Nagranie z
sekretariatu 4Ds
Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota
Data i czas: 11. II 2015 13:44.
W tle szepty i głosy ledwo słyszalne obcego pochodzenia, rozlegające się równomiernie
w całym budynku (tortura)1. Być może odtwarzali też nagrania (play-back), bo już piosenki
pode mnie się w sekretariacie zdarzały, ale na pewno część była na żywo (zob. końcówka).

0:07 (1) O! Pan mówi, nas jest 30; więc jeżeli mowa „ile lat?”, to, myślę, MUSI MIEĆ
UPOWAŻNIENIE JAKIEŚ, bardzo t[o ]jest istotne. Następnie – upoważnienie.
0:16 (1) Mhm.
0:20 (1) Tak tak, oczywiście... O 14:30.2
0:25 (1) Mhm. Kropka.
0:39 (1) [W tym czasie Piotr Niżyński przegląda akta.] Bandyta?
0:40 Tak, prokurator.
0:41 Są akta w prokuraturze; jest sprawa.
0:44 (1) Tak, tak, pewnie tak. Tu „jest sprawka”.
0:48 (1) Ta, mamy tu 5 lat3, wstydzę się strasznie.
1:59 Ja nic nie wiem... Ja nie zrobię laski4, wstyd.
2:02 Jak nam wstyd... tak, o to chodzi, że: też jest sprawa.
2:05 (2) Wstydzę sprawy.
2:06 (1) Ja nie znoszę... Jasne, że nie było tak źle.5 [Stuknięcie, jakby pieczątką lub młotkiem.] Tu nie
będzie tego na pewno.
2:14 (1) No i co, że nam wstyd? No więc właśnie, tak.
2:17 (2) Tu jest sprawa! Wstydzę się, zrobi laskę, wstydzę się! Nawet laski nie będzie?...
2:17 (1) Na kolację chyba go zaproszę! Myślę, że trochę Nam Wstyd. A drugi [problem] –
2:23 (2) Tak, jest sprawa.
2:23 (1) – Sprawa oryginalnej cenzury. To!
2:26 (2) Dlaczego u n a s nie ma sprawy?!6
2:27 (1) Do badań był! Był taki dowód tam chyba.
2:31 [Głos męski] Nie przesłuchamy nawet tego.
2:33 (2) Tak, bardzo nam wstyd, nie ma nic więcej.
2:35,5 (1) Nic za darmo.
2:36 Mama mówiła, że będzie sprawa. Bardzo krzywdzące.
1 Z tego względu zalecam używanie słuchawek przy odtwarzaniu.
2 Prawo dotyczące podsłuchów przewiduje możliwość uzyskania następczej zgody sądu (po podsłuchiwaniu bez
takiej zgody), aczkolwiek oczywiście dotyczy to udokumentowanych spraw i odbywa się w ramach prawem
przewidzianych (m.in. czasowych: nie więcej niż kilka miesięcy).
3 Odpowiada najcięższej karze za udział w gangu.
4 Raczej przenośnia typu „zrobić komuś dobrze” (por. pogrubione zdanie na s. 4). Powracający temat w torturze.
5 Akta, które właśnie przeglądał Piotr Niżyński, były o stalkingu (uporczywym nękaniu) – bardzo rozwlekle na 63
stronach opisywały, jak było źle. Zupełne niezrobienie niczego pod pozorem „braku dostatecznie uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa” ktoś mógłby próbować tłumaczyć (jak chyba PN w jednym z zażaleń)
„niewiarą”, że to prawda, choć normalnie zawsze przyjmuje się wstępnie, że donos jest prawdziwy (i następnie
weryfikuje). Wyjaśni się to w dalszej części stenogramu.
6 Przypuszczalnie: czemu dziennikarze nie reagują na nieprawidłowości. Chyba o to chodzi, a w następnej linijce o
dziennikarzy śledczych.
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2:37 Świntuch Jest w Sprawie – to krzywdzące...7
2:37,7 Tak, oczywiście!
2:39 Tak, oczywiście, wstyd!
2:40 (1) U nas prokuratorzy do sądu nie chodzą! No więc? Bo to z sądu pewnie?8
2:44 (1) Napluj... Jest sprawa u premiera chyba. Zrobić ci lachę? Myślę, że nie, myślę wstyd...
2:47,80 Wstyd! O to chodzi. [2:49,80] Pan premier się zajmuje tym tematem.9
2:51 (1) Myślę, że zarządzeniem Prokuratora postanowienia z, yyy, do... Postanowienia z sądu
okręgowego dowodzą, że sprawy nie ma – dokumenty [prawnicze] . „Dobrze, zrób laskę”. Możesz
sobie artykuł z tego napisać.
3:01 To widać na pewno. Jest sprawa na twojej uczelni, też robi sceny10...
3:05 (1) Oczywiście! Jest zarządzenie, jest postanowienie... Oczywiście, że jest sprawa.
3:08 (1) Nie idę, ale jest na to postanowienie.11
3:10 Myślę, że tak, jest problem w tej sprawie.
3:11 Postanowienie inżyniera?12 Dobra.
3:13 Dokładnie!
3:16 Nic ci nie zrobię za pieniądze ze Skarbu Państwa.
3:16 Tak mi wstyd...
3:26 Powiemy to!... [3:29] Jest tutaj ta sprawa.
3:31 Bezpowrotnie jest sprawa.
3:34 [Stuknięcie, jakby pieczątką lub młotkiem sądowym.]
3:44 Mhm?
3:46 3 lata.
3:57 Wstyd.
4:58
5:00
5:07

