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■ Józef Gurgul: Zabójstwo czy naturalny zgon? 
Na tle sprawy Iwana Ślezki vel Zygmunta 
Bielaja

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1992, 
s. 266 +  VIII

Józef G urgul, jak  sam to sygnalizuje w podtytule, postawił sobie za 
cel udzielenie odpowiedzi na pytanie w yrażające w istocie tezę, do 
której bezskutecznie dotąd  usiłował przekonać sądy obu instancji. 
G dyby sytuować recenzowaną książkę w klasyfikacji prac nauko
wych, należałoby ją  zaliczyć do grupy studiów  słynnych przypadków . 
A utor już na wstępie przedstawił czynniki, które skłoniły go do 
podjęcia tego tem atu. N iestety w tym wyliczeniu -  w mojej ocenie 
przekonującym  -  zabrakło w skazania czynnika najważniejszego, za 
to pojawił się czynnik chybiony.

W łaśnie za chybiony argum ent uważam powołanie się na fakt, że I. 
Ślezko był pierwszym funkcjonariuszem  N K W D  postawionym  przed 
sądem polskim, jak  również wskazanie na związki rodzinne Kam ińs- 
kich z zam ordow anym  później księdzem Niedzielakiem. Takie 
postawienie sprawy zdaje się bowiem sugerować, że spraw a Bielaja 
m iała drugie, polityczne dno; co aku ra t z relacji zawartej w dalszej 
części książki nie wynika.

W mojej ocenie najważniejszym, a nie powoływanym  w prost przez 
au to ra  argum entem , było em ocjonalne związanie ze sprawą (o czym 
zresztą na wstępie napom knął). W tej sytuacji zasadnym  wydaje się 
wyrażenie wątpliwości, czy naukow y opis sprawy -  naukow y, a więc 
sine ira et studio -  a takie zamierzenie zadeklarow ał au tor, m ógł wyjść 
spod pióra osoby, k tó ra od pewnego m om entu była współkreatorem  
przebiegu śledztwa a potem  oskarżycielem. O ddalając te wątpliwości, 
powołam  się na podobne pozycje literatury kryminalistycznej; a tak 
że na fakt, że J. G urgul w swej relacji jest rzetelny i szczery -  aż do 
przysłowiowego bólu.

Relację otwiera przedstawienie początków  obu spraw: płockiej 
(porwanie dr Kamińskiej) i konińskiej (anonim y okupow e kierowane 
do miejscowych przedstawicieli prywatnej inicjatywy), najpierw 
wszczętych i prowadzonych osobno; k tóre z czasem -  niestety za 
późno -  połączyć m iała osoba podejrzanego. W ykrycie sprawcy, 
ustalenie jego rzeczywistej tożsamości i wykrycie dalszych zabójstw, 
jakich Z. Bielaj dopuścił się w przeszłości, a także proces zbierania

138



Zabójstwo czy naturalny zgon? Na tle sprawy Iwana Ślezki vel Zygmunta Bielaja

dow odów  au to r relacjonuje w dwóch dalszych rozdziałach, W kolej
nych przedstaw ia postępow anie przez sądam i I i II instancji oraz 
przebieg i finały śledztw uzupełniających.

Przyjm uje się, że analiza casusu, by uznać ją  za wkład do nauki, 
pow inna dostarczyć rezultatów  przeczących dotychczas powszechnie 
aprobow anem u twierdzeniu albo też pow inna twierdzenie to  szcze
gólnie dobitnie ilustrować, a więc przez to znacząco potwierdzać. 
Przeprow adzona przez J. G urgula analiza zasługuje na zaliczenie jej 
w poczet badań  naukow ych, albowiem wymownie potw ierdza obec
nie aprobow ane twierdzenia, głoszące że:
1. D ziałania wykrywcze (i procesowe) są grą błędów. G rę prow adzą 

obie strony, a m ądra ofensywna tak tyka sprawcy karmi się 
błędam i popełnianym i przez prowadzących postępowanie. Z. 
Bielaj potrafił błyskotliwie wykorzystać wszystkie błędy drugiej 
strony; w czym pom ogły m u jego kwalifikacje dziennikarza 
-  przez jakiś czas sprawozdawcy sądowego. Znajom ość zasad 
postępow ania umożliwiła m u zadbanie o to, by w protokołach 
znalazły się informacje, które mogły ułatwić m u obronę. Tak m.in. 
w pro tokole pojawiła się wzm ianka o przejechanym zającu, k tóra 
następnie przydała się dla wytłumaczenia, skąd w jego sam o
chodzie znalazły się ślady krwi. Reszty dopełniły niedbałe oględzi
ny, k tóre trzeba było powtórzyć; a pow tórzono je dopiero wtedy, 
gdy m ożna było zidentyfikować znalezioną tam  substancję jedynie 
jak o  krew, nawet bez możliwości ustalenia, czy jest to  krew 
człowieka. Niedbale udokum entow ana obserwacja terenu (nie do 
w ykorzystania w procesie), błędy w sztuce oficerów służby 
inform acji, zdekonspirowanych nawet przez znajomych Bielaja; 
czy „zaparkow anie” milicyjnego helikoptera obok dom u po
szukiwanego, to szczególnie jaskraw e przykłady.

