigdy nie podwa a  medycznej fachowo ci Profe-
sora. Ju  w 1948 roku zosta  pe nomocnikiem ministra 
zdrowia i kariera wsparta legitymacj  potoczy a si  bez 
przeszkód. Zapewne toczy aby si  dalej, gdyby nie 
Grudzie `70, czyli protest Gdyni i Gda ska przeciw 
drastycznym podwy kom cen, zako czony zmiece-
niem ekipy Gomu ki na rzecz ekipy Gierka. Zmiany na 
samej górze musia y zaowocowa  tak e zmianami na 
ni szych szczeblach, w tym wojewódzkich. Gdy starego 
kacyka zast puje nowy, zazwyczaj zwija si  parasol 
ochronny nad starymi pretorianami. Czy to faktyczny, 
czy domniemany – zwin  si  i nad Profesorem. W ka -
dym razie Profesor zosta   aresztowany i wraz z kilkoma 
pomocnikami tra   przed oblicze Temidy w postaci S du 
Wojewódzkiego w Bia ymstoku. By a pó niej i rewizja, 
odpowiednik dzisiejszej apelacji.

Stan o na 10 latach wi zienia i kilkuset tysi cach 
grzywny. Najwa niejsi „wspólnicy” – dostali po 3 (je-
den 4) lata plus wysokie grzywny. Taksówkarz, który o 
ma o co nie zosta   lekarzem - 3 lata. 

Podczas p rocesów Profesor oczywi cie podnosi  swo-
je zas ugi i umniejsza  winy, ale najszczerzej ubolewa  
nad ludzk  nikczemno ci . Wysz o mianowicie na jaw, 
e wspó pracownicy, których dopuszcza  do spó ki i wy-

p aca  im stosowne prowizje – brali po cichu dodatkowe 
pieni dze od profesorskich kontrahentów.

W Legnicy nad ranem spotka   przy-
padkowego przechodnia, który 
szed  po pieczywo. Napad  go i 
skopa . Kopa  coraz mocniej, od 
góry zadaj c ciosy nog , jakby 

chcia  butem wgnie  w ziemi  twarz tego cz owieka. 

Kat  j o f a
65-letni Leszek N. z Legnicy w dolno l skim by  

od wrze nia 1998 roku osob  ubezw asnowolnio-
n . S d rodzinny w 1999 roku ustanowi  dla niego 
opiekuna prawnego. 

- Nale a  do ludzi skrytych, raczej zamkni tych w 
sobie - opowiadali o nim ci, którzy go dobrze znali. - 
Unika  kontaktów z obcymi. 

- By  jednocze nie spokojny, ma o rozmowny - do-
dawali inni. - Mia  agodny wyraz twarzy i takie uspo-
sobienie, nigdy nie by  agresywny - dopowiadano i 
przypominano, e b d c dzieckiem, ze wzgl du na 
sw  u omno  oraz powolno , Leszek N. by  cz sto 
nara ony na niewybredne uwagi.  

Przestrzega  swego planu dnia. Wstawa  rano, ju  
oko o 5.00, i wychodzi  ze swego mieszkania  przy 
ulicy Chojnowskiej po pieczywo do piekarni w pobli u 
rynku. Piekarni  jednak zamkni to. Postanowi  wi c 
zaopatrywa  si  w bu ki na targowisku miejskim w 
pobli u Zamku Piastowskiego.

30-letni Marcin M. mieszka  wtedy wraz ze swoj  
dziewczyn  i z dwiema jej córkami w wiebodzi-
cach, oddalonych od Legnicy o 40 kilometrów. Za-
meldowany by  równie  w Legnicy. Lubi  odwiedza  
w tym mie cie swych przyjació . Porzucaj c kiedy  
nauk  w liceum, uko czy  jednak szko  muzyczn  
stopnia podstawowego. Kocha  muzyk  i grywa  na 
wielu instrumentach. By  równie  raperem, i tak  
te  preferowa  muzyk . By  tak e sprzedawc  w 
prywatnym sklepie internetowym.17 listopada 2017 

Był raperem, kochał muzykę. Ubierał się na 

czarno, a na szyi nosił czarne korale z krzyżem. 

Zażywał narkotyki. Gdy od jednej z wytwórni 

otrzymał propozycję nagrania płyty, podpisał 

cyrograf z szatanem, aby odnieść sukces. 

Chyba nie będzie on jednak jego udziałem. 
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roku wybiera  si  do Legnicy na kolejne spotkanie z 
przyjació mi. Ubra  si  ca y na czarno. Mia  na sobie 
pikowan  kurtk  koloru czarnego, czarn  czapk  z 
daszkiem, równie  pikowan , spodnie koloru czar-
nego, pod spodem T-shirt koloru czarnego, czarne 
skarpety. A  na szyi czarne korale z krzy em, i na 
nogach wysokie, sznurowane, ci kie buty, równie  
koloru czarnego. 

Spo n e z u p
Wyjecha  ze wiebodzic do Legnicy porannym 

poci giem.
- Spotka  si  z przyjació mi w pobli u jednej z galerii 

w centrum miasta - mówi  potem jeden ze wiadków, 
dodaj c, e to spotkanie mog o si  odby  pomi dzy 
18.00 a 19.00. 

- Uczestniczy o w nim oko o 10 jego znajomych. -
czy a ich w pasja - rap. W przesz o ci razem tworzyli 
t  muzyk  - dodawali ledczy.

Byli te  did ejami. I na tym równie  potra  li zarabia . 
Wielu zna o si  od kilkunastu lat, niektórzy nawet od 
dzieci stwa. Tworzyli zgran  paczk . W galerii odwie-

dzili jeden z punktów handlowych.
Najpierw zjedli burgery, potem poszli do jednego z 

pubów na rynku. By o weso o, zachowywali si  g o no, 
dyskutowali i miali si . Pili wódk  i rozmawiali nie 
tylko o rapie, ale o swoich rodzinach, pracy i proble-
mach. Oko o 22.00 ruszyli w kierunku pustej hali ma-
gazynowej za stacj  PKP. 

- Odbywa  si  tam koncert Trzech Ch opaków - 
dodaje jeden ze wiadków. - Oni przy czyli si  do 
koncertuj cych, razem piewali. Spo ywali alkohol. 
Bawili si  oko o dwóch godzin, po których poszli do 
kebabu, w pobli e stacji PKP.  I znowu zajrzeli do 
sklepu, aby co  wypi . Kupowali papierosy. Robi o 
si  pó no, wi c przy rynku odwiedzili kolejn  re-
stauracj .  Tam równie  pili. 

