
Historia Tomasza Komendy

Szokująca opowieść o największej aferze
w wymiarze sprawiedliwości wolnej Polski



Ta książka pozwala spojrzeć na sprawę z innej 
perspektywy niż dotąd mieliśmy okazję. Jest nie 
tylko zapisem cierpienia niewinnego człowieka, 
ale i najlepszym dowodem w sprawie Tomasza 
Komendy. Pokazuje jak kruche jest prawo w obliczu 
ludzkich zaniedbań.

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski



HISTORIA, KTÓRA WSTRZĄSNĘŁA POLSKĄ

Pierwsza szczera i wzruszająca rozmowa z Toma-
szem komendą. O tym, jak silnym trzeba być, by 
wytrzymać wyroki mediów, piekło polskiego więzie-
nia, walkę o wolność i dobre imię.

Poznaj kulisy procesu Tomasza komendy, w wy-
niku którego odebrano mu osiemnaście lat życia. 
Pierwszy raz ujawniamy skandaliczne dokumenty, 
absurdalne zeznania świadków, nieporadne akty 
oskarżenia, których ofiarą padł niewinny chłopak
z w rocławia.

To historia człowieka, który nie poddał się w wal-
ce z bezdusznym aparatem państwa. Stawił czoła 
systemowi, wobec którego przeciętny obywatel po-
zostaje bez szans.

Ujawniamy tajemnice, które miały nie ujrzeć świa-
tła dziennego. Dowiedz się, kto i jak rozbił proku-
ratorsko-sądowy układ. Przekonaj się, kto dotarł do 
prawdy o tragedii niesłusznie skazanego za gwałt 
i morderstwo człowieka.



Niesłusznie skazany za gwałt
i morderstwo na 25 lat więzienia

To było drugie wyjście Tomka poza mury więzienne w ciągu osiemnastu lat. Wcze-
śniej miał taką możliwość tylko raz, kiedy poprosił dyrektora zakładu karnego, by 
mógł uczestniczyć w pogrzebie swojej babci. Na ceremonię nie zdążył, bo samo-
chód, który miał go konwojować, spóźnił się i nie dotarł na czas. Pilnujący go straż-
nicy dali mu jednak pięć minut, by mógł się pożegnać ze zmarłą. Rodzina zdążyła 
już opuścić cmentarz, ponieważ pogrzeb zakończył się kilkanaście minut wcze-
śniej. Z konwojentami nie zamienił ani słowa. Nikt nie chce rozmawiać z takim jak 
on: pedo�lem, gwałcicielem i mordercą. Trudno się też dziwić funkcjonariuszom 
służby więziennej, którzy przecież sami mają rodziny i dzieci. Widok Tomka, czego 
łatwo się domyślić, budził w nich wstręt i pogardę. Nawet grabarze uciekli z miejsca 
pochówku, kiedy zobaczyli skutego mężczyznę w obstawie kilku strażników wypo-
sażonych w długą broń. Dla Tomka była to jednak wyjątkowa chwila, ponieważ 
przez kilka minut mógł poczuć zapach powietrza bez widoku krat.
Dziś drugi raz opuszczał zakład karny, pełen nadziei, po tym jak usłyszał w telewi-
zji, że zatrzymano drugiego ze sprawców. On cały czas pozostawał tym pierwszym. 
Tym razem konwojujący go policjanci słowami: „Zamierzamy cię uwolnić”, dali 
mu prawdziwą nadzieję. Pierwszy raz od osiemnastu lat pojawiło się światełko w 
tunelu, czekał już tylko na to, co ma mu do powiedzenia prokurator. Wjeżdżając do 
Wrocławia, nie poznawał swojego miasta. Kiedy zamykano go w więziennej celi, 
nie było galerii handlowych, które teraz mijali jedna za drugą. Ogromny Sky Tower 
też był czymś nowym. Kiedy tra� ł za kraty, wieżowce nie osiągały stu metrów, 
nawet w Warszawie, ten miał ponad dwieście. Co kilka kilometrów stacja benzyno-
wa. On pamiętał jedynie CPN, którego logo już dawno zastąpiły nowe nazwy. Prze-
jeżdżające wiaduktem pendolino robiło wręcz kosmiczne wrażenie. Podobne ma-
szyny widział tylko w �lmach science �ction, kiedy był jeszcze na wolności. I tele-
fon, który co jakiś czas mówił prowadzącemu samochód policjantowi: „Za sto 
metrów skręć w prawo, potem jedź prosto. Dotarłeś do celu”. Tomek zupełnie nie 
wiedział, co się dzieje wokół niego, choć matka i bracia mówili mu, że przez te 
osiemnaście lat świat bardzo się zmienił. Wszystkie te nowinki widział jedynie w 
telewizji. Stara konsola Play Station 3 i FIFA, w którą grał co wieczór pod celą, to 
był jego cały nowoczesny świat.

