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Protokół z przesłuchań podejrzanych 

(typowanie podejrzanych oraz przygotowania pytań podjęła się ekipa wspierająca 

śledztwo w składzie podanym na końcu protokołu) 

 

Podejrzana nr 1: Irena Apostoł 

Sklepowa twierdzi, że na 100% kupiła Pani tamtego dnia rodzynki w sklepie. Po co więc 

wybrała się Pani do Pani Moniuszko? 

- Ja byłam przekonana, że do Moniuszko poszłam po rodzynki, ale może to jednak było coś 

innego lub chciałam dwie paczki, a w sklepie była tylko jedna. Nie wiem już sama, ale 

na pewno szłam do Moniuszko po coś. 

Dlaczego Pani syn wyjechał ze wsi akurat tego dnia, w którym Zdzisław Kenobi widział u 

niego sygnet rodziny Mengel? 

- Syn wyjechał, bo miał wyjechać. Nie wyjechał nigdzie specjalnie, tylko pojechał na 

studia. I dobrze się stało, bo go ten chory człowiek chciał skrzywdzić.  

Czy kiedy miało miejsce zdarzenie na podwórzu, Pani syn był już u Pani w odwiedzinach, 

czy przyjechał po tym zdarzeniu? 

- On przyjechał w międzyczasie. Jak w końcu wróciłam do domu, po tym wszystkim, to już 

był. 

Jakie relacje łączyły Panią z rodziną Mengel? 

- Normalne, jak z każdą inną rodziną we wsi. Nic specjalnego, oni skryci byli. Teraz to 

już wiadomo dlaczego przynajmniej. Ten swój wielki skarb musieli chować w tajemnicy. 

A skąd Pani dowiedziała się o tym rzekomym skarbie? 

- Klemens mówił, że oni zostali zamordowani, bo mieli skarb i ktoś chciał łapę na tym 

skarbie położyć. 

Czy widziała Pani u swojego syna złoty sygnet z dwoma wężami?  

- No pewnie, że widziałam. On dostał go od Klemensa. 

A czy wie Pani może skąd Pan Rambo miał ten sygnet? 

- No syna zapytałam, jak zobaczyłem tyle złota u niego. On mi powiedział, że Rambo go 

znalazł przypadkiem, a że miał swój własny, to ten dał mojemu synkowi. 



Od jak dawna syn posiada ten sygnet? 

- Od dawna. Nie pamiętam dokładnie, ale kilka lat już będzie. 

Ale czy miał go zanim zginęli Mengelowie, czy potem? 

- A co oni niby mają do tego?  

Niech Pani odpowie? 

- Potem go dostał. Pan myśli, że to był ich sygnet? Że to Rambo ich zamordował? 

Pani Apostoł, ja nic nie myślę, ja pytam. Myśleć będziemy potem, teraz zbieramy 

informacje. Jeszcze zapytam o relacje jakie łączyły Panią z Panem Klemensem Rambo. 

- Żadne, proszę Pana, ja się z mordercami nie zadaję, proszę Pana.  

Pani Apostoł, proszę przestać się wygłupiać. Jakie mieliście relacje? 

- Normalne, jak z każdym innym, nawet dobre, bo wpadał czasem na kawę. Choć mi podpadł 

jak bronił Kenobiego, tego bandytę, co mi chciał syna skrzywdzić. Od tego czasu nie 

gadam z nim. 

 

Podejrzany nr 2: Piotr Apostoł (syn Ireny Apostoł) 

Panie Apostoł, skąd Pan ma złoty sygnet? 

- Ja już go nie mam. 

A co się z nim stało? 

- Rambo mi go zabrał. Oddałem mu, bo mnie przycisnął, a nie chciałem oberwać. 

Czy to nie od niego dostał Pan ten sygnet? 

- Tak, od niego. 

Kiedy dostał Pan od Klemensa Rambo ten sygnet.  

- Dawno temu, ze dwa lata temu. 

A czy Pan Rambo mówił skąd go ma? 

- Tak, mówił, że znalazł. 

A nie wie Pan gdzie go znalazł? 

- Tego nie mówił. 

Jak by Pan określił relacje, jakie łączyły Pana z Klemensem Rambo? 

- Niby dobre, pomagałem mu czasem z ubojem jego świń. Tata mnie nauczył, to 

czasem mu pomagałem. On mi dał ten sygnet właśnie w podziękowaniu za pracę przy 

uboju. No i jeszcze mięso wtedy dał. 



Panie Apostoł, jak to było z tym spotkaniem ze Zdzisławem Kenobi i co się 

wydarzyło potem? Dlaczego Pan wyjechał? 

- On zobaczył ten sygnet u mnie i się wkurzył strasznie. Chciał mi go zabrać. 

