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Lutowy numer „Dwukropka” jest poświęcony karmelitom i kryminologii.

Co łączy te – zdawałoby się tak odległe – tematy?

Nawet w klasztorze może kryć się mroczna tajemnica…

Nawet współcześnie można w nim dokonać sensacyjnego odkrycia…

Zapraszamy do lektury!

Dziękujemy wszystkim Autorom, którzy postanowili włączyć się do zespołu 

redakcyjnego.

Marcowy numer naszej gazety będzie poświęcony Japonii; jeżeli wśród Was są pasjonaci 

Kraju Kwitnącej Wiśni, jeżeli chcielibyście się podzielić ciekawą historią, opisem swojej 

pasji – zachęcamy do pisania i przysyłania swoich tekstów.

Zespół redakcyjny
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625 lat Karmelu w Polsce

W tym roku mija 625 lat od momentu, w którym przybyli do Krakowa sprowadzeni 

przez królową Jadwigę Andegaweńską karmelici, oficjalnie Zakon Braci Najświętszej 

Maryi Panny z Góry Karmel.

Aż 32 lata bracia współpracują z „Michałowskim”, towarzysząc szkole od początku jej 

istnienia.

Kim są karmelici z kościoła „Na Piasku”?

Klasztor „Na Piasku” w Krakowie jest 

najstarszym karmelitańskim klasztorem 

w Polsce. W 1397r. sprowadzono tutaj 

z Pragi czeskiej pierwszych mnichów 

karmelitańskich. Przylegający do klasztoru 

kościół otrzymał tytuł Nawiedzenia NMP, 

a w 1996 roku papież Jan Paweł II nadał tytuł 

Bazyliki Mniejszej.

Krakowski Piasek dziś najbardziej znany jest z dwóch rzeczy: z kultu Matki Bożej 

Piaskowej zwanej „Panią Krakowa” i ze „Stópki Królowej Jadwigi”. 

W narożniku kaplicy Matki Bożej Piaskowej znajduje się wmurowany kamień z napisem 

„Stópka Królowej Jadwigi”. Legenda opowiada o wielkiej trosce Królowej Jadwigi 

związanej z budową kościoła. Królowa często przybywała na Piasek, dozorując 

wznoszenia kościoła. Pewnego dnia spotkała się na budowie z murarczykiem, który 

opowiedział o ciężkim losie swojej rodziny. Przejęta królowa postawiła na kamieniu 

swoją stopę i odpięła złotą klamrę zdobiącą pantofelek, darując kamieniarzowi. Po 

odejściu królowej ten wpadł na pomysł wykucia w kamieniu stopy Łaskawej Królowej. 

W 2016r. do Bazyliki na Piasku uroczyści zostały wprowadzone relikwie św. Jadwigi – 

fundatorki krakowskiego Karmelu.
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Bracia karmelici uczyli w naszych szkołach religii; w nieistniejącym już gimnazjum uczyli: 

obecny przeor zakonu ojciec Zbigniew Czerwień i archiwista bibliotekarz ojciec Karol 

Amroż, który chętnie oprowadza kolejne klasy po skarbach Muzeum, pokazując piękne 

księgi; z przyjemnością zapraszamy na wywiad z nim! Opowiedział naszym redaktorkom 

o tajemnicach, które kryła i kryje nadal bogata karmelitańska biblioteka.

Zapraszamy także do przeczytania o strasznej tajemnicy, która wyszła na jaw i wzburzyła 

cały Kraków, a rzecz działa się w klasztorze karmelitanek bosych…

Tajemnice klasztoru oo. Karmelitów Na Piasku
Rozmowę z o. Karolem Amrożem przeprowadziły Oliwia Kąpielewska i Maria Stoińska

Jakie tajemnice może kryć klasztor w czasach, w których wszystko wydaje się nam 
odkryte? Czy mury oprócz westchnień, modlitw i pieśni otulają jakieś mroczne sekrety?

Odpowiedź na to pytanie spróbowałyśmy 

znaleźć u źródła; naszym rozmówcą był Ojciec 

Karol Amroż, karmelita archiwista, który 

zgodził się na spotkanie i nie tylko przedstawił 

nam historię ksiąg w bibliotece zakonnej, ale 

także opowiedział o tajemnicach klasztoru.

