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To byáa bardzo odpowiedzialna
i sumienna osoba. Gdy siĊ z kimĞ
umawiaáa, zawsze dotrzymywaáa
sáowa. Kochaáa ludzi i chĊtnie im
pomagaáa, nigdy nie miaáa z nikim
zatargów, nie zrobiáaby nikomu krzywdy. Byáa bardzo oddana swojej pracy,
lubiáa ją. Potra¿áa zejĞü z dyĪuru i za
kilka godzin iĞü juĪ na nastĊpny, tylko dlatego, Īe ktoĞ ją o to poprosiá.
Spokojna i zawsze uĞmiechniĊta ZVSRPLQDRMFLHFRVWU]HV]RZVNLHM
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Dopiero z gazety dowiedziaáem
siĊ, Īe policja wznawia dochodzenie
w sprawie mojej córki. Nie ukrywam,
Īe powróciáa trauma sprzed lat. Bolesne
wspomnienia odĪyáy na nowo -PyZLSDQ
=\JPXQW%DJQLHZVNLNie wiem, czy po
tylu latach uda im siĊ wykryü sprawcĊ.
Owszem, mają teraz inne metody dzia-
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áania, ale ja nie szukam zemsty. Nigdy
nie zapomnĊ tego, co nas spotkaáo, i juĪ
do koĔca Īycia bĊdĊ nosiá to w sercu,
ale z niektórymi rzeczami musiaáem siĊ
po prostu pogodziü.
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Córka miaáa przyjĞü do nas na
obiad. Mieszkaáa na Rynku razem ze
swoją siostrą. Tego tragicznego dnia
umówiliĞmy siĊ, Īe koáo 14.00 pojadĊ
po nią i przywiozĊ do nas na Zajączki.
Pojechaáem, ale okazaáo siĊ, Īe Alina poszáa juĪ pieszo. CzĊsto do nas
chodziáa, ludzie nieraz widywali ją na
ul. Grabowskiej. Lubiáa dáugie spacery...
Kiedy siĊ u nas nie pojawiáa i nie wróciáa
na Rynek, a na drugi dzieĔ nie przyszáa
do pracy, zgáosiliĞmy jej zaginiĊcie ZVSRPLQDSDQ=\JPXQWPolicja zaczĊáa jej szukaü dopiero po paru dniach. Do
koĔca nie traciliĞmy nadziei...
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Badania, jakie przeprowadzono
w Poznaniu, potwierdziáy, Īe to Alina. PostanowiliĞmy skremowaü jej ciaáo. Miaáa

Kornelia Mielcarek

starszy specjalista
ds. reklamacji

pracownik biurowy

Szczerze mówiĆc, nie kojarzċ
ani komórki policyjnej „Archiwum
X”, ani tego, īe wrócili do sprawy
morderstwa w Ostrzeszowie. Uwaīam, īe takie dziaâanie jest trochċ
pozbawione sensu, poniewaī jeīeli
przed laty nie byli w stanie ustaliý
sprawcy, to nie sĆdzċ, īeby dali
radċ zrobiý to w tej chwili. Gdzie
oni majĆ zamiar teraz znaleĩý jakiekolwiek dowody? Oczywiğcie,
jeīeli znalazây siċ jakieğ nowe informacje, to jakağ szansa na powodzenie jest. Nie wiem, w jaki
sposób policja w tej sprawie kiedyğ
dziaâaâa, ale jeīeli chcieli tylko jak
najszybciej sprawċ zakoĕczyý,
niekoniecznie jĆ wyjağniajĆc, to
nawet dzisiejsza technologia tutaj
nie pomoīe.
Nigdy nie musiaâam korzystaý
z pomocy naszej policji, wiċc trudno mi oceniaý, czy ich dziaâania sĆ
skuteczne. Uwaīam, īe w naszym
mieğcie nie majĆ zbyt duīo do roboty. Gdyby jednak policjantów nie
byâo, to ludzie urzĆdzaliby sobie
samowolkċ, byâoby niebezpiecznie.
Sâuīby powinny wspomagaý
siċ rozmowami ze spoâecznoğciĆ,
poniewaī czċsto ludzie widzĆ wiċcej, niī moīe zauwaīyý funkcjonariusz, ale niekoniecznie powinni
korzystaý z usâug jasnowidza.