Każdy błąd popełniony we wczesnej fazie postępow ania, mści 
się koniecznością podejm ow ania wielu kosztownych, praco- i cza
sochłonnych działań, nader często niezdolnych zrównoważyć 
wcześniej poniesione straty. Liczne przykłady, potwierdzające tę 
tezę, J. G urgul przedstawia w rozdz. III, VII i V IIII. Podjęcie 
niektórych z tych działań, np. posługiwanie się radiestetą w toku 
poszukiw ania zwłok lub próba dow odow ego w ykorzystania agen
ta „celnego” , wymownie wskazuje jak  pogłębiała się desperacja 
organów  ścigania.

2. Postępow anie w tej sprawie ujawniło też coś, na co do tąd  nie 
zw racano  uwagi: że sprytny przeciwnik potrafi również w yko
rzystać i pow odzenie drugiej strony. Sukces organów  ścigania 
w postaci obnażenia ponurej przeszłości Z. Bielaj zdyskontow ał 
uform ow aniem  m otyw ów  swej rzekom ej uległości wobec „B ro 
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dacza” -rozkazodaw cy. M iała nimi m .in. być obaw a przez kom 
prom itacją.

3. Szwankowanie obiegu informacji skutkuje niepowodzeniem  dzia
łań wykrywczych lub ponoszeniem zbędnych kosztów  postępow a
nia. Tak było np. w przypadku dwóch równoległych postępow ań 
dotyczących anonim owych żądań okupów , pochodzących prze
cież od tego samego sprawcy, z których jedno  (w K oninie) 
w pewnym momencie postanow iono naw et umorzyć. A przecież 
z treści przynajmniej jednego z tych anonim ów  w ynikało, że 
sprawy te należy łączyć, a co najmniej zaś o takiej możliwości 
należało powiadom ić kolegów z innego wojew ództwa, p row adzą
cych postępow anie w dość głośnej sprawie.

4. Podejm owanie działań rutynow o, bez przem yślenia, nie tylko 
może nie dać spodziewanych rezultatów , ale naw et rezultaty te 
unicestwić. Tak było np. z przeszukaniem  w dom u Bielaja, gdzie 
poszukiw ano m.in. białego swetra, bo w takim  sfotografow ano go 
skrycie podczas obserwacji w barze „P iast” . Nie zainteresow ano 
się zaś swetrem jasnoniebieskim , zapom niaw szy o tym, że zdjęcie 
w ykonano techniką fotografii czarno-białej. Bardziej bystrą od 
funkcjonariuszy okazała się żona podejrzanego, k tóra, pojąwszy 
w czym rzecz, sweter ten zniszczyła.

G dy jednak prow adzący postępow anie właściwie przygotowali 
się do działań (np. należycie zaplanowali taktykę przesłuchania 
i porządek zadawanych pytań) z powodzeniem  radzili sobie 
z tak tyką przeciwnika i w razie potrzeby potrafili go wprawić 
w stan dezorientacji co do rzeczywistego stanu  swej wiedzy 
o sprawie i co do tego, jakich informacji poszukują. W efekcie 
przesłuchiwany wikłał się w toku wyjaśnień i popadał w sprzecz
ności. O bnażanie popełnionych błędów jeszcze bardziej pogłębia
ło jego dezorientację i sprawiało, że ujaw niał do tąd  nie znane 
fakty. W efekcie np. odnaleziono maszynę do pisania, k tórą Bielaj 
posłużył się przygotow ując część anonim ów  okupowych. Sądzę, 
podobnie jak  au tor, że prowadzenie takiej gry z przesłuchiwanym  
mieści się w granicach usprawiedliw ionego i niesprzecznego 
z prawem podstępu. W szak w niczym nie uszczupla się praw a 
podejrzanego do nieskładania wyjaśnień; ani nie stawia się go 
wobec perspektywy popełnienia przestępstw a, bo za złożenie 
kłamliwych wyjaśnień nie może on być pociągany do odpowie
dzialności karnej. Paradoksalne, ale tak  działając, czyni się 
zarazem  zadość nakazowi umożliwienia wpierw relacji sw obod
nej, zanim zacznie się zadawać przesłuchiwanem u szczegółowe 
pytania. Błędem natom iast wydaje się postaw a pasywna, polega
jąca na przejęciu i bezkrytycznym zrelacjonow aniu tego, co
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przesłuchiwany powiedział, a odniesienie do treści ogranicza się 
jedynie do niedawania wiary. Takie pojm owanie honorow ania 
praw  podejrzanego nie przybliża do ustalenia rzeczywistego stanu 
rzeczy; kłóci się więc z zasadą trafnej represji.