Znajdowali si  wtedy „generalnie w dobrych na-
strojach”  - jak to potem, w trakcie procesu okre lali 
s dziowie. Proces ruszy  przed S dem Okr gowym w 
Legnicy 20 marca 2019 roku. 

W trakcie spotkania z kolegami Marcin M. mia  wypi  
nie mniej ni  9 kieliszków wódki. - Troch  wi kszych 
od nakr tki. Dwukrotnie wtedy za y  kokain . 

Spotkanie to zako czy o si  oko o 4.00 nad ranem, 
18 listopada 2017 roku.

FAUST ZE ŚWIEBODZIC
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Zb o n  na g i k
Jedna ze sprzedawczy  na targowisku miej-

skim w Legnicy, w pobli u Zamku Piastowskiego, 
rozpocz a tego dnia prac  oko o 4.00: - Mia am 
jeszcze na straganie zapalone wiat o, towar przy-
gotowany do sprzeda y. 

Przed godzin  5.00 od strony budynku zak adu 
energetycznego podszed  do niej Marcin M. Dobrze go 
zapami ta a, bo przera a  swym wygl dem.

 - By  ca y na czarno, na szyi mia  czarne korale, na 
nim krzy  i strasznie sapa   - wspomina a kobieta tam-
to spotkanie, które zapami ta a na ca e ycie. A potem 
si  przed ni  zatrzyma  i wpatrywa  w ni . 

- Tym strasznym wzrokiem. Nie wiedzia am, co robi . 
Ba am si  jego spojrzenia. Odejd , powiedzia am mu 
wtedy z sercem na ramieniu.

Odszed  kawa ek. Po czym zaraz zawróci  i skoczy  
ku jej skrzynkom przy straganie: - Zacz  je kopa , 
wtedy wezwa am policj .

Marcin M. przesun  si  wówczas na chodnik, nie 
spuszczaj c jednak wzroku ze sprzedawczyni. Troch  
posta , jakby si  rozgl da . Nadal jednak nie odchodzi . 
Wyczekiwa . By o ciemno, lampy wokó  wieci y i dopie-
ro od wschodu da o si  dostrzec szarówk  wschodz -
cego dnia. I wtedy na targowisku pojawili si  ubrani po 
cywilnemu funkcjonariusze. On ruszy  w kierunku ulicy 
Chojnowskiej, zacz  ucieka . Dojrzeli go i nieoznako-
wanym radiowozem pod yli za nim w kierunku Basz-
ty. Po prawej by y kamienice, sklepy, apteki i punkty 
us ugowe. Przy kamienicach wy o ono kostk  brukow  
chodnik. By  podjazd dla niepe nosprawnych i parking. 
Ca y teren o wietlony. I w takiej scenerii, jak zawsze o 
tej porze, o godzinie 4.55 rano pojawi  si  na chodniku, 
na wysoko ci sklepu obuwniczego, Leszek N. 

- Szed  w a nie po pieczywo - stwierdzili policjanci. 
W r ku niós  pust , bia  plastikow  torb  na zakupy. 
Leszek N. nie zauwa y  zbli aj cej si  postaci. Sta  
do Marcina M. ty em. Ten przyspieszy  kroku, gdy go 
ujrza , a potem do niego podbieg . 

 

Pol ny k
- Spostrzeg em, e mam do czynienia ze starsz  od 

siebie osob  - zeznawa  potem policji. Mia  zadrwi  z 
Leszka N., co  do niego niegrzecznie powiedzie .

Po czym uderzy em go d oni , a on od razu przewró-

ci  si  na ziemi . Gdy 30-latek odszed  kilka metrów 
od swej o  ary, pono  Leszek N. wstaj c z ziemi, od-
krzykn  co  do niego, czego Marcin M. nie zrozumia . 
Wi c wróci  do m czyzny ponownie go uderzaj c i 
powalaj c na ziemi .

 - Wywi za a si  pomi dzy nimi szamotanina, Leszek 
N. broni  si  - informuj  ledczy. 30-latek wtedy znowu 
odszed , ale po chwili kolejny raz zawróci  i znowu 
zaatakowa . Rzuci  si  na 65-latka, tym razem ok ada-
j c go, jak automat. Kopa , gdzie popad o: w g ow , 
w klatk  piersiow , w tu ów. Zada  równie  le cemu 
mocny cios nog  w klatk  piersiow . Bi  tak ze dwie 
minuty, po czym si  znowu oddali .

- Wtedy Leszek N. znowu próbowa  si  podnie  - 
dodawali ledczy.

Widz c takie zachowanie 65-latka, Marcin M. kolejny 
raz zawróci . I znowu powali  o wiele lat starszego od 
siebie m czyzn .

- I kolejny raz kopa  po jego g owie - relacjonowali 
ledczy z dochodzeniówki.
Od strony rynku zbli a  si  wtedy jaki  m czyzna, 

i gdy zauwa y  obu, le cego i kopi cego, przestra-
szy  si  i uciek . Zdarzenie monitorowa y umieszczo-
ne na budynku Idea Banku kamery. Przeje d a a 
taksówka. Nikt nie pomóg .  Marcin M. przesta  na 
chwil . Wtedy ujrza  na ziemi policyjny lizak, który 
wypad  65-latkowi z kieszeni. Lizak ten okaza  si  
dziecinn  zabawk , ale 30-latek wtedy o tym nie 
wiedzia . Nie przygl da  si . My l , e to policyj-
ny sprz t do zatrzymywania pojazdów. Teraz  t uk  
Leszka N., gdzie popad o. Opar  si  nawet r k  
o cian  budynku, pod któr  le a  zmaltretowany 
65-latek, i nadal go ok ada :  „jakby silnie co  przy-
deptywa ”, jak to potem okre li  s d. Z góry wielo-
krotnie zadawa  ciosy nog  prosto w twarz le cego. 

Z nieoznakowanego radiowozu, który nadjecha , 
wyskoczyli wtedy policjanci. 

- Ju  z daleka go widzieli my, zdawa o si , e 
kopie w drzwi sklepu.

- Stój, policja! - krzykn  jeden z funkcjonariuszy, 
ale Marcin M. nie reagowa . 

- Zanim dobiegli my, ci gle jeszcze zadawa  le -
cemu ciosy nogami.  

