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Łazarewicz
o Dawidzie Jackiewiczu

prawdę tam wydarzyło – tłumaczył mi, wskazu-
jąc nieścisłości w zeznaniach posła.

Jerzy Sawka zauważył sprzeczność między
zeznaniami Jackiewicza, który twierdzi, że tylko
odepchnął napastnika, a opinią biegłego pato-
morfologa Jerzego Kaweckiego, który twierdził,
że Marchel został uderzony pięścią lub nasadą
dłoni. Zdaniem Kaweckiego za taką interpreta-
cją przemawiają podbiegnięcia krwawe w mięk-
kich tkankach i powierzchniowe stłuczenia le-
wego policzka. Z charakteru tych obrażeń dok-
tor Kawecki wysnuł, że poseł uderzył Marchela
ze średnią siłą. 

To był odruch 
Gdy cztery lata temu przeczytałem prokura-
torskie akta sprawy Marchela, też miałem wąt-
pliwości. Nie wiadomo na przykład, dlaczego
poseł Jackiewicz, dowiedziawszy się o napaści
na żonę i dziecko, nie zawiadomił policji. Za-
miast tego ruszył sam na poszukiwanie.

„To był odruch – tłumaczył. – Mógł przecież
skrzywdzić kogoś innego”.

To dlaczego, gdy poszukiwania zakończyły
się fiaskiem, poszedł z rodziną na zakupy do
pobliskiego sklepu? Czy uznał, że napastnik
nie jest już groźny?

Tłumaczył też, że chciał odwieźć roztrzę-
sioną żonę do domu, a dopiero potem złożyć
doniesienie. Ale jak miał opisać napastnika,
skoro go nigdy nie widział?

Nie wiadomo, dlaczego nie udzielił pomocy
umierającemu Marchelowi i nie wezwał karet-
ki. Mógł nie wiedzieć, że jego stan był krytycz-
ny? Początkowo twierdził, że nie dotykał leżą-
cego mężczyzny. Świadkowie jednak zeznali,
że przeciągnął ciało na trawnik i badał mu
puls. Musiał wyczuć, że jest całkowicie bez-
władne. Dlaczego nic nie zrobił?

Miał też świadomość, że zadany cios musiał
być groźny, bowiem po wejściu do samochodu
powiedział żonie, że faceta zmiksował. – To zna-
czy, że go tak uderzył, że pojechał do szpitala
– tak to wytłumaczył śledczym pięcioletni Natan.

Doktor pogotowia Adrian Mrozek, który
badał nieprzytomnego Marchela jeszcze na
przystanku autobusowym, stwierdził, że ma
on wybite przednie zęby. Świadczyć o tym
miały zakrwawione dziąsła i usta pełne krwi,
którą musiał odsysać podczas badania. (Biegły
Kawecki wykluczył taką możliwość. Jego zda-
niem Marchel stracił uzębienie wcześniej z po-
wodu próchnicy, ale nie wyjaśnił, skąd wzięła
się zatem krew w jego ustach). 

Jackiewicz zeznał, że stanął w obronie ro-
dziny i zagrodził drogę Marchelowi, który ru-
szył w kierunku jego żony i syna siedzących
w samochodzie. Nawet jeśli przyjmiemy, że
kompletnie pijany Marchel (miał wówczas 2,9
promila alkoholu we krwi) skojarzył, że męż-
czyzna w długim czarnym płaszczu, którego
prawdopodobnie zobaczył pierwszy raz w ży-
ciu, ma coś wspólnego z zaczepianym przez
niego co najmniej godzinę wcześniej dziec-
kiem, to czy mógł wiedzieć, gdzie to dziecko
się schroniło? Czy mógł rozpoznać pasażerów
siedzących w nieoświetlonym samochodzie,
gdy na zewnątrz panował mrok? 

I czy naprawdę zamroczony alkoholem
Marchel chciał zaatakować Jackiewicza? Poseł
zeznał, że wyprzedził atak na siebie. Twierdził,
że zaatakował, gdy zauważył zaciśniętą pięść
napastnika i odchylającą się do tyłu rękę.
A może nietrzeźwy tylko się wtedy zatoczył? 

Jeszcze jedna wątpliwość. Nie ma pewności,
czy osoba, która zaatakowała Jackiewiczów
w zatłoczonym autobusie, to ten sam mężczy-
zna, który złapał Natana po wyjściu. Chłopiec
o napastniku z autobusu mówi „chłopak”, choć
jednocześnie innych mężczyzn nazywa panami.