5. Podejm ując decyzję o zasięgnięciu opinii biegłego należy kierować 
się nie tylko oczekiwaniami dowodowym i, ale i wykrywczymi. 
Przeprow adzane w tej sprawie ekspertyzy (np. językoznawcza) 
wymownie tę tezę ilustrują. Sama zaś ocena przeprowadzonego 
dow odu nie może być powierzchowna i ograniczać się do konfron
tacji wniosków z innymi ustaleniam i w sprawie. W nikliwa analiza 
opisu stosowanych m etod i relacji z przeprow adzonych badań 
dostarczyć może inform acji, za pom ocą których m ożna udanie 
zakwestionować w artość takiego dow odu. Jako przykład niech 
posłuży opisywana w recenzowanej książce opinia biegłych psy
chologów, którzy -  jeżeli wierzyć ich opinii -  w ciągu dwóch 
godzin zdołali poddać badanego świadka czterem testom  psycho
logicznym. Świadka, dodajm y, który miał za sobą kilkugodzinną 
podróż, był głodny i niewyspany. D o tego opisu Czytelnicy 
zapewne mogliby dorzucić wiele znanych z własnej praktyki 
adw okackiej przypadków  tak  przeprow adzanych „badań  am 
bulatoryjnych” .

6. Opisywany casus jeszcze raz potw ierdza tezę, że w sprawach
0 zabójstwo badanie miejsca zdarzenia, a przede wszystkim sekcja 
zwłok, m ają kluczowe znaczenie. Inform acje jakich dostarczają, 
okazują się niezastąpione dla dalszych działań wykrywczych
1 dowodowych. Gdy nie dysponuje się zwłokami, a nawet nie zna 
miejsca zdarzenia, nie tylko nie m ożna odtw orzyć przebiegu 
zdarzenia -  nie m ożna nawet zazwyczaj dowieść, że zdarzenie to 
zaistniało, chyba że dysponuje się w iarygodnymi świadkami 
zbrodni bądź unicestwienia zwłok. W tedy jednak organ proceso
wy zmuszony będzie polegać na wiarygodności takich zeznań. 
W tej sprawie takich świadków nie było, a na pom oc ze strony 
podejrzanego nie m ożna było liczyć. Trafnie więc sąd nie przypisał 
Z. Bielajowi zabójstwa Z. Kamińskiej.

Nie będzie błędem, jeśli powiem, że J. Gurgul po raz drugi doznał 
porażki. Nie udało mu się dowieść, że Z. K am ińska padła ofiarą 
zabójstwa. Argum enty, że Z. Bielaj wcześniej dopuszczał się za
bójstw, że umiejętnie pozbywał się zwłok, mogłyby posłużyć za 
podstawę tych decyzji procesowych, które wym agają jedynie upraw 
dopodobnienia. Nie wystarczają do przypisania sprawstwa w w yro
ku, bo w prost nie mówią nic ponad to, że Bielaj to  potrafił. Zarów no 
w procesie, jak  i w recenzowanej książce, J. Gurgul nie dowiódł 
nawet, że d r K am ińska nie żyje. Przedstawiane przez niego argum en
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ty (dane o wieku, stanie zdrowia, sposobie trak tow ania przez Bielaja) 
mogłyby co najwyżej posłużyć za podstawę do uzyskania orzeczenia
0 uznaniu za zmarłego; a to  przecież fikcja praw na i to wzruszalna. 
Niepow odzenie to, choć zapewne bolesne dla au to ra , nic nie ujm uje 
wartości recenzowanej książki -  ani jej wartości naukow ej, ani też 
przydatności praktycznej. A dw okatom  zaś, zwłaszcza tym, którzy do 
obecnego zaw odu nie przeszli z bagażem prokuratorsk ich  dośw iad
czeń, pozwoli łatwiej zrozumieć przeciwników procesowych. P roku
ratorzy bowiem, m imo że w większości czynności wyręczani przez 
policję, także uczuciowo wiążą się ze spraw ą, a poniesione porażki 
odbierają boleśnie -  z przyczyn am bicjonalnych (że zaznali porażki)
1 emocjonalnych (że właśnie w tej sprawie).

N a jeden jeszcze aspekt chciałbym zwrócić uwagę Czytelnika 
-  mianowicie na walory estetyczne; a więc na to, co adwokaci, 
bardziej niż inni prawnicy, szczególnie sobie cenią. O tóż książka 
napisana jest jasnym , przejrzystym językiem, precyzyjnym, a przecież 
wolnym od urzędniczych chropow atości i prawniczych dziwolągów. 
Przejrzystości przydają liczne schematy, reprodukcje i aneksy. Łyżką 
dziegciu w tej beczce m iodu niech będzie ocena jakości reprodukow a
nych fotografii; zaiste, daleko im do roli reklam y polskiej sztuki 
typograficznej.

T adeusz W idła
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