Zbiory biblioteczne liczą ponad 12 tysięcy 

unikatowych egzemplarzy pochodzących 

z okresu miedzy XV a XVIII wiekiem, 

w tym 300 inkunabułów – czyli ksiąg 

pochodzących sprzed wieku XV! Oprócz 

starodruków w Bibliotece Karmelitów przechowuje się piętnaście średniowiecznych 

kodeksów rękopiśmiennych, kilkadziesiąt rękopisów muzycznych i liturgicznych 
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oraz około trzystu rękopisów XVII – XVIII wiecznych różnej treści. Wśród rękopisów 

z wieku XV, przeważnie treści teologiczne,j znajdujemy jeden z trzech najstarszych 

w Europie rękopisów zawierających opis Objawień (Revelationes) wielkiej mistyczki 

średniowiecznej św. Brygidy szwedzkiej, spisanych w roku 1386.

Pytanie, czy da się wycenić chociażby pobieżnie 

ten przebogaty księgozbiór, ojciec Karol przyjął 

z pobłażliwym uśmiechem. Oczywiście nawet 

w przybliżeniu nie jest to możliwe; zbiory są po 

prostu bezcenne. Aby wycenić każdy egzemplarz, 

potrzeba byłoby wielu specjalistów i jeszcze 

więcej środków finansowych, których nie ma. 

Ponadto niektóre ze starodruków  należą do 

pojedynczych egzemplarzy na świecie.

 Duża część biblioteki składa się z ksiąg 

o charakterze medycznym, wśród nich 

możemy znaleźć unikatowe opisy operacji 

z okresu renesansu, czy też zasady pielęgnacji 

noworodków; można też znaleźć pierwsze polskie 

zielniki autorstwa Marcina z Urzędowa.

W klasztornej bibliotece znajdują się m.in. dzieła klasyków medycyny - Galena, 

Hipokratesa i Dioskoridesa oraz prace wybitnych humanistów jak Paracelsusa - lekarza 

i przyrodnika, który prowadził badania nad wykorzystaniem substancji chemicznych 

jako leków - i prekursora pediatrii Hieronima Mercurialisa. Niektóre ze starodruków to 

jedyne istniejące egzemplarze.

Niezwykle cenne są też księgi medyczne, które należały w XVI wieku do pochodzącego 

z Zurychu krakowskiego lekarza Antona Schneebergera. Jego kolekcja licząca wiele 

cennych starych ksiąg medycznych została odkryta całkiem niedawno, bo w 2014 r. Dr 

Magdalena Koźluk, która dokonała tego odkrycia, powiedziała, że wchodząc do piwnicy 

klasztornej, poczuła się, jakby wchodziła do skarbca Ali Baby!
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Co ciekawe w historii księgozbioru nastąpił moment, kiedy zaczął on być mocno 

strzeżony z niewiadomego dla nas powodu. Okazało się, że jest to kwestia kradzieży. 

Ojciec Karol opowiedział nam o profesorze, który ze względu na swój zawód i funkcję 

miał wielkie zaufanie zakonników, a jednak wykradał on bezcenne księgi przy każdej 

wizycie w bibliotece. Od tamtego czasu 

ochrona została mocno zwiększona. 

Jednak co z kwestią różnych katastrof 

żywiołowych? takich jak powodzie albo 

pożary? Tutaj także nie ma większego 

problemu, ponieważ zakon ma podpisaną 

odpowiednią umowę, która gwarantuje 

w skrajnych przypadkach natychmiastowy 

przewóz ksiąg przez straż pożarną.

Do biblioteki zwykły śmiertelnik nie ma wstępu; księgi muszą bowiem mieć odpowiednią 

temperaturę i poziom wilgoci. Można natomiast odwiedzić Muzeum Karmelitów – 

są tam wielkiej urody księgi, które mimo upływu lat nie straciły blasku i urody. Na 

szczególną uwagę zasługuje ogromnych rozmiarów graduał o. Stanisława z 1644 roku, 

iluminowany licznymi scenami z życia Chrystusa i dziejów Zakonu karmelitańskiego. 