Światełko w tunelu



Przesłuchanie Tomka, czerwiec 2017

– To się stało w dwutysięcznym roku. – Odwrócił głowę od przesłuchujących go osób. 
Znów długa chwila milczenia. Patrzył w okno i jakby zniknął, jak gdyby nie chciał nigdy 
usłyszeć tego pytania. Był nieobecny. Sekunda za sekundą, wciąż milczał. Ciszę w pokoju 
przerwał głos prokuratora Sobieskiego:
– Proszę napić się wody. Tomek sięgnął po szklankę wody stojącą na biurku.
– To, co było w moim obrazie, to sytuacja, która chyba nigdy nie wyjdzie mi z głowy. To 
była sytuacja. Pamiętam to i będę pamiętał do końca swojego życia, to była sytuacja, to 
był dzień poniedziałek, o godzinie wpół do siódmej rano, ja malowałem okna, remonto-
wałem mieszkanie. Rodziców wtedy nie było, nie pamiętam, gdzie oni byli. O wpół do 
siódmej rano wyważyli mi drzwi, złożyli mnie w chińskie osiem. Kiedy leżałem na pod-
łodze, zostały mi przedstawione zarzuty, że zatrzymują mnie do wyjaśnienia, później 
zostałem przewieziony na komendę. Na policji strasznie zostałem pobity przez tych 
funkcjonariuszy, którzy mnie zatrzymali i powiedzieli, że jeżeli będę dobrze zeznawał, to 
wyjdę na wolność. Po prostu byłem bity, bicie to jest za małe słowo na to, co ze mną się 
wtedy działo. Naprawdę, jednym słowem zostałem zmuszony do złożenia fałszywych 
zeznań. Potem w sądzie, jak dawali mi trzy miesiące sankcji, to ja odwołałem te zeznania 
wszystkie i powiedziałem, że one zostały wymuszone i na sali sądowej, jak już siedziałem 
na ławie oskarżonych, to ci funkcjonariusze, którzy byli powołani przez mojego obroń-
cę, to przez sąd było pytanie zadane do nich, czy przy przesłuchaniu byłem bity przez 
nich. Oczywiście oni zaprzeczyli temu i powiedzieli, że taka sytuacja nigdy nie miała 
miejsca. Już wtedy po prostu wiedziałem, że jestem przegrany. To było słowo przeciwko 
słowu i ja tu nic nie znaczę. Powiedziałem sądowi, że bili mnie i usłyszeli, co chcieli, bo 
ja chciałem wyjść na wolność.
– No ale był pan przesłuchiwany przed prokuratorem? No i co pan mówił wtedy proku-
ratorowi?
– wyraźnie zaciekawiony zapytał prokurator Tomankiewicz.
– Ten prokurator nazywał się… Ja go widzę przed oczami, ja go widzę i nie zapomnę. 
Nazywał się… Ja go widzę przed oczami, ale nie pamiętam, jak się nazywał.
– Mówi panu coś nazwisko O.?
– Tak O. Pan O. Tak jest.
– I co panu mówił? Bo mówił pan, że policjanci pana pobili, ale był pan przesłuchiwany 
przed prokuratorem?
– Tak.
– Rozumiem, że wtedy nie był pan bity?
– No nie. Mi na komendzie zostało powiedziane, że jeżeli przed prokuratorem nie złożę 
zeznań takich, jakich oni chcą, to już na wolność nigdy nie wyjdę.
– A jakie oni chcieli zeznania?
– Takie, że byłem w tej miejscowości, że dojechałem autobusem. Po prostu moje zezna-
nia, które składałem na komendzie, później znalazły się w aktach.
– Ale czy to pan wymyślał, czy panu powiedziano?
– Zostało mi powiedziane to, co mam powiedzieć. I to jest rzucone na papier. Najpierw 
mi powiedziano, co mam mówić, a potem to przerzucili na papier.