(2)
(2)
(2)

Magda, dokumenty dzisiaj 2.13
Mandato!
Dobra, to sprawa prywatna.

5:38 Sądowy14, słucham?
5:40 Sądowy?
5:55 Tak. A pan jest? A, stolnikiem. Bardzo mi miło.
6:01 Stolarz pracy nie lubi.
6:04 Tak.
6:07 Sprawy... nie było raczej, chyba.
6:09 Pan inwestor kłamie, że nie ma sprawy.
6:12 (1) Nie zrobię ci teraz laski, nie będzie podsłuchowej. Na cały rok.
6:14 (1) Będzie chodził [wytykał?] tygodnik tygodnikowi, że nam Wstyd... Jak sprawa będzie
7 Nagłaśniany był przez Policję na ich stronach internetowych casus kar za stalking dla osoby, która nadsyłała
erotyczne SMS-y, co i ja nieraz wytykałem, w tym w zażaleniach. Może więc to o tym. (Zresztą i spikerzy często
wchodzą na te tematy, zob. wpis „Żenujący poziom uporczywego nękania” na blogu.)
8 Może o ich podsłuchowej pracy, może o błyskawicznym zamykaniu spraw.
9 Wtedy już była pani premier; Donald Tusk raczej jest za granicą i nie miesza się do spraw prokuratury. Z dalszej
części tekstu wynika, że chodzi o nielegalne szpiegowanie (akta, które filmowałem, były o związanym z tym
prześladowaniu) i załatwianie błyskawicznego zamykania zgłaszanych spraw.
10 Aluzje wplecione w wypowiedzi, niby to o czym innym, ale doskonale pod PN, demonstracyjne nachodzenie z
odgrywaniem jakichś typowych sytuacji – wszystko konsekwencje szpiegowania, wszystko rzeczy opisane w
zawiadomieniu i na www.nielegalnie.pl.
11 Idiotyczne, prawda? Ktoś niewinny miałby wystawiać postanowienie, które grozi mu zarzutami... Piotr Niżyński w
tym czasie przegląda przykładowe akta 4Ds 1838/11, gdzie zamknięto dobrze opisaną sprawę stalkingu bez
sprawdzenia. Później Piotr Niżyński dokonał prób samobójczych. Paragraf przewiduje tylko kary więzienia za takie
uporczywe nękanie (tutaj byłoby pomocnictwo, a problem z prześladowaniami Niżyński ma nieprzerwanie do dziś).
12 Nota bene jedyny tytuł Piotra Niżyńskiego.
13 Nawet i to chyba o mnie – z ważniejszych rzeczy filmuję (1) postanowienie odmowne z prokuratury i (2)
postanowienie odmowne z sądu. Tyle w obecnym stanie polityki.
14 U nich muszą być gotowe dowody. (W rzeczywistości po prostu sekretariat 4 Ds, tutaj są chyba sprawy w różnej
fazie.)
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głośna, to przychodzę, ale każdy się tego BOI. [?!! Niżyński dalej przegląda akta 4Ds 1838/11]
6:19,40 (1) Fajnie, że jest Policjant. [„boicjant”]
6:22 (1) Dokładnie.
6:29 (1) Na razie jest zbędne, no, alibi. Sprawy dzisiaj na?...
6:33 (1) Same ekonomiczne...
6:35 (1) Na 19. lutego.
6:39 (1) W poniedziałek. Dla prokuratur.
11:08 (1) Myślę, że nikt się nie może wybronić z tego...
11:10 Zarządzenie będzie. Zarządzeniem Prokuratora wszystkie polskie akta nie są ważne.
11:13 (2) Chyba pani prosi cię też do tego po...
11:15 (1) Poszedł do pokoju15.
11:15,6 (2) Nie będzie o m e r t y 16; z panem NIŻYŃSKIM się znamy... [tylko ja ich nie znam – P.N.]
11:20 (2) TU jest17 Piotr.
11:21 (2) W tej sprawie akt sprawy oczywiście wstyd...18
11:25 (1) A oddałam... myślę, że droższe! Zobacz, zobacz, zobacz!
11:27 (2) Ocieplenie też się zrobi!
11:28 (1) Bądź zdrów, to nie jest d u ż a .
11:30 (2) Nie zrobię ci[??] laski.
11:30 (2) Bądź zdrów, kolego.
11:32 (1) „Bo ja wziąłem dobry wzmacniacz”, wstyd...19
11:34 (1) Ja nie... 5 złotych!...
11:35 (2) Jak nie skradli decyzji, to są akta w prokuraturze.
11:37 (1) Tak, tu w zasadzie to samo [co na Policji?], tylko nie ma w ogóle mowy.
12:35 (1) Hahaha! Tu się boją. Wstyd! [Piotr Niżyński przegląda akta 4 Ds 1838/11, które zamknęła
prokuratura i sąd bez sprawdzenia.]