W ko cu funkcjonariusze go obezw adnili. 
- Kazali my mu kl kn , po czym skuli my kajdan-

kami. Przyjecha o wsparcie z Wydzia u Ruchu Drogo-
wego. Wokó  znajdowa o si  sporo krwi. Równie  na 
chodniku i na elewacji budynku, przed którym ci gle 
jeszcze le a  nieprzytomny ju  Leszek N. 30-latek 
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mia  krew starszego m czyzny na butach. Kopa  
go bowiem bezwzgl dnie. Twarz le cego by a ca a 
zmasakrowana - relacjonowali potem funkcjonariusze. 
Przyjecha o pogotowie, Leszka N. reanimowano. Jed-
nak  o 5.30 stwierdzono jego zgon.

 - mier  nast pi a na skutek doznanych obra e , w 
szczególno ci rozleg ych obra e  twarzoczaszki z na-
st powym zach y ni ciem krwi  - przypomina  lekarz. 
Przy 65-latku znaleziono tak e ksi eczk  wojskow . 
Dlaczego mia  j  przy sobie, nie by o wiadomo. Marcin 
M. z kolei mia  w kurtce, w folii aluminiowej, metaam-
fetamin . W jego krwi stwierdzono obecno  kokainy. 
Plamy krwi zmar ego 65-latka znajdowa y si  tak e na 
pozosta ych cz ciach ubrania Marcina M. 

W s on  di a
„W czasie pope nienia zabójstwa 30-latek nie mia  z 

przyczyn chorobowych zniesionej ani ograniczonej w 
stopniu znacznym zdolno ci rozpoznania znaczenia 
czynu i pokierowania swoim post powaniem” - stwier-
dzili biegli po miesi cu jego obserwacji. Potwierdzali, 

e w czasie tej obserwacji stara  si  dowie  swej 
niepoczytalno ci, symuluj c chorob  psychiczn  - 
dodaj c, e symulacja nie jest stanem chorobowym. 
Natomiast odno nie faktu, e Marcin M. by  pod wp y-
wem  metaamfetaminy w czasie zabójstwa, stwierdzo-
no: „oskar ony mia  ograniczon  w stopniu znacznym 
zdolno  do pokierowania swoim post powaniem”. 

Raper w ledztwie konsekwentnie  nie przyzna-
wa  si  do zabójstwa, a  czterokrotnie odmawiaj c 
sk adania wyja nie . 

- Nie wiem, sk d si  wzi y u mnie narkotyki - mówi  
podczas rozprawy. Przed s dem jednak przyzna  si  w 
ko cu do zabójstwa 65-latka, cho , jak dodawa : - To 
wszystko, co si  sta o, nie mia o by  tak. Przeprasza  
rodzin  Leszka N. - Nie mia em adnego wp ywu na 
to, co si  wydarzy o - zapewnia , dodaj c, e jest mu 
ogromnie przykro i e bardzo wszystkiego a uje. 

- Ale, eby to zrozumie , co si  wydarzy o -  dodawa  
- koniecznym jest poznanie, w jaki sposób przez ostat-
nich kilka lat postrzega em rzeczywisto . 

Fakt, e postrzega  j  dziwnie. Opowiedzia  o tym przed 
wymiarem sprawiedliwo ci. Jego przyjaciel w 2011 roku 
pope ni  samobójstwo. - Razem tworzyli my muzyk . 
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Ze wzgl du na jego wiek apelacja nie zgodzi a si  na wyrok do ywocia, 
widz c jednak w przysz o ci pewn  szans  na powrót 30-latka do spo eczno ci.
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Mieli my wspólne marzenia, plany - opowiada . - 

Wspó pracowali my z ró nymi instytucjami. Razem 
organizowali my imprezy kulturalne. 
Tu  przed swym samobójstwem, jego przyjaciel da  
mu do przeczytania ksi k  Ocalony przez jasno   
Danniona Binkleya i Paula Perryego. Lektura  mia a 
wywrze  na nim ogromne wra enie. Pod jej wp ywem 
zacz  si  nawet zastanawia , czy aby jego przyjaciel, 
pope niaj c samobójstwo, nie ucieka  od problemów 
dnia codziennego.

 - Od 2013 roku bra em amfetamin  - przyzna . Tym-
czasem w 2014 roku od jednej z wytwórni otrzyma   
propozycj  nagrania p yty. To ta sytuacja mia a mie  
zwi zek z zabójstwem, którego dokona .

 - Bardzo mi zale a o na p ycie. Wtedy podpisa em 
pakt z diab em. Cyrograf z szatanem, któremu od-
sprzeda em sw  dusz , w zamian za powodzenie w 
karierze muzycznej i korzy ci  nansowe. S ysza em 
wtedy g osy. S owa swoich utworów pisa em, jakby 
przemawia  przeze mnie szatan - wyzna .

Nagra  wtedy na p ycie osiem utworów, w tym „Przy-
kazania satanisty”: - Odczytywa em ich tre  jako dzie-
si  przykaza  bo ych.

 Mówi  matce, co napisa , i dla kogo. Komu to wszyst-
ko zadedykowa , e szatanowi. Zach ca a go do 
odwiedzenia egzorcysty. Partnerka za  do odwiedze-
nia psychiatry. Gdy przechodz c wtedy chodnikami, 
s ysza  fragmenty rozmów telefonicznych mijaj cych 
go osób, zastanawia  si , czy aby dobywaj ce si  z 
telefonów g osy nie s  przeznaczone dla niego.

 - Jest drugi wiat, istnieje ycie po mierci - 
dodawa  w s dzie.

W szpitalu psychiatrycznym leczony by  tylko raz, jak 
wspomina : - W 2017 roku, przez 10 dni.

 Wówczas mówi  lekarzowi, e jest szatanem. Z uza-
le nienia od narkotyków leczy  si  w trzech o rodkach, 
w 2005, 2007 i 2010 roku. Najpierw przez dwa miesi -
ce, potem przez pó  roku. 

Tego dnia, gdy zabi , mia  unika  ulicy, tak mu co  
podpowiada o w jego g owie. Tak mu podpowiada  tak-
e sen, który przy ni  mu si  w przeddzie  zabójstwa. 
- Mimo to poszed em jednak nad ranem na ten targ. 
Leszek N. na tym targu przypomina  mu zmar ego 

ojca jego partnerki. S dzi , e w ciele 65-latka znaj-
duje si  duch jej ojca. 

- Wi c go przewróci em na ziemi , my l c, e nie 
jest to cz owiek. - Ale jeszcze nie chcia  wtedy zabi : 
- Chcia em tylko, eby da  mi spokój i nie miesza  w 

mojej g owie. Lecz gdy ju  odchodzi , Leszek N. mia  
go zniewa y : - Wi c wróci em.

 Przypomnia o mu si  wtedy zdarzenie sprzed 15 
lat, gdy kto  kopa  po g owie le cego, po czym 
wyrzuci  cia o do mietnika.