To była dwudziesta czwarta godzina Tomka na wolności.
 – Tomku, jak się skończyła wczoraj impreza?
 – Skończyła się o godzinie drugiej, wypiłem cztery browary i poszedłem grzecznie 
spać.
 – Nie wychodziłeś nigdzie?
 – Nie. Cały dzień spędziłem wczoraj z rodziną.
 – Na wolności jesteś od wczoraj.
 – Jeszcze doba nie minęła i dalej to do mnie nie dociera. Jeszcze we mnie jest adre-
nalina, ta pozytywna. Najważniejsze, że jestem tutaj, że kiedy otwieram oczy, nie 
widzę tych krat w oknach. I to jest najpiękniejsze.
 – Co robiłeś dzisiaj?
 – W szoku jestem, jak reagują na mnie ludzie, nie znając mnie. Podchodzą do 
mnie, gratulacje mi składają, że wytrzymałem to wszystko. Po prostu podchodzą i 
wytykają mnie palcami, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
 – To miłe, co cię spotyka na ulicy?
 – Jasne, po prostu rosnę, a myślałem, że nie ogarnę tego wszystkiego. Ci ludzie 
pomagają mi w jakimś stopniu i to jest bardzo miłe.
 – Dzisiejsza noc była tą pierwszą spokojną nocą?
 – Czy była spokojna, szczerze? Byłem pod wpływem alkoholu, to szybko usnąłem, 
więc nie wiem.
 – To gdzie się lepiej śpi?
 – Głupie pytanie. No oczywiście, że w domu. Czysta pościel, miękkie łóżko, no ma-
sakra. Gdyby ktoś dwa dni przespał się na pryczy więziennej, toby mnie zrozumiał, 
o co mi chodzi.
 – Ja nigdy nie spałem na pryczy więziennej, więc opowiedz mi, jaka jest różnica.
 – Po prostu wstaje się i człowiek jest cały połamany, bo te materace, które tam są, 
to Stalina widziały, brudne, robaki chodzą po nich, tego się nie da opisać. Szok.
 – O której był apel w zakładzie karnym?
– O siódmej rano. Poranny.
 – Mama dzisiaj apel też zrobiła?
 – Nie, bo sam o szóstej rano wstałem. Już myślałem, że mam wstawać do apelu, ale 
całe szczęście nie musiałem.
 – A kiedy się obudziłeś, to wiedziałeś, gdzie jesteś?
 – Tak, oczywiście. Otworzyłem oczy i było dobrze. To nie był sen.
 – Wczoraj powiedziałeś mi słowa, które zapamiętałem. Powiedziałeś, że jesteś 
gotowy na wolność. Co miałeś na myśli?

Wywiad z Tomaszem Komendą



 – I mogę to powtórzyć dzisiaj. Nie ma rzeczy, nie ma dziś osoby, która podkładała-
by mi kłody pod nogi. Gratulują mi ludzie, nawet ci obcy, nic nie jest w stanie prze-
szkodzić mi, żebym się cieszył wolnością. Dziś mogę podnieść wysoko głowę i iść 
naprzód.
 – Wiesz, że twoja sprawa od dwóch dni porusza wszystkich, pewnie wiele osób pła-
kało, oglądając to, co się wczoraj wydarzyło, twoje wyjście na wolność.
 – Oglądam telewizję, więc zdaję sobie z tego sprawę. Tylko dla ludzi to jest liczba, 
osiemnaście lat, dla mnie to jest sześć tysięcy pięćset czterdzieści dni. To jest pół 
mojego życia. Mam lat czterdzieści dwa, a zostałem aresztowany, jak miałem dwa-
dzieścia trzy.
 – A któryś z tych sześciu tysięcy pięciuset czterdziestu dni będziesz jakoś szczegól-
nie pamiętał?
 – Tak, oczywiście.
 – A możesz powiedzieć?
 – Tak, oczywiście, to był piętnasty marzec dwa tysiące osiemnastego, godzina 
czternasta czterdzieści pięć. To był najpiękniejszy dzień mojego osiemnastoletnie-
go pobytu w więzieniu. To było prawie dokładnie dwadzieścia cztery godziny temu, 
jak wychodziłem z więzienia przez bramę. To był ten jeden jedyny piękny dzień w 
zakładzie karnym, kiedy go opuszczałem. I ten dzień zapamiętam do końca swoje-
go życia.
(…)
 – Dziś wszyscy, z sędzią włącznie, się wzruszyli. Ale gdzie byli ci wszyscy ludzie, 
kiedy prosiłeś nie tyle o warunkowe zwolnienie, ile o przerwę, żebyś mógł pojechać 
do domu na Wigilię, na chrzciny córki brata, na pogrzeb babci?
 – Na pogrzebie byłem pod eskortą czterech z bronią, i to jeszcze celowo spóźnili się 
na pogrzeb. Nie widzieli takich podstaw, bo nikt nie traktował mnie jak człowieka. 
Głową się muru nie rozbije i chyba nie ma o czym rozmawiać.
 – Ale nie uważasz, że trzeba teraz rozliczyć kogoś za twoje osiemnaście lat?
 – I na to przyjdzie czas.
 – A jakie miałeś zainteresowania w zakładzie karnym?
 – Jedno, grałem na konsoli. Nic więcej mnie nie interesowało, tylko i wyłącznie 
konsola, kabarety i widzenia z rodziną.
 – To w jaką grę teraz jesteś najlepszy?
 – W Fifę Czternaście.
 – Grałeś już z bratem?
 – Dzisiaj będzie mecz.
 – Jesteś pewny, że go ograsz? 
– Oczywiście.
(…)



