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– pisarz, publicysta, 
niestrudzony globtroter. 
Jest autorem blisko 
czterdziestu książek 
popularnonaukowych  
o tematyce historycznej 
i podróżniczej  
oraz dziennikarzem 
magazynu „Dookoła 
Świata”. W 2015 roku 
został odznaczony 
przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej 
Polskiej Srebrnym 
Krzyżem Zasługi  
za upowszechnianie 
kultury i propagowanie 
historii. W 2016 roku 
Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 
przyznał mu odznakę 
honorową „Zasłużony  
dla Kultury Polskiej”.

Jarosław Molenda  
tym razem przeprowadza 
swojego rodzaju 
dziennikarskie 
śledztwo, tworząc 
kryminalny reportaż 
– z drastycznymi opisami 
zbrodni, z zachowanym 
językiem milicyjnych 
raportów, z realiami 
siermiężnych początków 
Polski Ludowej w tle.

Autor przewertował akta 
IPN, notki milicyjne, 
protokoły przesłuchań, 
a także literaturę 
fachową dotyczącą 
przestępstw na tle 
seksualnym. Dzięki temu 
powstał przerażający 
portret seryjnego 
mordercy. Nie miał on 
tylu ofiar na sumieniu, 
co późniejsi bandyci 
określani tym mianem, 
ale dokonane przez niego 
zbrodnie wystarczyły, 
by na dobre przerazić 
warszawianki, które 
przeżyły 60 dni terroru. 
W tle Targówek, 
Gocławek, Grochów i Anin 
lat pięćdziesiątych, 
gdzie grasował Wampir 
z Warszawy.
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Widziałem mężczyznę, gdy zabijał dziewczynę 
Każdy mężczyzna może zabić dziewczynę 
Każdy mężczyzna musi, pragnie, chce 
Choć raz w życiu, zabić dziewczynę.

T.S. Eliot, Sweeney Agonistes
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WSTĘP

Ferdynand Maria, wicehrabia de Lesseps, budowniczy 
Kanału Sueskiego, oświadczył kiedyś entuzjastycznie, że 
Warszawa stanie się w połowie XX wieku największym 
miastem kontynentu, do której to pozycji predestynuje 
ją znakomite położenie geopolityczne i geoekonomiczne, 
czyniąc z niej punkt skrzyżowania prądów kulturowych 
i rut gospodarczo-komunikacyjnych. 

„Jesteśmy w roku 1950, w połowie wieku — wieszczył 
— i chociaż Warszawa nie jest największym miastem 
kontynentu, to przecież jest miastem największego na-
pięcia twórczego nie tylko na kontynencie, lecz chyba i na 
całym świecie. Gdzież jest drugi taki organizm miejski 
(na miejski organizm składają się — jak wiadomo — lu-
dzie i powietrze, drzewa i słońce, kurz i uśmiechy dzieci, 
ziemia i mury, a jak ich nie ma — tych ostatnich — to 
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chociaż resztki murów, ruiny y compris…), tak nałado-
wany wolą życia, zmasowaną energią kreatywną i umi-
łowaniem swego miejsca na ziemi, jak Warszawa? Nie 
ma, a zatem rzecz nie podlega dyskusji”1.

W  1950 roku powierzchnia Warszawy wynosiła 
14148 hektarów i była o  1680 hektarów większa niż 
w 1938 roku. Prawdziwa rewolucja w tym zakresie doko-
nała się jednak w 1951 roku, kiedy to za sprawą posunięć 
o charakterze administracyjnym (włączenia w granice 
stolicy licznych miejscowości podmiejskich, ale także 
wielu hektarów lasów, pól uprawnych, łąk i pastwisk 
oraz nieużytków) powierzchnia stolicy została zwięk-
szona trzykrotnie. Wypada natomiast przypomnieć, 
że w wyniku tego zabiegu administracyjnego w obręb 
Warszawy wpisano osady nader zacofane pod wzglę-
dem cywilizacyjnym. Tak opisywał „wielką Warszawę” 
Błażej Brzostek: 

„Zasmucająco wyglądały takie miejscowości, jak 
Anin, Wawer czy Szczęśliwice, nieoświetlone i tonące 
w błocie, trapione wylewającymi szambami. Kilkunasto-
tysięczny Wilanów — prócz zatłoczonej i powolnej ko-
lejki dojazdowej — nie był połączony ze Śródmieściem 
żadną linią MPK i pozbawiony najpotrzebniejszych skle-
pów i instytucji. […] Mieszkańcy niezelektryfikowanych 
Siekierek musieli się wyprawiać po naftę do Śródmieścia. 
Droga łącząca osadę z innymi dzielnicami była błotnista 
i grzęzły na niej samochody (nie mogły dojechać karet-
ki). Prośby mieszkańców do DRN o wysypanie drogi 
tłuczniem pozostawały bez odpowiedzi”2.
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Trzeba przy tym pamiętać, że w owym czasie sytu-
acja w samym centrum Warszawy wyglądała niewiele 
lepiej. Dworzec zwany „Warszawa Główna” był de facto 
ogromnym, rozgałęzionym barakiem. Gdyby nie neon 
z nazwą stacji, ludzie przybywający z kraju i zza granicy 
mogliby mieć wątpliwości, czy to aby nie dopiero Skier-
niewice lub Pruszków. Wrażenie nie mijało po wyjściu 
na ulicę i ogarnięciu wzrokiem parterowych chałupinek 
z kaprawymi sklepikami. Warszawa miała jednak taryfę 
ulgową: wszyscy wiedzieli, co się w tym mieście działo 
i dlaczego to centralny dworzec stolicy został chwi lowo 
zdegradowany do rangi stacji w Lubartowie3.