 - Kopa em wi c dalej. 
A gdy kopa , my la  o czym  innym.  O grze, w 

której jej bohater krad  samochody i zabija  ludzi. 
Wtedy zobaczy  w oddali na czarno ubranego cz o-
wieka, a potem policj . 

- Dlaczego mnie kurwa prze ladujesz, krzykn -
em wtedy na 65-latka, gdy z kieszeni wypad  mu 
policyjny lizak. Wi c nadal kopa em. Bi em jeszcze 
mocniej, jeszcze silniej ni  wcze niej. Jak w  lmie, 
w którym rozpalonym a cuchem ci ga si  do pie-
k a uciekaj c  dusz . Opar em si  nawet o cian  
kamienicy i krzycza em, aby ten demon odszed  
wreszcie z tego wiata. My la em, e ludzie szata-
na pracuj  w s u bach specjalnych, zacz em wi c 
kopa  jeszcze bardziej.

Prokurator da  do ywocia. Po 8 posiedzeniach 
20 marca 2019 roku S d Okr gowy w Legnicy skaza  
Marcina M. na 25 lat wi zienia. 17 lipca 2019 roku wro-
c awska apelacja wyrok ten potrzyma a, dodaj c, e 
oskar ony ma go odby  w systemie terapeutycznym.

 - Co oznacza, e pomimo i  w czasie pope nie-
nia zabójstwa nie mia  zniesionej ani ograniczonej 
w stopniu znacznym zdolno ci rozpoznania zna-
czenia czynu i pokierowania swoim post powa-
niem, wyrok swój b dzie musia  odbywa  w syste-
mie leczenia z narkotycznego na ogu - informowa  
rzecznik prasowy S du Okr gowego w Legnicy 
s dzia Jaros aw Halikowski. Ze wzgl du na jego 
wiek apelacja nie zgodzi a si  na wyrok do ywo-
cia, widz c jednak w przysz o ci pewn  szans  na 
powrót 30-latka do spo eczno ci.

 - Aby nie stanowi  ju  zagro enia, musi si  
podda  kontroli i takiemu w a nie leczeniu. Czy 
reedukacja ta, w systemie terapeutycznym, za kra-
tami, przyniesie jakikolwiek efekt? Czy si  30-latek 
zmieni, czas poka e. O przedterminowe zwolnie-
nie Marcin M. b dzie si  móg  ubiega  dopiero po 
20-latach sp dzonych za kratami. 
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– Masz kandydata na koronnego. Najpierw trzeba go 
obrobi . To znaczy sprawdzi , co jest w stanie powie-
dzie , czy nadaje si  na „koron ”. Czy warto jecha  z 
nim do prokuratury. To jest wery  kacja tego, czy on ma 
co  do powiedzenia. Czy to uzasadnia wytoczenie tak 
ci kiego dzia a, jakim jest instytucja wiadka koron-
nego. Mo e si  okaza , e w ogóle nie mamy o czym 
rozmawia , bo w wietle tego, co o nim wiemy, raczej 
tego statusu nie dostanie. Analizujemy dane i oceniamy, 
czy przest pstwa, które pope nia , nie dyskwali  kuj  go, 
bo na przyk ad uczestniczy  w zabójstwie albo by  przy-
wódc  zorganizowanej grupy zbrojnej. Je li kandydat 
spe nia wszelkie wymogi i mo e by  ród em wa nych 
informacji, oraz je li prokurator si  zgodzi, musimy si  
jeszcze upewni , czy s d ten status mo e „klepn ” – 
wylicza kolejne etapy aspirant sztabowy Marek Hubert 
– by y dochodzeniowiec z Wydzia u do Walki z Terrorem 
Kryminalnym i Zabójstw Komendy Sto ecznej Policji.

Mus   op ac
Wa ny jest te  sam kandydat, to on musi chcie  

rozmawia  i dzieli  si  wiedz . Oczywi cie robi to 
z ró nych pobudek. Zazwyczaj jednak dlatego, e 
mu si  to op aca. Bywa, e nie ma wystarczaj co 
„atrakcyjnej” wiedzy, aby zosta  koronnym. Mówi 
tylko to, co ju  zdo ano zgromadzi  w danej spra-
wie. Nie wnosi nic nowego.

– Jak chodzi o zebrany na niego materia , to mo e 
si  okaza , e jest niezbyt obszerny czy niedostatecz-
nie pog biony – wtr ca Andrzej  Kawczy ski „Ka-

wior” - by y naczelnik Wydzia u Terroru Kryminalnego  
i Zabójstw Komendy Sto ecznej Policji. – A czasami 
tylko ci si  wydaje, e masz go wystarczaj co du o. 
I pó niej dochodzi do takich wynaturze , jak w przy-
padku „Masy”. To si  zdarza, bo ca y czas uprawiamy 
pewien rodzaj gry. Przecie  nie zaufasz mu w stu 
procentach, bo to dalej jest zbój. W dodatku zbój, który 
dopiero co podj  decyzj , e zdradzi swoich kolegów. 
Je li b dzie to dla niego wygodne, naopowiada ci 
ró nych bzdur, które nie obroni  si  nigdzie.

– Kiedy uznam, e faktycznie ma wiedz  i warto z 
nim rozmawia , jedziemy do prokuratora – kontynuuje 
Marek Hubert. – Nie zawsze kandydat na koronnego 
musi w tym spotkaniu uczestniczy , wystarcz  infor-
macje policjanta. I uzasadnienie, dlaczego taki klient 
nadaje si  na koronnego.

KANDYDAT DO „KORONY”

.

Jeśli w trakcie rozpracowywania grupy 
przestępczej pojawi się kandydat na koronnego 
albo szykowany na „sześćdziesiątkę”, w tym 
samym czasie równolegle wykonuje się pracę 

operacyjną i procesową. Każdy wie, co ma 
robić, co należy do jego obowiązków.
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Pol ne s i
Pomys  o podj ciu negocjacji z takim, a nie innym 

kandydatem na koronnego, mo e si  zrodzi  na ka -
dym etapie w trakcie rozmowy z funkcjonariuszem 
operacyjnym. Propozycja mo e wyj  jednocze nie z 
obu stron – od policjantów i od gangsterów. Nast pnie, 
ju  bez udzia u kandydata na wiadka koronnego, zbie-
ra si  konsylium parunastu policjantów.

– Z dwóch prowadz cych spraw , jeden po linii ope-
racyjnej i jeden po linii procesowej. Kierownicy tych  
dwóch sekcji, naczelnik, dwóch zast pców. Czasami i 
sam komendant – wylicza „Kawior”.