 – I pierwsze słowa sędziego: „Nie udzielam przerwy w odbywaniu kary”.
 – Runąłem, załamałem się. Wracam z powrotem za kraty, ale słuchałem go do 
końca i jak powiedział, że z urzędu udziela mi przerwy w odbywaniu kary, to chyba 
cała Polska widziała moją reakcję. To ty musisz mi powiedzieć, co się działo, bo ja 
nie wiem. Chyba płakałem. Tak?
 – Tak, płakałeś, jak większość na sali, nawet sędzia prawie się rozpłakał. Tego jesz-
cze w swoim życiu nie widziałem.
 – Nie dziw się mi, nic z tamtej chwili nie pamiętam. Czekałem osiemnaście lat, 
żeby ta brama się otwarła, i właśnie się otwierała. Po osiemnastu latach. Pamiętam, 
że potem wróciłem pod celę i ubrałem się na biało. Nikt w więzieniu nie może ubie-
rać się na biało, jeżeli nie idzie na wolność. Jak idziesz, wszyscy ci gratulują. Sama 
pani dyrektor przyszła się ze mną pożegnać. Nie byłem już śmieciem. Byłem Toma-
szem Komendą, a nie numerem pod celą.
 – Puścili cię, choć cztery razy odmawiali. Nie przyznałeś się, nie wyraziłeś skruchy, 
a dziś tu siedzimy, w twoim domu, nie w celi?
 – Nie mogłem wyrazić skruchy za coś, czego nie zrobiłem, nie mogłem się przy-
znać do czegoś, czego nie zrobiłem. A że siedzę tu z tobą? Może jeszcze jest jakaś 
sprawiedliwość, choć w nią nie wierzę. Ktoś w końcu przeczytał akta, o osiemnaście 
lat za późno.
 – Sędzia mówił, że taki wzorowy jesteś, że się dokształcałeś, to zadam ci wprost 
pytanie, to ile tych książek przeczytałeś? – Jedną.
 – Przez osiemnaście lat tylko jedną? – Tak, Potęga podświadomości. Zamknij się 
na pół wieku i zastanów się, czy chciałbyś coś czytać. Nie chciałbyś nic robić. Po co, 
skoro nawet nie wiesz, czy kiedykolwiek wyjdziesz. Tam bardziej myślisz o dniu 
dzisiejszym, czy przeżyjesz i ze spacerniaka wrócisz żywy, niż o tym, czy może 
nauczyć się angielskiego. Po co trupowi angielski. Ty się nad tym nie zastanawiałeś, 
ja myślałem o tym co dzień. Nie jak nauczyć się czytać czy pisać po angielsku, ja 
myślałem, jak przeżyć.

 – Tomku, dziś cię już nie zamęczam, ale wiesz, że jeszcze sporo przed nami.
 – Wiem, ale dopóki starczy mi sił, to będę chciał z tobą rozmawiać o wszystkim. 
Uwierz mi, o wszystkim, ale na pewne sprawy muszę być gotowy, a jeszcze nie 
jestem. Kiedyś ci wszystko powiem, ale jeszcze nie teraz.



Grzegorz Głuszak

Z dziennikarstwem związany od 20 lat. Siedmiokrotnie

nominowany do nagrody Grand Press, wyróżniony

na festiwalu Camera Obscura. Ulubiona tematyka –

przestępczość zorganizowana i meandry polskiego

wymiaru sprawiedliwości. Autor reportażu o Tomaszu

Komendzie oraz pierwszy dziennikarz, który uwierzył,

że w więzieniu siedzi niewinny człowiek.
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