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To nieprawda, że śledztwo zawsze kończy się wraz z sądowym 
wyrokiem. Często, gdy wymiar sprawiedliwości zamyka sprawę, 
do akcji wkraczają dziennikarze. Bo wiele przestępstw skrywa 
tajemnice, których nie udało się rozwikłać prokuratorom i sędziom; 
bo niektóre wyroki pozostają w sprzeczności nie tylko z poczuciem 
sprawiedliwości, ale także z wiedzą, do jakiej organom ścigania nie 
udało się dotrzeć. Bo są ludzie, których niesłusznie naznaczono 
piętnem zbrodniarzy, i są zbrodniarze, którzy pozostają bezkarni.

Z TEJ KSIĄŻKI DOWIESZ SIĘ: 
– Stalkerzy krążą wśród nas. Może szykują się do ataku na Ciebie?
– Handlarze kobiet zbijają fortuny na ludzkim cierpieniu.
–  Nie istnieje zbrodnia doskonała,

chociaż wykrycie sprawcy może trwać latami.
– Politycy często korzystają z usług terrorystów.
– Zachód już dawno temu chciał wyeliminować Kaddafi ego.
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Jaki stalking?  
To przecież tylko  

niewinne nękanie
Ofiara rozpaczliwie czeka, aż prześladowca 

popełni błąd. Jeśli „tylko” zasypuje ją tysiącem 
niechcianych SMS-ów, wydzwania po nocach, 

rujnuje jej życie prywatne i zawodowe 
– praktycznie jest bezkarny. Teraz to się zmieni. 

Stalking trafił do kodeksu karnego.
Katarzyna Świerczyńska

Reakcja jest zwykle podobna:
– Proszę zmienić numer telefonu i sprawa się zakończy.
– Musimy czekać, aż  popełni jakieś przestępstwo. 

Na przykład zagrozi, że zabije. Albo coś zniszczy.
– A nie da się z nim jakoś dogadać?
– Nie ma sensu tego zgłaszać, to tylko wykroczenie.
To prawdziwe słowa policjantów, do  których zgłosiły się 

ofiary stalkerów. Sama policja w oficjalnych wypowiedziach 
zapewnia, że  każdego pokrzywdzonego traktuje poważnie 
i przyjmuje zgłoszenie. Rzeczywistość nie jest jednak tak ró-
żowa. Z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na te-
mat stalkingu w  Polsce wynika, że  choć w  ponad połowie 
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przypadków policjanci przyjęli informację o nękaniu, to nic 
więcej nie zrobili. Co piąta ofiara odeszła z komisariatu nawet 
bez tego. W co czwartym przypadku policjanci kazali przyjść, 
jeśli sytuacja się powtórzy, a zdarzało się, że odsyłali ofiary 
do… agencji ochrony.

Zdehumanizowane bydlę
– Jestem ofiarą cyberstalkingu. Moja prześladowczyni Marta 
Popiel posługuje się moimi danymi osobowymi, zdjęciami 
oraz umieszcza w internecie nieprawdziwe informacje na mój 
temat – pisze na stronie internetowej swojego gabinetu Adam 
Sidorowicz, warszawski chirurg medycyny estetycznej. 

Sidorowicz to  chyba najbardziej znana ofiara stalkingu 
w Polsce. Jego koszmar trwa od pięciu lat, wielokrotnie pi-
sały o nim ogólnopolskie media. To jednak nie powstrzymu-
je prześladowczyni. Wręcz przeciwnie. – Ostatnio znajduję 
w skrzynce na listy kartki z namalowanym czarnym krzy-
żem. Marta zaczęła grozić moim najbliższym – mówi 
w  rozmowie z  magazynem „Śledczy” Sidorowicz. W  sła-
nych do niego wiadomościach kobieta każe szykować worki 
na zwłoki dwulatka (w takim wieku jest dziecko lekarza), 
przestrzega jego żonę przed gwałtem i sugeruje, żeby jego 
matka nie wychodziła z domu, „bo przecież starszym pa-
niom różne rzeczy się zdarzają”.