Bardzo jesteśmy wdzięczni o. Karolowi, że poświęcił swój czas, aby z pasją i widoczną 

radością opowiedzieć nam o skarbach tysiąca i jednej księgi.
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Barbara Ubryk, czyli skandal w klasztorze 
Maria Stoińska

Barbara Ubryk, a właściwie Anna, ponieważ Barbara od św. Stanisława to jej imię 

zakonne, była piękną i mądrą kobietą, która postanowiła wstąpić do zakonu wizytek, 

lecz nie zagościła tam długo przez wykryte u niej zaburzenia psychiczne; zamieszkała 

więc u rodziny. Jednak nie porzuciła marzeń o byciu zakonnicą i niedługo potem 

wstąpiła do klauzurowego klasztoru Karmelitanek bosych, czyli Mniszek Bosych 

Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, który ma swoją siedzibę w Krakowie. 

To zamknięty zakon o bardzo surowej regule, czyli zasadach życia zakonnego.

Pomimo że marzenia Barbary się spełniły, życie nie wyglądało tak kolorowo, jak sobie 

wyobrażała.

Dwudziesty lipca 1869 – miał być spokojnym, zwyczajnym dniem, a do teraz ta data 

jest kojarzona z anonimowym donosem, który odmienił życie młodej zakonnicy. 

Donosiciel twierdził, że w klasztorze, miejscu świętym, które powinno emanować 

dobrą energią boską, w nieludzkich 

warunkach jest przetrzymywana młoda 

kobieta, którą okazała się właśnie 

Barbara Ubryk. Przypuszczenia okazały 

się być prawdziwe, a tajemnicza 

sprawa - wielowątkowa z zaskakującym 

zakończeniem.

Mimo iż był to anonimowy donos, nie 

został zlekceważony i po wahaniach 

biskupa została wyrażona zgoda na 

wejście do klasztoru i zbadanie sytuacji. Na miejscu zastano kobietę, po której było 

widać, że była przetrzymywana w tragicznych warunkach przez długi czas. Stan jej był 

przerażający: była naga, więc było widać jej wychudzone ciało, była brudna, oblepiona 

własnymi odchodami, po obrażeniach na jej ciele można było wywnioskować, że 
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panicznie chciała się wydostać. Już z pierwszej próby rozmowy wynikało, że zakonnica 

jest chora psychicznie. Z celi, w której była przetrzymywana, wydobywał się ogromny 

smród; miejsce było zdecydowanie niedostosowane do przetrzymywania w nim 

kogokolwiek. Malutkie okno było niemal w całości zamurowane, a smród wydobywał 

się z niczym nieosłoniętego dołu kloacznego.

Sędzia Gebhardt przejął się stanem zakonnicy, która okazała się niezrównoważona 

psychicznie, i postanowił zapewnić jej lepsze warunki życia.

W wyniku gruntownego śledztwa okazało się, że przetrzymywanie zakonnicy 

w nieludzkich warunkach trwało aż 21 lat. Po badaniu 22 lipca uznano, że konieczne jest 

przeniesienie Barbary do szpitala. Miasto zawrzało i ludzie domagali się sprawiedliwości 

pod bramą klasztoru. Karmelitankom groziło poważne niebezpieczeństwo; zamieszki 

wybuchły również przed innymi klasztorami, m.in. norbertanek i jezuitów.

Przełożona klasztoru została aresztowana, lecz ostatecznie sprawa została umorzona, 

gdyż sąd stwierdził, że kobieta składając śluby, wyraziła zgodę na takie traktowanie, 

a zakonnice nie zrobiły nic niezgodnego z prawem, działając za wiedzą lekarzy 

i przełożonych. Ówczesna wiedza na temat chorób psychicznych była bardzo nikła; 

w większości szalone zachowanie ludzi było traktowane jako objaw opętania przez 

demony.

W szpitalu psychiatrycznym Barbara dożyła 81 lat. Jej historia zyskała ogromny rozgłos; 

o Barbarze Ubryk pisały gazety austriackie, niemieckie, francuskie i włoskie.