12:37 Mówiłam za cały rok.20 [bardzo cicho: „Piotr Niżyński”. Po czym:]
12:48 Sprawa jest. Niech będzie, że jesteśmy deterministami w sprawie.
12:51 (1) Mówiła... Jest minimalna 15 tys., bo... loda.
12:56 (1) [to jest chyba jakiś ich miks, który mi odtworzyli] Sprawa jest tutaj. Na cały rok.
12:58 (1) Ponieważ... P i o t e r... Pani mówiła, że jedna mówiła, iż z r o b i ci tutaj bodajże tę grupę.
Miło, że za 3 lata, fajna perspektywa, ale „t e ż r o b i ł a m i i d ę d o p i e r d l a ”21 jest za brzydka.
Zrobię ci laskę, chcesz? Myślę, że słuchamy, cały rok.
13:19 (1) Myślę, że na cały rok, bo mówiłam tę sprawę. Nie mogę ci lachy stawić, m u s z ę !...
Może nawet masaż... Nie wybronię problemu w tej sprawie. Będzie sprawa po 60-ce...
13:29.5 (1) Cała prokuratura no niestety jest w sprawie...
13:32 Bardzo mi wstyd – zrobię tą sprawę... JESTEM w sprawie!
13:36 W sprawie jest zupełna cichota. [nasuwają się skojarzenia z mediami:]
13:37 Tu już na pewno lachę zrobią... Tak myślę, że dla pewności zrobię ci lachę (…) [„że jestem
bezpieczna”?] .
13:41,5 To nieistotne, że Tutaj Jest Sprawa.
15
16
17
18
19