– I jak przebiega takie konsylium?
– No, trzeba wszystko przepracowa . Czasem to 

nawet i przy kawie – mieje si  Kawczy ski.
– Jest uzgodnione, e go  si  nadaje. Oczywi-
cie wery  kujemy zarówno kandydata, jak i jego 

wiedz . Musimy mie  pewno , e nie jest to z 
jego strony oszustwo i e nam si  to procesowo 
op aci. e on co  swoimi zeznaniami do sprawy 
wniesie. Zawsze trzeba bra  wszystkie aspekty 
pod uwag  – wyja nia Marek Hubert.

ad  po s
Bywa, e to policjanci chc  na wiadka konkretnego 

cz onka gangu. Wiedz , e mo e przekaza  wiele 
potrzebnych informacji. Ale on nie chce rozmawia .

– Czasami wystarczy go adnie poprosi . Albo 
po prostu zapyta . Cz owiek niepytany rzadko 
odpowiada – dworuje sobie Marek. – Nierzad-
ko wystarczy jasny, jednoznaczny komunikat z 
naszej strony – dodaje. – Kandydat otrzymuje 
informacj , e mamy w jego sprawie tak dobrze 
udokumentowany materia  dowodowy, e po 
pierwsze dostanie grube zarzuty, po drugie straci 
maj tek, mimo e go ukry  w kilku miejscach, 
pod kilkoma nazwiskami, on, kochanek, itp. Po-
licjanci nie pozostawiaj  mu co do tego z udze . 
Czasami trzeba nieco zablefowa . Zawie  ci  
do prokuratora, czy b dziesz rozmawia  z nami? 
Najcz ciej jest tak, e po wst pnej rozmowie 
go  wraca do aresztu. A potem pisze list, za-
zwyczaj do nas, czasami do prokuratora. Bywa, 

e my li i dwa tygodnie, bywa, e d u ej. Nie-
jednokrotnie decyzja jego jest na „nie”. Czasem 
trzeba po prostu da  mu czas na namys .

Policjanci spotykaj  si  z takim potencjalnym kandy-
datem na terenie jednostki penitencjarnej. Jak twier-
dz , nie ma tam dobrych warunków do swobodnej roz-
mowy, ale takie odwiedziny bywaj  konieczno ci .

– Podsumujmy zatem: jakie s  g ówne argumenty 
przekonuj ce potencjalnego kandydata do wspó pracy?

– Lata odsiadki, sytuacja materialna, no i bez-
piecze stwo jego i rodziny – bez zastanowienia 
odpowiada Hubert. – Taki go  wie, na kogo si  
„rozpruwa”, jak to mówi  gangusy. Wie, e za 
kratkami w zwi zku z tym ycia mie  nie b dzie. 
A jak wyjdzie na wolno , ch opaki tego tak nie 
zostawi . Ma te  wiadomo , e nie poszed  sie-
dzie  sam, e przecie  inni z grupy tak e zostali 
zatrzymani. A je li to oni si  rozsypi  jako pierw-
si? Wtedy on b dzie tym drugim i nikt ju  s ucha  
go nie zechce. Staje wi c przed wyborem: by  
charakternym i siedzie  pi tna cie lat albo pój  
w „koron ” i unikn  wieloletniej odsiadki. Zaczy-
na si  gonitwa my li, zastanawia si , kto mo e 
pierwszy si  posypa  i co, je li zostanie na placu 
boju jako jedyny charakterny.

– Sk d wiadomo, e ten potencjalny kandydat 
na wiadka mo e nim zosta ? e jego wiedza jest 
wystarczaj ca na postawienie zarzutów wa nym 
cz onkom gangu, na których zeznaje, a wcze niej 
jako podejrzany wyja nia.

– Wiemy, jak  pozycj  zajmowa  w hierarchii gru-
py, czym si  zajmowa  – t umaczy Marek Hubert. – 
Mo emy nie mie  procesowo udowodnione, e Ko-
walski dokona  jakich  napadów. Ale gdzie  to si  
przewija w nieudokumentowanych historiach. Wi c 
jeste my zainteresowani. Je li jednak to samo zo-
sta o ju  udowodnione na podstawie jakich  innych 
zezna , nie musimy tego powiela , i to jeszcze za 
pomoc  wiadka koronnego.

Gabriela Jatkowska

 Jest to fragment ksi ki Gabrieli Jatkowskiej  
„Skruszony gangster, czyli jak si  

zostaje wiadkiem koronnym”. 
Wydawnictwo W.A.B.
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Nie bez powodu o Jaros awie S., pseudo-
nim „Masa”, kto  stwierdzi , e jest jedynym 
cz owiekiem na wiecie, który napisa  wi cej 
ksi ek ni  ich przeczyta . Po lekturze podob-
nych pozycji mo na nabra  przekonania, e 

gangsterzy yj  w swoistej schizofrenii – wybielanie si  
wspó istnieje u nich z podkre laniem swojego znaczenia. 

Có , s dy nie przepadaj  za „prawdziwymi kozakami”.

W as  k a b
Jest oczywi cie jasne, e przest pczo  zorganizo-

wana karmi si  z em i e je li spojrzymy z – tak to ujm  
– perspektywy globalnej, to gangsterzy znajduj  si  na 
przeciwnym miejscu w skali dobra i z a ni  wi ci. Jed-
nocze nie ich w asna skala dobra i z a tak e nie sk ada 
si  jedynie z dwóch przeciwstawnych punktów. Oceny 
rednie nie zwracaj  oczywi cie uwagi tak bardzo, jak 

oceny jednoznacznie dobre lub jednoznacznie z e. No, 
ale nie o zwracanie uwagi tu przecie  chodzi. 

Wypowiedzi wielu by ych (albo – rzekomo by ych) 
gangsterów cechuje specy  czne po czenie kalkulacji 
z emocjonalno ci  – cz sto oczerniaj  tylko tych, któ-
rzy i tak nie zrobi  z nimi adnego interesu i którzy nie 
maj  na nich haków. Ponadto, przypisuj  im wszelkie 

negatywne cechy, jakie mo na cz owiekowi przypisa , 
co oczywi cie sprzyja przedstawieniu siebie – w kon-
tra cie - jako tego dobrego. Pomijaj , e do rzeczywi-
sto ci przybli a wielobarwno . 

Z Af a s u d  gu
Rozmawiam z Giennadijem Sz., zwanym „Gien ”, 

Bia orusinem urodzonym na terenie ZSRR. „Giena” 
dwa lata sp dzi  na wojnie w Afganistanie. Formalnie 
jest bezpa stwowcem, a go cinne okazywa y si  dla 
niego jedynie zak ady karne. W polskich wi zieniach 
sp dzi  ponad 20 lat, b d c jednym z kilku obcokra-
jowców, którzy grypsowali.