„Do wiosny 1950 roku — jeszcze raz korzystam z pra-
cy Błażej Brzostka — na ścianie zrujnowanego dworca 
w Alejach Jerozolimskich widniał okupacyjny napis 
«Stadbanhof Warschau». W okresach niskiej wody na 
Wiśle odsłaniały się pordzewiałe wraki zatopionych 
w czasie wojny wagonów kolejowych i barek, utrudnia-
jące bieżącą żeglugę. W powietrzu unosiły się tumany 
pyłu, podnoszone przez wiatr z ruin, miejsc rozbiórek 
i budów”4.

Praga niemal od zawsze była tą dziką, bezkompro-
misową i niebezpieczną częścią Warszawy. Ale tylko 
w oczach mieszkających na lewym brzegu rzeki, bo 
prażanie określali swoją dzielnicę jako „lepszą stronę 
Wisły”. Praga zawsze marzyła o tym, co ma Warszawa, 
a Warszawa zawsze wygrzewała się na praskich pla-
żach. Konflikt trwał od pokoleń. Różnice między obie-
ma stronami Wisły pogłębiały się, gdy władze miasta 
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nieustannie zaniedbywały prawą stronę, pozwalając, by 
„lepsza” Warszawa rozwijała się szybciej.

Andrzej Sołtan w eseju Praga w ciągu wieków zauwa-
ża, że z lat wojny i okupacji hitlerowskiej wyszła Praga 
zniszczona w stopniu o wiele mniejszym aniżeli dziel-
nice lewobrzeżne. Od września 1944 roku, przez kilka 
miesięcy, odgrywała rolę głównego ośrodka dyspozycji 
politycznej i administracyjnej kraju, sprawując niejako 
w zastępstwie funkcje stolicy. Przejawem odradzające-
go się szybko życia były uruchamiane niemal z dnia na 
dzień dworce, połączenia tramwajowe, sklepy, szkoły, 
biblioteki, kina, teatry, a nawet rozgłośnia radiowa. 

Z chwilą wyparcia Niemców z lewego brzegu przystą-
piono też niezwłocznie do przywracania komunikacji mo-
stowej. Odbudowany w rekordowym tempie już w 1946 
roku most Poniatowskiego, bardzo ważny Śląsko-Dąbrow-
ski postawiony trzy lata później na fundamentach mostu 
Kierbedzia, przecinająca miasto od ul. Radzymińskiej 
Trasa W-Z oraz odbudowane zakłady przemysłowe na 
Kamionku przedstawiane były jako symbole nowego ładu.

Zalecenia powojennego aparatu propagandy kładły 
szczególny nacisk na ukazywanie pozytywnych prze-
mian zachodzących w życiu społecznym, gospodarczym 
i kulturalnym. Wyjątkowe, nowoczesne, wielkie mogło 
być tylko to, co powstało w Polsce Ludowej. Fakty, które 
temu przeczyły, należało pomijać5. Reguła ta nie doty-
czyła jednak wszystkich nowości architektonicznych, 
odstępstwo stanowiły te, które przywodziły na myśl 
„zgniły Zachód”. 
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Podobieństwo Centralnego PDT w Al. Jerozolimskich, 
nazwanego później Centralnym Domem Towarowym 
(potem „Smykiem”), do berlińskich czy wiedeńskich 
domów towarowych wyjątkowo denerwowało komuni-
stycznych ideologów. Projekt powstał w latach 1947-1948, 
ale gmach ukończono dopiero w 1951 roku, gdy już zapa-
dła noc stalinizmu. Autentyczni bądź fałszywi entuzjaści 
realizmu socjalistycznego w architekturze prześcigali się 
w krytyce, jeśli nie obelgach, tego budynku. Zarzucali mu 
obcy, kosmopolityczny wyraz, padło nawet określenie 
„jazzowy jazgot”6.

Fot. 1. Budowa Trasy W-Z i mostu Śląsko-Dąbrowskiego*

* Wykaz ilustracji, źródeł i autorów zdjęć znajduje się na końcu książki.
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Fot. 2. Widok z góry od ul. Kruczej w kierunku Wisły. Z lewej 
widoczna narożna część elewacji Centralnego Domu Towarowego
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Ze względu na katastrofalną sytuację mieszkaniową 
w stolicy wiele osób dojeżdżało codziennie do pracy 
z okolicznych miejscowości. Napływ niewykwalifiko-
wanej siły roboczej z podwarszawskich miejscowości 
nazwano z czasem „wołominizacją stolicy”. Korzystając 
z rozległych i słabo zabudowanych terenów Pragi, wła-
śnie tam lokowano ten najbardziej uciążliwy przemysł. 
Miało to swoje dobre i złe strony — dawało miejsca pracy, 
przyczyniało się do powstawania wielotysięcznych osie-
dli, ale nie poprawiało standardu życia w czynszówkach 
z początku stulecia. Praga znowu stała się zapleczem 
stolicy, tym razem przemysłowym. Z czasem również 
miejscem przesiedlania niewygodnego „elementu” z re-
prezentacyjnych dzielnic lewobrzeżnych7.