Źródło: https://dziennikpolski24.pl/tajemnica-celi-przy-ul-kopernika/ar/3935581
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Zemsta w żałobie
Aleksandra Jarecka

Krótko o serialu

„KITZ” to krótki 6 - odcinkowy serial, którego akcja dzieje się w pewnym alpejskim 

miasteczku Kitzbuhel. Jak już pewnie zauważyliście, jest to niemieckie miasteczko, 

serial bowiem jest produkcji niemieckiej. 

Opowiada on historię przykrego zdarzenia, które 

wiąże się ze śmiercią brata głównej bohaterki 

Lizi. Trwały ferie zimowe, a w tym czasie bogate 

rodziny przyjeżdżały do swoich pięknych willi. 

Rozpieszczone dzieciaki mają właściwie wszystko, 

ale dwoje z nich ma przede wszystkim wielki żal 

o jedno zdarzenie, którym była właśnie śmierć 

Josepha, brata Lizi. Główna bohaterka zaczęła się 

przyjaźnić z jedną z bogatych dziewczyn, Vanessą; 

z pozoru zwykła przyjaźń, a jednak Lizi miała w niej 

swój cel; dziewczyna uważała, że jej „przyjaciółka” 

wykorzystała zakochanego w niej brata Lizi i kazała 

mu jechać pijanemu po oblodzonych drogach do 

jej domu, na noworoczną imprezę. Co było dalej z losami bohaterek…hmm… rąbek 

tajemnicy odsłonię dalej, lecz teraz skupmy się na tytułowej zemście w żałobie!

Zemsta a żałoba

Każdy z nas wie z życia codziennego czy właśnie z wielu seriali, czym jest tzw. zemsta, 

lecz niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jak może ona nas zaślepić i pogubić. Żałoba 

natomiast jest najcięższym doświadczeniem człowieka; ktoś, kto jej nie doświadczył, 

nie jest w stanie zrozumieć, jak wielki czuje się żal do życia ani nie zrozumie w pełni 

osoby, która jest w takiej sytuacji. Żałobę można przeżywać całkowicie różnie; niektórzy 
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będą potrzebowali ciszy i braku kontaktu z ludźmi, drudzy zaś będą potrzebowali 

wychodzić z domu, spotykać się z ludźmi i zapomnieć o rzeczywistości, inni z kolei 

popadną w nałogi i zatracą się w tym. Każda z wymienionych sytuacji jest zrozumiała, 

bo każdy z nas różni się od siebie.

Zemsta Lizi

Lizi miała swój plan, chciała upokorzyć Vanessę i wyciągnąć z niej jak najwięcej na 

temat jazdy brata po krętych i oblodzonych drogach, skoro wiedziała, w jakim jest 

stanie. Intrygę wymyśliła wraz ze swoim przyjacielem, który skrycie kochał Josepha 

i on również czuł potrzebę zemsty na dziewczynie. 

Serial z odcinka na odcinek pokazuje nam coraz więcej sytuacji, które upewniają nas 

w tym, że to właśnie Vanessa może mieć na sumieniu tak tragiczne wydarzenie, lecz 

nagle następuje moment, w którym widz może zacząć podejrzewać, że Vanessa równie 

mocno tęskni za swoim ukochanym, lecz nie może tego ujawnić z pewnego prostego 

powodu, o którym wcześniej nie wspomniałam. W serialu mamy bowiem jeszcze 

jedną bardzo istotną postać Dominika, chłopaka Vanessy, równocześnie kochanka 

Lizi, chłopaka, który był tak dobrym człowiekiem, że muchy by nie zabił. Lecz czy to 

jest w 100% prawda… Dominik dość intensywnie i gwałtownie wpłynął na fabułę 

serialu i życie już wtedy pogubionej Lizi skomplikował jeszcze bardziej ich potajemnym 

romansem. 

Co było dalej?

