
sywne śledztwo w sprawie seksualnego ataku na syna
posła. Pierwsze kroki śledczy kierują do żony i matki
umierającego, przesłuchują też jego jedyną córkę. Prze-
słuchanie najbliższych nic nie daje, więc w obu miesz-
kaniach prowadzone są szczegółowe rewizje. Nie ma
żadnych dowodów na dewiację seksualną napastnika. 

To nic. W lokalnej, wrocławskiej prasie poseł kre-
owany jest na bohatera, który z narażeniem własnego
życia broni rodziny przed pijanym pedofilem. Dzien-
nikarze nie próbują nawet dotrzeć do rodziny zmar-
łego, a relacje budują na podstawie rozmów z zaprzy-
jaźnionymi policjantami, prokuratorami i samym
Jackiewiczem.

„To było jak w filmach. Zdesperowany poseł ruszył
za zbirem. Kiedy ten go dostrzegł, próbował zaatako-
wać. Ale poseł Jackiewicz był szybszy. Odepchnął na-
pastnika. Mężczyzna upadł, uderzył głową o chodnik
i stracił przytomność. Zaczął charczeć i pluć krwią” – pi-
sze z podziwem „Super Express”, cytując na koniec bo-
hatera. „– Broniłem swojej rodziny – zwierza się tablo-
idowi. – Zawsze będę jej bronił i myślę, że każdy męż-
czyzna zachowałby się tak samo”.

W dniu śmierci Zbigniewa Marchela poseł Jackie-
wicz może przeczytać w lokalnej „Gazecie Wyborczej”
zapewnienie prokuratora, że nie spadnie mu włos z gło-
wy. „Wstępnie oceniamy, że działał w obronie koniecz-
nej” – ogłasza Dariusz Szyperski, zastępca prokuratora
okręgowego we Wrocławiu.

Nie dowiemy się też już nigdy, czym objawiały się
rzekome pedofilskie skłonności Zbigniewa Marchela,
gdyż z chwilą jego śmierci sprawa ataku została umo-
rzona. 

Nikt nie jest podejrzanym 
Prokuratura od początku przyjmuje korzystną dla
Dawida Jackiewicza kwalifikację czynu. Śledztwo to-
czy się w sprawie nieumyślnego spowodowania
śmierci. Nikt nie jest podejrzanym, nikomu prokura-
tura nie stawia zarzutów. 14 grudnia 2007 roku pro-
kurator Anna Molik umarza postępowanie, uznając
śmierć Zbigniewa Marchela za przypadkową. W uza-
sadnieniu swojej decyzji pisze, że bezpośrednią przy-
czyną śmierci był cios zadany przez posła, ale zaraz
dodała, że był on zadany z adekwatną siłą, a sam po-
seł działał w granicach ochrony koniecznej, odpiera-
jąc bezprawny atak na siebie.

– W mojej ocenie przesłanki do postawienia zarzu-
tów nieumyślnego spowodowania śmierci nie zostały
spełnione – odpowiedziała cztery lata temu, gdy zapy-
tałem, czy nie ma wątpliwości.

Dodała, że słabo pamięta ten przypadek, i odesłała
do pisemnego uzasadnienia. Napisała tam, że gdyby
działanie Jackiewicza uznać za atak, a nie obronę, to
przebiegałoby ono w sposób gwałtowny, z dużą siłą,
agresją i wielokrotnością ciosów. Zdaniem prokuratury
Zbigniew Marchel padł na ziemię po uderzeniu Jackie-
wicza i roztrzaskał sobie czaszkę nie dlatego, że powalił
go cios, ale dlatego, że był pijany.

Jednym z pierwszych dziennikarzy, który zwrócił
uwagę na szereg nieścisłości w śledztwie, był Jerzy Saw-
ka, redaktor naczelny wrocławskiego dodatku „Gazety
Wyborczej”. W trakcie kampanii wyborczej w 2010 ro-
ku, w której poseł PiS walczył o fotel prezydenta Wro-
cławia, napisał głośny tekst „Trup w szafie Jackiewicza”.

„Jackiewicz ma kartę z przeszłości, która nigdy po-
rządnie nie została wyjaśniona – pisał. – Jeśli taka po-
zostanie, będzie ciągnąć się za nim do końca życia”.
Wątpliwości Sawki budziło to, że prokuratura uznała
działanie posła za obronę konieczną, a przecież Jackie-
wicz – dowodzi dziennikarz – nie odpierał ataku ani na
siebie, ani na swoją rodzinę. W pewnym sensie z pre-
medytacją i po czasie ruszył na poszukiwanie winowaj-
cy, odnalazł go i ukarał.

Sawka wytknął prokuraturze, że odtwarzając prze-
bieg wypadków na przystanku przy Świeradowskiej,
oparła się de facto na jednym źródle, czyli relacji posła
Jackiewicza (nikt ze świadków nie widział bezpośred-
nio kontaktu Jackiewicza z Marchelem). – To niezawi-
sły sąd, a nie prokurator, powinien zbadać, co się na-
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