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OD REDAKCJI

I ty możesz zapobiec tragedii

W NASTĘPNYM NUMERZE
 BRATERSTWO KRWI –  Połączył ich wynaturzony 
popęd seksualny oraz chęć całkowitej dominacji nad ofia-
rą. Udowodniono im popełnienie 11 morderstw, jednak 
zdaniem śledczych mogli pozbawić życia nawet 25 osób. 
Ich zbrodniczy proceder trwałby zapewne znacznie dłużej, 
gdyby nie ciągoty do kleptomanii jednego ze sprawców.
 OJCOWSKA CZUŁOŚĆ –  Drogo zapłaciłam za 
abstynencję taty – opowiada Zenobia. – Mój ukochany 
tatuś usiłował dokonać na mnie gwałtu, na  własnej córce.
 CIOS NA OŚLEP – Nie byłoby tragicznej śmierci 
młodego człowieka, gdyby Marcin W., odprowadzając 
gości po kolacji, zabrał latarkę zamiast noża.
 PRZERWANY SEN MILIARDERA – Był gwiazdą 
raczkującego w  Polsce kapitalizmu. Sprywatyzował 
państwową firmę, z pomocą której miał budować „ma-
łą Amerykę” pod Olsztynem. Półroczny pobyt w aresz-
cie przekreślił jednak jego ambitne plany.
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Funkcjonariusze śląskiej policji przeprowadzili 
eksperyment, którego wyniki dają wiele do 
myślenia. W  ramach kampanii „Alkohol na 

drodze zabija”, przeprowadzono cztery akcje, w któ-
rych aktor, od którego wyczuwalny był alkohol, 
udając nietrzeźwego przed jedną z katowickich gale-
rii handlowych, prosił innych kierowców o  pomoc 
w wyjechaniu samochodem z wąskiego miejsca par-
kingowego. W dwóch przypadkach kierowcy okazali 
się pomocni i po krótkim wysłuchaniu argumentacji 
nietrzeźwego, wzięli od niego kluczyki i  próbowali 
wsiąść za kierownicę.

– Reakcje kierowców niestety nas zaskoczyły – 
stwierdził komisarz Mirosław Dybich z  Wydziału 
Ruchu Drogowego KWP w  Katowicach. – 
Podejrzewaliśmy raczej, że żaden kierowca o  takiej 
porze i  w  takim miejscu nie zdecyduje się pomagać 
osobie ewidentnie nietrzeźwej. Niestety już pierwsza 
reakcja wprawiła nas w osłupienie.

Pomimo wielu akcji podejmowanych przez poli-
cję oraz różne organizacje i fundacje, pijani kierowcy 
ciągle są plagą na naszych drogach. Każdy z  nich 
stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również 
dla innych ludzi. W  naszym kraju nadal jest duże 
przyzwolenie społeczne dla prowadzenia samochodu 
pod wpływem alkoholu. Nikomu nie wolno pozo-
stawać obojętnym na taką sytuację. Reagujmy, by 
zapobiec potencjalnej tragedii. 

Krzysztof Kilijanek
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Ta irracjonalna zbrodnia od samego początku budziła wiele znaków zapytania. Przede 
wszystkim nieznany był motyw działania sprawcy. Co pchnęło młodego i  inteligentne-
go mężczyznę do popełnienia tak makabrycznego czynu? Jakie kierowały nim pobudki?  
Czy – choć normalnie funkcjonował w społeczeństwie – był na pewno zdrowy psychicznie?

Samodoskonalenie
„Hannibala z Żoliborza”
Jolanta WALEWSKA
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W środę, 3 lute-
go 2015 roku, 
o  godzinie 15, 
warszawska straż 
pożarna zosta-

ła powiadomiona o  pożarze 
w  bloku przy ulicy Potockiej na 
warszawskim Żoliborzu. Paliło 
się mieszkanie na pierwszym pię-
trze, a  wydobywający się z  okna 
dym zauważyła jedna z  miesz-
kanek, która akurat szła wyrzu-
cić śmieci. Na miejsce zdarzenia 
udały się 3 zastępy straży pożar-
nej. Głównym zadaniem służb 
było błyskawiczne opanowanie 
ognia oraz dużego zadymienia. 
Pożar szybko ugaszono. Jednak 
przed opuszczeniem miejsca 
pożaru strażacy – tak jak zawsze 
– musieli ustalić, co było jego 
zarzewiem. Przeszukując lokal, 
natknęli się na worek, w którym 
ukryte było ciało kobiety. Zwłoki 
były pozbawione głowy!

