
„Trzeba ich Skazać” – producenci przestępców 

 

Anna Marciniak i Adam Zawadzki 

https://youtu.be/ZvGuNrMvTsU 

 

Grzegorz Niedźwiecki i Tadeusz Gał 

https://www.youtube.com/watch?v=H_lfscpgyCQ 

5390 dzień terroru – co zrobiły wam moje dzieci 

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf 

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/ 

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/ 

https://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/ 

https://www.trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/ 

 

5 historii o niesłusznie skazanych na karę więzienia  

Poniżej przedstawiamy pięć historii o niewinnie osadzonych więźniach. Historie te przytłaczają ogromem niesprawiedliwości i stanowią 
przestrogę na przyszłość dla policjantów, prokuratorów, sędziów. Wśród głośnych spraw karnych kończących się niesłusznym 
skazaniem wymienia się najczęściej następujące: 

1. historię Tomasza Komendy przypomnianą przez Jana Holoubka w poruszającym filmie „25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy”; w 2004 roku Komenda został niezasadnie skazany wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na karę 
dwudziestu pięciu lat pozbawienia wolności za zgwałcenie i zabójstwo piętnastoletniej Małgorzaty Kwiatkowskiej; w 2018 
roku, po osiemnastu latach więzienia, Sąd Najwyższy w sposób jednoznaczny wykluczył jego sprawstwo i uniewinnił go 
od zarzucanych mu czynów; Komenda podczas pobytu w więzieniu trzy razy próbował popełnić samobójstwo; jego skazanie 
uznaje się za spektakularną porażkę wymiaru sprawiedliwości; 

https://www.youtube.com/watch?v=9hBPoEb2osY 

2. sprawę Czesława Kowalczyka z Gdańska skazanego na dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności za zabicie trenera jazdy 
konnej; Kowalczyk przesiedział w więzieniu dwanaście lat i trzy miesiące, w tym pięć lat w izolatce; w 2012 roku został 
uniewinniony – uratował go konflikt zamieszanych w sprawę gangsterów, którzy oskarżając się nawzajem, wskazali 
prawdziwego zabójcę; 

3. sprawę Grzegorza Rogulskiego, emerytowanego funkcjonariusza policji, który w grudniu 2016 roku został zatrzymany 
pod zarzutem przemytu i handlu narkotykami, a także używania broni służbowej do popełniania przestępstw. Rogulski został 
wtrącony do aresztu – jedyną podstawę stanowiły tu zeznania małego świadka koronnego Pawła P. o pseudonimie „Ramzes”. 
Podczas pobytu w areszcie Rogulski bezskutecznie składał wyjaśnienia, utrzymując, że oskarżenie jest bezpodstawne. 
Tymczasowe aresztowanie zostało uchylone po siedmiu miesiącach, jednak dopiero po dwóch latach wykluczone zostało 
popełnienie przestępstwa. Rogulski otrzymał zadośćuczynienie o wartości 250 000 zł.  

4. sprawę Arkadiusza Kraski, który spędził w więzieniu niemal 20 lat z powodu wniesionego w 2001 roku niesłusznego 
oskarżenia o podwójne zabójstwo. W 2019 roku Sąd Najwyższy podjął decyzję o wstrzymaniu wykonywania kary i uchyleniu 
wyroku na wniosek prokurator Barbary Zapaśnik, która wskazała, że podczas śledztwa mogło dojść do fałszowania dowodów. 
Kraska wyszedł na wolność i obecnie oczekuje na kolejny proces; 

https://www.youtube.com/watch?v=tLMznjw9xaE 

https://www.youtube.com/watch?v=W60sVrE9o-I 

5. historię nielegalnego imigranta z Hondurasu – Clemente'a Aguirre-Jarquina, który spędził prawie piętnaście lat w więzieniu 
na Florydzie, z czego ponad dziesięć w celi śmierci, z powodu oskarżenia o zabicie swoich sąsiadów w 2004 roku; w 2006 

https://youtu.be/ZvGuNrMvTsU
https://www.youtube.com/watch?v=H_lfscpgyCQ
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/5390-dzien-terroru-–-co-zrobily-wam-moje-dzieci.docx
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
https://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/
https://www.trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/
https://www.youtube.com/watch?v=9hBPoEb2osY
https://www.youtube.com/watch?v=tLMznjw9xaE
https://www.youtube.com/watch?v=W60sVrE9o-I


roku został skazany na karę śmierci, a w 2016 roku uniewinniony przez Sąd Najwyższy Florydy od stawianych mu zarzutów 
(uniewinnienie oparto częściowo na nowych testach DNA). 

https://www.adwokat-weglowski.pl/blog/o-prawie/5-historii-o-nieslusznie-skazanych-na-kare-wiezienia 

 

25 lat Niewinności Adama Dudały 

https://www.youtube.com/watch?v=laDUVVzia0s 

 

Jacek Wach został skazany na dożywocie za zabójstwo, którego nie popełnił 

https://www.youtube.com/watch?v=jHrlPDmEGn4 

https://www.youtube.com/watch?v=7Dl4SON2F1E 

 

Bogdan Goczyński o Zbrodniczym Systemie Sądowym 

https://www.youtube.com/watch?v=vOd2ka7hewI 

https://www.youtube.com/watch?v=hrkuNtvcvhU 

https://www.youtube.com/watch?v=uvkPCYjHY-c 
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