Wszystko zaczęło się niewinnie. Jesienią 2005 roku do ga-
binetu Sidorowicza przyszła na konsultację pacjentka. Tydzień 
później obdarowała lekarza drobnym upominkiem. Wkrótce 
wyznała mu miłość. Lekarz powiedział kobiecie, że nie może 
liczyć na wzajemność. Pacjentka nie dawała za wygraną. Za-
sypywała go miłosnymi wyznaniami, erotycznymi SMS‑ami. 
To trwało mniej więcej dwa lata. Kiedy zrozumiała, że lekarz 
nie odwzajemni uczucia, postanowiła go zniszczyć. „Bestial-
ski kat kobiet”, „Ten lekarz zabija chorych ludzi lub doprowa-
dza ich do kalectwa”, „…to zdehumanizowane bydlę, które 
upaja się zadawaniem bólu kobietom”, „Groził mi dożylnym 
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podaniem środka, po  którym umiera się w  pół minuty” 
– to tylko niektóre opisy, które wyświetlają się, kiedy wpisze 
się w internetową wyszukiwarkę nazwisko lekarza. Marta za-
mieszcza też wulgarne anonse na portalach gejowskich, oczy-
wiście podając numer i nazwisko Sidorowicza. Kiedy lekarz 
chce zadzwonić ze służbowej komórki, często nie może na-
wet wystukać numeru, bo Marta do niego wydzwania. Bywa, 
że  stacjonarny numer gabinetu otrzymuje po  kilkaset głu-
chych telefonów dziennie.

Sidorowicz chciał, żeby była pacjentka poniosła karę. Za 
wykroczenie, jakim jest uporczywe nękanie, mogłaby dostać 
1500 zł grzywny. Sąd umorzył jednak postępowanie, bo ko-
bieta nie stawiała się na żadne wezwania. To jeszcze bardziej 
ją rozkręciło. „I co? Sąd umorzył sprawę!” – drwiła. Kiedy jed-
nak groźby zaczęły dotyczyć najbliższych Sidorowicza, do ak-
cji wkroczyła prokuratura. – Zdecydowaliśmy o postawieniu 
Marcie P. czterech zarzutów: rozpowszechniania pornografii, 
gróźb karalnych, znieważenia i pomówienia – wylicza Dariusz 
Ślepokura z warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Problem 
w tym, że do tej pory Marta zarzutów nie usłyszała. – Sku-
tecznie ukrywa się przed policją – mówi Sidorowicz. W paź-
dzierniku prokuratura wydała nakaz zatrzymania Marty P. 
Jeśli nadal będzie się ukrywała, zostanie za nią wystawiony 
list gończy. Grożą jej dwa lata więzienia.

Tu prostytutka Justyna
– Proszę mi wierzyć, nie możemy się doczekać, aż stalking 
trafi do kodeksu karnego i stanie się przestępstwem – mówi 
„Śledczemu” kom. Małgorzata Stanisławska z komendy miej-
skiej w Zielonej Górze. 

To właśnie w tym mieście przed wakacjami w ręce policjan-
tów wpadł pewien stalker. Wszystko zaczęło się na początku 
roku. Kobieta pracująca w agencji nieruchomości pośredni-
czyła w wynajęciu mieszkania 48‑letniemu Niemcowi. Klient 
był bardzo zadowolony z obsługi. Nic nie wskazywało na to, 
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że za kilka dni życie agentki zamieni się w horror. Kobieta 
zaczęła dostawać głuche telefony. Gdy odbierała – sygnał się 
urywał. Dręczyciel zasypywał ją SMS‑ami – coraz bardziej 
wulgarnymi. Wyzywał od  suk i  kurew. Kiedy budziła się 
rano, miała po kilkaset nieodebranych połączeń z różnych 
numerów! W pewnym momencie zorientowała się, z kim ma 

PSYCHOFANI POLSKICH GWIAZD

Czy krasnoludek może odprowadzić księżniczkę? – zapytał, kiedy 
wreszcie odważył się podejść do swojej wielkiej miłości. To jedyny 