Sprawa niegroźnego pożaru 
nabrała zupełnie innego znacze-
nia. Natychmiast powiadomio-
no policję i  prokuratora. Wiele 
wskazywało na to, że ktoś pod-
palił mieszkanie, aby zatuszo-
wać popełnioną zbrodnię. Już na 
pierwszy rzut oka widać było, że 
doszło do niej w innym miejscu. 
Ślady krwi, należące do denatki, 
znaleziono nie tylko w  miesz-
kaniu, ale również przed wej-
ściem do mieszkania i  na klat-
ce schodowej. Prawdopodobnie 
ktoś przewiózł tutaj jej zwłoki 
z innego miejsca. Ale skąd? Kim 
była zamordowana kobieta? Kto 
dopuścił się tej zabroni?

Szybko udało się ustalić toż-
samość zamordowanej. Zanim 
jeszcze ujawniono zbrodnię na 
Żoliborzu, dyżurny stołecz-
nej policji otrzymał zgłoszenie 
o zaginięciu 30-letniej Katarzyny, 
mieszkającej w  bloku przy ulicy 
Skierniewickiej na warszawskiej 
Woli. Zaginięcie zgłosił męż-
czyzna wynajmujący tam pokój. 
Kiedy przyszedł do domu, wła-
ścicielki nie było, za to zaskoczy-
ły go plamy krwi na podłodze, 

które ktoś nieudolnie próbował 
usunąć. Drzwi wejściowe nie 
były zamknięte, komputer był 
włączony. To wszystko sprawiało 
wrażenie, jakby kobieta wyszła 
tylko na chwilę… albo ktoś ją 
porwał. Lokator nie wiedział co 
robić, więc zadzwonił na policję. 

Funkcjonariusze szybko sko-
jarzyli obie informacje. Nie 
minęła doba, kiedy w  tej maka-
brycznej sprawie prawie wszyst-
ko było jasne. Katarzyna J. została 
zamordowana przez 27-letniego 
Kajetana P., który wynajmował 
mieszkanie przy ulicy Potockiej. 

– To była fantastyczna dziew-
czyna – podkreślali przyjaciele 
i znajomi Katarzyny J. – Uczynna, 
sympatyczna, poukładana, przy-
jazna innym ludziom. Powie ktoś, 
że to frazesy, ale coraz rzadziej 
spotyka się takich ludzi. 

Urodziła się i  wychowa-
ła w  Radomiu. Była jedynacz-
ką, oczkiem w  głowie rodzi-
ców. Ukończyła lingwistykę 
stosowaną na Uniwersytecie 
Warszawskim. Od lat uczyła 
języka włoskiego, często bywała 
we Włoszech. Udzielała korepe-
tycji w  swoim mieszkaniu na 
warszawskiej Woli, które kupiła 
2 lata wcześniej. Pech sprawił, że 
któregoś dnia zadzwonił do niej 
Kajetan P. i  spytał o  możliwość 
korepetycji z  języka włoskiego. 
Miała wolne terminy, umówiła 
się z nim na 3 lutego 2015 roku.

Przed południem, jak wyni-
kało z  zapisu kamer monitorin-
gu w  bloku przy Skierniewickiej, 
pojawił się w  jej mieszkaniu. 
Godzinę później odjechał stam-
tąd taksówką na Żoliborz. Miał 
ze sobą torbę. Musiała być cięż-
ka, bo gdy wychodził z  budyn-
ku, widać było, że ugina się pod 
jej ciężarem. Z  torby ciekła krew. 
Zaniepokojonemu taksówkarzowi 
miał powiedzieć, że wiezie tuszę 
dzika dopiero co zastrzelonego na 
polowaniu. Rozpoczęła się wielka 
akcja poszukiwawcza. Kajetana P.  
szukała najpierw Polska, potem 
Europa, wreszcie cały świat.

