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…to się nazywa kasa... A kiedy w kasie 
forsa, to sukces pierwsza klasa. 

Piosenka Maryli Rodowicz (Kasa 
i sex), wyśpiewana ponad 30 lat 
temu, w zabawnym stylu przedsta-
wiała prawdy znane od lat. Żądza 
pieniądza już od dawna jest moto-
rem napędowym ludzkich zacho-
wań. Chociaż wydaje się, że kiedyś 
(dawno, dawno temu w kulturach 
pierwotnych) było prościej, bo 
pojęcie pieniądza jako środka płat-
niczego nie istniało. Podstawowym 
sposobem nabywania dóbr była 
wymiana na zasadzie przedmiot za 
przedmiot, czyli dzisiejszy barter.

Niestety pogoń za pieniędzmi 
potrafi przysłonić wszystko. Można 
by długo pisać np. o pracoholikach, 
którzy zaniedbują swoich bliskich, 
spędzając całe dnie w pracy (cho-
ciaż wynagrodzenie nie jest jedyną 
motywacją takiego działania, ale 
to rozważanie na inną okazję). Ich 
wybór i decyzja. Jednak nie wszyscy 
chcą w uczciwy sposób gromadzić 
środki. Wymyślają zdecydowanie 
szybsze sposoby na wzbogacenie 
się. Kradzieże i oszustwa wyda-
ją się najdelikatniejsze z nich. Na 
łamach tego numeru przekonacie 
się Państwo, że wiele osób nie cof-
nie się przed niczym, aby zdobyć 
pieniądze. Życie ludzkie wyceniają 
na kilkaset złotych. Długów pozby-
wają się, zabijając swoich wierzy-
cieli, często znajomych a nawet 
przyjaciół. 

Zapraszam do lektury. 

Monika Frączak
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Teść
z piekła rodem

Agnieszka KozAK

– Było po godzinie 18, wracałem z zakupami. Jakieś 100 metrów przed posesją państwa K. 
usłyszałem trudny do opisania wrzask. Spojrzałem w kierunku domu, może metr od schodów 
ktoś rozpalił ognisko... Nagle okazało się, że to „ognisko uskoczyło w bok”…
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M
agdalena  K. była 
atrakcyjną dziew-
czyną. Zgrabna, 
ciemne włosy, 
piękne czarne 
oczy. Chłopaki 

oglądali się za nią na ulicy. Wie-
działa jak się ubrać, by podkreślić 
urodę, umiała się uczesać – była fry-
zjerką. Jej serce skradł Adam K. Na 
tyle skutecznie, że Magda w wieku 
19 lat miała już obrączkę na palcu. 
Zamieszkali w bloku w Sandomie-
rzu. Magda pracowała we własnym 
salonie fryzjerskim, ale lokal należał 
do teścia – Piotra K., który uchodził 
w okolicy za zamożnego człowieka. 
Pierwsze większe pieniądze zarobił 
jako taksówkarz w Sandomierzu. 
Później pomnażał gotówkę, prowa-
dząc budę na lokalnym straganie. 

Szczęście rodzinne

Rok po ślubie na świecie pojawił 
się syn Magdy i Adama. Po 6 latach 
kolejny. Wszystko układało się 
modelowo. Młodzi dorabiali się, 
razem prowadzili zakład fryzjer-
ski. Postanowili także wyprowadzić 
się z bloku i wybudować własny 
dom pod Sandomierzem. Budynek 
miał być dwurodzinny, dla nich 
i teściów Magdy. Lubili się. Choć 
cały majątek był zapisany jednak 
tylko na Adama  K., Magdzie to nie 
przeszkadzało.

Niestety, szczęście prysło jak 
bańka mydlana, kiedy w 2011 roku 
mąż kobiety zginął w wypadku 
motocyklowym. Młoda, niewie-
le ponad 30-letnia wdowa, syno-
wie Adama i jego rodzice musieli 
pogodzić się z losem. Każde z nich 
straciło kogoś najważniejszego 
w życiu: męża, ojca, syna. Teściowie 
diametralnie zmienili podejście do 
synowej. 

– Jakim człowiekiem jest teść, 
najlepiej pokazuje to, jak się zacho-
wał w dniu wypadku. Ledwie dwie 
godziny po śmierci męża wszedł na 
jego konto bankowe i przelał sobie 
wszystkie nasze pieniądze. Tak roz-
paczał po stracie syna… – zdradza 
Magdalena K.

