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Jak z bicza trzas! - siedem
i pó! setki lat przeleci w tym
roku Wrzeszczowi, jednej
z bardziej znanych i zabyt-
kowych cz"#ci wspó!czes-
negoGda$ska.Precyzyjniej:
niewiadomo,ilelatlicz%so-

biesiedliskaludzkiewtejokolicy,zpewno#ci%
wi"cej ni&750. Wiadomo za to,&e wed!ug na-
szej wiedzy po raz pierwszy nazwa Vriezst zo-
sta!a zapisana w dokumencie sygnowanym
przez ksi"cia'wi"tope!ka w listopadzie roku
1263. Dodajmy, &e to ten sam rok, w którym
prawamiejskieuzyska!pobliskigród-Gda$sk.

W ci%gu swojej historii Wrzeszcz by!wsi%
z m!ynem (o m!ynie w!a#nie napisano w ksi%-
&"cym dokumencie). By!y tu liczne stawy,
(ród!aipotoki,m!ynówzrobi!osi"wi"cej,wo-
kó! rozpo#ciera!y si"pola uprawne. Par" lat
przed bitw%pod Grunwaldem Krzy&acy na-
dali wsi prawa che!mi$skie. Karczmy by!y,
a jak&e! Potem pojawi!y si" rezydencje pod-
miejskieiogrody-najwi"kszeinajpi"kniejsze
wokolicachGda$ska.Wkrótceprzyszed!czas

na kolej, fabryki, lotnisko, koszary, ko#cio!y,
kamienice, szko!y… Wnet przysz!y bloki.
Nalotniskuuros!anowadzielnica,któraprzy-
j"!a nazw" od nieodleg!ej wsi Zaspa. Wi"k-
szo#)wody schowano pod ziemi"- Staw Bro-
warny znikn%!ostatecznie w roku ubieg!ym,
a potoki, szczególnie w górnej cz"#ci
Wrzeszcza, przypominaj%o sobie, p!yn%c ra-
do#niejezdniamiirozlewaj%csi"popiwnicach
i podwórzach. Tam, gdzie znikn%!przemys!,
pojawiaj% si" supermarkety. Coraz szersze
ulicezapraszaj%corazliczniejszychsamocho-
dziarzy. Tam, gdzie kiedy#po przej#ciach dla
pieszych chodzili ludzie, pojawi!y si"nowiut-
kie p!oty. Stare budynki id% pod buldo&er.
Rosn% jeszcze nowsze bloki, niektóre z nich
wysoko ku niebu. Najwy&szy z nich swoj%
chwa!% (a dok!adniej - wysoko#ci%) ma przy)-
mi)bazylik"Mariack%.

Nieodleg!e 'ródmie#cie obchodzi!o nie-
dawno swoje tysi%clecie. Po raz drugi. Pierw-
szy raz „tysi%clecie polskiego Gda$ska” by!o
#wi"towanejako#wczasachg!"bokiejkomuny,
znieodzownymudzia!emtowarzyszaW!ady-
s!awa Gomu!ki, z has!em „Byli#my, jeste#my,
b"dziemy” rozci%gni"tym wzd!u&Mot!awy.
Drugiraztysi%clecie'ródmie#ciaobchodzono
wroku1997.Powo!anonawetKomitetOrgani-
zacyjny Obchodów Tysi%clecia Miasta Gda$-
ska. Komitet - pod zmienion%nazw% i w nieco
innejformie-dzia!adodzi#.Zczegosi"ciesz",
bo jest ju& w Gda$sku instytucja zdolna
na czas, jeszcze w tym roku przygotowa)ob-
chody rocznicy Wrzeszcza. B"dzie zreszt%
mia!azaj"cieiwprzysz!o#ci,boju&zarokprzy-
pada 140 rocznica uzyskania praw miejskich
przez Oliw"…

PSZnieoficjalnychinformacjizkr"gówzbli-
&onych do wa&nego urz"du wynika,&e w pla-
nach miejskich dotycz%cych Wrzeszcza uj"te
zostan% raczej obchody rocznicy równiejszej
ni&byle 750. Albowiem ju&nied!ugo, raptem
za dwie#cie pi")dziesi%t lat, b"dziemy obcho-
dzi)tysi%clecieWrzeszcza!Zobaczycie,minie
jak z bicza trzas!!