Wielki pościg  
przez pół Europy

Pogoń za Kajetanem P. 
trwała blisko 2 tygodnie. 
Polska policja wydała list 

gończy. Następnie wystosowano 
europejski nakaz aresztowania, 
a  wreszcie tzw. czerwoną notę 
Interpolu. To wiadomość dla 
policji innych krajów, że poszu-
kiwany jest bardzo niebezpiecz-
ny. Europol wpisał podejrzanego 
na listę najbardziej poszukiwa-
nych przestępców. Rzadko który 
bandyta na nią trafia.

Jak to bywa w takich głośnych 
medialnie sprawach, więcej było 
fałszywych tropów niż sprawdzo-
nych wiadomości. Zanim poli-
cjanci oddzielili ziarno od plew, 
trzeba było wykonać mnóstwo 
żmudnej pracy. Nie potwierdziły 
się informacje, że poszukiwanego 
mężczyznę widziano na lotnisku 
w  Modlinie. To nie Kajetan P. 
uczestniczył w  niedzielnej mszy 
świętej w  kościele dominikanów 
w  jego rodzinnym Poznaniu. Nie 
znaleziono go też w Bieszczadach, 
bo i taką tezę poważnie rozważa-
no, biorąc pod uwagę jego zami-
łowanie do surwiwalu. Telefon 
w  wydziale zabójstw Komendy 
Stołecznej Policji z  informacja-
mi o  rzekomym miejscu pobytu 
poszukiwanego mężczyzny dzwo-
nił przez całą dobę. – Dokładnie 
weryfikujemy każdą informację, 
ale na razie żadna nie doprowa-
dziła nas do zatrzymania podej-
rzanego – zapewniał rzecznik sto-
łecznej policji.

Dla policyjnych „łow-
ców głów” Kajetan P. był bar-
dzo trudnym przeciwnikiem. 
– Oszczędny, wtapiający się 
w  tłum, działał według planu 
– tak opisywali go członkowie 
jednostki pościgowej. W  jej 
skład wchodzili funkcjonariusze 
zespołu do spraw poszukiwań 
celowych komendy wojewódz-
kiej w  Poznaniu (w  tym mie-
ście był zameldowany Kajetan P.) 
i  z  Centralnego Biura Śledczego 

WILK W OWCZEJ SKÓRZE
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Policji. Za tropionym mężczyzną 
przejechali około 3 tysiące kilo-
metrów, przez Niemcy, Włochy, 
a potem promem na Maltę. 

Z  ich późniejszych ustaleń 
wynikało, że ścigany przez nich 
mężczyzna najprawdopodobniej 
dokładnie realizował przygoto-
wany wcześniej plan. Kierował 
się na południe Europy, stam-
tąd zamierzał przedostać się do 
Afryki i  rozpocząć tam nowe 
życie. Był bardzo bliski zrealizo-
wania tego scenariusza.

– Żegnając się w  dniu zatrzy-
mania z  właścicielką pensjonatu 
w  La Valletcie, w  którym miesz-
kał, powiedział, że już nie wróci, 
bo Malta jest za mała i  chce 
jechać dalej. Potem poszedł do 
biura podróży, chciał dostać się 
do Tunezji. Poinformowano go 
jednak, że bez paszportu nie jest 
to możliwe. Stąd wizyta w  kon-
sulacie tunezyjskim – tłumaczył 
jeden z poznańskich policjantów.

Zanim jednak na jego dło-
niach zatrzasnęły się kajdanki, 
policyjni detektywi wykonali 
olbrzymią pracę. To był bardzo 
trudny pościg. Kajetan P. miał 
niewielu przyjaciół, od pew-
nego czasu ograniczył również 
kontakty z  najbliższą rodziną. 
Najtrudniejszy był pierwszy etap 
poszukiwań, kiedy nie było prak-
tycznie żadnego punktu zaczepie-
nia. Na szczęście nie pozbył się 
swojego telefonu komórkowego, 
co pozwoliło na śledzenie kolej-
nych jego kroków. Choć na tam-
tym etapie nikt nie miał pewności, 
że Kajetan P. miał go przy sobie. 
– Ścigając telefon, nie mieliśmy 