moment, kiedy Jerzemu L., informatykowi pracującemu w banku, udało 
się zamienić kilka słów z Agnieszką Kotlarską, modelką i Miss Polski 
z 1991 roku. Mężczyzna zobaczył ją pierwszy raz na pokazie mody 
i od tej pory zaczął śledzić każdy jej krok. Był obsesyjnie zakochany. 
Pisał listy o krasnoludku, snuł plany na wspólną przyszłość. Latem 
1996 roku dowiedział się, że jego ukochana wyszła za mąż i ma 
córeczkę. To było jak grom z jasnego nieba. Zaczął wydzwaniać 
do Kotlarskiej i błagać o spotkanie. Modelka nie zostawiła mu 
żadnych złudzeń. Usłyszała, że zmarnowała mu życie. Jerzy L. nie 
chciał być dłużej zwodzony. Pojechał przed dom byłej Miss na jednym 
z wrocławskich osiedli. Cała rodzina Agnieszki akurat wsiadała 
do samochodu. Jerzy L. podszedł i poprosił o rozmowę. Kobieta 
odmówiła. Kiedy jej mąż wysiadł z auta i kazał natrętowi odczepić 
się, ten wyjął nóż. Zranił męża Kotlarskiej, a ją samą, kiedy ruszyła 
na ratunek, dźgnął trzykrotnie. Ciosy okazały się śmiertelne.

Od tego czasu nie doszło do tak dramatycznych finałów w relacjach 
fanów i polskich celebrytów, jednak obsesyjnie zakochanych wielbicieli 
gwiazdom nie brakuje, tyle że niechętnie o tym mówią. Agnieszka 
Chylińska od początku swojej kariery miała rzesze zakochanych 
w niej dziewczyn. Mówiły wprost: kocham cię i chcę z tobą być. 
Jedna z nich spała na wycieraczce w domu artystki. Zdecydowana 
reakcja ówczesnego chłopaka skutecznie odstraszyła dziewczynę. 
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do czynienia – kiedy odebrała jeden z telefonów, po drugiej 
stronie usłyszała niemiecki akcent. Natychmiast skojarzyła 
to  z klientem. Tyle że on nie przebywał już w wynajętym 
mieszkaniu. Z każdym dniem dręczyciel posuwał się dalej. 
„Dzień dobry, tu prostytutka Justyna, biorę za noc 2000 zło-
tych” – słyszeli zdumieni klienci agencji nieruchomości, 

Maja Sablewska, niegdyś menedżerka Dody, obecnie Edyty 
Górniak, zaznacza, że to często menedżerowie gwiazd są buforami, 
na których skupiają się złe emocje obsesyjnie zakochanych lub wręcz 
odwrotnie – pałających nienawiścią fanów. Jedna z menedżerek 
opowiada o mężczyźnie, który prześladuje ją od dawna. 
Posuwa się nawet do tego, że zamieszcza anonse na stronach 
pornograficznych z numerem kobiety. Inna menedżerka przyznaje, 
że jej podopieczna ma niezrównoważonych psychicznie wielbicieli 
– uważa, że mówienie o tym tylko zachęca kolejnych do działania. 
Maja Sablewska także walczy z pseudofanami. Ostatnio ktoś 
założył jej fałszywy profil na Facebooku i poinformował, że Edyta 
Górniak złamała nogę. Sablewska interweniowała na policji.

Jarosław Wasik, wykonawca piosenki poetyckiej, nie ma 
menedżera i postanowił numer swojej komórki zamieścić na stronie 
internetowej. Natychmiast tego pożałował. – Zaczęła dzwonić 
do mnie młoda kobieta. Codziennie. Wiedziała o mnie wszystko, 
znała mój repertuar na pamięć – opowiada Wasik. W pewnym 
momencie wypaliła, że skoro daję numer do publicznej wiadomości, 
to muszę liczyć się z tym, że różni ludzie będą wydzwaniali. 
Natychmiast zdjąłem mój numer ze strony, a numer tej pani opisałem 
w telefonie „nibyfanka” – opowiada. Nibyfanka odczepiła się, kiedy 
Wasik pozwolił odebrać telefon swojej znajomej. – Ostrym tonem 
wypaliła, że jest moją żoną, i od pory mam spokój – śmieje się. 

Do dziś zachował jednak, na wszelki wypadek, numer 
natrętnej fanki w telefonie.
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kiedy próbowali dodzwonić się na  numer zielonogórskiej 
agentki. Kobieta musiała zrezygnować z pracy. Zgłosiła się 
na policję, ale potem z wielkim żalem opowiadała o tym, jak 
wyglądało namierzanie stalkera: – Musiałam sama tropić 
sprawcę, sama chodziłam i wypytywałam ludzi, ustalałam, 
gdzie może przebywać.