Akcja serialu kończy się na cmentarzu, na którym Lizi rozmawia z siostrą zmarłej 

dziewczyny i zaczyna rozumieć, że to wcale nie Vanesa jest w jakikolwiek sposób 

odpowiedzialna za śmierć jej brata, a właśnie szalenie zazdrosny w tamtym o nią czasie 

Dominic! Dziewczyna nagle wszystko zrozumiała a najgorsze co do niej dotarło to fakt 

tego, że ucierpiała na tym niewinna dziewczyna, która również rozpaczała po stracie 

ukochanej osoby.
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Kończąc…

Plan zemsty niby doskonały w głowie głównej bohaterki i jej przyjaciela okazał się 

całkowitą porażką z przerażającymi skutkami. Ich głównym celem było upokorzenie 

dziewczyny i zniszczenia jej życia, lecz nie w taki sposób w jaki się to stało. Czasem 

może wydawać nam się, że to co robimy jest nieskazitelnie dobre a czy czasem nie 

warto usiąść na chwile i przyjrzeć się sytuacji dokładniej, niż odrazu zacząć działać? To 

pytanie zostawiam już wam…

Zbrodnia i kara
Aleksandra Chodak

Człowiek jest istotą, która się boi. Strach jest naturalnie zapisany w ludzkiej psychice 

i niestety nie da się go w magiczny sposób wyłączyć, chociaż bardzo byśmy tego nieraz 

chcieli. Strach ma u każdego charakter indywidualny. Ktoś może się bać klaunów, ktoś 

inny ciemności, czy samotności, jednak jest strach, który spaja wszystkich, a jest nim 

strach przed popełnieniem błędu. Dlaczego? Ponieważ, boimy się konsekwencji z nim 

związanych, boimy się KARY. 

Gdy słyszymy słowo ,,kara”, to pojawiają się nam w głowie dwa skojarzenia. Jedno 

odnosi się do kary boskiej, drugie natomiast do prawa karnego. ,,Kara” w ujęciu 

prawniczym oznacza ujemną reakcję na przestępstwo bądź wykroczenie, jest zatem 

środkiem stosowanym wobec sprawcy przestępstwa czy wykroczenia i ma ona 

do spełnienia określony cel, jakim jest zapobieżenie popełnienia przestępstwa czy 

wykroczenia (definicja z ,,Małej Encyklopedii Prawa). Gdy kara łączy się z prawem, 

momentalnie rysuje się człowiekowi przed oczami obraz wielkiej sali sądowej, nad 

którą unosi się stół sędziowski, przy którym środkowe miejsce zajmuje sędzia, a po 

jego bokach siedzą ławnicy. Sędzia ma kamienny wyraz twarzy i zaraz ma wydać wyrok, 

który zdecyduje o dalszym losie tego konkretnego człowieka. Taki obraz sądu jest 

mityzacją rzeczywistości, za którą odpowiada nasza wyobraźnia. Łączy ona biblijny Sąd 

Ostateczny z sądem jako instytucji. Sędzia staje się Bogiem, który ma stwierdzić czy 



12

człowiek jest winny czy nie. Takie wyobrażenie sądu jest nieprawdziwe. Stanowiska 

sędziego nie może piastować człowiek, który w trakcie przebywania na sali sądowej, ma 

się za lepszego od innych. Wymierzanie przez sędziego kary jest pozbawione otoczki 

metafizycznej. Jest po prostu czynnością zawodową sędziego. Gdyby było inaczej 

to podlegałoby wątpliwościom przestrzeganie przez sędziego podstawowych zasad 

postępowania karnego takich jak, zasada obiektywizmu, 

swobodnej oceny dowodów, prawdy materialnej, czy 

praworządności, a psychika sędziego uległaby zniszczeniu. 

Sędzia przy wymierzaniu kary kieruje się swoim sumieniem, 

ale jest jednak przy tym związany przepisami prawnymi. 

Patrzy na człowieka i na popełniony przez niego czyn. 

Wyrok nigdy nie powinien być zatem wyłączną wolą 

sędziego, co jest oczywiście przeciwieństwem Sądu 

Ostatecznego, gdzie najbardziej będzie liczyło się zdanie 

Boga. Sąd uwzględnia przy wymierzaniu kary m.in. wiek 

sprawcy, jego motywację, sposób zachowania się, następstwa przestępstwa, warunki 

osobiste sprawcy, naprawienie szkody, a także (jeżeli istnieją) pozytywne wyniki 

przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą. 