z córeczkĆ ZosiĆ

Myğlċ, īe to bardzo dobry pomysâ,
īe policyjne „Archiwum X” wróciâo do
sprawy ğmierci ostrzeszowskiej pielċgniarki. Gdy jakağ sprawa pozostaje
niewyjağniona, to dlaczego do niej nie
powróciý, jeīeli sĆ takie moīliwoğci.
RobiĆ to policjanci na caâym ğwiecie, sĆ
do tego specjalnie wyznaczone oddziaây, wiċc dlaczego w Polsce mielibyğmy
tego nie robiý. Myğlċ, īe rodzina tamtej
kobiety na pewno chciaâaby, mimo iī
minċâo wiele lat, wyjağniý co i dlaczego
siċ staâo. Waīne jest równieī, by w koĕcu ukaraý osobċ odpowiedzialnĆ za
tamtĆ zbrodniċ. Osobie, która zostaâa
zabita, to juī nie pomoīe, ale jej bliscy
bċdĆ mogli trochċ odetchnĆý i w jakiğ
sposób siċ z tym pogodziý.
20 lat temu nie byâo takich moīliwoğci technicznych, jakie sĆ teraz,
a ğledczy przechodzili zupeânie inne
szkolenia. Teraz nasi funkcjonariusze
wyjeīdīajĆ za granicċ, by siċ ksztaâciý,
i dziċki temu majĆ szansċ rozwiĆzaý
sprawy, których przez lata nikt nie
umiaâ rozwikâaý.
Wedâug mnie policja powinna korzystaý z pomocy jasnowidzów - oczywiğcie czċğý spoâeczeĕstwa bċdzie
podchodziâa do tego sceptycznie, ale
jeīeli ğledztwo stoi w martwym punkcie, to naleīy sprawdziý kaīdy, nawet
z pozoru absurdalny, trop.
Skutecznoğý policji zaleīy od sprawy, jakĆ akurat siċ zajmujĆ, w moim
przypadku siċ nie sprawdzili, ale jest
wiele takich sytuacji, w których sprawdzajĆ siċ idealnie.
Mam duīe zaufanie do naszych
ostrzeszowskich funkcjonariuszy,
a trochċ īartobliwie mówiĆc, ich dodatkowym atutem jest fakt, īe moīna
na nich „zawiesiý oko”.
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 To wszystko mnie zwyczajnie przerosáo. A prawda jest taka, Īe Īycia mojej
córce nikt juĪ nie wróci - PyZLQDNRQLHF
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SKUTECZNOĞü NASZEJ POLICJI

Sabina Karolewska
z córeczkĆ MajĆ

raptem 27 lat, nigdy nie skarĪyáa siĊ na
to, by ktoĞ ją drĊczyá, przeĞladowaá.
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 Przekopali mi caáe podwórze,
szukali sprawcy nawet wĞród czáonków rodziny.
Pewnego dnia przyprowadzili jasnowidza, chcieli, Īebym za niego zapáaciá.
Takie metody miaáa ówczesna policja.
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Przypuszczam, Īe zostaáa potrącona i wywieziona. Sprawca musiaá
doskonale znaü tamtejszy teren,tego nie
zrobiáa osoba, która w Īyciu nie byáa na
Królewskim - XZDĪDPĊĪF]\]QDMiaáem swoją wersjĊ, przedstawiáem ją policji, ale nie chcieli mnie sáuchaü. Mówili,
Īe to oni są od tego, Īeby oceniaü, jakie
są fakty i Īe coĞ sobie wymyĞlam. Co
prawda przez te wszystkie lata nie udaáo
mi siĊ zebraü Īadnych dowodów, byáy to
tylko moje przypuszczenia. Skojarzyáem
pewne fakty, niektóre rzeczy zaczĊáy
mi siĊ ukáadaü w logiczną caáoĞü. Mam
powody, Īeby myĞleü, Īe zrobiáa to ta,
a nie inna osoba.
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Marek Szulczyĕski
pracownik OCK

Historia uczy, īe jest sens ponownego otwierania spraw niewyjağnionych przed laty, poniewaī zdarzaâo siċ
odnajdywanie sprawców róīnorakich
przestċpstw po bardzo dâugim okresie.
Jako chodzĆcy po polskiej ziemi, jako
chrzeğcijanin uwaīam, īe i tak tego,
kto to zrobiâ, spotka kara, natomiast dla
ogólnie pojċtej sprawiedliwoğci naleīaâaby siċ równieī i tak kara ziemska. Dla
rodziny, która jeszcze īyje, jest istotne,
by zamknĆý sprawċ raz na zawsze, bo
do dziğ nie wiedzĆ, co i jak siċ staâo.
BiorĆc pod uwagċ okres 20 lat,
technika kryminalna zrobiâa znaczny
postċp, stĆd teī te szanse na zamkniċcie sprawy dzisiaj siċ zwiċkszajĆ. Poza
tym ludzie ochâonċli, nie ma emocji,
moīna na trzeĩwo przyjrzeý siċ, jak
zachowujĆ siċ, wyâonione w toku ówczesnego ğledztwa, osoby, bċdĆce
w krċgu ewentualnego zainteresowania.
Skutecznoğý policji zaleīy od sytuacji. Uwaīam, īe w sprawach, które sĆ
medialnie nagâağniane, sprawdzajĆ siċ
niemal tak dobrze jak Scotland Yard.
Natomiast wiele prozaicznych spraw
im po prostu ucieka.
W Ostrzeszowie funkcjonariuszy
jest trochċ za maâo, szczególnie dlatego, īe angaīowani sĆ jako obstawa
do wielu imprez masowych. Moīna to
zobrazowaý tak - jeīeli ruszĆ w jednym
kierunku, to nie ma ich w drugiej czċğci
miasta. Myğlċ, īe bâċdem jest, īe nie
ma patroli w godzinach wieczornych.
Zasadniczo jednak funkcjonariusze teī
majĆ graÀk pracy i obowiĆzuje ich kodeks, choý nieco zmodyÀkowany, wiċc
przydaâoby siċ ich wiċcej. MówiĆc to,
jestem ğwiadom, īe koszty bċdziemy
ponosili my, jako podatnicy.