O pokojach dla agentów w instytucjach i firmach donosi strona internetowa www.nielegalnie.pl. Przypadek?
Zmowa milczenia grupy przestępczej.
„tui(e)st Piotr” słychać wyraźniej na spowolnieniu.
Swoją drogą jedyna sprawa, w której się Piotrowi Niżyńskiemu nie postawili, to dostęp do akt.
Czy, dziwnym trafem, można to odnieść do kwestii Piotra Niżyńskiego, która tu może ludziom chodzi po głowie?
Oczywiście: w 2012-13 r. eksperymentował z generatorami szumu i wzmacniaczami pasma
radiowego/mikrofalowego, czyli po prostu zagłuszaniem fal. Tortury niestety wtedy to wyciszało, zapewne za niska
moc. W myślach ostrzegano, że mogą być kłopoty, jeśli sąsiadom coś będzie nie działać; sąsiedzi włączali syrenę
alarmową na całą okolicę, gdy Niżyński włączał generator... Ostatecznie nie poszedł tym tropem, w ogóle nie
rozumiejąc, że problem tkwi wewnątrz domu – w zabudowanych telefonach i transmisjach na falach radiowych.
20 Pewnie chodzi o kalkulacje pod łagodniejsze potraktowanie w przyszłości. „Cały Rok” to standardowy tekst
spikerów i rzecz często powtarzana przez członków tego podsłuchowego gangu w ich gadkach.
21 13:10.800 – 13:11.450 „też robiłam”. 13:11.450 – 13:12.300 „i idę do pierdla”.
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13:44 Ja nie zrobię lachy.
13:46 Nie zrobię ci lachy za cały rok22. Za kontakty bardzo się wstydzę. Dokładnie. Rozumiemy
się bez słów.
13:50 Powód spraw ekonomiczny?
13:51 (1) Jak sprawa była, to będę dyspozycyjna; innemu sprawy nie damy. No ja tutaj byłam...
Laskę, a potem? [do więzienia?]
13:58 Wstyd...
13:59 (1) Nie zrobię, s ł u c h a m nawet typa. My po prostu... zamieszaliśmy się w sprawę n a
P i o t r a N I Ż Y Ń S K I E G O . No i jest po prostu sprawa TU. R o b i ł a ! Wstyd, jak mi wstyd...
Sprawa jest okropna tutaj.23
14:11 (2) Też go słucham...
14:52 Myślę, że jest Prokurator. Bardzo się wstydzę. Fajny Prokurator jest w sprawie.
14:55 Tak, chyba tak.
14:56 Myślę, że nie spadnie! [Platformie?]
14:57 Trudno! Mogę ci zrobić laskę tylko, bardzo się wstydzę.
15:01 Wstyd... Piotr NIŻYŃSKI, zrobię ci loda w sprawie. Prokurator [sam] jest w sprawie,
na cały rok tam.
15:05 Na cały rok tam [sprawa?] była!24 Zrobię ci laskę, bo...
15:09 Ja nie wiem, nic nie powiem. Chyba pana NIŻYŃSKIEGO słuchamy... Zrobię ci na
pewno laskę. Wstyd...
15:17 Mówiąc, że mamy podsłuch, zrobię ci tylko lachę... Brak cnoty, która by prosiła „t u t a j był
pokój – idź t a m lachę zrób”25.
16:30
16:31
16:32
16:38
16:39
16:42
16:51
16:54
16:59
17:00
17:03
17:06

Myślę, że nie będzie tej sprawy.
Ale naprawdę słucham?
(1) Słucham? TAK. Z pewnością jest w Bielanach. [może należałby się cudzysłów26]
Koniec tematu. Naprawdę kończy się sprawa.
Ja [tego śledztwa?] nie zrobię. Myślę, że jest tu sprawa.
Wi e m !...
Czy częstotliwości też Są w tej Sprawie?27
Całe akta leżą na wierzchu. Jeżeli będzie do sprzedania, no to...
[cicho] Oczywiście, że nie ma tu sprawy!
Myślę, że ci dam te kredyty28, jeśli nie będzie sprawy.
[teraz chyba o tym, że podsłuch byłby nielegalny] To jest... osoba prywatna.
A w jakiej sprawie pan jest szukany?...