6 lat siedzia  na „enkach”, czyli w celach dla naj-
bardziej niebezpiecznych osadzonych. Tra   tam, jak 
mówi, bo tra  ali tam wszyscy, od których policjanci 
walcz cy z przest pczo ci  zorganizowan  chcieli 
uzyska  „odpowiednie” zeznania. Formalnym powo-
dem by o usi owanie zrobienia podkopu z czwartego 
pi tra bia o ckiego aresztu – nie przeszkodzi o to 
w przeniesieniu z pi tra czwartego na pi tro pierw-
sze. S d przyzna  mu pó niej racj , stwierdzaj c 
bezprawno  osadzenia na „enkach” oraz nakazuj c 
Aresztowi przeprosi  go. 

WZBUDZAĆ STRACH I PODZIW
Znaczna część dostępnej literatury dotyczącej polskiej przestępczości zorganizowanej w latach 

90. XX wieku i w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, to wspomnienia gangsterów, którzy nawet 

nie tyle chcieli rozliczyć się z przeszłością, co wyrównać rachunki, czego nie zdążyli zrobić za 

pomocą innych metod. Czy można ufać ich wynurzeniom? Czy w Polsce była mafia?
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W notatkach policyjnych okre lany by  jako „prawa 

r ka „Pershinga”. On sam twierdzi, e takie sformu-
owania s u y y zbudowaniu z ego wizerunku przed 
wydaj cymi wyroki s dami. W jego wielkim chevrolecie 
(samochód sprowadzony przez port w winouj ciu, t  
sam  drog , któr  grupa pruszkowska sprowadza a 
kokain ; w latach 90. by  to wtedy  oczywi cie unikat na 
polskich drogach) zgin  boss grupy wo omi skiej Wie-
s aw N. pseudonim „Wariat”. 

Siedzimy w celi bia o ckiego aresztu. Giennadij ma 
mnóstwo dokumentów, które niewielu widzia o, cho  
wielu chcia oby zobaczy , a wielu zapewne doprowa-
dzi  do ich utajnienia na wieczno . 

Fas c a em
Ma  a – brzmi powa nie. O ma  i nagrywa si  teraz 

seriale i  lmy, a nast pnie straszy ni  niegrzeczn  
m odzie , która to m odzie  z kolei – ot, paradoks – po-
wo uje si  na ni  jako na co  zapewniaj cego nietykal-
no . Narracje wielu dziennikarzy ledczych przedziw-
nie przenosz  si  mi dzy wymaganym i poprawnym 
pot pieniem, a bezskutecznie ukrywan  fascynacj . 

Giennadij mieje si  z ksi ki pewnego dziennikarza, 
bezkrytycznie cytuj cego pornogra  czne wynurzenia 
„Masy”. Jak stwierdza, kto  taki jak „Masa”, nie tylko 
nie móg  mie  niczego do zaproponowania jakkolwiek 
rozumianej „rosyjskiej ma  i”, ale te , gdyby robi  przy 
stole z prostytutk  to, co opisuje, zosta by najpewniej 
wyrzucony przez okno.

Giennadij wspomina wizyty w agencji towarzyskiej, 
do której wst p mieli tylko pruszkowscy gangsterzy i 
osoby zaprzyja nione. „Mas ” i Janusza P. pseudo-
nim „Parasol” - nale cego do nieformalnego zarz du 
„Pruszkowa”, opisuje jako sadystów doprowadzaj cych 
prostytutki do rozpaczy, wyrywaj cych im w osy i zn -
caj cych si  nad nimi w akompaniamencie rechotu 
otoczenia. Opowiada te  histori  o tancerkach z hotelu 
„Polonia”, które schowa y si  w baga niku jego samo-
chodu przed wspomnianym „Parasolem”. 

Wokó  ma  i w wiadomo ci spo ecznej wytworzy y 
si  przynajmniej dwa ró ne mity. Mit wyrasta z jakiego  
fragmentu rzeczywisto ci, a zarazem oddala si  od 
niego i  yje swoim yciem. Opiera si  pytaniom o kon-
krety i analizie. Paradoksalnie to, e jest szlachetniej-
szy od plotki czy stereotypu, sprawia, e skuteczniej 
betonuje spo eczne pojmowanie niektórych zagadnie . 
Infekuje emocje i pod wiadomo . 

Pierwszy mit dotycz cy ma  i, to mit honorowego 
gangstera, który wzbudza strach, ale te  podziw. Mit ten 
odwo uje si  do ludzkiej t sknoty za w adz , luksusem i 
powa aniem, ale i jakim  rodzajem adu i porz dku.

Drugi mit dotycz cy ma  i, to mit wszechmocnych 
brutali, z którymi spotkanie ko czy si  – w najlepszym 
przypadku – na ostrym dy urze albo – w gorszym przy-
padku – po arciem przez piranie. Mit ten odwo uje si  
do ludzkiego strachu. 

Hon   mi
Jak si  ma do pierwszego mitu rzeczywisto  polskiej 

przest pczo ci zorganizowanej, w której „Mas ” pi tnu-
je si  dopiero, gdy zostaje wiadkiem koronnym, lecz 
to, e kilka lat wcze niej siedzia  w wi zieniu za gwa t, 
nikomu nie przeszkadza o? 

Jak si  ma do tego mitu to, e uznawany za jednego 
z liderów grupy pruszkowskiej Andrzej Z. pseudonim 
„S owik”, obci y  zeznaniami biznesmena Edwarda 
Mazura w ledztwie dotycz cym zabójstwa genera a 
Marka Papa y. Co prawda pó niej wycofa  si  z tego 
w s dzie, t umacz c – zupe nie tak, jakby mia o go to 
usprawiedliwia  – e prokurator z o y  mu obietnic , 
której nie dotrzyma . A jak si  ma to, e szef grupy 
przest pczej Jaros aw Cz. pseudonim „D ugi” jest 
oskar ycielem posi kowym w dwóch procesach (za-
pewne tak bardzo nienawidzi prokuratury, e postano-
wi  j  zast pi )? A to, e do subkultury wi ziennej nale-
y licz cy si  gangster Marek N. pseudonim „Marek z 

Marek”, by y antyterrorysta, który by  mo e bra  op aty 
za mo liwo  nale enia do tej subkultury (by  mo e 
za da  10 tysi cy z otych od „Rukata” z grupy wspo-
mnianego „D ugiego”)? A to, e jednym z g ównych 
wo omi skich gangsterów jest Grzegorz K. pseudonim 
„Ma pa”, który obci y  zeznaniami Damiana A. Ten 
pó niej uderzy  „Ma p ” publicznie, co spowodowa o 
ubli anie Damianowi A. przez wi zienne okna, bo „pod-
niós  r k  na ludzi”. Dla cis o ci  - „ludzie”, to grypsu-
j cy w j zyku grypsuj cych, natomiast grypsuj cy, to 
subkultura wi zienna w j zyku „o  cjalnym”.  