Kobieta odziedziczyła po mężu 
majątek, w tym dom, w którym 
mieszkała cała rodzina. Teściowie 
nie kryli niezadowolenia z takiego 
obrotu sprawy. Ba, uważali nawet, 
że Magdzie nic się nie należy. Twier-
dzili, że to skandal, że synowa wraz 
z synami stała się właścicielką 
majątku rodziny. Ich zdaniem nie 
było to sprawiedliwe, że obca kobie-
ta odziedziczyła wypracowany przez 
lata dobytek. Widzieli rozwiązanie 
– według nich powinna była zrzec 
się spadku. 

Tymczasem Magdalena  K. nie 
wypowiadała się na temat mająt-
ku. Nie dyskutowała, że przecież 
od początku małżeństwa uczciwie 
pracowała, a więc to nie jest tak, że 
nic jej się nie należy. Nie dała się 
sprowokować, więc dobitnie uświa-
domiono jej, że powinna oddać to, 
co nie należy do niej. Takiego zdania 
byli nie tylko teściowie, ale także 
bracia zmarłego Adama K.

Może w taki sposób reagowali 
na stres związany ze śmiercią syna 
i brata? Można by ich tak tłumaczyć, 
gdyby emocje związane z majątkiem 
powoli się wyciszały. Tymczasem 
atmosfera z każdym dniem gęstnia-
ła. O ile na początku spory wynikały 
co jakiś czas, o tyle później przero-
dziły się w codzienne awantury. Do 
tego doszło pilnowanie Magdaleny. 
67-letni teść kobiety śledził każdy 
jej krok. Kontrolował, kiedy kończy 
pracę i z kim się spotyka.

– Była kontrolowana tak jak 
w krajach muzułmańskich – zdra-
dza matka Magdaleny. – Państwo K. 
już następnego dnia po śmierci syna 
przyszli do zakładu po pieniądze. 
Zażądali dwa i pół tysiąca złotych na 
czynsz. Pani K. szarpała pracownicę, 
prawie powybijała szyby parasolem.

Teściowa uprzykrzała życie 
kobiecie. Miała pretensje, że synowa 
jej nie pomaga, że jest złą matką, że 
np. krzyczy na dzieci, bo po śmierci 
ojca chłopcy gorzej się uczyli – co 
miało być ewidentną winą Magdy.

Młoda wdowa chciała choć na 
chwilę odetchnąć. Zabrała dzieci 
i pojechali we trójkę w góry. Kiedy 
wrócili, nic się nie zmieniło, a nawet 

doszły nowe oskarżenia: „Zamiast 
się bawić, powinna chodzić na grób 
męża”.

Państwo  K. zachowywali się tak 
prawdopodobnie dlatego, bo oba-
wiali się, że atrakcyjna Magda zwią-
że się z kimś. Taka relacja mogła-
by nawet zakończyć się ślubem, co 
oznaczało dla nich utratę majątku. 

Magdalena K. miała już serdecz-
nie dość. Poskarżyła się matce, a ta 
zaproponowała, aby wprowadziła 
się do niej. Tym bardziej, że przez 
kilka miesięcy w roku mieszkanie 
stało puste. Córka podziękowała, 
ale nie skorzystała z propozycji. Nie 
chciała mącić dzieciom w głowie. 
Postanowiła znaleźć coś własne-
go. Znalazła. W styczniu 2012 roku 
wpłaciła zaliczkę na kupno miesz-
kania. W kwietniu miała uregulo-
wać resztę i już mogła mieszkać na 
swoim. Z dala od codziennego stre-
su, który fundowali jej teściowie. 

zabiję cię!
19 marca 2012 roku, jak zwykle 
o godzinie 18, Magdalena zamknęła 
zakład, wsiadła do samochodu i kwa-
drans później parkowała go w garażu 
pod domem. Nieoczekiwanie poja-
wił się tam teść, podszedł do niej, 
a kiedy próbowała wysiąść z pojaz-
du, zablokował jej drzwi. W ręku 
miał butelkę. Jej zawartość wylał jed-
nym ruchem na kobietę. W dłoniach 
Piotra  K. błysnął płomień zapalanej 
zapałki, która po chwili wylądowała 
na Magdalenie. Buchnął ogień.

Kobieta próbowała wydostać się 
z samochodu, ale teść nie ustępo-
wał, potem dusił ją i przyciskał jej 
ciało kolanami do ziemi.