Kom. Stanisławska przyznaje, że mężczyzna nie zostałby 
zatrzymany, gdyby nie pomoc samej poszkodowanej. Kobie-
ta miała szczęście w nieszczęściu: kiedy odnalazła swojego 
oprawcę, policja zaczęła sprawdzać, kim jest. Okazało się, 
że obywatel Niemiec jest poszukiwany międzynarodowym li-
stem gończym za oszustwa, które popełnił na terenie Niemiec 
(zarobił 300 tysięcy euro na sprzedaży fałszywych praw jaz-
dy). – To była podstawa do zatrzymania i przeszukania miesz-
kania – mówi Stanisławska. Policjantka była obecna podczas 
wejścia do domu Niemca. 

GDY POJAWI SIĘ STALKER
• Unikaj kontaktu i konfrontacji ze stalkerem

•  Informuj otoczenie o działaniu stalkera

•  Dokumentuj działanie stalkera, zachowuj dowody

•  Udaj się po poradę prawną

•  Poznaj zasady samoobrony

•  Bądź ostrożny; stosuj środki ostrożności; wyrób nawyki

•  Chroń swoją prywatność

•  Naucz się być asertywnym

•  Nie prowokuj

•  Zmień nr telefonu, adres e-mailowy

•  Noś telefon ze sobą, znaj numery alarmowe

•  Zmień rutynowy porządek dnia i zachowania
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– W jego domu znaleźliśmy sprzęt informatyczny, pieniądze, 
kilkaset różnych kart SIM do telefonów komórkowych – wy-
licza. Wyszło na jaw, że mężczyzna nękał nie tylko zielonogó-
rzankę, ale co najmniej kilka kobiet w całej Polsce.

Sama tak wybrałaś
Zaraz po zatrzymaniu trafił do aresztu, ale tylko i wyłącz-
nie dlatego, że był poszukiwany listem gończym. – Stalking? 
To nie jest przestępstwo, nie mogliśmy nic zrobić w tej sprawie 
– mówi Grzegorz Szklarz z zielonogórskiej Prokuratury Okrę-
gowej. Jednak po dokładnej analizie znalezionych w mieszka-
niu Niemca rzeczy okazało się, że sprawca popełnił błąd. 

– Przełamał zabezpieczenia operatora i  włamał się 
do skrzynki pocztowej numeru poszkodowanej, a to jest już 
kradzież informacji. Oprócz tego doładował sobie telefon 
z konta pokrzywdzonej. To wyłudzenie zagrożone karą nawet 
10 lat więzienia – mówi Szklarz.

Śledczy mieli nadzieję, że  Niemiec zostanie pociągnię-
ty do  odpowiedzialności także za nękanie innych kobiet. 
–  Współpracowaliśmy z  prokuraturą w  Bielsku‑Białej. Nie-
stety w tamtym przypadku mężczyzna nie popełnił żadnego 
przestępstwa i nie mogliśmy włączyć tej sprawy do śledztwa 
– mówi prokurator Szklarz. – Tam było tylko nękanie – dodaje.

Owo nękanie to zamieszczanie numeru dziewczyny na ero-
tycznych portalach. Wydzwanianie przez całą noc. SMS‑y 
o treści: „A czemu kurwa ma wyl tel? Czy cos nie tak? Ha ha 
ha”, „z gory ci powiem to: Ja zram na Policje!”, „widze ze juz 
nie odb tel czy masz juz dosc?”, „sama tak wybralas” (pisow-
nia oryginalna). 

Na policji poszkodowana nie znalazła zrozumienia: – Pod-
czas zeznania czułam się tak, jakby funkcjonariusz uważał, 
że wymyślam sobie całą historię i zeznaję nieprawdę. Jakby 
miał do mnie pretensję, że musi prowadzić moją sprawę – opi-
sywała w internecie. To dzięki jej nagłośnieniu trafiła na drę-
czoną w taki sam sposób zielonogórzankę.
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Jak dowiedział się magazyn „Śledczy”, stalker obecnie znaj-
duje się na wolności. – Sąd uznał, że nie ma przesłanek, aby 
nadal przebywał w areszcie – mówi prokurator Szklarz.

Katarzyna Świerczyńska
Dziennikarka śledcza, reportażystka, specjalizuje się w tematyce społecznej i policyjnej. 

Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku”. Obecnie związana jest 
z tygodnikiem „Wprost”. Laureatka studenckiej nagrody dziennikarskiej Media Tory.
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Profil prześladowcy
Stalker uderza znienacka – ofiara, niemająca 

pojęcia, kto i czego od niej chce, zaczyna się czuć 
jak osaczona zwierzyna łowna. Prześladowca 

„czuje krew”, jest podniecony i nasila akcję nękania: 
telefonami, SMS-ami, listami. Znany profiler 

tworzy dla nas portret psychologiczny stalkera.
 dr Jan Gołębiowski

Dojrzała kobieta, z zawodu nauczycielka, otrzymuje o go-
dzinie 22.24 SMS‑a o treści: „Nie zdziwiło cię nic w ostat-
ni weekend?”. Nie zna numeru nadawcy. O co chodzi? 

Szybko odtwarza w pamięci poprzednie dni, ale nic nie wyróż-
nia się na tle codziennych zdarzeń. Może to pomyłka? Kilka 
minut później przychodzi kolejny SMS: „Jak to jest być wydup-
czoną przez tylu i pozostawioną jak zużyte obuwie? Jesteś jak 
zużyta wycieraczka” (pisownia SMS‑ów oryginalna). 

W ciągu godziny przychodzi jeszcze kilkanaście SMS‑ów 
podobnej treści. Kobieta odpisuje: „Kim jesteś?”, „O co ci cho-
dzi?”, aż wreszcie: „Proszę dać mi spokój!”. Koło północy na-
staje cisza. Trudno jednak usnąć po czymś takim.

Spokój trwa do 6.50, gdy przychodzi SMS: „Jak spałaś? ko-
lejne kurewskie wredne myśli?”. Kobieta odpisuje: „dobrze”. 
Odpowiedź: „Masz szambo zamiast mózgu! wredna kurwo!”. 
Kolejny SMS pojawia się o 23.45: „Nie zaśniesz tak szybko!”. 
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Zdenerwowana kobieta pyta: „Kim jesteś?”. „Myśl kombinuj 
szybciej! Wykaż się!” – przychodzi kolejna wiadomość. Zde-
sperowana postanawia zadzwonić na numer, z którego przy-
chodzą SMS‑y. Nikt jednak nie odbiera, przy kolejnej próbie 
połączenia są odrzucane. Kobieta idzie spać, budzi ją dzwonek 
telefonu. Jest godzina 3.15, gdy odbiera połączenie, rozmówca 
rozłącza się. Głuchy telefon powtarza się jeszcze trzykrotnie 
w odstępach pięciu minut. 

I tak jest od ponad pół roku. Nie pomogła zmiana telefo-
nu. Do pracy nękanej kobiety zadzwonił wtedy ktoś, podając 
się za strażnika miejskiego, i zostawił numer, na który mia-
ła oddzwonić w sprawie mandatu z fotoradaru. Zadzwoniła, 
nikt nie odbierał. Wkrótce znowu zaczęła otrzymywać SMS‑y 
(„Dziwka jest dziwką na zawsze”) i głuche telefony. 

Rok niebezpiecznego życia
Kolejny przykład: małżeństwo z  niewielkim stażem. Ona 
dobiega trzydziestki i  jest barmanką w pubie. On, kilka lat 
starszy, pracuje jako technik precyzyjny w zakładzie produk-
cyjnym. Są prześladowani od 14 miesięcy. 

Zaczęło się od telefonów do pubu. Kilkanaście razy w tygo-
dniu zdławiony męski głos mówił: „zaraz zrobię wam nerwy”, 
„wiem o tobie wszystko”, „wiemy, gdzie mieszkasz, dopadnie-
my cię”. Po trzech miesiącach do pracy barmanki przyszedł 
pierwszy list. W kopercie znajdowały się zdjęcia nagich ko-
biet, niektóre w seksualnych pozach. Ciała pokrywały napisy, 
na twarzach znajdowały się symboliczne malunki. 

Wkrótce listy zaczęły przychodzić również do zakładu pra-
cy mężczyzny. Niemal identyczne: nagie kobiety powycinane 
z czasopism erotycznych. Autor anonimów dołączył groźbę: 
„umrzesz – jesteś następny”. Niedługo na  drodze z  domu 
do pracy, na przydrożnym murze ktoś sprayem napisał imię 
dręczonego mężczyzny. Trudno mówić o zbiegu okoliczności 
– charakter pisma był identyczny z tym z listów (prześladowcę 
zdradziła specyficzna pisownia niektórych liter). 