Jak twierdzi Giennadij – w ka dej znacz cej grupie 
przest pczej jest przynajmniej jeden policyjny informator. 

Co do tego ostatniego stwierdzenia – kto  mo e 
zapyta : czemu rozmaite s u by wol  „przest pczo  
koncesjonowan ” od likwidacji przest pczo ci?

Odpowiedzi s  przynajmniej dwie: pierwsza jest taka, 
e jaka  przest pczo  i tak b dzie, zatem lepsza ta, do 

której jest doj cie, a druga taka, e przecie  niektórzy 
ledczy uwa aj  swoje pensje za niewystarczaj ce, a 

przest pcy maj  dost p do tego, czego nie ma w Media 
Markt. Wed ug niektórych mier  genera a Papa y by a 
skutkiem rozgrywek wewn trz policji i jego wiedzy na 
temat handlu narkotykami przez funkcjonariuszy policji. 

Do drugiego mitu odnios  si  w kolejnym numerze 
„Reportera”. Przedstawi  te  Czytelnikom par  intere-
suj cych faktów.

Ws e h  t  e n
Drugi mit dotyczy wszechmocy ma  i.
Jak si  ma do drugiego mitu to, e egzekucje dokony-

wane w Polsce przez gangsterów zazwyczaj by y ude-
rzeniem wyprzedzaj cym maj c  wrogie zamiary kon-
kurencj  i raczej nie by y wymierzane w „przeci tnego 
Kowalskiego”? Jak si  ma do tego mitu czteroletnie 
polowanie gangsterów z Pruszkowa na „Wariata”, który 

.
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wielokrotnie by  uprzedzany o czasie i miejscu egzeku-
cji (albo – rzekomej egzekucji)?

O tym ostatnim fakcie jeszcze nikt nigdy nie pisa . 
Media twierdzi y - za gangsterami - e „Wariat” cudem 
unika  mierci. Z cudem mia o to tyle wspólnego, e 
dzia o si  nad Wis . Nie padn  tu adne personalia, 
jednak – najkrócej rzecz ujmuj c – po spotkaniu w 
1993 roku w warszawskim lokalu „Al Capone”, gdzie 
zapad a decyzja o zabiciu „Wariata” (wbrew temu, co 
podaje wi kszo  mediów, to on by  przywódc  grupy 
wo omi skiej, nie za  jego brat Henryk N., pseudonim 
„Dziad”), przez kilka lat cz  grupy pruszkowskiej 
polowa a na niego, a kilku gangsterów do niej nale -
cych ostrzega o „Wariata” i informowa o o szczegó ach 
planowanej egzekucji. Czyli – dwie najsilniejsze w kraju 
grupy przest pcze teoretycznie toczy y wojn , a fak-
tycznie kilku gangsterów z jednej grupy chroni o przed 
mierci  szefa grupy drugiej. Cz owiek, który mia  do-

kona  egzekucji, dobrze wiedzia , e do nikogo strzela  
nie b dzie, lecz musia  odgrywa  swoj  rol . Dlacze-
go? Dlatego, e ka dy kto wiedzia  i odmówi  uczestnic-
twa, by  potencjalnym kon  dentem. Co mog o spotka  
potencjalnego kon  denta – wyja nia  nie trzeba. 

Fina em powy szej historii by a mier  „Wariata” w 
chevrolecie nale cym do „Gieny”. Jednocze nie ci, 
którzy polowali na „Wariata” oraz ci, którzy zapobiegali 
egzekucji, prowadzili pó niej wspólnie „biznesy”. Ci 
pierwsi nadal my l , e „Wariat”  to dopiero mia  fart, 
mimo e ten „fart” to ich wspólnicy. A media my l  tak 
wraz z nimi. 

Ba ag   be r
Giennadij by  wiadkiem powstawania przest pczo ci 

zorganizowanej w Polsce. Pierwsz  dekad  wolnej 
Polski opisuje jako czas ca kowitej bezradno ci policji. 
Transformacja, jak to transformacja, spowodowa a ba-
agan w pa stwie. S u by nie mog y korzysta  z tego, z 
czego korzysta y w epoce s usznie minionej. Ma  a, czy 
te  grupy przest pcze nazywane przez media ma   
(do kwestii nazewnictwa jeszcze wróc ), z jednej stro-
ny korzysta a z tego, a z drugiej – zosta a przedstawio-
na jako winny tej sytuacji oraz jako straszak. 

Narracja polityków i mediów by a taka: ma  a demon-
tuje pa stwo, musimy da  policji dodatkowe upraw-
nienia, by nas chroni a przed ma  . W po owie lat 90. 
w pa acu Mostowskich (Komenda Sto eczna Policji) 
powsta a pierwsza komórka policyjna do spraw narko-
tyków i przest pczo ci zorganizowanej. W 1997 roku 
natomiast zosta a uchwalona ustawa o wiadku koron-
nym. Towarzysz ce wielu osobom zaanga owanym w 
przest pczo  zorganizowan  w latach 90. przekona-
nie, e rzeczywisto  opisana wy ej nigdy si  nie sko -
czy, zosta o podwa one. 

To, co mówi „Giena” o przest pczo ci zorganizowanej 

na pocz tku lat 90., skojarzy o mi si  z „teori  karalu-
chów”, o której mówi a jedna ze znaj cych temat ma  i 
osób w dokumencie telewizyjnym „Historia ameryka -
skiej ma  i” (ma  a ta by a raczej w oska, a dzia aj ca 
na terenie Stanów Zjednoczonych) – tak, jak karaluchy 
wychodz , kiedy robi si  ciemno, tak ma  a aktywizuje 
si , gdy pa stwo zaj te jest innymi problemami. 

Co t  t a
Warto krótko odnie  si  do pytania: czy w Polsce by a 

ma  a? Albo – czy grupy przest pcze, które dzia a y w 
latach 90., czy a taka symbioza z cz ci  aparatu pa -
stwa, e wspólnie tworzyli zorganizowan  struktur ? 