Z terminem kary boskiej można często spotkać się w literaturze. Można wspomnieć 

w tym miejscu o pierwszym kazaniu ojca Paneloux z ,,Dżumy” Alberta Camusa. Ksiądz 

mówi w nim o tym, że tytułowa choroba jest karą za grzechy i dlatego trzeba cierpienie 

przyjąć do wiadomości i się z nim pogodzić. Widzimy zatem, że kara boska ma znaczenie 

bardziej ogólne i mniej sprecyzowane niż kara w ujęciu prawnym, ponieważ może nią 

być wszelkie cierpienie, które spada na człowieka. 

Na koniec, chciałabym jeszcze wspomnieć o psychicznym wymiarze kary i tutaj ciężko 

byłoby nie przytoczyć Rodiona Raskolnikowa, głównego bohatera książki, której tytuł 

nosi ten artykuł. Rodion za morderstwo lichwiarki został zesłany na Syberię, lecz tak 

naprawdę jego karą były dręczące go wyrzuty sumienia. To właśnie one często są 

największą karą, gdyż męczą człowieka od wewnątrz i nie pozwalają mu normalnie 

funkcjonować. 
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Podsumowując, strach przed sądem kreuje w wyobraźni człowieka nierealny obraz. 

Dużą rolę odgrywają w tym również media, które piszą o sytuacjach, w których 

zapadły najwyższe możliwe kary tzn. 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywocia, 

które w rzeczywistości nie są częste. Sąd powinien mieć wymiar ludzki, a boimy się go, 

ponieważ wynika to z jego funkcji prewencyjnej. Musimy oddzielić od kary w znaczeniu 

prawniczym karę w ujęciu religijnym. Czasem dla człowieka najgorszą karą mogą być 

wyrzuty sumienia. 

Lustereczko, powiedz przecie, kto…

Hanna Romanowska

XVI- wieczny alchemik Paracelsus powiedział : „Każda substancja jest trucizną; nie ma 

żadnej, która nią nie jest. Truciznę od lekarstwa odróżnia właściwa dawka.” Trujące 

substancje towarzyszyły ludzkości od zarania dziejów. Za czasów greckich filozofów 

badano toksyczne właściwości roślin, zaś w starożytnym Rzymie trucicielstwo było tak 

powszechne, że bardziej majętni patrycjusze zatrudniali testerów jedzenia. Przełom 

nastąpił jednak w I w.n.e, kiedy to prawdopodobnie po raz pierwszy zsyntezowano 

arszenik, nazywany powszechnie królową trucizn.

Arszenik, czyli tak naprawdę tlenek arsenu 

(III), jest białą, krystaliczną substancją, do 

zatrucia którą może dojść nie tylko przez układ 

pokarmowy czy skórę, ale i przez wdychanie 

trujących oparów.

Arszenik stał się najpowszechniejszą 

trucizną, ponieważ oprócz tego, że jest on 

bezzapachowy i nie ma smaku, objawy jego 

działania nie kojarzą się jednoznacznie z zatruciem. Stosowano kilka taktyk aplikowania 

tej trucizny. Jedną z nich było podawanie go w małych dawkach przez dłuższy czas, 

a objawy tego działania, takie jak bóle brzucha, wypadanie włosów czy ciemnienie 



14

skóry, kojarzyły się raczej z zachorowaniem na cholerę niż zatruciem. Nawet badający 

ciała zabitych jedną dużą dawką arszeniku, uznawali za powód śmierci „zwykłe” 

dolegliwości. Z powyższych powodów przez wiele lat otrucie arszenikiem było niemal 

niemożliwe do wykrycia.

Przełom nastąpił w 1836 roku, kiedy na łamach „Edinburgh Philosophical Journal” 

ukazał się artykuł angielskiego badacza Jamesa Marsha. Wszystko zaczęło się od 

śmierci zamożnego rolnika, Georga Bodlea, w toku śledztwa Marsh został powołany 

jako biegły. Policja, mając na uwadze napięte układy między zmarłym a jego wnukiem 

oraz możliwość nabycia arszeniku w lokalnej aptece, podejrzewała otrucie. Marsh 

wykorzystał metody opracowane wcześniej przez niemieckich farmakologów do 

zbadania żołądka zmarłego oraz czajnika, z którego pił kawę, pod kątem obecności 

arszeniku. 