22 Brzmi, jakby ktoś kalkulował pod upust kary (tylko 1 rok; na początku było o 5 latach).
23 Śledzenie ekranu? Drobne przyłączanie się do nękania? Udział w gangu? Policjant sfilmowany po interwencji z
2014-08-04 mówił wcześniej Piotrowi Niżyńskiemu, że „Policja go podsłuchuje”, a nawet „wszystko widzi”, co
potwierdzają liczne doświadczenia.
24 Czas przeszły sugeruje, że albo chodzi o jednego szczególnego Prokuratora (Prokurator Generalny/Okręgowy – tak
nazywa się kierowników tych prokuratur; podobnie „rejonowy”), który z racji funkcji już by nie podsłuchiwał
zmianowo (por. www.nielegalnie.pl, gdzie jest opisane, na czym polega szpiegowanie w pracy), albo ewentualnie o
innego prokuratora („prokurator prokuratury rejonowej”), który z tego obecnie sam już zrezygnował. Dawniej
jednak szpiegował, więc „na rok”. Podobnie, słowo „tam” mogłoby oznaczać: poprzednie miejsce(-a) pracy
(Andrzeja Seremeta?).
25 Przypuszczalny sens (przy założeniu, że pokój = pokój dla agenta): czemu miałabym przeciw komu innemu
wytaczać sprawę (czy raczej pozwolić, by ją zrobili) za coś, co sama robię. Zresztą nawet jeszcze Kościół byłby
niezadowolony.
26 Wyjaśnienie (które można pominąć przy czytaniu). Szpiedzy związani z tą mafią (np. spikerzy, media) często
stosują nazwy miejsc z odpowiednim podtekstem, np. „Katowice” = „sami katolicy”, „[jedź sobie do] Karakorum”
= „tam zgadzają się na tyle kar” itp. Białe auta podstawiano często w sensie „sprawa jasna”. Warszawskie studia
TVP (i operatorzy systemu podsłuchowego?) mieszczą się na ul. Jasnej 16/22.
27 Kretyńskie „Bycie w Sprawie”, swoją drogą standardowy tekst w slangu spikerów.
28 Piotr Niżyński zakłada media, jak można poczytać na jego stronie www.nielegalnie.pl. „Dam” = „dadzą”.
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17:16 Nic pan nie zrobi, bo tam29 omerta... jest przecież omerta w sprawie. (Co ja poradzę na
Kreml.)
17:31 Nie wiem, mam dość... Chyba zrobię ci laskę za rok. Mogę czyścić lachę. Tu chodzi o
Polskę.
17:41 [cicho] Tutaj jest sprawa. Tak, jest sprawa.
17:45 Chcesz, zrobię ci laskę.
17:47 Na cały rok!
17:48 Więc: można zrobić ci laskę.
17:49,8 Zrobię ci tylko laskę... [17:51.510 – 17:52.710] Ja też cię słucham!
17:52,5 Sprawa była.

Pani 1 następnie rozmawia z interesantem, który przeglądał puste prawie akta
swoich zlekceważonych problemów ze śledzeniem związanych.

18:01 [Piotr Niżyński] Przepraszam, a... (ale to już pewnie będzie trzeba kolejne podanie o
pozwolenie napisać) akta 1634 też wniosłem bardzo podobne, tylko o wiele krótsze.
18:15 (1) [widać poniekąd usta w czasie mowy, zwłaszcza przy odtwarzaniu pliku MP4] Jaki nr, jeszcze raz?
18:17 (PN) 1634/11.
18:26 (1) Tak, ale wniósł pan to pismo?
18:28 (2) Napisał pan?
18:29 (1) Napisał pan to pismo już?
18:31 (PN) Yyy... no nie.
18:33 (1) No to musi pan to normalną drogą, listem...
18:36 (PN) I co, to trzeba tydzień czekać?
18:38 (1) No to zależy od prokuratora.
18:42 (PN) Może jakoś dzisiaj by się dało.
18:43 (1) Nie da rady dzisiaj, bo nie ma nawet pani prokurator.
18:46 (PN) Dobrze, OK.

29 Chyba o innych mediach i ich inwestorach.
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