Gdy ogl damy „Kochaj c Pabla, nienawidz c Esco-
bara”, to widzimy deputowanego do parlamentu, gdy 
ogl damy „Gomorr ”, to widzimy gangsterów z Neapo-
lu fa szuj cych wyniki lokalnych wyborów, gdy ogl -
damy „McMa  ”, to obserwujemy wspólne przedsi -
wzi cia gangsterów, biznesmenów i polityków z ca ego 
wiata. Natomiast, gdy si  ogl da „Odwróconych”, 

to widzi si  relacj  „Blachy” z policjantem. W Polsce 
mieli my raczej mnóstwo ró nych uk adów na styku 
przest pczo ci zorganizowanej, biznesu i pa stwa ni  
faktyczn  struktur . Nie jest jeszcze ma   grupa osób 
organizuj cych si , aby prowadzi  zarobkowo – prze-
mocow  dzia alno  przeciwko innym osobom. 

Jednocze nie mentalno  postkolonialna, sk onno  
do zapo ycze  i efekt demonstracji dyktowa y, e 
mamy by  „jak na Zachodzie”, a otoczenie opisywa  
przy pomocy kategorii pasuj cych do wiata zachod-
niego. Przypomina si  historia niemieckiego samolo-
tu, który le a  rozbity, z dziur  w skrzydle na terenie 
Zwi zku Sowieckiego. Sowieci skopiowali go w wielu 
egzemplarzach – oczywi cie, razem z dziur . Bo prze-
cie  Niemcy mieli wietne samoloty. 

My natomiast musieli my si  uczy  je  bigos pa-
eczkami. No i – mie  „ma  ”. Nie adne „zorganizo-
wane grupy przest pcze”, tylko „ma  ”. Przecie  na 
Zachodzie jest „ma  a”. Pami tam tak  wypowied  
pewnego dziennikarza z serialu „Miasto gniewu” - 
nakr conego wiele lat po przedstawionych w nim 
zdarzeniach – mówi c o publicznym rozstrzelaniu 
pi ciu gangsterów z grupy wo omi skiej (w tym lide-
rów: „Klepaka” i „Lutka”) w lokalu „Gama”, stwierdzi , 
e Warszawa wreszcie zas u y a na miano polskiego 

Chicago i doczeka a si  egzekucji z prawdziwego 
zdarzenia. Czyli – mamy MTV i publiczne strzelanie w 
g ow , wi c mo na aspirowa . 

wi ne  k I
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To ju  w a ciwie codzienno , te informacje o 
kolejnym wariacie za kierownic , p dz cym 
z szale cz  pr dko ci  po ulicach miast, 
miasteczek, szos i autostrad. I o kolejnym 
po cigu za nim naszej dzielnej drogówki.

Niedawno by o o 20-latku, oczywi cie pozbawionym 
prawa jazdy, mkn cym 250 km/h autem marki… wcale 
nie bmw, lecz audi. Po d ugim – i z pewno ci  bardzo 
emocjonuj cym – policyjnym po cigu gnojek porzuci  
(to typowe) samochód na bocznej drodze, czy w ma ej 
uliczce, i dalej ucieka  ju  piechot . Najpierw zastano-
wi o mnie, sk d u gnojka takie powa ne auto?

Owszem, od adnych paru lat samochód nie stanowi 
ju  przedmiotu marze  Polaka. Za komuny by  on 
gotów a  po grobow  desk  od ywia  si  postnym 
chlebem ze smalcem bez cebulki, byle za apa  si  na 
rataln  syren  lub malucha na przedp aty.  W ko cu 
dotrwa  jednak do czasów, gdy za miesi czn  redni  
krajow  mo e kupi  – i kupuje, zw aszcza gdy zalud-
nia tereny ma o zurbanizowane – bmw z 1992 roku w 
idealnym stanie, a nawet ca  kompozycj  aut tej mar-
ki, po czon  w chwilow  ca o  solidnym niemieckim 

lakierem. I na nowiu kich oponkach z 2006. Albo mer-
cedesa, którym Niemiec w niedziele tylko do ko cio a 
je dzi  (bo w dni powszednie na tary  e). Takie auta nie 
wyci gaj  jednak dwustu  pi dziesi ciu, nie rozsypu-
j c si  wcze niej. Mo e wi c gnojek ukrad  samochód 
lub podprowadzi  zamo nemu tatusiowi? Tego niestety 
z medialnych enuncjacji si  nie dowiedzia em.

Drugiej kwestii mo na si  domy li  bez trudu. Chodzi 
o po cig. Nawet dla osób (kierowców, przechodniów) 
z reakcj  szybsz  od re  eksu szachisty, pocisk nap -
dzany rop  lub benzyn , mkn cy z szybko ci  wierci 
tysi ca kilometrów na godzin , stanowi miertelne za-
gro enie. A dwa pociski, bo drugi to przecie  policyjny?

Ten po cig by  podobno d uuugi! Czyli podwójne 
zagro enie trwa o przez wiele kilometrów i dotyczy-
o wielu kierowców, i nie tylko. Tak jest! Podwa am 
sens podobnych po cigów-wy cigów nara aj cych 
ycie Bogu ducha winnych ludzi. I chyba nie tyl-

ko dla mnie jeden wariat na szosie to za du o. A 
dwóch –  to stanowczo za du o.

Piotr Ambroziewicz

Zda  p ytO wariata za du o

konkurs Jak zosta  wiadkiem koronnym

Kto mo e zosta  wiadkiem koronnym? W jaki 
sposób odbierane s  wyja nienia, a nast pnie 
zeznania od takiej osoby? Na czym polega np. 
metoda przes uchania FBI? Na jakim etapie i 
kto decyduje o przyznaniu statusu koronnego? 

Czy koronny to zawsze twardy gangster, a mo e kto , kto 
ratuje za wszelk  cen  swoj  skór ? I wreszcie – jak wygl da 
ycie tych, którzy dbaj  o jego bezpiecze stwo – policjantów.
Szukaj c odpowiedzi na te pytania, Gabriela Jatkowska 

przeprowadzi a dziesi tki rozmów z lud mi z obu stron ba-
rykady: wiadkami koronnymi, adwokatami, kryminologami, 
policjantami, s dziami, daj c czytelnikowi mo liwo  wgl du w 
wiat, o którego istnieniu nie wiemy prawie nic.

Mamy dla naszych czytelników 3 ksi ki, aby je otrzyma , 
trzeba wys a  sms pod nr 7248 (2 z +VAT) o tre ci: express. 
po kropce gangster  oraz imi  i nazwisko. Na sms-y czeka-
my do 20 pa dziernika 2021 roku, do godziny 12.00.

re t  ol



rysuje Adam Polkowski
Reporter Kryminalny na tropie
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