Część tej grupy niejednokrotnie wiązała się „towarzy-
sko” z miejscowymi lumpami i chuliganami, którzy byli 
prawdziwą plagą miasta. Myliłby się jednak ten, kto by 
sądził, że zdziczenie obyczajów było wyłącznie domeną 
miejscowości podwarszawskich. Leopold Tyrmand zano-
tował, że nawet mieszkańcy dzielnic tradycyjnie uważa-
nych za „dobre” i bezpieczne, takich jak Saska Kępa czy 
Mokotów, „boją się wieczorami wychodzić z domu. Na 
peryferiach milionowej stolicy dużego państwa w pełni 
pokoju panuje powszechna obawa przed «rozbieraniem»”8.

Wtedy to, 65 lat temu, w smutnym, szarym mieście 
za żelazną kurtyną ukazała się powieść iskrząca się fe-
erią barw. W Złym, bo o nim mowa, główną bohaterką 
jest Warszawa roku 1954 — miasto z charakterem. Ale 
też miasto ruin, czasu odbudowy, powszechnej biedy 
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i przemocy, którego wielkim problemem społecznym 
była przestępczość na ulicach. Władze, skupione na pod-
trzymywaniu terroru politycznego, nie radziły sobie ze 
zwykłymi kryminalistami.

Wcześniej pisał o tym Tyrmand w swoich dziennikach, 
przytaczając rozmowy pasażerów pociągu z Krakowa 
do Warszawy: „O czym gwarzą zebrani przygodnie wę-
drowcy anno 1954 w dziesiątym roku Polski Ludowej 
[…]. Jeden temat nie schodzi z wokandy, nie sposób go 
wyczerpać […]. Zbrodnia, zdziczenie, deprawacja, gwałt, 
rabunek, kradzież, morderstwo, oszustwo, nadużycie, 
defraudacja, grabież z bronią w ręku, chuligaństwo, pi-
jaństwo, niepewność dnia i godziny”9. 

„— Panie szanowny, kup pan te cegłe. Odpalasz pan 
stówke, ocalasz pan główke. Cegła tańsza od kapoty, kup 
pan cegłe od sieroty” — można usłyszeć w filmie Ewa 
chce spać z 1957 roku. Zwrot „kup pan cegłę” to jeden 
z charakterystycznych zwrotów w Warszawie połowy lat 
pięćdziesiątych. Przywoływała go Pola Gojawiczyńska, 
Leopold Tyrmand w Złym lokował cwaniaków „sprzeda-
jących” owe cegły samotnym przechodniom na odbudo-
wywanym Starym i Nowym Mieście. Jednak w rzeczy-
wistości można ich było spotkać nocą w wielu miejscach. 
Wymuszeń takich dokonywały zorganizowane szajki. 
Spóźniony przechodzień otrzymywał propozycję zakupu 
cegły, płacił kilkadziesiąt złotych, dostawał cegłę zapa-
kowaną w gazetę i mógł niezaczepiany iść dalej.

W pierwszych latach po 1945 roku Warszawa wciąż 
jeszcze podnosiła się z gruzów. Wojna zmieniła kanony, 
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które przed jej wybuchem dyktowały postawy i zachowa-
nia. Oszukiwanie i zabijanie stały się wówczas rzeczami 
zwykłymi i codziennymi. Jednak kiedy zakończył się 
okupacyjny horror, wydawać by się mogło, że przydział 
na zło został już całkowicie wyczerpany. Zbolała War-
szawa wracała powoli do życia. Chciała spokoju. Po wie-
lokroć bardziej odczuwała to, co ją kaleczyło, tłumiło 
jej rozwój.

Wieść o  pojawieniu się Wampira była szokiem. 
W krótkim czasie zostawił po sobie dwa makabryczne 
zabójstwa połączone z brutalnymi gwałtami i grabieżą. 
W mieście zawrzało. Widziano go równocześnie w wie-
lu punktach stolicy. Jego wyglądowi nadawano cechy 
odrażającego upiora. Powtarzano z ust do ust opisy 
wyczynów tego zboczeńca. Wśród kobiet zapanowała 
panika. Nie wychodziły same z domu, w drodze z pracy 

Fot. 3. „Kup pan cegłę” to jeden z charakterystycznych zwrotów 
w Warszawie połowy lat pięćdziesiątych
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towarzyszyli im mężowie. Samotne dziewczyny naprędce 
szukały opiekunów. Groza i lęk odmieniły życie stolicy, 
zupełnie jak w kultowej powieści człowieka w czerwo-
nych skarpetkach:

„Ranek sobotni był chmurny i deszczowy, mimo po-
godnej nocy. Ludzie szli szybko do pracy alejkami Cen-
tralnego Parku pomiędzy wiaduktem a skarpą Muzeum 
Wojska. Dwie skromnie ubrane kobiety kroczyły, trzy-
mając się blisko chodnika. 