Pytał skąd go mam. Zaczął mnie bić. Powiedziałem mu, a potem uciekłem do domu. 

Matka mnie od razu spakowała i kazała jechać do Gdyni. 

Czy to był planowany wyjazd tego dnia, czy też wyjechał Pan nagle? 

- Ja miałem jechać kilka dni później, bo studia zaczynałem, ale mama kazała mi 

jechać od razu. 

Matka Panu mówiła, skąd ten pośpiech? 

- Matka zobaczyła moje przestraszenie i kazała mi wyjechać. Powiedziała, że sama 

się wszystkim zajmie z ojcem. No to pojechałem. 

Często Pan odwiedza rodziców? 

- Często, prawie w każdy weekend. 

Pamięta Pan sprawę ujawnienia tych szczątków za stodołą. Pan wtedy odwiedził 

rodziców. O której Pan przyjechał? 

- Nie pamiętam dokładnie, wczesnym popołudniem.  

Rodzice byli wtedy w domu? 

- Tata był. Matki nie było w domu. Ojciec mówił, że ona wyszła przed chwilą. 

Czekał Pan na nią w domu, czy wyszedł? 

- Poszedłem się przejść po wiosce. Miałem nadzieję, że spotkam kogoś znajomego 

i pogadam, ale nikogo nie spotkałem. 

Gdzie Pan poszedł? 

- Ulicą do kościoła i z powrotem. 

Na teren tamtego gospodarstwa Pan wchodził? 

- Nie, a po co? 

A matki swojej Pan nie spotkał, skoro Pan wyszedł tuż po niej? 

- Nie, nie spotkałem. 

Jak Pan był ubrany tamtego dnia? 

- Nie pamiętam. Pewnie w moją ulubioną kurtkę skurzaną. Zawsze w niej chodzę. 

Mówi Pan, że wyszedł licząc na spotkanie kogoś znajomego.. Wie Pan, bo mówią o 

Panu, że z Pana raczej odludek. Czy był inny powód Pana wyjścia? 



- Ja nie byłem na terenie tego gospodarstwa. Może Pan zapytać matki, przecież 

ona tam była. 

A gdybym Panu powiedział, że Pana rysopis pasuje do osoby widzianej tamtego dnia 

na terenie gospodarstwa. 

- Ja tam nie byłem. Kenobi też jest wysoki. Rambo wcale nie niższy. Może to oni 

tam byli. 

Skąd Pan wie, że tamta osoba była wysoka? 

- Matka mi mówiła. 

Matka nie widziała napastnika. 

- No to może nie matka. Nie wiem. Może ktoś inny. Nie wiem. 

Czy potrafi Pan posługiwać się nożem? 

- Ja, nożem? Nie bardzo. 

Przecież Pan mówił, że pomagał ojcu w uboju. Że Panu Rambo Pan pomagał. Na czym 

polega ta praca? 

- No trochę potrafię tym nożem. Ale nie tak, żeby zabijać. Panie Władzo, ja 

nikogo nie zabiłem. 

A kto zabił? 

- Nie wiem, ja nic nie wiem.  

Posiada Pan płaszcz przeciwdeszczowy? 

- Tak 

 

Podejrzany nr 3: Klemens Rambo 

Panie Rambo, ponownie się spotykamy. Mamy trochę wątpliwości na temat Pańskich 

poprzednich zeznań. Chcemy uściślić parę szczegółów. Po pierwsze, kto oprócz 

Pana posiadał dostęp do planów kanalizacji? 

- Każdy kto chciał. W gminie też mieli. W gablotce był. No każdy. 

Może Pan nam wreszcie powiedzieć prawdę o tym, co Pan robił wtedy za tą stodołą. 

Nie oszukujmy się, nie mógł Pan tam wytyczać przebiegu kanalizacji. To byłoby 

niedorzeczne i całkowicie wypaczałoby plan w porównaniu z pozostałymi posesjami. 

Więc to Pan tam robił? 

- Ja sprawdzałem, czy tam znowu nikt nie straszy. 



Ach tak, z Pana to jest normalnie taki pogromca duchów. I co? Widział Pan tam 

jakieś zjawy, może szatana? Jakieś wrota do piekieł może?  

- Wypraszam sobie.. Jako sołtys mam obowiązek dbać o mieszkańców wsi. 

Dobrze, ma Pan rację. Żarty na bok. Co Pan tam robił? 

- Już mówiłem wcześniej. 

Dlaczego nie wezwał Pan Policji, kiedy zobaczył Pan tam ludzkie szczątki? 

- Chciałem wezwać, ale później. 

Gdybym Panu powiedział, że mam świadków, którzy zeznali, że widzieli Pana 

kopiącego coś za stodołą... 