Tych wątpliwości nigdy prokurator Anna
Molik nie rozwiała.

Po umorzeniu sprawy posła prokurator Mo-
lik w 2008 roku została szefową Prokuratury Re-
jonowej Wrocław Krzyki-Zachód. Kierowała nią
do 2012 roku, gdy po oskarżeniach CBA o wzię-
cie stutysięcznej łapówki podała się do dymisji.
Sprawa ciągnęła się aż do grudnia 2015 roku.
Wtedy gdańska prokuratura apelacyjna uznała,
że nagrania z podsłuchów to za mało, by oskar-
żyć ją o płatną protekcję i nadużycia władzy.
Obecnie jest szeregowym prokuratorem we
Wrocławiu. 

Zaufany prezesa 
Gdy w grudniu 2006 roku 33-letni Dawid Jac-
kiewicz spotyka na przystanku Zbigniewa
Marchela, jest już weteranem wrocławskiej
prawicy. Dziewięć lat wcześniej, będąc jeszcze
studentem politologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego, po raz pierwszy ubiega się o mandat
poselski z list Ruchu Odbudowy Polski Jana
Olszewskiego. Cztery lata później jest kandy-
datem PiS, ale też przegrywa. Następnie blisko
współpracuje z prezydentem Wrocławia Rafa-
łem Dutkiewiczem, stając się wkrótce jego za-
stępcą. Po raz pierwszy dostaje się do Sejmu
w 2005 i od razu jest jednym z ważniejszych
posłów w regionie, zaufanym prezesa Jarosła-
wa Kaczyńskiego i kandydatem na wicemini-
stra spraw wewnętrznych (ostatecznie został
wiceministrem skarbu we wrześniu 2007). 

Sprawa Marchela tę błyskotliwą karierę
mogła złamać, bo tylko uniewinnienie lub
umorzenie sprawy pozwalało Jackiewiczowi na
pozostanie w polityce. 

Cztery lata temu, gdy zgodził się na rozmo-
wę ze mną, zależało mu, by rozwiać wszystkie
niejasności. 

– Dałbym wszystko, żeby ten wieczór nigdy
się nie zdarzył – mówił. Nerwowo reagował,
gdy wspomniałem o swoich wątpliwościach.

– Co to znaczy, że nie wszystko zostało wy-
jaśnione? – pytał. – Czy ja uniknąłem odpo-
wiedzialności? Sugestie, że sprawa została
umorzona, bo zajął się nią wymiar sprawiedli-
wości pod rządami Zbigniewa Ziobry, są nie-
prawdziwe. Nikt mnie ulgowo nie potraktował.
Wszystko, co było do wyjaśnienia, zostało wy-
jaśnione. Nie jestem w stanie nic więcej zrobić,
by udowodnić swoją niewinność.

Mówił, że myślał o jakimś geście wobec krew-
nych zmarłego. Chciał ich nawet odwiedzić, ale
adwokaci i prokurator mu odradzili. Z uwagi na
dobro toczącego się postępowania – powiedzieli.

Myślał o liście do rodziny.
– Co miałbym w nim napisać? Przeprosić, że

broniłem się przed człowiekiem, który napadł
najpierw na moją żonę i dziecko, a potem za-
machnął się na mnie? Zamówiłem mszę świętą
w intencji tego człowieka i modliłem się za jego
duszę, bo to właściwsze niż nachodzenie rodziny.

Mówił mi jeszcze: – Skoro rodzina się od de-
cyzji prokuratora nie odwołała, uznała widać, że
sprawa jest wyjaśniona.

Upokorzona córka 
To nieprawda. Rodzina Zbigniewa Marchela nig-
dy nie pogodziła się z tym dziwnym zakończe-
niem sprawy i walczyła, by doszło do procesu są-
dowego. Zaskarżyli decyzję o umorzeniu, ale
w kwietniu 2008 roku sąd we Wrocławiu oddalił
zażalenie. Wtedy skończyły się wszystkie możli-
wości prawne. Tylko prokurator generalny mógł
wznowić proces. I taką prośbę żona zmarłego
Aleksandra Marchel napisała: „Nie wiemy, z ja-
kich powodów umorzono śledztwo. Braku do-
wodów, zgonu ofiary, małej szkodliwości spo-
łecznej? Bo na pewno nie z powodu niewinności
posła. Dochodzimy do wniosku, że co prawda

mamy w Polsce jedno prawo, ale dwie miary
– jedną dla obywatela, drugą dla polityka”.

