Plik audio 30.mp4
Czas zapisu – 60 minut

Czas

Osoba

Treść wypowiedzi

0.04

K.Cudecki

rzeczy, widzę, wszystkie wypieprzone moje

0.06

A.Skowronek

twoje są w pokoju

0.24

K.Cudecki

nie wiem, czy ja z broni, czy broń moją też służbową, się ...

0.27

A.Skowronek

to do szafy dasz staremu

0.34

A.Skowronek

zgrywałeś jakieś logi?

0.36

K.Cudecki

ja ci powiem. Czekaj, niech oni tu, sprawę, atmosferę oczyszczą i

0.58

A.Skowronek

to dasz staremu

1.05

A.Skowronek

[wypowiedź niezrozumiała]

1.20

K.Cudecki

dzień dobry komendancie

1.22

A.Chętnicki

witam, dlaczego ta szafa [wypowiedź zagłuszona szelestem]

1.27

K.Cudecki

no jest, była moja referentka to rozplombowałem

1.29

A.Chętnicki

na którym? Na tej szafie była pana referentka, panie Krzysztofie?

1.33

K.Cudecki

tak, tu

1.34

A.Chętnicki

tutaj była moja referentka. Panie Adamie, czemu mi pan nie dał znać?

1.38

A.Skowronek

ja zadzwoniłem

1.40

A.Chętnicki

panie Krzysztofie, proszę broń zdać do dyżurnego, ja plombuję szafę

1.48

K.Cudecki

ale tu są moje rzeczy, prywatne.

1.50

A.Chętnicki

ale nie ważne, panie Krzysztofie. Z polecenia komendanta Apolinarskiego pan
tych szaf miał nie otwierać, nie rozplombowywać. Po drugie …

1.57

K.Cudecki

pierwsze słyszę, kto mi to przekazał?

1.58

A.Chętnicki

po drugie, ja panu teraz to mówię,

2.01

K.Cudecki

aaa …

2.01

A.Chętnicki

po drugie … Po drugie, pan jak wszedł do jednostki to powinien się
zameldować

2.08

K.Cudecki

ja nie … a gdzie … nie znam takiej procedury

2.11

A.Chętnicki

co najmniej u bezpośredniego przełożonego. Jest pan na chorobowym. Jest pan
na chorobowym. Żeby być w jednostce i wejść do pomieszczenia służbowego
musi mieć pan zgodę bezpośredniego przełożonego. Wynika to wprost z
przepisów. Poza wyznaczonymi godzinami pracy i na zwolnieniu lekarskim
żeby przebywać w pomieszczeniu służbowym musi pan to wcześniej zgłosić
co najmniej bezpośredniemu przełożonemu, czego pan nie zrobił.

2.39

K.Cudecki

nie … nie znam takiej procedury

2.41

A.Chętnicki

proszę, proszę wziąć broń. W mojej obecności i w obecności pani naczelnik
broń zdeponować u dyżurnego, szafę zamknąć i proszę mi wydać klucz.

2.51

K.Cudecki

no ale tu są moje rzeczy, tu są karty z pinami i tak dalej

2.55

A.Chętnicki

dobrze, ale do tej pory gdzie ten klucz był?
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2.57

K.Cudecki

schowany był

2.58

A.Chętnicki

no a dlaczego był schowany? Na pytanie komendanta Apolinarskiego mówił
pan, panie Krzysztofie, że pan nie ma klucza, a okazuje się, że pan jest …, że
pan kłamał

3.06

K.Cudecki

nie ma, był schowany, był schowany, wyjąłem go.