PiotrDwojacki, felietonista

750lat
Wrzeszcza
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Chory system Seremeta
Na gda!skich prokuratorach przed rokiem odby"si# lincz. Ale czy s"usznie?
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Z prok.
Jackiem
Ska$%,
wiceszefem
Zwi%zku
Zawodowego

Prokuratorów i Pracowni-
ków Prokuratury, rozmawia
Tomasz S$omczy&ski
Mija rok od afery Amber Gold.
Wszyscy s!yszeli"my zarzuty
kierowane przez prokuratora
generalnego wobec gda#skich
prokuratorów. Mia!y polecie$
g!owy.Wczoraj dowiedzieli"my
si% o kolejnym uniewinnieniu,
tym razem „g!ównego oskar&o-
nego”, prokuratora referenta
z Wrzeszcza, Barbary Kijanko.
Wi%c bilans jest taki: prokurator
mówi! o powa&nych przewinie-
niach pi%ciu prokuratorów, dzi"
mamy ju& trzy uniewinnienia.
Wtedy przed rokiem by!y dwie
diagnozy sytuacji, sporz%dzone
z punktu widzenia samej prokura-
tury. Pierwsza to by!a diagnoza
prokuratora generalnego, który
w Sejmie wskazywa! na b!"dy, któ-
rych mieli dopuszcza) si" ludzie -
prokuratorzy z Gda$ska. Prokura-
tor generalny i jego rzecznik Mate-
usz Martyniuk uparli si" przy swo-
jej tezie i mydlili politykom oczy,
chc%c wybieli) chory system.
A przy okazji, niszcz%c reputacj"
tych prokuratorów, wdeptali ich
w ziemi". To, co mnie najbardziej
urazi!o, to brak refleksji Prokura-
tury Generalnej na temat swojego
w!asnego post"powania. Bo prze-
cie& trzeba pami"ta), &e Prokura-
tura Generalna mia!a spraw"
Amber Gold w swoich r"kach -
do Prokuratury Generalnej trafi!o
pismo z Komisji Nadzoru Finanso-
wego - i nic z tym tematem nie
zrobiono. A za to, co si" dzieje
na ul. Barskiej w Prokuraturze
Generalnej, odpowiedzialny jest
prokurator generalny. Je#li wi"c
mówimy o odpowiedzialno#ci, to
w pierwszej kolejno#ci trzeba spoj-
rze) do lusterka... A nie szuka)
winnych na samym dole i wybiela)
samego siebie.

W Sejmie pada!y ci%&kie zarzuty
z ust prokuratora generalnego.
Wszyscy byli"my przekonani, &e
oto wskazuje si% nawinnych.
A teraz nie ma winnych, bo
po kolei s' uniewinniani. Czyli,
&e nic si% nie sta!o? Za chwil%
pojawi si% nowy Marcin P.
i znowu prze"lizgnie si% obok
wymiaru sprawiedliwo"ci?
Mo&e tak by). Wiele jest takich
spraw, ale te #ledztwa trafiaj%
do prokuratur rejonowych. Mia-
!em okazj" zetkn%) si" osobi#cie
z sytuacj%, w której co#wp!yn"!o
do Prokuratury Generalnej, a ta
zastosowa!a klasyczn% spychologi"
i spraw" zepchn"!a do jednostki
w!a#ciwej miejscowo, &eby ta
udzieli!a odpowiedzi... A go!ym
okiem wida), &e sprawa ma cha-
rakter aferalny, tak jak Amber
Gold. To si" dzieje ca!y czas.

Wró$my dodwóch diagnoz,

o których powiedzieli"my
na pocz'tku. Pierwsza diagnoza,
autorstwa Andrzeja Seremeta,
jest taka, &e winni s' prokurato-
rzy zGda#ska. A druga?
Druga to by!a diagnoza #rodowiska
prokuratorskiego, w postaci
uchwa!y naszego zwi%zku zawo-
dowego, w której zwrócili#my
uwag" na to, &e system jest chory.
Ca!y system polskiej prokuratury
jest do zmiany.

Spróbujmy wi%c wyliczy$ obja-
wy tej choroby.
Nie mo&e by) tak, &eby post"po-
wania prowadzi!o zaledwie 60
proc. prokuratorów w Polsce.