Reprezentujący Marchelów adwokat Krzysz-
tof Bonar powiedział mi wtedy, że gdyby spra-
wa nie dotyczyła posła, zapewne inaczej by się
potoczyła. – Byłaby szansa na jawny, dwuin-
stancyjny proces, podczas którego strony mo-
głyby składać wnioski dowodowe, brać udział
w przesłuchiwaniu świadków i próbować wyja-
śniać wszystkie wątpliwości – mówił. 

Odnalazłem wtedy córkę zmarłego Jolantę J.
Mieszkała w zadbanej wrocławskiej kamienicy.
Opowiedziała mi o walce, którą ojciec toczył
z chorobą alkoholową, próbach wyrwania się
z nałogu. Miała żal do mediów, że zrobiły z jej oj-
ca menela, pedofila, alkoholika bez własnej hi-
storii, jakby całym jego życiem był incydent
z Jackiewiczami. Nikt nie wspomniał, że odwie-
dzał często ją i matkę w domu, próbował się
zmienić, zrobił kurs samochodowy i poszukiwał
pracy. 

Mówiła też o upokorzeniu, które przeżyła
cała rodzina w związku ze śmiercią ojca i ab-
surdalnymi oskarżeniami go o pedofilię. Opo-
wiedziała o rewizji w mieszkaniu i poczuciu, że
to oni stali się ofiarą tej sprawy. 

Dziś Jolanta J. prowadzi własną firmę.
– Przez te lata udało nam się o tym wszystkim
zapomnieć i żyć normalnie. 

Mówi, że sprawa śmierci ojca nauczyła ją jed-
nego: że nie ma sprawiedliwości i że gdy zwykły
człowiek ma do czynienia z kimś na świeczniku,
jest bezradny i nic z tym zrobić nie może. 

30 internautów oskarżonych 
Kiedy sprawa została umorzona w grudniu
2007 roku, poseł Jackiewicz przeszedł do praw-
nej ofensywy. Ściga dziennikarzy i blogerów,
którzy wytykają mu, że przyczynił się do śmier-
ci Zbigniewa Marchela. Szczególnie narażeni na
pozwy są ci, którzy mają wątpliwości związane
z granicami obrony koniecznej, braku odpo-
wiedzialności karnej posła i rzetelności prowa-
dzonego postępowania w prokuraturze.

Choć jest w tej ofensywie jeden wyłom. Jesz-
cze podczas trwania śledztwa tygodnik „Nie”
opublikował dwa teksty, w których napisał, że
Jackiewicz wymierzył sprawiedliwość na własną
rękę, a śledztwo pokazuje, że władza PiS ochra-
nia polityków partii rządzącej. Jeden z tych ar-
tykułów nosił tytuł „Śmiertelna ofiara PiS”. 

Rok temu zakończył się prawomocnym wy-
rokiem proces dziennikarza Jerzego Sawki (i
wydawcy „GW”). Sąd Apelacyjny w Warszawie
(oddalając powództwo Jackiewicza) uznał, że
dziennikarz miał prawo do wątpliwości i do-
magania się wyjaśnienia udziału posła
w śmierci Zbigniewa Marchela. Wedle sądu to,
czy Jackiewicz działał w obronie koniecznej,
czy też przekroczył jej granice, może być ana-
lizowane przez prasę, której przedstawiciele
mają prawo wyrazić własny pogląd w tej kwe-
stii. W sprawie dotyczącej Jackiewicza – wedle
sądu – również istnieją takie wątpliwości. Ale
to nie koniec, bo prawnik Jackiewicza złożył
w Sądzie Najwyższym skargę kasacyjną, w któ-
rej domaga się uchylenia korzystnego dla
dziennikarza wyroku.

– Przez lata znosiłem zaczepki, ale czas naj-
wyższy z tym skończyć. Postanowiłem bronić
swojego dobrego imienia – zapowiedział poseł
przed laty i trzyma się tego rygorystycznie.

Polityka prawnego zastraszania krytyków
okazała się niezwykle skuteczna. Prawnicy mi-
nistra skarbu przeczesują internet, wyłuskując
z portali komentarze, które mogą go zniesła-
wiać. Szczególnej uwadze podlegają wpisy za-
wierające słowa „zabójca”, „morderca”, „zabił”,
„pozbawił życia” oraz takie, które wskazują na
niepełne wyjaśnienie sprawy (np. „Gdyby nie

był posłem, to sprawa inaczej by się potoczy-
ła”), złą wolę (np. „Przecież to czysty samosąd”)
lub sugestie, że miało to związek z przynależ-
nością partyjną (np. „Ciężką rękę ma nasza
władza”).