3.10

A.Chętnicki

proszę zamknąć sejf

3.13

K.Cudecki

dobrze, ale ja … ja biorę swoje prywatne rzeczy i wtedy zamykamy

3.16

I.Górecka

rzeczy zostaną … jeżeli nie będą one na stanie, zostaną zapakowane …
[wypowiedź niezrozumiała]

3.18

K.Cudecki

nie … to są moje … to są moje prywatne rzeczy i ja chcę zabrać moje
prywatne rzeczy

3.23

A.Chętnicki

[wypowiedź niezrozumiała] po swoją referentkę. Krzysztof tu ma nic nie brać
z tego [wypowiedź niezrozumiała]

3.30

I.Górecka

te rzeczy pozabierasz, one zostaną spakowane, zostaną spisane [wypowiedź
niezrozumiała]

3.33

K.Cudecki

no to właśnie … właśnie sobie … właśnie … ale tu nie ma … tu nie ma
żadnych rzeczy … wyciągamy to wszystko, proszę bardzo [odgłosy
przedmiotów] wyciągamy to wszystko [odgłosy przedmiotów] jaja jakieś …
[odgłosy przedmiotów]

4.08

I.Górecka

[wypowiedź niezrozumiała, odgłosy przedmiotów] specjalnie komisja
powołana … wszystkie te rzeczy spisują

4.13

K.Cudecki

no to sobie przyjdzie komisja i spisze, w mojej obecności

4.18

I.Górecka

to nie jest tak, że ty chcesz teraz i ta komisja przyjdzie teraz

4.22

K.Cudecki

proszę, puste

4.32

K.Cudecki

jaja …

4.34

I.Górecka

komendant [wypowiedź niezrozumiała, odgłosy przedmiotów] co robić

4.58

K.Cudecki

puste

5.37

K.Cudecki

proszę

6.20

K.Cudecki

proszę bardzo

6.23

I.Górecka

słyszysz? Ja nie jestem w komisji, nie będę spisywała [wypowiedź
niezrozumiała, szelest]

7.25

K.Cudecki

[odgłos otwieranego zamka] proszę

7.26

A.Chętnicki

panie Krzysztofie, dlaczego pan te rzeczy wszystkie z pokoju, z sejfu wyjął?

7.30

K.Cudecki

bo to są moje rzeczy

7.31

A.Chętnicki

nie, panie Krzysztofie w tym momencie proszę opuścić ten pokój … w tym
momencie proszę opuścić ten pokój, te rzeczy proszę z powrotem

7.38

K.Cudecki

proszę, są naboje jakieś?

7.39

A.Chętnicki

proszę włożyć te rzeczy …

7.43

K.Cudecki

nic nie będę wkładał … nic nie będę wkładał … ja chcę swoje rzeczy prywatne
zabrać, jeśli jest służbowe, ja mówię – nie ma tutaj żadnych służbowych
rzeczy poza bronią, no i środkami przymusu. Wszystko jest prywatne, jeśli jest
coś z tego na stanie pokażcie wydruki ewidencyjne, że coś jest na stanie i
bierzcie. Wszystko jest moje prywatne
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8.02

A.Chętnicki

panie Krzysztofie, proszę te rzeczy włożyć z powrotem do sejfu

8.05

K.Cudecki

nie, ja je włożę tylko do swojej prywatnej torby i wyniosę, bo to są moje
prywatne rzeczy

8.10

A.Chętnicki

dobrze, to zrobimy, to zrobimy teraz protokół. Chodź Darek … chodź, chodź.
Pani Ewelino … kartkę, A4, dwie kartki, siądziemy i będziemy spisywać
wszystkie, wszystkie rzeczy które tutaj [wypowiedź niezrozumiała]

10.30 I.Górecka

no to zaczynamy

10.44 I.Górecka

[wypowiedź niezrozumiała, szelest] puste pudełko [wypowiedź niezrozumiała,
cicha]

11.03 I.Górecka

sześć sz … [wypowiedź niezrozumiała, szelest] elektronicznej

11.28 I.Górecka

śrubokręt z końcówkami …

11.47 I.Górecka

segregator

11.49 E.Sławenta

no, ale to jest prywatny?

11.50 I.Górecka

to jest prywatny segregator?