– Zabiję cię! – wrzeszczał.
Magdalena znieruchomiała. Żyła, 

ale udawała martwą. Kiedy wydawa-
ło się, że może bezpiecznie uciekać, 
zerwała się. Niestety, teść dopadł ją 
i ponownie zaatakował. Na szczę-
ście w okolicy pojawił się sąsiad. Ta 
historia mogłaby skończyć się jesz-
cze bardziej tragicznie, gdyby nie on.

– Było po godzinie 18, wraca-
łem z zakupami. Jakieś 100 metrów 
przed posesją państwa K. usłyszałem 
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trudny do opisania wrzask. Spojrza-
łem w kierunku domu, może metr 
od schodów ktoś rozpalił ognisko... 
Tak pomyślałem, ale nagle okazało 
się, że to „ognisko uskoczyło w bok”. 
Wryło mnie. Wszedłem na posesję 
państwa K., zacząłem biec. On (teść) 
przy niej klęczał. Nie gasił jej, tylko 
przytrzymywał w okolicy klatki pier-
siowej. Ona paliła się. Na mój widok 
wstał, wydał dwa krótkie dźwięki 
i odszedł. Zacząłem ją gasić. Udało 
się. Zaczęła wstawać i powiedziała: 
„Pomóż mi wstać człowieku, on chce 
mnie zabić, chciał mnie udusić” – 
wspomina makabryczne zdarzenie 
mężczyzna, który uratował życie 
Magdalenie  K. Zadzwonił także do 

swojej matki, która po chwili była na 
miejscu. Kobieta tak zapamiętała to, 
co została na podwórku państwa K.:

– Potwornie poparzona twarz 
i bezwłosa czaszka w czerwonych 
ranach, ubranie w tlących się strzę-
pach. Obok przerażeni synowie, 
młodszy dygotał jak w febrze, więc 
go przytuliłam i zabrałam do siebie.

Magdalena  K. przez 7 tygodni 
była w stanie śpiączki farmakolo-
gicznej (nie byłaby w stanie wytrzy-
mać bólu). Jej ciało zostało popa-
rzone w 47 procentach. Przeszła 
wiele operacji, m.in. przeszczepu 
skóry (nie wszystkie się przyjęły). 
Oddychać mogła tylko przez rurkę 
tracheotomijną (miała uszkodzoną 
krtań).

– Stan mojej córki jest tak ciężki, 
że odwiedziny są koszmarem. Nawet 
nie można dotknąć ręki, bo wszyst-
ko jest w bandażach, ale najważ-
niejsze,  że chociaż chwilę mogę do 
niej mówić – mówiła dziennikarzom 
matka Magdaleny, kiedy nieprzy-
tomna kobieta walczyła o życie. 

Pierwsze operacje, uznawane za 
ratujące życie, czyli niezbędne do 
normalnego funkcjonowania, były 

pokryte ze środków NFZ, ale wia-
domo było, że trzeba będzie szu-
kać pieniędzy, aby Magda przypo-
minała człowieka. Między innymi 
konieczna była rekonstrukcja uszu, 
gdyż małżowiny stopiły się podczas 
podpalenia. 

Kiedy kobieta walczyła w szpi-
talu o życie, jej rodzina spierała się 
z rodziną teścia, kto ma zajmować 
się dziećmi. Chłopcy trafili do rodzi-
ny dziadka oskarżonego o podpale-
nie ich matki. Ostatecznie sąd miał 
rozstrzygnąć, kto zajmie się synami 
Magdaleny. 

Wymiar sprawiedliwości miał 
także orzec, kto jest właścicielem 
salonu fryzjerskiego (tę sprawę 

skierowała do sądu matka Magda-
leny, która chciała zakończyć także 
ten spór). 

Teść kobiety – Piotr  K. został 
aresztowany i czekał go proces. Męż-
czyzna nie przyznawał się do winy. 
Pokazywał poparzone dłonie i opo-
wiadał, że próbował ratować synową.

Wymazać WSpomnienia

Lekarze dawali Magdalenie K. nikłe 
szanse na przeżycie. Na szczęście 
kobieta nie poddała się. 

– Z tamtego dnia pamiętam bar-
dzo dokładnie każdy szczegół, nie 
zapomnę tego do końca życia. Jak 
otworzyłam drzwi, teść podszedł 
i oblał mnie czymś. To była chwi-
la, sekunda i podpalił mnie. Ogień 
rozprzestrzeniał się bardzo szybko 
– wspomina traumatyczne chwile 
Magdalena K. 

Odważyła się mówić o tym, jak 
traktowali ją teściowie po śmierci ich 
syna. Wcześniej co nieco opowia-
dała już jej matka. Kontrolowali ją 
i sprawdzali. Teściowa miała preten-
sje o ubiór synowej, o to, że maluje 
się czy ładnie czesze. 

