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Zbiory do wystaw gromadzono od prze szło 30 lat, 

a ini cja to rem przed się wzię cia był dr Je rzy Wno row ski,

wy kła dow ca z Pra cow ni Kry mi na li sty ki. Eks po na ty

pre zen to wa no wcze śniej w Ka tow ni i Wie ży Wię zien nej na

Tar gu Wę glo wym, po mię dzy Bra mą Zło tą a Bra mą Wy żyn -

ną. Od po cząt ku bie żą ce go ro ku źró dła ma te rial ne zgro ma -

dzo ne w mu zeum w peł nej kra sie moż na oglą dać w no wej

sie dzi bie na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji.

Naj więk sze wra że nie ro bi po czą tek eks po zy cji. Zwie -

dza nie roz po czy na się bo wiem od ta bli cy po świę co nej

Skor pio no wi, se ryj ne mu mor der cy Paw ło wi Tu chli no wi,

któ re mu udo wod nio no za mor do wa nie 9 ko biet i pró bę za -

bi cia ko lej nych 11 na prze strze ni lat 70. i 80. XX wie ku.

Oprócz zdjęć z miejsc zbrod ni i na rzę dzi uży wa nych do

mor derstw znaj du ją się tam rów nież fo to gra fie ofiar.

Nad ta bli cą umiesz czo no bel ki, na któ rych zo stał po -

wie szo ny mor der ca. – Był to ostat ni wy rok śmier ci wy ko -

na ny w Gdań sku, a przed ostat ni w Pol sce. Eg ze ku cja

od by ła się 25 ma ja 1987 ro ku w aresz cie przy uli cy Kur ko -

wej – opo wia da mgr Ja nusz Czecz ko, opie kun mu zeum 

z Pra cow ni Kry mi na li sty ki. 

Atrak cją, któ ra po dzia ła na wszyst kich, a na pew no na

męż czyzn, któ rzy nie wy ro śli z chłopięcych marzeń o woj -

sko wej ka rie rze, jest ko lek cja zgro ma dzo nej bro ni. Od ka -

łasz ni ko wa przez pe pe szę po ka ra bin ma szy no wy Dieg tia -

rio wa. – Ten ostat ni na wet cza sem po zwa lam zwie dza ją cym

wziąć do rąk. Niech się prze ko na ją, jak cięż ko ce lu je się 

z bro ni wa żą cej oko ło 8 ki lo gra mów – śmie je się Czecz ko.

Mun du ry
Mu zeum na prze strze ni lat współ pra cy z po li cją nie tyl ko 

z Pol ski, ale też z róż nych in nych kra jów zgro ma dzi ło zdu -

mie wa ją cą ko lek cję mun du rów. Znaj du ją się w nim uni for my

z Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii, Sta nów Zjed no czo nych, a na -

wet Au stra lii – wszyst kie ory gi nal ne, żad ne „pod ró by”. 

Kon ster na cję znaw ców hi sto rii mo że bu dzić mun dur żoł -

nie rza Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go – for ma cji,

któ ra by ła zbroj nym ra mie niem Mi ni ster stwa Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go w dru giej po ło wie lat 40. i w la tach 50.

Jak mó wi jed nak mgr Czecz ko – Mi mo kon tro wer sji wo kół

tej for ma cji moż na uznać, że by ła to pierw sza pa ra po li cyj na

or ga ni za cja po woj nie na te re nie Pol ski.

Za ką tek, w któ rym przed sta wio no po ste ru nek mi li cji, ro bi

wra że nie przede wszyst kim dzię ki zgro ma dzo nym w nim

sprzę tom. Znaj du je się tam bo wiem dzia ła ją cy te le wi zor Uni -

mor, do któ re go moż na pod łą czyć ka me rę. – Gdy od pa lam

ten sprzęt, ro bi wra że nie na od wie dza ją cych, któ rzy czę sto

nie spo dzie wa ją się, że tak za awan so wa na tech no lo gia mo -

że dzia łać na tak sta rych urzą dze niach – opo wia da Czecz ko.

cia ło
W szkla nej ga blo cie opo dal po ste run ku znaj du je się za kon -

ser wo wa na mu mia, któ rej wiek oce nia się na od 200 do

300 lat. Wią że się z nią za baw na hi sto ria. Zo sta ła ona zna -

le zio na w gro bie ziem nym przez ro bot ni ków, któ rzy za czę li

z nią cho dzić po knaj pach i awan tu ro wać się. Ktoś po wia -

do mił mi li cję o trzech awan tu ru ją cych się osob ni kach. Gdy

mun du ro wi przy je cha li na miej sce, dwóch ucie kło, a trze ci

zo stał na krze śle. – Oka za ło się, że to wła śnie do sko na le

za kon ser wo wa ne zwło ki. Do dziś nie uda ło się roz wi kłać

ta jem ni cy, czy je to cia ło ani dla cze go zo sta ło ono tak

do sko na le za bal sa mo wa ne. Cze ka my na wy ni ki eks per -

ty zy z In sty tu tu Me dy cy ny Są do wej z Po zna nia – opo wia -

da Czecz ko.

Ku sza
Ostat nim waż nym punk tem na tra sie zwie dza nia jest eks -

po zy cja pre zen tu ją ca broń wy ko na ną w do mo wych wa -

run kach. Ku sza zro bio na z re so ru sa mo cho do we go 

i stru ny do for te pia nu w trak cie eks pe ry men tów prze bi -

ja ła ka mi zel kę ku lo od por ną z od le gło ści 100 m!

Przy wyj ściu zwra ca ją uwa gę bu ty nur ka głę bi no we -

go, któ re po zwa la ły spo koj nie pe ne tro wać dno. – Ta ka

ro dzi ma wer sja sy cy lij skie go obu wia. Zo sta ły zna le zio -

ne na sto pach zwłok, któ re wy rzu ci ły wo dy ba se nu

por to we go w Gdań sku – tłumaczy Czecz ko.

* * *
W Mu zeum Kry mi na li sty ki za ję cia bę dą od by wać stu den ci

kry mi no lo gii, no we go kie run ku na Uni wer sy te cie Gdań skim,

któ ry po bił re kor dy po pu lar no ści w te go rocz nej re kru ta cji. 

O jed no miej sce za bie ga ło po nad 40 kan dy da tów. Jed nak

zgro ma dzo ne zbio ry mo gą oglą dać wszy scy po wcze śniej -

szym umó wie niu się i ze bra niu w gru pę. Wy star czy skon tak -

to wać się z Ja nu szem Czecz ko z Pra cow ni Kry mi na li sty ki

Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji. Na le ży jed nak pa mię tać, 

że jest to wy ciecz ka dla lu dzi o moc nych ner wach.
MA CIEJ CIEM NY
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