— Pieczywo lepsze jest w tej spółdzielni na rogu — 
mówiła jedna z nich, szczupła, o lekko przywiędłej, on-
giś zapewne ładnej twarzy — pani to tam kupuje dalej, 
w tym Wuesesie, a tam później przywożą i jakieś takie 
z gorszej piekarni. 

— To racja — rzekła druga, siwa i pomarszczona, 
o wyglądzie zasłużonej sprzątaczki — sama kiedyś zna-
lazłam niedopałek papierosa w paryskiej bułce. 

— I ten ich łęczycki niedobry — zapewniała pierwsza. 
— Bochenek lubelskiego to jeszcze czasem ujdzie. Jezus 
Maria! — zawołała nagle — kto tu leży? 

W pobliskich alejkach uniosły się niespokojnie głowy. 
— O, Boże! — zawołała siwa — zabity! Zamordowany! 
Przez trawniki biegli ludzie, skupiając się w pewnej 

odległości. Jedno spojrzenie na skręcone konwulsyjnie 
członki wystarczyło, by każdy poczuł lekki ucisk w gar-
dle i skroniach, jaki jest zwykłą reakcją na śmierć u zwy-
kłych ludzi w zwykłych warunkach zwykłego ranka, 
przed zwykłą, codzienną pracą. Jakiś młody mężczyzna 
bez marynarki przyklęknął przy zwłokach. 



Wstęp

— Nic nie ruszać! — krzyknął ostro starszawy robot-
nik w kaszkiecie, z zapakowanym śniadaniem i butelką 
herbaty w kieszeni — nic nie ruszać, dopóki milicja nie 
przyjedzie. 

— Racja — rzekła jakaś młoda, tęga kobieta o świeżej 
cerze i twarzy skrzywionej przerażeniem — to na pewno 
morderstwo! Nie wolno nic ruszać przed śledztwem! Ta 
kartka coś znaczy! To na pewno coś ważnego. 

— Taki młody… — roztkliwiła się siwa kobieta — 
Boże, Boże, taki młody… 

— Jakieś chuligańskie historie… — szepnęła ta, która 
pierwsza dojrzała zwłoki: twarz miała rozpłomienioną 
zdenerwowaniem i bezsilnym gniewem — w zeszłym 
miesiącu też tu znaleźli jednego młodego… Koleżkowie 
go zatłukli scyzorykami tam w parku, przytaskali na 
wiadukt i zrzucili, żeby wyglądało na samobójstwo… 
i miej tu synów! 

— Najgorsze — zapienił się jakiś niski, czerwony na 
twarzy mężczyzna w robotniczym drelichu — że to im 
tak uchodzi, tej młodzieży! Zakłują, zamordują, zarżną 
i szukaj wiatru w polu! Ta cholerna bezkarność, to boli… 
— Jego uczciwe, jasne oczy były samym płomieniem 
gniewu, kark mu spąsowiał, oddech rwał się. 

— Nic nie ruszać! — rzekł rozkazująco starszawy ro-
botnik ze śniadaniem — już polecieli po milicję…”10.



CZĘŚĆ I 

NARODZINY 
BESTII

„[…] bliżej mi do seryjnego gwałciciela 
niż seryjnego mordercy. A tak naprawdę 
jestem seryjnym porywaczem. Śmierć po-
jawia się, że tak powiem, jako naturalna 
konsekwencja, ponieważ muszę ukryć 
przestępstwo. […] Naturalnie takie dzia-
łania nie są społecznie akceptowane, ale 
mój występek polega głównie na tym, że 
łamię pewne konwencje. […] Najbardziej 
fascynujące jest ich rozczarowanie. […] 
Myślą, że przeżyją, jeżeli tylko będą robić 
wszystko zgodnie z moją wolą. [… ] Roz-
czarowanie pojawia się wtedy, gdy nagle 
odkrywają, że zostały oszukane”.

Stieg Larsson, Mężczyźni, którzy 
nienawidzą kobiet,  

przeł. Beata Walczak-Larsson
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„Obok głowy leżał kamień wielkości małej 
główki kapusty poplamiony krwią”

„Rok 1950 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki 
na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwy-
czajne zdarzenia” — tak można by strawestować z sien-
kiewiczowska fakt szybkiego ujęcia mordercy i równie 
krótkiego procesu rok później z wydanym wyrokiem 
śmierci na psychopacie, który zyskał przydomek Wam-
pira z Warszawy. 

Stolicę pokrywało akurat wiosenne błoto, takie, z jakim 
nie może się równać żadne błoto na świecie: oklejało całe 
miasto smutną i odrażającą mazią, wywołując otępienie, 
skorupiejąc na obuwiu. Bard warszawskiego półświatka 
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tak to opisywał: „Wiosna ma to do siebie, że wszędzie jest 
śliczna i każde miejsce w świecie barwi w sposób jedyny 
i niepowtarzalny. […] Natomiast wiosna roku 50., piąta 
wiosna po wojnie, przynosi pewne zniecierpliwienia i nie-
chęci. Przyczyną tych kontrastujących z wiosną odczuć 
jest kurz. Kurz, brud i inercja na tym odcinku”1.