Drobiny, które opadły na dno probówki z treścią pokarmową, rozpuszczał w amoniaku. 

Otrzymany w efekcie osad po podgrzaniu nabierał metalicznego połysku, były nim 

związki arsenu.

Mimo tego, że Marsh wykazał obecność arszeniku w żołądku zmarłego, rozprawa z 12 

grudnia 1832 zakończyła się jego porażką. Sąd nie uznał chemicznych dowodów, chciał 

zobaczyć substancję na własne oczy. Zdeterminowany naukowiec rozpoczął badania 

nad nową metodą wykrywania trucizny. Do rurki w kształcie litery U wlewał substancję, 

w której mógł znajdować się arszenik, na drugim końcu rurki umieszczał kawałek cynku. 

Wystarczyła śladowa ilość arszeniku, by po zetknięciu z cynkiem wydzielał się gazowy 

arsenowodór, który po spaleniu osadzał się na szkiełku w postaci ciemnych plam – tzw. 

luster arsenowych.

Niestety naukowiec nie dożył momentu, w którym uniewinniony wnuk przyznał się 

w końcu do morderstwa dziadka. Ale następnym mordercom nie było już tak łatwo…

Opracowane przez Marsha metody zapoczątkowały erę rozwoju współczesnej 

toksykologii. 

Korzystałam z książki Jurgena Thorwalda: „Stulecie detektywów”, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
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Nie ma zbrodni bez kary?
z panem Markiem rozmawia Maria Stoińska

„Córko – rzecze jej stary

Nie masz zbrodni bez kary…”

Gdyby Pani zabiła Pana obecnie (szczegóły w fascynującej historii Adama Mickiewicza 

„Lilije”, nie czytać po zmroku!), natychmiast na miejscu zbrodni pojawiłaby się ekipa, 

aby zabezpieczyć ślady. Na pewno skrupulatnie przeszukano by las, lilije trafiłyby pod 

mikroskop, wyizolowano by DNA i ….och, Pani nie musiałaby być ukarana przez siły 

wyższe; dzięki niezbitym dowodom stanęłaby od razu przed sądem. 

Przeczytajcie wywiad z panem Markiem (nasz rozmówca chce pozostać anonimowy), 

który pracuje w Laboratorium Kryminalistycznym.

Maria Stoińska: Czy od zawsze chciał Pan pracować w policji?

Pan Marek: Może nie od zawsze, ale od czasów liceum już tak. W policji pracował mój 

tata, więc jest to taka kontynuacja tradycji rodzinnej.

Praca w policji zawsze jest niebezpieczna?

Tak, oczywiście, praca w policji jest niebezpieczna. Policjanci mają na co dzień do 

czynienia z przestępcami, często bardzo niebezpiecznymi. Nawet w czasie patrolu 

czy zwykłej kontroli drogowej mogą natknąć się na taką osobę, która za wszelką cenę 

będzie starała nie dać się zatrzymać. Zdarza się, że w takich sytuacjach przestępca 

strzela do policjanta, używa noża, nierzadko próbuje go rozjechać samochodem i uciec. 

Co roku policjanci na służbie giną, odnoszą rany, są ofiarami wypadków.

Jak właściwie wygląda Pana praca? Czym się Pan zajmuje?

Moja praca jest jedną z cegiełek, które łączy ze sobą w całość policjant wydziału 

dochodzeniowego. Moją rolą poprzez udział w oględzinach miejsc przestępstw jest 

próba odtworzenia zdarzenia, ujawnienie i zabezpieczenie śladów, które w późniejszym 
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czasie pozwolą udowodnić przestępcy winę. Na podstawie tych czynności można 

wyciągać wstępne wnioski dotyczące motywu, sposobu popełnienia przestępstwa, 

oraz ewentualnie wstępnego typowania winnego. W dalszym etapie, i to najważniejsza 

część mojej pracy, kiedy już jest wskazany winny, badania śladów wykonywane przeze 

mnie pozwalają na udowodnienie winy przestępcy i skazanie go przez sąd.

Czy jest możliwa zbrodnia doskonała? Czy zdarzyła się sytuacja, w której przestępca 
nie zostawił żadnych śladów na miejscu zbrodni?