11.51 K.Cudecki

prywatny, są wszystkie rozkazy, nagrody …

11.54 I.Górecka

segregator też jest prywatny?

11.56 E.Sławenta

poczekaj Iwona [wypowiedź niezrozumiała, cicha] dokumenty jakieś są
[wypowiedź niezrozumiała, cicha]

12.12 I.Górecka

piórnik … pęseta … wkrętaki … pędzelki [wypowiedź niezrozumiała, cicha]

12.46 E.Sławenta

chłopaki pomóżcie, jak to się nazywa, nie stoicie. Iwona nie wie wszystkiego

12.52 D.Dobrowolski [wypowiedź niezrozumiała, cicha]
12.52 E.Sławenta

no to chodź tutaj, nie …

12.54 D.Dobrowolski no przecież stoję, co, gdzie mam … [wypowiedź niezrozumiała, cicha, odgłos
sygnału telefonu komórkowego, niezrozumiałej polemiki]
13.00 E.Sławenta

śrubokręty, tak?

13.02 I.Górecka

wkrętaki

13.18 I.Górecka

młotek … z trzonkiem koloru czerwonego

13.33 I.Górecka

wkrętak z zestawem bitów

13.44 I.Górecka

piórnik [wypowiedź niezrozumiała, cicha], nowe, zapakowane, oryginalne

14.00 I.Górecka

kawałek wykładziny … kawałek wykładziny

14.17 I.Górecka

jakaś obudowa [wypowiedź niezrozumiała, cicha]

14.27 K.Cudecki

tak, bo złodziej przyszedł do komendy

14.46 K.Cudecki

to jest puste, do wyrzucenia

14.57 E.Sławenta

ja nie wiem, co to jest

14.58 G.Janas

to jest chyba router

15.02 D.Dobrowolski [wypowiedź niezrozumiała, cicha] router
15.41 E.Sławenta

to jest segregator [wypowiedź niezrozumiała, cicha] Krzysiek mówi, że to jest
jego prywatny

15.53 E.Sławenta

tak? Spisywać to?

15.55 A.Chętnicki

[wypowiedź niezrozumiała, cicha] segregator na razie
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15.56 K.Cudecki

to są też moje prywatne rzeczy

15.58 A.Chętnicki

dokumenty na razie [wypowiedź niezrozumiała, cicha]

15.58 K.Cudecki

z techniki

16.07 I.Górecka

lampa

16.23 A.Chętnicki

gdzie masz Krzysztof klucz to tego sejfu?

16.26 K.Cudecki

tu leży [metaliczny odgłos]

16.44 A.Chętnicki

tu już dużo, dużo, tych, tych rzeczy [niezrozumiałe] włożone?

16.49 G.Janas

tu [wypowiedź niezrozumiała, cicha]

16.54 A.Chętnicki

[wypowiedź niezrozumiała] aparat, będziemy [wypowiedź niezrozumiała]

16.57 K.Cudecki

to do wyrzucenia

16.58 G.Janas

no to jak do wyrzucenia, to nie będziemy tego spisywać [wypowiedź
niezrozumiała, cicha]

17.03 E.Sławenta

Grażyna, ja nie wiem, tu komendant decyduje, nie wiem, gdzie on jest ?

17.31 E.Sławenta

a to jest latarka, a nie [wypowiedź niezrozumiała]

17.37 I.Górecka

to jest chyba służbowa latarka?

17.40 K.Cudecki

tak, tak

17.41 G.Janas

to jest służbowa, czy prywatna?

17.44 K.Cudecki

służbowa, futerał mój prywatny, latarka służbowa

17.49 A.Chętnicki

to może być na prywatnym wyposażeniu, zawsze można to …

18.08 I.Górecka

długopis

18.11 I.Górecka

lizak drogowy

18.15 A.Chętnicki

Krzysztof, te rzeczy też były wyciągnięte?