- Niech mi ich Pan pokaże. Nie ma takich. Bo ja tam niczego nie kopałem. 

A może mi Pan coś powiedzieć o Pana stosunkach z poprzednim sołtysem? 

- Znaliśmy się z widzenia. Nie miałem z nim kontaktów szczególnych, ot tak jak 

ze wszystkimi, ale byliśmy na cześć.  

Czy to był gospodarny człowiek? Dbał o wieś? Patrzył na wieś gospodarskim okiem 

jak Pan? 

- Nie wiem. A po co to Panu? 

Bo proszę Pana szukamy tego człowieka i próbujemy się coś o nim dowiedzieć. 

- Acha, szukacie go? To już tyle lat. I nie znaleźliście? 

Gdybyśmy znaleźli, to byśmy nie pytali, prawda? 

- No tak. To fakt. Ale myślicie, że on żyje? 

Mamy nadzieję, Panie Rambo. Mamy nadzieję. 

- Tak, ja też. 

Dobrze, a jak by Pan określił swoje stosunki z rodziną Apostoł? 

- Raczej dobre. Piotr mi trochę pomaga zawsze przy uboju. Jego ojciec to trochę 

wariat jest, ale ujdzie, a matka równa kobita, tylko trochę ma hyzia na punkcie 

syna i niewyparzony język, bo gada co jej ślina na język przyniesie.  

Jakie Pan ma dochody miesięczne? 

- No ja wiem, to zależy od tego, jakie są ceny żywca. Ale nie narzekam.  

Żyje Pan z tej hodowli świń? Czy ma Pan jakieś inne dochody? Oszczędności? 

- Coś mam odłożone. Mam też dodatek za sołtysa. Nie narzekamy z żoną. 



Czy to Pan dał sygnet Piotrowi Apostołowi? 

- Tak to ja mu go dałem, w podziękowaniu za pracę. 

A skąd Pan miał ten sygnet? 

- Znalazłem. 

Za stodołą? 

- Nie. 

Na cmentarzu? 

- Nie, na ulicy. 

Kiedy to było? 

- Dawno temu, nie pamiętam. 

Takie rzeczy się pamięta Panie Rambo, nie każdego dnia się znajduje złoty sygnet. 

- Nie pamiętam. 

Czy znał Pan rodzinę Mengel?  

- Tak znałem, mieszkam dwa domy dalej. Widywaliśmy się, ale nic więcej. 

A czy wiedział Pan o ich rzekomym majątku? 

- Kenobi mi powiedział. 

Wcześniej Pan nic nie wiedział? 

- A niby skąd miałem wiedzieć?  

Kiedy ostatni raz widział się Pan z Piotrem Apostołem? 

- Odkąd wyjechał na studia, to już się z nim nie widziałem. Tylko przelotem. 

Nie pomaga już Panu przy uboju? 

- Nie, sam sobie radzę. 

A dlaczego on już Panu nie pomaga? 

- Bo nie potrzebuję pomocy. Mam pracownika. 

A posiada Pan płaszcz przeciwdeszczowy? 

- Tak, pewnie tak. 

Pana Żona rozpowiadała po wsi różne niestworzone historie na temat gospodarstwa. 

Mówiła o duchach itd. Pana córka również. Wiedział Pan o tym? 

- Tak, słyszałem. 



Pan też wierzy w te historie? 

- Coś tam się dziwnego działo.  

Czy Pana żona była świadkiem tych dziwnych zjawisk, czy też słyszała je od kogoś, 

np. od Pana, a potem rozpowiadała dalej? 

- Nie wiem, ja jej na pewno niczego nie opowiadałem. 

 

 

Podejrzana nr 4: Klementyna Rambo 

Czy była Pani naocznym świadkiem tych wszystkich historii, które Pani 

rozpowiadała we wsi o gospodarstwie rodziny Mengel? 

- No niektórych tak. 

Ach tak, dobrze. A czy mąż też coś Pani opowiadał? 

- Nie, nie opowiadał. Ale kiwał głową i mówił, że to niebezpieczne miejsce i 

lepiej tam się nie zbliżać. 

A jakie Pani łączą relacje z rodziną Apostoł? 

- Irenka to moja koleżanka. Jej mąż jakiś dziwny, a Piotruś nam pomagał kiedyś 

przy świniach. Dobry chłopak. Mąż mu dał sygnet, który znalazł na cmentarzu. 

Taki piękny, złoty. 

 

______________________________________________________________________________ 

Typowanie podejrzanych i przygotowanie pytań: 

Annarcy, Biedronka, Chaber, Enlieen, Fortunka, Hermiona, Okey21515 

 

 