Prawnicy żądają od portali internetowych
usunięcia takich komentarzy, a wobec osób,
które nazywają ministra „zabójcą” lub „mor-
dercą”, wszczynają postępowania karne. W ten
sposób na ławę oskarżonych trafiło ponad 30
internautów oskarżonych o poniżenie posła
i narażenie go na utratę zaufania wśród wy-
borców. Większość procesów zakończyła się
umorzeniem, bo sąd nie poradził sobie z odna-
lezieniem komentatorów ukrywających się
często pod pseudonimami.

81-letni Eugeniusz Ziarkowski jest jednym
z niewielu, którego poseł skutecznie dopadł.
Trzy lata temu zasiadł na ławie oskarżonych,
a dokładniej we własnym fotelu, bo jest scho-
rowany i nie mógł dotrzeć do sądu. Rozprawa
odbyła się w jadalni oskarżonego, na ósmym
piętrze bloku przy ulicy Buskiej we Wrocławiu.
Emerytowany prawnik twierdzi, że działał
w interesie społecznym. „Poseł Jackiewicz ma
krew na rękach i tego nie zmieni żadna decy-
zja prokuratora” – mówił w ostatnim słowie.

Sąd uznał oskarżonego za winnego, ale
z uwagi na podeszły wiek i choroby odstąpił
od wymierzenia kary.

– Gdyby wymiar sprawiedliwości włożył tyle
energii w wyjaśnienie tej śmierci co w ściganie
internautów, to pewnie byłoby mniej niejasno-
ści – mówi skazany. – Winnym się nie czuję.

– To dlaczego się pan nie odwołał?
– Nie miałem siły tego ciągnąć – odpowiada.

– Stary jestem, mam kłopoty z chodzeniem.

List do ministra 
Ministerstwo Skarbu Państwa może tylko po-
średniczyć w kontaktach ministra w sprawach
dotyczących funkcjonowania resortu, a do nich
nie można zaliczyć śmierci Zbigniewa Marchela.
Więc list z prośbą o spotkanie wysyłam za po-
średnictwem sejmowego biura prasowego PiS:

„Bardzo zależy mi na spotkaniu z Panem
i rozmowie o granicach wolności słowa, bo
składanie kolejnych pozwów sprawy nie wyci-
sza” – piszę w liście do ministra Jackiewicza.

Nie ma odpowiedzi.
Odpisuje natomiast adwokat Dominik Hu-

nek, który przez ostatnie sześć lat wszczynał
postępowania wobec osób, które nazywały mi-
nistra publicznie „mordercą” lub „zabójcą”.

„Często określenia te padały z uwagi na in-
spirację treści artykułu Jerzego Sawki, a autorzy
owych niegodziwości, po zapoznaniu się z fakta-
mi, przepraszali szczerze” – napisał w e-mailu
mecenas Hunek, którego minister skarbu po
przejęciu władzy przez PiS obsadził we władzach
państwowych gigantów – KGHM i PLL LOT.

Krzysztof Radomski – drugi z ministerial-
nych adwokatów, który próbował postawić
przed sądem kilkudziesięciu internautów – tra-
fił po wyborach do Totalizatora Sportowego
i EuroPolGazu, gdzie roczne zarobki sięgają kil-
kudziesięciu tysięcy złotych. 

Zadzwoniłem do mecenasa Radomskiego, by
zapytać, w jaki sposób należy pisać o śmierci Zbi-
gniewa Marchela, by nie narazić się na gniew mi-
nistra skarbu.

– Doskonały, doskonały pan jest – odpowia-
da żartobliwie. – Proszę próbować, może się pa-
nu uda?

Potem zmienia ton: – Ta rozmowa jest jało-
wa, do niczego nie zmierza – mówi groźnie. – Pan
i tak opublikuje, co będzie chciał, bez względu na
to, ile razy będziemy prosili o trzymanie się fak-
tów. Nam pozostanie skorzystać ze środków
chroniących dobra osobiste ministra. 

8

5

W SOBOTĘ Z „WYBORCZĄ”

ROSYJSKA, NIEMIECKA, 
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