To co robi pozosta!e 40 proc.?
Podam przyk!ad - mi"dzynarodo-
wa pomoc prawna. W Niemczech,
jak prokurator chce uzyska)
pomoc prawn%, to wysy!a wniosek
bezpo#rednio do adresata, czyli
do prokuratury w innym pa$stwie.
Potem uzyskuje na biurko odpo-
wied(. U nas, kiedy pojawia si"
taka potrzeba, to prokurator refe-
rent pisze wniosek do swojego
szefa w prokuraturze rejonowej,
ten przekazuje taki wniosek
do prokuratury okr"gowej, stam-
t%d po przetworzeniu wniosek
idzie dalej do Prokuratury Gene-
ralnej, gdzie jest specjalna komór-
ka, która go analizuje i wszystko
t!umaczy na j"zyk obcy. W ko$cu
Prokuratura Generalna wysy!a ten
wniosek za granic". Odpowied(
przychodzi do generalnej,
a nast"pnie idzie przez wszystkie
te szczeble, zanim trafi na biurko
prokuratora prowadz%cego.
Zamiast sytuacji, w której jeden
prokurator zajmowa!by si" tym
tematem, to zajmuje si" nim czte-
rech, pi"ciu albo jeszcze wi"cej.
Albo inny przyk!ad biurokracji...

Wystarczy, ten i tak by! przeko-
nuj'cy. Biurokracja to jedno.
Gdzie jeszcze le&y problem?
Nie ma pieni"dzy na opiniowanie
przez bieg!ych. Prokurator musi
si" zwraca) do ró&nych bieg!ych
z pytaniem, czy !askawie zechcieli-
by tak% opini" sporz%dzi). Ch"t-
nych nie ma, bo prokuratura p!aci
s!abo za opiniowanie. Je#li kto# si"
zg!osi, to nie s% to biegli najwy&-
szych lotów, tylko dorabiaj%cy
sobie emeryci. Opiniowanie trwa
d!ugo, czasami latami - bo nie ma
motywacji finansowej ze strony
prokuratury.

Kolejny problem? Statystyka?
Tak. Statystyka jest królow% nauk

w prokuraturze. Rozlicza si" nas
na podstawie liczb. A ca!y sztab
prokuratorów pracuje nad groma-
dzeniem i przetwarzaniem
danych, rysowaniem s!upków
i tabelek.

Brak szkole# i specjalizacji?
To kolejne niedomaganie. Prze-
st"pczo#) si" profesjonalizuje, spe-
cjalizuje. U nas nie ma specjalizacji
i nie ma szkole$. Ja by!em na ostat-
nim szkoleniu w 2007 r. Ostatnio

mi jedno zaproponowano - z BHP.
Potrzebne s% na przyk!ad szkole-
nia na tematy gospodarcze: pranie
brudnych pieni"dzy, piramidy
finansowe, wy!udzenia VAT,
a tak&e z problematyki
cyberprzest"pczo#ci.

Kolejna sprawa rzucaj'ca si%
w oczy przy dziennikarskim
wgryzaniu si% w przyczyny afery
Amber Gold - prokuratorzy
w mie"cie X nie wiedzieli, &e
Marcin P. jest od lat starym zna-
jomym ich kolegów w mie"cie Y.
Czyli kompletny brak przep!ywu
informacji.
Te post"powania powinny by)
zarejestrowane w Krajowym Cen-
trum Informacji Kryminalnych.
Dost"p do nich ma policja. Prob-
lem jednak w tym, &e te informacje
rzadko trafiaj% do prokuratorskich
akt. Jest jeszcze System Informa-
tyczny Prokuratury, ale on dzia!a
tylko w ramach poszczególnych
jednostek. Je#li prokurator
w Gda$sku wpisze nazwisko np.
Marcina P., to nie dowie si", czy
inny prokurator, np. w Gdyni, pro-
wadzi post"powanie przeciwko
Marcinowi P. Mamy XXI wiek
i tak%w!a#nie sytuacj".

To po co w ogóle s' te systemy?
S!u&% celom statystycznym, nie
pomagaj%w pracy prokuratorom.

Jest jednak projekt ustawy
o prokuraturze.
W projekcie dostrzega si" cz"#)
tych patologii, ale nie ma rozwi%-
za$, które naprawi!yby t" sytuacj".
Podstawowym rozwi%zaniem jest
zasada obowi%zkowego, dla ka&de-
go prokuratora, referatu oskar&y-
cielskiego i s%dowego. Ka&dy pro-
kurator powinien prowadzi) spra-
wy, oskar&a), chodzi) do s%du
i mie) kontakt z rzeczywisto#ci%.
A nie liczy) s!upki, rysowa) tabelki
i robi) nie wiadomo co.