100-procentowej pewności, że 
podążamy śladem domniemane-
go mordercy – opowiadał jeden 
ze śledczych. – Dopiero analiza 
miejskiego monitoringu utwierdzi-
ła nas w  przekonaniu, że nasza 
praca nie idzie na marne. Nie mie-
liśmy problemu z  rozpoznaniem 
Kajetana. Miał na sobie tę samą 
kurtkę, którą kupił w  Poznaniu, 
poruszał się w  charakterystyczny 
sposób: trochę nerwowy i  niesko-
ordynowany. Często oglądał się za 
siebie. Zachowywał się jak ściga-
ne zwierzę, które nie wie, z  któ-
rej strony pojawi się wycelowana 
w jego kierunku lufa sztucera.

27 lutego 2015 roku Prokuratura 
Okręgowa w Warszawie postawiła 
mu zarzut zabójstwa Katarzyny J. 
Kajetan P. przyznał się do zarzu-
canego mu czynu i  złożył wyja-
śnienia. Był spokojny, rzeczowo 
odpowiadał na pytania. Nie wyra-
ził żalu ani skruchy. Zrezygnował 
z  renomowanego prawnika, 
którego wynajęła mu rodzina. 
Stwierdził, że chce sam bronić 
się przed sądem. – Nie miałem 
z  nim nawet kontaktu, odmówił 
rozmowy ze mną – powiedział 
dziennikarzom niedoszły obroń-
ca. Mimo to prokuratura przy-
znała mu adwokata z  urzędu, bo 
wymaga tego prawo.  

Podwójna osobowość 
bibliotekarza

Trwały jeszcze poszuki-
wania domniemanego 
sprawcy zabójstwa, kiedy 

zaczęły wychodzić na jaw maka-
bryczne fakty ukazujące czarną 

stronę charakteru warszawskiego 
bibliotekarza. 

Ta irracjonalna zbrodnia od 
samego początku budziła wiele 
znaków zapytania. Przede wszyst-
kim nieznany był motyw dzia-
łania sprawcy. Co pchnęło mło-
dego i  inteligentnego mężczyznę 
do popełnienia tak makabrycz-
nego czynu? Jakie kierowały nim 
pobudki? Czy – choć normalnie 
funkcjonował w społeczeństwie – 
na pewno był zdrowy psychicznie?

– Ten mężczyzna zachowywał 
się nielogicznie – stwierdził prof. 
Brunon Hołyst. – Chyba że chciał 
rzucić podejrzenia na kolegów, 
którzy razem z nim wynajmowa-
li mieszkanie na Żoliborzu. Ale 
trudno uwierzyć, by myślał tak 
naiwnie: zostawię zwłoki, wyjadę, 
rzucę na nich podejrzenia. 

– Na ogół sprawcy kawałkują 
zwłoki, żeby utrudnić identyfika-
cję, ukryć ciało. A w tym przypad-
ku nie chodziło o  ukrycie, tylko 
o to, żeby przestępstwo zostało jak 
najszybciej odkryte. Trudno zro-
zumieć przyczyny takiego działa-
nia – dodał inny znany psychia-
tra, dr Jerzy Pobocha.

Wszyscy znajomi są 
w szoku

Kim był człowiek, poszu-
kiwany listem gończym 
i  europejskim nakazem 

aresztowania w  190 krajach na 
całym świecie? Domniemany 
zabójca Katarzyny J. był wiel-
bicielem seryjnego mordercy 
Hannibala Lectera. Poświęcał 
mu wiersze pisane po łaci-
nie. Hannibal Lecter to fikcyj-
na postać głównego bohate-
ra powieści Thomasa Harrisa 
„Czerwony smok”. Stąd przydo-
mek Kajetana nadany mu przez 
media – „Hannibal z  Żoliborza” 
lub „Hannibal z Warszawy”.

Znajomi ze studiów dzienni-
karskich początkowo nie przyj-
mowali do wiadomości, że ich 
kolega mógł być sprawcą maka-
brycznej zbrodni. – Ten Kajetan, 
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Już w sprzedaży

Wydawałoby się, że to wzorowy 
pracownik, mąż i ojciec. Tymczasem…

Czytaj w najnowszym 

„Detektywie Extra” 

– Kryminalny świat PRL-u