Pewien warszawski lekarz obliczył, że mieszkaniec 
stolicy wdycha rocznie jedną cegłę. Zapytany, czy cegła 
ta pochodzi z tumanów pyłu unoszących się przy roz-
biórce ruin, lekarz ów odparł, że na to źródło przypada 
circa 10 procent rzeczonej cegły, natomiast prawie 90 
procent pochodzi z pokładów brudnego, zastarzałego 
kurzu, tkwiącego w szczelinach nigdy niesprzątane-
go bruku. A bruk taki pokrywa z kolei niemal 90 pro-
cent nawierzchni ulic stolicy (ba, wiele lat po wojnie na 
ul. Trębackiej czy Śniadeckich wciąż leżała kostka… 
drewniana). I  tak zmęczeni, zmordowani, zagonieni 
i bezradni warszawiacy tysiącami pędzili przez zabło-
cone zimą, a zapylone latem ulice.

Nie inaczej było na Grochowie 7 kwietnia 1950 roku. 
Był Wielki Piątek, dwa dni do Wielkanocy. Około godzi-
ny 6.30 zgłosił się do XVII Komisariatu MO m.st. War-
szawy Henryk J., szczęśliwy posiadacz roweru — i legi-
tymacji członka ORMO — składając meldunek, że jadąc 
o godzinie 6.05 do pracy ul. Podskarbińską w stronę 
ul. Grochowskiej, zauważył zbiegowisko dziesięciu ludzi.

Gdy podjechał bliżej, dostrzegł pod częściowo rozwa-
lonym (lub celowo rozebranym) murkiem, w odległości 
około dziesięciu metrów od ulicy, leżącą w nienaturalnej 
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pozie kobietę. Niestety początkowo nikt nie był w stanie 
jej zidentyfikować, ponieważ przy zamordowanej nie 
znaleziono żadnych dokumentów, a oprawca nie miał 
dla niej litości: dotkliwie ją pobił, masakrując twarz. 
Wiadomo było czym — obok ciała leżał spory kamień 
wielkości główki kapusty. Był cały we krwi, do której 
przylepiły się kosmyki włosów ofiary.

Dyżurny komisariatu natychmiast wysłał na miejsce 
przestępstwa wywiadowcę służby kryminalno-śledczej 
oraz zaalarmował telefonicznie Komendę MO m.st. War-
szawy, prosząc o niezwłoczne przysłanie psa tropiącego 
oraz funkcjonariuszy, którzy zajęliby się stroną technicz-
no-śledczą oględzin. O znalezieniu zwłok powiadomiono 
również właściwego prokuratora, ale czas i tak pracował 
w tym przypadku na korzyść przestępcy. 

Lekarz określił czas zgonu na 12-16 godzin przed zna-
lezieniem zwłok. Na szyi widniały liczne otarcia i sińce. 
Inne części ciała też były odsłonięte. Sukienka i bielizna 

Fot. 4. Notatka służbowa o odnalezieniu zwłok
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podarte. Pod pośladkami podłożony był kamień. Na 
ziemi widoczne były ślady wleczenia ciała, co świad-
czyło o tym, że kobietę pozbawiono przytomności gdzie 
indziej, a potem porzucono w miejscu odkrycia zwłok. 
Niedaleko znaleziono czarny pas skórzany z klamrą, na 
którym ledwo widoczny był spiłowany napis „Gott mit 
uns”. Oględziny wykazały, że pas był w dobrym stanie, 
więc raczej nikt go nie wyrzucił. Milicjanci przyjęli, że 
najprawdopodobniej został pozostawiony przypadkowo 
przez sprawcę. 

Dopiero dzięki rozpytaniu okolicznych mieszkańców 
ustalono, że ofiarą była Waleria Ł., mieszkająca przy 
ul. Ks. Anny. Miała czterdzieści lat, ale mówiono, że czuła 
się, jakby przeżyła ponad sto. Wojna dała się jej we znaki, 
a i czas po niej nie był dla pani Walerii łaskawy. Musiała 
sama dbać o wyżywienie dwójki nieletnich córek. Nie 
była wykształcona, więc nie miała dużego pola manewru. 
Najmowała się u ludzi jako pomoc domowa, dodatkowo 
prała bieliznę sąsiadom i znajomym. 

Zarabiała jednak niewiele. Latem było nieco łatwiej, bo 
dorabiała jeszcze u podmiejskich rolników i ogrodników. 
Marzyła, aby choć dzieci odchować, a potem samej jakoś 
będzie lżej. Ci, co ją znali, byli dla niej pełni podziwu. 
Całym życiem były dla niej tylko praca i dzieci. 6 kwiet-
nia 1950 roku, gdy — jak to ładnie ujął Julian Przyboś 
— „zmrok łagodnie przemienia przestrzenie”, opuściła 
mieszkanie swojej chlebodawczyni.

