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||f e wtorek do częstochowskiej pro_
lU ruratury trafiło bezprecedeńsbwe
zawiądomienie o przestępstwie. 38-ler
ni Jarosław Kapsa. dziennik arz ty1od-
nka,,Gazeta Częstochowska''' byĘ po-
seł z listy obywatelskiego Klubu Par-
lamentamego, domaga się ścigania osób
i urzędów, które wydaĘ w stanie wo-
Fnnym postanowienie o jego intemo-
waniu, a w ten sposób bezprawnie po-
zbawiły go wolności. Kapsa został in-
temowany 3 l sudnia l98l r. odzyskał
wolność Ż3 grudnia 1982 r.

- Uznałem, że w myśl obowią7ującej
cówczas konstytucji zatrzymanie ko-
gokolwiek na czas dłuższy niż 48 go-
dzin było niezgodne z prawem - tłuma-
czy wnioskodawca.
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Nie chce odszkodowania, lecz sprawiedliwości
I
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!fups,a, 
jeden z.kilku \sięq i1terno'ylan1lchw stanie wojennym, domaga

się od prokuratury ściganiń osób i urZędów, które pozbawib go iloir;ś;i
Jak twierdzi, wcześniej ne zgłaszal

takiego wniosku, ponieńaż hcźył, że
odpowiedzialni za stan wojenny staną
przed Trybunałem Stanu. - Terazje-
stem przekonany, że Sejm umorzy po-
stępowanie, więc muszę sam dochodzić
sprawiedliwości - powiedział nam.

Kapsa nie domaga się odszkodowa-
nia' żądajedynie ukarania winnych zła-
mania prawa.

Na ocenę wniosku prokuratura ma 30
dni. Może wszcząć posĘowarrie albo
je oddalić. Juz dziś wiadomo, że będzie
miała co najmniej dwa problemy.

Pierwszy to pytanie, czy przestępstwo
sprzed l5 lat nie uległo przedawńeniu.
- W Ę chwili ńe ustalono jeszcze kwa_
lifikacji czynu, więc trudno roztrzą5ać
kwestię przedawnienia - uwłża proku-
rator Zbigniew WyĘch.

Rzyznał jednak,że gdyby pnyjąć,że
chodzi o bezprawne pozbawienie wol-
ności z art. 165 p. 2 kk, jest to czyn ści-
gany do dziesięciu lat. Zgodnie z nowe_
lą kodeksu przedawnienia niektórych
przestępstw zlat1944-90 liczy się do-
piero od 1 sĘcznia 1990 r., a więc wciąz
można by ukarać sprawcÓw.

Drugi problem to precedens, jakim
może stać się ta sprawa.

l wi9m' że gdyby moim śladem po-
szło 140 internowanych z województrva
- w Ęm b. I sehetarz lcM PZPR Józef
Grygiel' który też miałby do tego pra-
wo, to prokuratorom przyĘdzie piacy
Ęonad miaĘ - powiedział lGpsa. _ Cho_
dzi jednak o moralne zadośćuczynienie.

Broni ich deklet
o opinię-w tej sp-rawie poprosifiśmy

mecenasa Jerzego Naumanni. powie-
dział-nam: - Z artykułu 87 konstytucji
oraz 207 kodeksu postępowania kamó-
8! {ynika' że panstwo gwarannLrje nie-
tykalność i wolność obywateh. Mozna
go zaazymać na 48 godzin. Tzeba go
zwolnić, jeżeli nie zostanie tymczasowo
aresztowany. Przekonanie pana lGpsy
Jest więc w zasadzie właściwe. Jednak
osobnym problemem jest możliwość po-
wofywarua slę sprawcÓw tego przestęp-
stwa na dekret o sAnie wojennym. Tak
dfugo. jak delaet ten nie zóstarrie uzna-

ly za ah bezprawny, tego typu przypa-
dek może mieć niewielką szansę za-
dośćuczynienia. Niemniej sprawę tę mo-
żemy traktowaćjako póĘ presji na usta_
wodawcę, aby zmienil obowiązujący stan
prawny w zakesie oceny deketu o sta-
nie wojennem. Jłcnx Noszczvx, xoz

Sprawa Gzegoza Pzemyka

Uczyłem się zeznań
Nakłaniąni e do wzai emnych
o bc i ążeń i p rze d s tajvianie
qotowych protokołów do
podpisania - to metody MO
podczas śledztwaw ti84 r.
w sprawie śmierci Grzegorza
Przemyka _ zeznał wczoraj
przed S@emWojewódzkim
w Warszawie Jacek 5.,
byĘ s anitarius z laretki p o got ow ia

f) rzewoził on Przemyka z komisaria-
I tu na Jezuickiej dopogotowiana ul.
Hożej. Jacek S. został w 1984 roku
oskarżony o udział w pobiciu Przemy-
ka i wraz z kierowcą karetki Micha-
łem W. skazany na dwa lata więzienia.
WczoĘ odbyła się kolejna rozprawa

w procesie byĘch milicjantów - Irene_
usza K. i Arkadiusza D' - oskarżonych
o śmiertelne pobicie 12 maja 1983 ro-
ku Grzegorza Przemyka. W procesie
tym oskarżony jest również Kazi-
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14 lat temu składał zeznania obciĘają-
ce jego kolegę MichałaW. - haca ope-
racyjna była prowadzona tak, żĄ do-
prowadzić do tego, abyśmy się wzajem-
nie oskaźali - mówil Jacek S. Więlazość
zeznań zapisanych w protokołach wy_
myślał i spisywał pzesłuchujący oficór.
- hzesfuchujący dyktował, apan jak

papuga powtarzał te bajki? - pytał sę-
dzia. - Nie jestem w stanie wytłuma-
czyć swojej postawy. Różne fakty byĘ
p_odsuwane przez przesłuchuj{ce!ó.
Wielokotnie protokoły były już goio_
we. podpisywałem je bez czytallla.Póź-
niej odtwarzano je z taśmy' abym się
ich nauczyl _ mówił świadek.

Jacek S. wspomina, że w czasie śledz-
twa i aresztowania był chory. - Nie
mogłem doprosić się lekarza. Wźyłem
y19dy 5a kg. Przesłuchania trwĄ po
kilka godzin. Musiałem siedzieć beż ru-
chu, grożono mi. Milicjant prowokował
mnie do obciąania Michała W. odczy-

Ęja9 jeqo ze?nanla' w których Michał