Ziemisâaw Szmaj
nauczyciel

KaīdĆ sprawċ trzeba wyjağniý do
koĕca i jeīeli teraz ğrodki techniczne
na to pozwalajĆ, naleīy spróbowaý
dojğý do prawdy. Pamiċtam, īe sprawa
zaginiċcia, a jak siċ póĩniej okazaâo,
morderstwa ostrzeszowskiej pielċgniarki, bardzo zbulwersowaâa nasze maâe
spoâeczeĕstwo, wiċc jak najbardziej
naleīaâoby znaleĩý jej rozwiĆzanie.
Nie wierzċ w jasnowidztwo, jednak
jeīeli ma to doprowadziý policjċ na
jakiğ trop, to powinni skorzystaý z takiej pomocy. Oczywiğcie, to nie moīe
byý traktowane jako dowód, a jedynie
ewentualna poszlaka.
Uwaīam, īe fajnie by byâo, gdyby skutecznoğý naszej policji byâa
wiċksza, bo wielokrotnie zdarza siċ,
īe sâyszymy o tym, īe istnieje nawet
nagranie przestċpstwa, a i tak danej
osoby nie moīna odnaleĩý. Jednak,
powiedzmy sobie szczerze, īe gdy
widzimy nagranie video gorszej jakoğci, to z rozpoznawaniem osób jest
naprawdċ ciċīko. Publikowanie wizerunku jest teraz utrudnione, wiċc
trochċ siċ nie dziwiċ, īe czasami nie
da siċ dojğý prawdy.
Sâuīb mundurowych powinno byý
zawsze tyle, ile jest konieczne. W tej
chwili funkcjonariusze protestujĆ, chodzi im teī o pieniĆdze, których jest za
maâo, a tak byý nie powinno. Praca
w ciċīkich warunkach powinna byý
wysoko wynagradzana. Oni przecieī
poğwiċcajĆ siċ dla caâego spoâeczeĕstwa.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Boīena Koâodziejczyk
z córkĆ MajĆ

wychowuje dzieci
W ostatnim numerze „Czasu
Ostrzeszowskiego” przeczytaâam, īe
policja wraz z „Archiwum X” wznawiajĆ ğledztwo dotyczĆce tajemniczej
ğmierci Aliny Bagiewskiej. Uwaīam,
īe to bardzo dobrze, poniewaī dziċki lepszemu wyszkoleniu i rozwojowi
techniki istnieje duīa szansa, īe jej
morderca zostanie znaleziony i ukarany. Myğlċ, īe najbardziej wpâynie to na
rodzinċ tej kobiety, z jednej strony na
pewno bardzo chcĆ sprawiedliwoğci,
a z drugiej moīe byý to rozdrapywanie
zabliĩnionych juī ran.
Myğlċ, īe kiedyğ ta sprawa byâa
trudna do rozwiĆzania, poniewaī wszyscy byli pod wpâywem emocji, a dodatkowo mogli baý siċ zgâosiý swoje
podejrzenia. Teraz, gdy minċâo juī tyle
czasu, mogĆ znaleĩý siċ ğwiadkowie,
którzy majĆ kluczowe informacje.
Policja powinna równieī skorzystaý z pomocy spoâecznoğci, róīnych
biegâych i jasnowidza. Bardzo moīliwe, īe ten ostatni wskaīe jakiğ nowy
trop. Duīo siċ sâyszy o tym, īe dziċki
wskazówkom osób postronnych sâuīby
rozwiĆzujĆ bardzo trudne sprawy.
Nigdy nie zdarzyâo mi siċ korzystaý
z pomocy policji, jednak uwaīam, īe sĆ
oni nie do koĕca skuteczni. Oczywiğcie
nasi ostrzeszowscy funkcjonariusze sĆ
przyjaĩni i pomocni, poza tym starajĆ
siċ wykonywaý swojĆ pracċ jak najlepiej. Jest ich jednak o wiele za maâo
- rzadko spotykam ich na ulicy, przez
to czujċ siċ mniej bezpieczna. Powinni
byý widoczni, by przestċpcy odczuwali
strach i zastanowili siċ kilkakrotnie,
zanim zâamiĆ prawo.