Była zmęczona po trudach całego dnia, więc ledwo 
powłóczyła nogami. Bolał ją krzyż i piekły ręce. Na 
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szczęście robota była na Pradze — niedaleko miejsca, 
gdzie mieszkała. Miała nadzieję, że spacer postawi ją 
na nogi, bo dla niej obowiązki tego dnia jeszcze się nie 
skończyły. W domu czekało jeszcze pranie i przygotowa-
nie jakiegoś posiłku dla dzieci. Czuła każdy krok, cieszył 
kolejny przebyty metr. Jeszcze tylko przejść przez tory 
i wreszcie przytuli córeczki.

Była już na ul. Podskarbińskiej. Zawsze bała się tego 
miejsca. Światło lamp tu nie docierało. Znała jednak tu 
wszystkie zakamarki. To dodawało jej odwagi. Z dala do-
chodził huk przetaczanych wagonów. Szła pustą ulicą, gdy 
usłyszała za sobą kroki i odruchowo mocniej zacisnęła 
dłoń na pasku torebki. Ciągle bała się, że ktoś ją jej wyrwie. 
Nigdy nie miała przy sobie znacznej gotówki, bo i skąd, 
ale dla niej liczył się każdy grosz. Truchlała na samą myśl, 

Fot. 5. Mniej więcej w takiej okolicy odnaleziono zwłoki kobiety
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że mogłaby stracić całodzienny zarobek. Tego dnia Wale-
ria Ł. straciła jednak coś znacznie cenniejszego…

Niespodziewanie ktoś ją dogonił. Był to mężczyzna, 
ale nie widziała twarzy. Słyszała tylko słowa. Coś mówił, 
mamrotał. Zrozumiała nawo ływanie: „chodź ze mną”. 
Odburknęła coś niechętnie. Wtedy napastnik objął ją 
wpół. Chciała się wyrwać. Kopała, prężyła wątłe ciało, 
przeraźliwie krzyczała. Widać rozzłościła go. Wpadł 
w furię. Kilka ciosów wylądowało na jej głowie. Jeden 
trafił w usta. Tracąc przytomność, zrozumiała, że prze-
grała.

Protokół oględzin z dnia 7 kwietnia 1950 roku sporzą-
dził o godzinie 20.00 sierżant Edward Stachera z XVII 
Komisariatu MO w Warszawie, który przy ul. Podskar-
bińskiej, obok posesji nr 42, około 200 metrów od torów 
kolejowych, zastał zwłoki „kobiety lat około 40-tu obna-
żonej z bielizny do pasa z rozwartymi nogami do góry 
ułożone przy murze rozwalonym, ze zwróconą głową 
w kierunku wschodnim, nogami zaś w kierunku za-
chodnim, to jest do ul. Podskarbińskiej.

Zwłoki ubrane do połowy były w stary zniszczony 
żakiet z kołnierzem kutrowym, szal koło szyi okręcony, 
koszula i suknia czarna podarta w szczępy*, podciągnięta 
do pasa. Głowę miała zmasakrowaną a szczególnie twarz 
ranami tłuczonymi. Prawe oko wypłynięte, z obfitymi 
plamami krwi. Obok głowy leżał kamień wielkości małej 

* Wszystkie cytaty z dokumentów IPN dla oddania kolorytu epoki 
pozostawiłem w wersji oryginalnej, pozwalając sobie co najwyżej 
na niewielkie ingerencje w celu ułatwienia lektury.
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główki kapusty poplamiony krwią i ostrymi brzegami, 
«kanciasty». Zwłoki ułożone przy kupie kamieni z roz-
walonego muru jak na szkicu [nie ma go w aktach IPN 
— J.M.], pod tylnym tułowiem ciała podłożony kamień 
z rozwalonego muru. Z lewej nogi ściągnięta pończo-
cha i trzewik, który leżał w odległości 2 m od zwłok, 
natomiast sprawej nogi ściągnięta równierz pończocha 
do trzewika. Obok zwłok o pułtora metra pas skórzany 
szeroki czarny do niemieckiego munduru. Pas posiadał 
sprzączkę białą szeroką z opiłowaną nawieszknią po-
zostawioną przez sprawcę morderstwa, który był jusz 
w stanie przyniszczonym i przebijany gwoździami ma-
łemi. Jak wynika z dokonanych oględzin, to sprawca 
morderstwa uderzył swą ofiarę twardym narzędziem 
w głowę tuż przy ul. Podskarbińskiej względnie na sa-
mym chodniku są widoczne ślady krwi i ciągnięcia do 
miejsca ułożonych zwłok jak na szkicu”2.

Denatka była wdową, jej mąż — poślubiony w 1939 roku 
— został podczas powstania warszawskiego zesłany do 
obozu, gdzie zginął. W trakcie przesłuchania prowadzo-
nego przez plutonowego Mariana Pawłowicza z XVII 
Komisariatu MO informację tę przekazała Janina M., 
która znała zamordowaną od 1939 roku, gdyż ta przez 
trzy lata pracowała jako pomoc domowa u jej teściowej, 
Heleny W. „Obecnie od grudnia 1948 r. Ł. Waleria raz 
w tygodniu w piątki przychodziła do mnie sprzątać, jak 
również i do moich sąsiadek”.

