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Ekspert komisji Rokity: - Kornatowski, widząc na ciele pobitego i na ścianach 
komisariatu ślady krwi, nie powinien przyjąć innego założenia niż takie, że mogło dojść 
do zabójstwa.  
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Konrad Kornatowski 

Nowy komendant główny Policji Konrad Kornatowski broni się od dwóch dni przed 
zarzutami, że w 1986 r. jako prokurator w Gdyni brał udział w tuszowaniu śledztwa w 
sprawie śmierci na komisariacie kolejowym milicji 32-letniego Tadeusza Wądołowskiego. 
Zatrzymany pod zarzutem kradzieży przed śmiercią był najprawdopodobniej bity przez 
milicjantów. 
 
Nazwisko szefa Policji znalazło się w uchwalonym w 1991 r. przez Sejm raporcie tzw. 
komisji Rokity. Badała ona niewyjaśnione zbrodnie MSW z lat 80. 
 
Według raportu Kornatowski mógł się przyczynić do tego, że nikt nie poniósł 
odpowiedzialności za śmierć Tadeusza Wądołowskiego.  
 
Kornatowski tłumaczy dziś, że w raporcie znalazł się „przez pomyłkę", a cała jego rola 
ograniczyła się do przybycia na miejsce zdarzenia i oględzin zwłok. Dodaje też, że to nie on 
prowadził i umorzył śledztwo. 
 
Komendanta bronią premier Jarosław Kaczyński oraz ministrowie MSWiA Janusz 
Kaczmarek i sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 
 
Powinien przyjąć wersję zabójstwa  
 
Mec. Jerzy Naumann był ekspertem komisji Rokity: - W czasach PRL, kiedy zarzuty 
prokuratorskie groziły milicjantom, czy szerzej ludziom resortu spraw wewnętrznych, 
śledztwa były prowadzone w takim kierunku, by udowodnić ich niewinność, a nie winę. - To 
były śledztwa przeciwko śledztwom - mówi „Gazecie". 
 
- Tłumaczenie Kornatowskiego, że nie ma nic wspólnego ze sprawą, bo robił tylko wstępne 
oględziny, jest wprowadzaniem w błąd opinii publicznej - podkreśla mec. Naumann. - W tego 
typu sprawach początek to najważniejszy moment, od którego zależy powodzenie lub 



niepowodzenie śledztwa. 
 
Były ekspert komisji Rokity tłumaczy: - Prokurator, widząc na ciele pobitego i na ścianach 
komisariatu ślady krwi, nie powinien przyjąć innego założenia niż takie, że mogło dojść do 
zabójstwa. To nie znaczy, że ta teza miałaby się utrzymać, ale zasady postępowania są takie, 
że należy przyjąć najdalej idącą wersję. 
 
Kornatowski po przybyciu do komisariatu razem z lekarzem stwierdził śmierć 
Wądołowskiego. Ciało odesłał do zakładu medycyny sądowej na rutynową sekcję zwłok. 
 
W opisie miejsca zdarzenia nie uwzględnił plam krwi na ścianach i podłodze. Nie przesłuchał 
milicjantów, którzy zeznawali dopiero po miesiącu. 
 
Naumann wylicza, że w sytuacji, którą zastał, Kornatowski powinien zabezpieczyć miejsce 
zdarzenia i wezwać ekipę kryminalistyczną. - A milicjantów, którzy byli w komisariacie, 
oddzielić od siebie i dokładnie przesłuchać. Takie zasady obowiązywały również w PRL, 
chociaż często, zwłaszcza w takich sprawach, nie były przestrzegane - twierdzi adwokat. 
 
- Czynnościami, a właściwie brakiem czynności na początku tej sprawy Kornatowski mógł 
ukierunkować całe późniejsze śledztwo. Tłumaczenia jego i ministrów Ziobry i Kaczmarka, 
że sprawę umarzał ktoś inny, również nie wytrzymują krytyki. Decyzję o umorzeniu 
podejmuje szef danej prokuratury, ale to nie umniejsza odpowiedzialności prokuratorów, 
którzy brali udział w tym postępowaniu - kończy Naumann. 
 
Adwokat dla komisji Rokity zajmował się m.in. wyjaśnieniem śmierci gdańskiego studenta 
Marcina Antonowicza, wyrzuconego w 1985 r. z milicyjnego radiowozu. 
 
Podobnie jak przy śmierci Wądołowskiego prokuratura dopuściła się szeregu zaniedbań - 
przeprowadzono niepełne oględziny radiowozu, samochód zaraz wrócił do służby, co 
doprowadziło do zatarcia śladów. 
 
Komisja w sprawie Antonowicza skierowała aż 22 wnioski o ukaranie zamieszanych w 
tuszowanie śledztwa prokuratorów, milicjantów i biegłych. Żaden z nich nie poniósł 
odpowiedzialności.  
 
Rokita: prokuratorzy boją się raportu  
 
Jan Rokita (PO) podtrzymuje swoje oskarżenia pod adresem Kornatowskiego. We wtorek 
nazwał go „nikczemnym prokuratorem", a mianowanie go komendantem głównym „hańbą 
dla policji". 
 
Wczoraj w Radiu ZET powiedział: - Jestem rozczarowany zachowaniem obecnej władzy. Nie 
dziwi mnie solidarna obrona prokuratorów, bo czują, że tzw. raport Rokity stanowi dla nich 
zagrożenie. Jest w gruncie rzeczy wielkim oskarżeniem świata prokuratorskiego. Do dziś 



prokuratorzy boją się raportu, zaprzeczają, bronią się. 
 
Rokita przyniósł do radia opinię eksperta komisji mec. Andrzeja Zalewskiego i dokument, z 
którego wynika, że wskazane przez komisję zaniedbanie prokuratury w sprawie 
Wądołowskiego potwierdził w 1992 r. prok. Jozef Gurgul z Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Gurgul wyliczył w kilkunastu punktach błędy śledztwa, które określił jako „wybitnie 
przewlekłe". 

- Namawiałbym Jarosława Kaczyńskiego do przeczytania tych opinii osobiście, bo wierzę w 
jego dobrą wolę i w to, że jest wprowadzony w tej sprawie w błąd. Nie mogę uwierzyć, że 
bagatelizuje udział Kornatowskiego w ukrywaniu sprawców morderstwa. A tu morderstwo 
nie budzi żadnych, żadnych wątpliwości. 
 
Minister MSWiA Janusz Kaczmarek, który w środę zapowiedział powołanie specjalnego 
zespołu, który jeszcze raz zbada zarzuty wobec Kornatowskiego, oświadczył wczoraj, że 
zwrócił się też do IPN, by zbadał, czy w aktach b. SB znajdują się jakieś informacje o 
okolicznościach śmierci Wądołowskiego. 

 