– Chciałam się od nich uwolnić – 
zwierzała się Magdalena K. 

Nie zdążyła. To, co zrobił jej 
teść, przewróciło jej życie do góry 
nogami. Z młodej, zdrowej kobiety 
w jednej chwili stała się wrakiem 
człowieka. Musiała zmierzyć się 
z problemami, o których nigdy nie 
myślała. Na skórze cały czas poja-
wiały się bolesne zrosty. Skóra nara-
stała nawet na kilka centymetrów 
i trzeba ją było stale smarować spe-
cjalistycznymi maściami, które nie 
były refundowane przez NFZ. 

– Kilkucentymetrowa tubka sili-
konowej maści wystarcza zaledwie 
na 4 dni. Najdroższą maścią, która 
kosztuje 160 zł za tubkę, smaruję 
tylko twarz. Resztę ciała tańszymi 
maściami, choć najlepiej byłoby 
wszystkie blizny smarować właśnie 
tamtą – mówiła wówczas Magdale-
na K. – Na to jednak nie ma szans.

Na dłoniach nosiła specjal-
ne silikonowe rękawiczki, które 
nie dopuszczają do powstawania 
zrostów. Taka sama ochrona była 
potrzebna na twarz, by skóra lepiej 
się goiła.

przypadek

Piotr  K. został aresztowany 3 dni 
po podpaleniu synowej. Zarzucono 
mu usiłowanie zabójstwa. W trakcie 
procesu przedstawiał różne wersje 
wydarzeń. Nawet powieka mu nie 
drgnęła, kiedy opowiadał, że feral-
nego dnia wszedł do garażu, oświe-
tlał sobie drogę zapalniczką i przez 
przypadek rozlał spirytus, który 
stał w słoiku na automacie do gier. 
Wybuchł ogień, a on rzucił ze zło-
ści słoikiem przed siebie. Pechowo 
– akurat w kierunku samochodu. 
Spirytus trzymał, bo w garażu „opa-
lał golonki nad ogniem”. Na koniec 
przekonywał, że ratował synową. 

Sąd nie wierzył w te bajeczki. 
Zaskakujące, jak K. mógł tak kłamać, 
skoro nawet kiedy został już zauwa-
żony przez sąsiada, który zaczął 
gasić kobietę, nie włączył się do 
pomocy. Bardziej interesowało go, 
co stało się z samochodem. Chyba 
jako jedyny był obojętny na  to, 

przez Teścia z młodej, zdroWej kobieTY 
W jedNej chWili STała Się Wrakiem człoWieka. 
muSiała zmierzYć Się z problemami, 
o kTórYch NiGdY Nie mYślała
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co zrobił swojej synowej. Zeznający 
przed sądem strażak powiedział, że 
widok był wstrząsający:

– Nie rozpoznałem, czy to kobie-
ta, czy mężczyzna.

Piotr  K. zapewniał, że zawsze 
lubił i szanował synową.

– Nie kłóciliśmy się nigdy. Jej 
kłamstwa i pomówienia, że niby ją 
chciałem spalić, to dlatego, że nie 
zgodziłem się płacić za remont w jej 
salonie fryzjerskim. Ona teraz się 
mści – dowodził oskarżony.

Magdalena  K., odnosząc się do 
tych słów, powiedziała, że to bajki 
wyssane z palca. Jej teść dopiero pod 
koniec procesu przyznał, że wyrzą-
dził synowej i wnukom ogromną 
krzywdę i prosił o przebaczenie:

– Nie zrobiłem tego celowo, lecz 
wiem, że nie wrócę już jej zdrowia 
ani urody. Będę jednak pomagał 
finansowo, na ile mnie będzie stać. 

Jeden z obrońców mężczyzny 
w mowie końcowej powiedział:

– Ta rodzina przeszła w zasa-
dzie dwie tragedie. Pierwszą, która 
ma kolosalne znaczenia dla tego 
procesu, jest to, co wydarzyło się 
rok przed omawianą tu tragedią. 
Chodzi o śmierć najmłodszego syna 
oskarżonego, a męża pani pokrzyw-
dzonej. To wydarzenie wstrząsnęło 
68-latkiem, bo to dziecko, ten naj-
młodszy syn, był jego oczkiem w gło-
wie. To w nim oskarżony pokładał 
wszelkie nadzieje. Jego życie zostało 
przerwane za wcześnie. To sprawiło, 
że mój klient się załamał, jego życie 
też w pewnym sensie się skończyło. 
Ten starszy mężczyzna do tego stop-
nia przeżywał tragedię, że chodził 
w nocy na grób syna i kładł się na 
płycie nagrobka. Nie chcę epatować 
tym bólem, ale pokazuję, jaki to był 
ciężar dla oskarżonego. 