Z tego, co Pan mówi, wy!ania si%
taki obraz: do Prokuratury Rejo-
nowej Gda#sk-Wrzeszcz, gdzie

prokuratorzy s' zarobieni
po uszy, gdzie nie ma szkole#,
i nie ma pieni%dzy na eksperty-
zy, trafia sprawa kalibru Amber
Gold. A potem? Za spraw'
Andrzeja Seremeta i polityków
odbywa si% publiczny lincz na jej
szefowej, Marzannie
Majstrowicz.
Marzanna Majstrowicz zosta!a
typowym koz!em ofiarnym. Typo-
wym. Nikt przy tym nie zwróci!
uwagi na to, jak dzia!a system. Pro-
sz" przy tym zwróci) uwag"
na jedn% kwesti". Uniewinniono
g!ównego oskar&onego, Barbar"
Kijanko. To ona mia!a dopu#ci) si"
najwi"kszej ilo#ci b!"dów. Innym
zarzuca si" brak nadzoru nad prok.
Barbar% Kijanko. Ale je#li prok.
Kijanko b!"dów nie pope!ni!a, to
znaczy, &e i nadzór nad ni% by!
w!a#ciwy.

No imamy pasztet. Nadzoruj'ca
j'Marzanna Majstrowicz ju&
zosta!a ukarana - s!u&bowo.
Straci!a stanowisko szefowej
w rejonówce.
Tak, mamy problem. Wnioski
o ukaranie sporz%dza! rzecznik
dyscyplinarny, który ju& nie pe!ni
tej funkcji. Ale ka&dy z tych wnio-
sków podpisywa! równie& proku-
rator apelacyjny z Gda$ska, Irene-
usz Tomaszewski. I co teraz pan
Tomaszewski powie? Czy nie
powinien ponie#) jakiej# odpowie-
dzialno#ci za niszczenie ludziom
kariery, za nies!uszne oskar&enia?
Realia s% takie, &e my, prokurato-
rzy, przegrywamy przed s%dem
w 1,5 proc. spraw. A jak jest unie-
winnienie w s%dzie, to prowadzo-
ne jest post"powanie wyja#niaj%ce
- trzeba wyja#ni), czy czasem któ-
ry# z prokuratorów nie oskar&a!
nies!usznie.

W sprawach dyscyplinarnych
zwi'zanych zAmber Gold mamy
na razie 60 proc. uniewinnie#.
Tak, ale je#li pan doda uniewinnie-
nia np. w sprawie rodziny zast"p-
czej z Pucka i inne, to b"dzie pan
mia! jeszcze wy&szy odsetek prze-
granych spraw przez rzecznika
dyscyplinarnego z Gda$ska. Pow-
tórz" raz jeszcze - rzecznik dyscy-
plinarny ju& nie pe!ni swojego sta-
nowiska, ale na wnioskach o uka-
ranie zawsze podpisywa! si" rów-
nie& obecny prokurator apelacyjny.

Co by by!o, gdyby który" zwas,
prokuratorów liniowych, mia!
taki odsetek przegranych
spraw?
Nie ma takich prokuratorów, z tak
z!ymi wynikami, prosz"mi wie-
rzy). Je#li któremu# z prokurato-
rów zdarza si"wi"cej uniewinnie$,
to jest pod szczególn% obserwacj%.
Ja sobie nie wyobra&am swojej
przysz!o#ci w prokuraturze z tylo-
ma oskar&eniami, które zako$czy-
!y si" uniewinnieniami. To dowo-
dzi, &e oskar&enia kierowane
wobec gda$skich prokuratorów
by!y niemerytoryczne, &e by!y pre-
parowane pod zapotrzebowanie
polityczne. A to ju& jest problem
braku niezale&no#ci i ch"ci przy-
podobania si" politykom.

Czyprokurator
apelacyjnynie
powinien
odpowiedzie)za
nies!uszne
oskar&enia?

Seremetchcia!
ukry)swojewiny.
Znalaz!koz!a
ofiarnegoiwbi!w
ziemi"prokura-
torówzGda$ska