Na miejscu zbrodni zawsze zostają jakieś ślady. Ślady typowo kryminalistyczne np. 

odciski palców itp. Ale są też ślady innego rodzaju, np. nagranie z monitoringu. Albo są 

osoby, które widziały zdarzenie. I teraz kwestią jest to, czy policja potrafi te wszystkie 

ślady i okoliczności ujawnić. Dotrzeć do świadków, skłonić ich do zeznań. Niestety to 

nie zawsze się udaje i jest pewna liczba spraw,  które nigdy nie zostały rozwiązane. 

Z takiej przyczyny można je nazwać zbrodniami doskonałymi, choć na pewno takimi 

nie były.

Jak praca w policji różni się od tej pokazywanej w licznych serialach kryminalnych?

W serialu w ciągu godzinnego odcinka jest popełnione przestępstwo, przeprowadzone 

całe dochodzenie i złapany sprawca. W rzeczywistości sprawy mogą ciągnąć się 

tygodniami, a nawet latami, zanim zostaną rozwiązane. Często zdarza się, że sprawa 

zostaje zakończona po 20 latach. Nierzadko niestety nie udaje się zatrzymać sprawcy. 

W serialach, z tego, co wiem, przestępca zawsze na koniec odcinka jest już wykryty 

i zatrzymany. Muszę przyznać jednak, że niektóre filmy nie najgorzej przedstawiają 

pracę policjantów, w sposób dość wiarygodny. 

Czy aktywność fizyczna jest ważna w pracy w policji?

Każdy kandydat na policjanta musi przejść testy fizyczne - jeśli ich nie zda, nie będzie 

przyjęty, każdy policjant co roku musi takie testy zaliczyć. Sprawność fizyczna jest 

ważna w tej pracy.
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Często narzekamy, że wiedza szkolna na nic się nie przyda. Czy jakieś przedmioty 
szkolne przydają się w Pana pracy?

W moim miejscu pracy muszę posiadać bardzo dużą wiedzę z zakresu biologii. Niemniej 

jednak potrzebne mi są również wiadomości z zakresu chemii i fizyki.

Ile czasu zajmuje zazwyczaj rozwiązywanie sprawy?

Sprawy (te, w których biorę udział) najszybciej rozwiązane to kwestia 24 godzin. Jest 

też sprawa, w której pierwsze czynności wykonywałem ponad 20 lat temu, a nie jest 

rozwiązana do tej pory.

Co jest najtrudniejsze w Pana pracy?

Najtrudniejsze jest poradzenie sobie ze stresem, “odcięcie” się od spraw służbowych 

po przyjściu do domu.

Jak wygląda sprawa posiadania broni?

Jak każdy policjant posiadam broń, muszę umieć ją obsługiwać, używać zgodnie 

z przepisami. Co roku mam szkolenia i egzaminy ze strzelania.

Dziękujemy za wywiad i życzymy wielu satysfakcjonujących chwil w pracy! 
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Wszyscy jesteśmy z Ukrainą!

W związku z wojną rozpoczętą przez Rosję na masową skalę jest potrzebna pomoc 

dla Ukraińców. Istnieją różne zbiórki i akcje, jedna z nich związana jest z pomocą 

dla Lwowa, do której chcemy Was zachęcić. Organizujemy wewnętrzną zbiórkę w 

naszej szkole, żeby przekazać tam zebrane przez nas rzeczy. Potrzebne są m.in.: 

koce termiczne, śpiwory, maty do spania (z pokryciem foliowym), materace, ubrania, 

peleryny przeciwdeszczowe, środki pięlęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do 

ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, bielizna damska, 

bielizna męska, bielizna dziecięca, podpaski, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, 

ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry, zestaw wielorazowych naczyń kuchennych, 

środki antyseptyczne/spirytus, maseczki wielorazowe, żywność: woda, produkty 

żywnościowe nadające się do szybkiego przygotowania, batony energetyczne, suszone 

owoce, orzechy, żywność puszkowana, makarony, płatki błyskawiczne, zapałki, baterie, 

zapalniczki, świece, zestawy medyczne.

Liczymy na Wasze zaangażowanie; nie możemy być bierni. Ukra-
ina liczy na pomoc!
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