Mecenas zaznaczył, że w trakcie 
procesu zarówno pokrzywdzona, 
jak i świadkowie zeznawali, że dla 
oskarżonego ważna była kwestia 
pieniędzy i majątku, który wcześniej 
mężczyzna przepisał na najmłod-
szego syna, męża pokrzywdzonej:

– Mój klient sam się wszystkiego 
w życiu dorobił, ciężko pracował, 
żeby zabezpieczyć swoją rodzinę. 

Gdy umarł jego syn, najzwyczajniej 
w świecie stracił kogoś, kto miał mu 
na starość pomóc. Łatwo jest teraz 
oceniać z perspektywy, że moim 
klientem powodowała pazerność, bo 
bał się, że straci to, na co pracował. 
Jego synowa i wnuki odziedziczyły 
cały zapisany majątek. Mój klient 
przypuszczał, że synowa będzie 
chciała na nowo ułożyć sobie życie. 
Co wtedy stanie się z nim i jego scho-
rowaną żoną? Cały ciężko wypraco-
wany dobrobyt pójdzie w obce ręce. 
Czy tak trudno jest to zrozumieć? Nie 
chcę urazić pani pokrzywdzonej, bo 
chylę czoła przed cierpieniem, jakie-
go zaznała, ale może gdyby wtedy 
zrzekła się swojej części majątku, 
dając go do dyspozycji teściowi, to 
do tej tragedii by nie doszło. Według 
prawa wszystko było jak należy, ale 
moralnie i etycznie – w mojej ocenie 
nie bardzo.

W 2013 roku sąd w Kielcach ska-
zał mężczyznę na 15 lat więzie-
nia. O przedterminowe zwolnienie 

będzie mógł się ubiegać po odbyciu 
połowy kary (prokuratura propono-
wała, aby było to możliwe dopiero 
po 9 latach odsiadki). Sąd zdecydo-
wał także, że Piotr K. musi zapłacić 
kobiecie 500 tys. zł zadośćuczynie-
nia. Dokładnie takiej kwoty doma-
gała się poszkodowana kobieta i jej 
pełnomocnik. Obrońcy teścia i jego 
bliscy proponowali Magdalenie  K. 
100 tys. zł, ale ona odrzuciła pro-
pozycję ugodowego rozwiązania 
sprawy. Orzekł też zapłatę ponad 
7,6 tys. zł tytułem naprawy szkód 
spowodowanych w trakcie pożaru.

– Biegły w trakcie procesu wska-
zał, że gdyby cierpienie fizyczne 
miało swoją skalę od 1 do 10, wów-
czas to, którego doświadczyła kobie-
ta, należałoby ocenić najwyżej – uza-
sadniała wyrok sędzia, nie pomija-
jąc faktu, że kobieta została zaata-
kowana z zaskoczenia w domu, 
czyli miejscu, w którym powinna się 
czuć bezpiecznie, oraz zaatakowana 
przez bliską osobę. –  To był atak 
na 36-letnią kobietę, matkę dwójki 
niepełnoletnich dzieci. To krzywda 
wyrządzona nie tylko synowej, ale 
i wnukom – mówiła. – Zamierzał 
zabić synową. Celu nie osiągnął, 
gdyż przeżyła, ale będzie okaleczona 
do końca życia.

Sędzia podkreśliła, że „sposób 
działania był okrutny”, mężczyzna 
działał z premedytacją. 

Magdalena K. nie była obecna na 
odczytaniu wyroku. Wyrok skomen-
towała jej matka:

– To wyrok w miarę sprawiedliwy. 
W miarę, bo nic nie może oddać tego, 
co przeszła moja córka. Najważniej-
sze, że pewien etap się zakończył. 
Bardzo dużo nas to kosztowało.

Wyrokiem była natomiast zasko-
czona obrona mężczyzny. Nie obyło 
się bez apelacji. Jednak w 2014 roku 
sąd apelacyjny utrzymał w mocy 
wyrok 15 lat więzienia dla Piotra K. 
Nie uległa zmianie także kwestia 
zapłaty zadośćuczynienia. 

Agnieszka Kozak

personalia i drobne szczegóły zostały 
zmienione.
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