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Dlaczego zginął Adamowicz i dlaczego prezydenci będą w Polsce nadal 

zabijani. 

Wszyscy uznali, że prezydent Adamowicz został zamordowany z powodu mowy 

nienawiści w internecie. Nie jest to możliwe bo osadzeni w polskich zakładach 

karnych nie mają do niego dostępu. W Polsce kara pozbawienia wolności jest 

nie tylko karą pozbawienia wolności ale również karą wykluczenia cyfrowego, 

karą zniszczenia więzi z bliskimi, karą poniżenia z powodu braku możliwości 

zachowania higieny, karą pozbawienia umiejętności radzenia sobie na wolności, 

karą pozbawienia możliwości zarobkowych. 

(…) 

Wszystkie reformy prawa karnego Zbigniewa Ziobro oraz Prawa i 

Sprawiedliwości polegały właściwie tylko na zwiększeniu wymiaru kar za 

poszczególne przestępstwa. Według Zbigniewa Ziobro ma to odstraszać od 

popełniania przestępstw. Ale jeśliby ten sposób działał prezydent Adamowicz 

nadal by żył. Kara nawet dożywotniego więzienia nie odstraszyła mordercy. 

On nie bał się pozbawienia wolności. On bał się życia na 

wolności. Bo więzienie oduczyło go życia w normalnym społeczeństwie. Nie 

jest to pierwszy przypadek kiedy wychodzący po kilku latach na wolność, 

któremu zgodnie z wytycznymi Zbigniewa Ziobro, odmawiano przepustek i 

warunkowego przedterminowego zwolnienia, morduje kogoś aby tam jak 

najszybciej wrócić. Życie na zewnątrz jest o wiele bardziej skomplikowane niż 

życie wewnątrz więzienia. Tam o czynsz, wyżywienie, ogrzewanie i pranie 

martwi się dyrektor zakładu karnego. Po opuszczeniu więzienia były osadzony 

musi się martwić sam o wszystko. Atakuje go mnóstwo bodźców sensoryczno-

emocjonalnych których nie doświadczał w zamknięciu. Z moich badań wynika, 

że już wychodzący na wolność po roku a nawet kilku miesiącach osadzenia 

odczuwają lęk przed wolnością. Graniczne są pierwsze 2 miesiące pozbawienia 

wolności. Trzeba wyhamować, uciszyć mózg. Ale człowiek potrafi się do 

wszystkiego przystosować. Tak jak szczur. Gorzej jest potem odnaleźć się na 
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wolności. Jeśli złapie się dzikie zwierzę, będzie się go karmiło i trzymało w 

niewoli to potem nie poradzi sobie już samo w lesie albo będzie wykazywało 

zaburzenia osobowości. Na przykład, będzie lgnęło do ludzi.    

Nikomu nie odmawiam dobrych chęci – każdy chce aby przestępczość malała. 

Brutalne morderstwo Pawła Adamowicza dowodzi jednak, że doszliśmy do 

akceptowalnych granic mowy nienawiści, wojny polsko-polskiej ale również 

wydłużania kar pozbawienia wolności i zwiększania dolegliwości i opresyjności 

systemu karnego. Polska ma najbardziej opresyjny system penitencjarny w 

Europie ! Jest bardzo wysoce prawdopodobne, że jeśliby Stefan W. został 

osadzony i odbył karę w krajach skandynawskich, Anglii czy Holandii – 

prezydent Adamowicz nadal sprawowałby swój urząd. Wyroki tam są kilka razy 

krótsze. Nawet rok pozbawienia wolności liczy się jako nie 12 a 9 miesięcy. Jest 

to tak zwany „rok penitencjarny”. Przepustki na utrzymanie relacji z rodziną, 

celem nie stracenia kontaktu  z życiem na wolności są regułą a nie wyjątkiem 

tak jak w Polsce. I trzeba się bardzo ale to bardzo „starać”, żeby nie uzyskać 

warunkowego przedterminowego zwolnienia. W Polsce aby wyjść wcześniej za 

tak zwane dobre zachowanie trzeba donosić wychowawcy na kolegów. A w 

Polsce minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chwali się przed Sejmem, 

wyjaśniając przyczyny tragedii, że od ponownego objęcia przez niego urzędu w 

2015 roku o 50% spadła liczba orzekanych postanowień o przedterminowym 

warunkowym zwolnieniu. Przecież i tak ta liczba była drastycznie mała. 

Stefanowi W. odmówiono tej łaski trzykrotnie. Nie udzielono mu też  ż a d n e j  

przepustki aby go zresocjalizować czyli dostosować do życia na wolności. Nic 

dziwnego, że narastała w nim frustracja i agresja wobec władzy. Nic mnie nie 

zdziwiło w jego zachowaniu oprócz tego, że zaatakował on przedstawiciela 

Platformy Obywatelskiej a z moich badań wynika, że praktycznie wszyscy 

osadzeni głosują zawsze przeciwko nie PiS. 

Minister Sprawiedliwości powiedział na trybunie sejmowej, że w trakcie 

osadzenia Stefan W. zachowywał się dobrze i umiarkowanie dobrze. To znaczy, 

że zachowywał się wzorowo tylko nie donosił na kolegów wychowawcom, na 
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przykład, że robią bimber w celi z owoców i cukru. Pomimo tego nie uzyskał 

żadnej konkretnej nagrody w postaci przepustki lub przedterminowego 

zwolnienia. Nie mogąc korzystać z tych narzędzi ze względu na opór wyborców 

głosujących za partią która doszła do władzy zwiększając sankcyjność i 

opresyjność systemu penitencjarnego – funkcjonariusze Służby Więziennej nie 

mają wielu argumentów aby modyfikować zachowanie osadzonych. 

(…)     

Czy gdańszczanom opłacało się (…) 

Stefan W. nie straszył przez pięć i pół roku kasjerek podrabianą bronią ale tera 

stracili ulubionego prezydenta a Gdańsk kojarzy się na świecie nie tylko z 

Solidarnością i Wałęsą ale również z kompromitacją polskiego systemu prawa 

karnego i penitencjarnego które bierze pod całkowitą kontrolę złych ludzi i 

wypuszcza jeszcze gorszych a powinno wypuszczać dobrych albo przynajmniej 

lepszych. Tego oczekują podatnicy utrzymując ten wymiar sprawiedliwości.  
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