Indagowana, co wie o  kondycji finansowej swojej 
sprzątaczki, odpowiedziała:
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„— O ile mi wiadomo, stan materialny Walerii nie był 
zbyt dobry. Była rencistką, która miała na utrzymaniu 
dwójkę dzieci, 7-letnie i 10-letnie, więc musiała imać się 
dorywczych prac.

— A jak się prowadziła?
— Nic mi o tym nie wiadomo — odpowiedziała wymi-

jająco. — Nigdy nie udało mi się zauważyć lub usłyszeć 
czegoś niemoralnego. Była to spokojna, zrównoważona 
kobieta.

— Zwierzała się z jakichś zmartwień?
— Skarżyła mi się na biedę, że nieraz otrzymuje paczki 

z „Caritasu”, ale nadmieniała, że są to rzeczy dla dzieci.
— Miała jakiegoś przyjaciela albo bliższego znajo-

mego?
— Nie mam pojęcia.
— Czy nie mówiła, że boi się wracać późno do domu 

albo, że ktoś ją zaczepia?
— Była zmuszona chodzić do domu ul. Podskarbińską 

w stronę torów, przez które musiała przechodzić, ale 
nigdy nie wspominała, aby ktoś ją napastował. Jednak 
przyznawała, że boi się tamtędy chodzić o późnej porze, 
bo droga jest nieoświetlona.

— Kiedy była u pani ostatni raz?
— Przyszła do mnie 6 kwietnia. Pracę skończyła o go-

dzinie 19.00, po czym wyszła do naszej znajomej Marii 
O., która mieszka na ul. Grochowskiej. Miała jej oddać 
Legitymację Ubezpieczeniową, którą gdzieś poświad-
czała.

— Czy miała przy sobie jakieś pieniądze?
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— Na pewno miała 1000 zł, które dałam jej za pracę”.
Wspomnianą przez Janinę M. Marię O. przesłuchał 

wywiadowca XVII Komisariatu MO Edward Stachera. 
Potwierdziła, że 6 kwietnia odwiedziła ją Waleria Ł., 
przynosząc emerycką legitymację związkową ZUS jej 
matki z opłaconymi składkami członkowskimi. Zaraz 
potem wyszła. Przesłuchiwana zapamiętała jedynie, że 
Waleria Ł. ubrana była w ciemne palto i ciemny szalik 
na głowie. Matka Marii O. dodała, że denatka chciała 
w sobotę jechać z dziećmi autobusem na wieś, gdzie pla-
nowała zostać tydzień.

Niewiele więcej wniosła do śledztwa przesłuchiwana 
przez wywiadowcę Henryka Wojciechowskiego Alfre-
da K., sąsiadka denatki z ul. Ks. Anny. Również wy-
rażała się o zamordowanej pochlebnie i nie zauważy-
ła, aby jakiś mężczyzna ją odwiedzał. Ba, jej zdaniem 
wręcz stroniła od męskiego towarzystwa. Była wiecznie 
zajęta dorywczymi pracami jak sprzątanie czy pranie, 
gdyż brała niską emeryturę w wysokości 3700 zł (dla 
porównania palto i pantofle zrabowane przez Wampira 
z Warszawy kolejnej ofierze miały wartość 35 000 zł, 
czyli tyle, ile miesięcznie zarabiał na przykład wzięty 
ślusarz na budowie).

Milicyjny pies puszczony na prawdopodobny ślad do-
prowadził ekipę śledczych do pobliskich torów kolejo-
wych. Tam jednak zgubił trop. Nie pomogło ponowne 
puszczenie go na uprzednio ujawniony ślad, choć w tym 
czasie morderca stał wśród tłumu gapiów i obserwował 
pracę funkcjonariuszy! Ciekawe, że pies na niego nie 
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zareagował. A może była to wina przewodników? Jeśli 
chodzi o szkolenie i praktyczne użycie psów tropiących, 
to przez długi czas popełniano błąd, mianowicie przypi-
sywano im ludzkie możliwości i cechy. Uważano, że psu 
można powiedzieć: „Tutaj wąchaj, a teraz szukaj człowie-
ka. A jeżeli nie potrafisz go znaleźć, to zakomunikuj mi 
to szczekaniem!”3. Tak mniej więcej wyobrażano sobie 
współpracę z psami. 

Jeden z największych europejskich autorytetów w tej 
dziedzinie, treser i znawca psów, pułkownik Konrad 
Most, w swym podręczniku Policyjna tresura psów, uwa-
ża, że dla psa zapach ciała człowieka nie przedstawia 
śladu węchowego. Tropi zapachy wtórne, przeniesio-
ne z ciała na otoczenie, może to być poruszona butem 

Fot. 6. 
Pies tropiący 
doprowadził 
śledczych 
do pobliskich 
torów 
kolejowych
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ziemia, dotknięty przedmiot, zapach skóry obuwia na 
zadeptanej roślinie. Pisze między innymi:

„W pracy z dobrymi psami tropiącymi okazało się, 
że tropienie śladów na suchym asfalcie i kamieniu jest 
niemożliwe. Na tym samym, ale mokrym podłożu, pies 
może już pracować, tyle że na małych odległościach. Mo-
kre podłoże, nawet piaskowe, ale bez roślin, zachowuje 
ślad do 12 godzin. Na podłożu roślinnym, trawa, krze-
wy, przy dobrej pogodzie, a więc wilgotnym powietrzu, 
umiarkowanej temperaturze, bez słońca, ślady zachowują 
się do 24 godzin. Natomiast suche powietrze, silny wiatr 
i promienie słoneczne, niszczą je już w ciągu 3 godzin. Są 
też ślady które przenocowały, pozostawione po zachodzie 
słońca, zachowują swoją świeżość do rana, do wysuszenia 
ziemi. Im gorsze warunki atmosferyczne, deszcz, śnieg, 
mróz, tym lepiej, tym dłużej i wyraźniej ślady zachowują 
swoją trwałość. Pies wytropi ślad znajdujący się nawet 
4 cm pod śniegiem!”4.

Niestety nie mam informacji, jaka akurat tego dnia 
panowała pogoda. Jedno jest pewne, milicja musiała za-
niechać bezpośredniej pogoni za mordercą i przystąpić 
do żmudnego, długofalowego śledztwa. Przesłuchano 
kolejnych świadków. Dróżnik PKP Stanisław Cz., któ-
ry 6 kwietnia pracował na pobliskim przejeździe przy 
ul. Podskarbińskiej od godziny 19.00 do 7.00 następnego 
dnia, zeznał starszemu referentowi, kapralowi Edwardo-
wi Koziołowi z XVII Komisariatu MO, że około godziny 
20.20 usłyszał kobietę wołającą: „Ratunku!”. Okrzyk miał 
rozbrzmieć dwa lub trzy razy, po czym nastała cisza. 



30

Wampir z Warszawy

Jego kolega, Ryszard W., nawet poszedł sprawdzić, co 
się dzieje, ale po przejściu kilkudziesięciu metrów zrezy-
gnował, niczego ani nikogo nie znajdując. Na pytanie, czy 
krótko potem zauważył kogoś na przejeździe, odpowie-
dział twierdząco, choć nie była to informacja, która by 
posunęła śledztwo do przodu, ponieważ nikt szczególny 
nie rzucił mu się w oczy. Odnotował jedynie przejazd 
kilku furmanek i taksówek, a także przejście kilku ludzi. 
Ryszard W. przyznał, że spotkał rowerzystę, ale ten też 
niczego niezwykłego nie widział, choć krzyki słyszał. 
Dopiero o 5.00 dwóch mężczyzn powiadomiło ich, że 
w odległości 150 metrów od torów przy murowanym par-
kanie leżą zmasakrowane zwłoki kobiety, więc Ryszard 
W. zadzwonił na nastawnię, by zawiadomiła milicję.

Jednym z tych mężczyzn był Władysław S. (o cieka-
wej profesji ślusarz muzyk). Oto jego zeznanie spisane 
18 kwietnia przez starszego referenta, kaprala Edwarda 
Kozioła: „Około godz. 5 wyszłem z mojego mieszkania 
celem udania się do pracy dziennej na godz. 6 w dru-
karni przy ul. Marszałkowskiej 3/5 gdy przeszłem przez 
przejazd kolejowy zauważyłem jak gdyby oczekującą 
kobietę przy ul. Podskarbińskiej tuż koło torów kolejo-
wych. Kiedy doszłem do owej kobiety oświadczyła rów-
nocześnie wskazując mi w stronę parkanu murowanego 
w odległości od ul. około 10 mtr. że mam spojżeć gdyż 
tam coś leży”.

Mimo że dobrze znał denatkę, nie rozpoznał jej, po-
nieważ twarz  zamordowanej przybrała postać krwawej 
miazgi. Zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok, więc 
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z Miejskiego Zakładu Pogrzebowego zwłoki Walerii Ł. 
przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej Akade-
mii Medycznej w Warszawie, który do dzisiaj mieści się 
przy ul. Oczki 1. Wyniki sekcji nie przyniosły żadnych 
rewelacji. Ustalono jedynie w sposób ścisły przyczynę 
zgonu oraz potwierdzono uprzednio wysuniętą tezę 
o zgwałceniu. 
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raportów, z realiami 
siermiężnych początków 
Polski Ludowej w tle.

Autor przewertował akta 
IPN, notki milicyjne, 
protokoły przesłuchań, 
a także literaturę 
fachową dotyczącą 
przestępstw na tle 
seksualnym. Dzięki temu 
powstał przerażający 
portret seryjnego 
mordercy. Nie miał on 
tylu ofiar na sumieniu, 
co późniejsi bandyci 
określani tym mianem, 
ale dokonane przez niego 
zbrodnie wystarczyły, 
by na dobre przerazić 
warszawianki, które 
przeżyły 60 dni terroru. 
W tle Targówek, 
Gocławek, Grochów i Anin 
lat pięćdziesiątych, 
gdzie grasował Wampir 
z Warszawy.
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