18.16 K.Cudecki

nie, nie … nie

18.26 E.Sławenta

a to są dokumenty [wypowiedź niezrozumiała]

18.31 I.Górecka

to są MRD piątki, druki

18.35 E.Sławenta

[wypowiedź niezrozumiała, cicha]

18.42 K.Cudecki

z komendy rejonowej jeszcze … chyba

18.45 I.Górecka

okulary

18.47 A.Chętnicki

które nie powinny być, panie Krzysztofie na pana wyposażeniu, bo zawierają
dane osobowe osób. To trzeba odłożyć. To nie jest prywatna rzecz pana
Krzysztofa, to nie są jego prywatne … indywidualne

19.07 I.Górecka

to też chyba nie jest prywatne

19.12 I.Górecka

to napisz [wypowiedź niezrozumiała] prywatnych

19.23 A.Chętnicki

czy ten drugi klucz … Krzysztofie … to jest do tego sejfu

19.28 K.Cudecki

proszę sprawdzić [słychać metaliczny odgłos a następnie trzask metalowego
zamka]

19.46 I.Górecka

telefon … przenośny z bazą … i z zasilaczem … firmy Panasonic

20.07 A.Chętnicki

w tej torbie są wszystkie rzeczy spisywane?

20.09 G.Janas

tak
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20.18 E.Sławenta

[wypowiedź niezrozumiała]

20.33 A.Chętnicki

tutaj te rzeczy które są spisane po kolei tutaj na biurko … i zdjęcia

21.49 A.Chętnicki

Ewelina, dyktuj mi po kolei od pierwszej pozycji co masz na liście, bo my
musimy zdjęcia [wypowiedź niezrozumiała]

22.01 K.Cudecki

numerki tutaj są jeszcze, numerki można wyciągnąć

22.04 A.Chętnicki

nie trzeba, nie prowadzimy czynności procesowych

22.07 K.Cudecki

no ja nie wiem już teraz

22.12 E.Sławenta

te puste pudełko … te

22.25 E.Sławenta

zestaw śrubokręt … [wypowiedź niezrozumiała] śrubokręty, sześć sztuk

22.40 E.Sławenta

zestaw śrubokrętów z tymi końcówkami zielonymi

22.51 E.Sławenta

piórnik z przyborami

22.55 A.Chętnicki

[wypowiedź niezrozumiała] i każdą kolejną rzecz, którą [wypowiedź
niezrozumiała]

22.58 E.Sławenta

ale komendant przyjdzie tu później?

22.59 A.Chętnicki

tak tak, sekundę, jeden telefon muszę wykonać

23.04 E.Sławenta

śrubokręty, sześć sztuk [wypowiedź niezrozumiała], to będzie żółty, żółty

23.14 E.Sławenta

młotek

23.24 E.Sławenta

wkrętak z zestawem bitów

23.35 E.Sławenta

ten kawałek wykładziny

23.43 E.Sławenta

ta plastykowa czarna obudowa [wypowiedź niezrozumiała]

24.02 E.Sławenta

modem … vodafone

24.12 E.Sławenta

to zielone pudełko, puste

24.24 E.Sławenta

talon [wypowiedź niezrozumiała]

24.42 E.Sławenta

[wypowiedź niezrozumiała] brązowa w etui skórzanym

24.58 E.Sławenta

czarna sakiewka zawierająca [wypowiedź niezrozumiała]

25.17 E.Sławenta

okulary przeciwsłoneczne … aha, to było w tym, tak ? [wypowiedź
niezrozumiała] okulary [wypowiedź niezrozumiała] z boku … tu … tu

25.32 E.Sławenta

butelka

25.37 E.Sławenta

[wypowiedź niezrozumiała] z futerałem

25.47 E.Sławenta

telefon … z zasilaczem

26.02 E.Sławenta

Iwona, to co było wpisane to wrzuciłaś do środka ?

26.06 I.Górecka

tak

26.06 E.Sławenta

tak?

26.07 I.Górecka

ta szybka

26.26 I.Górecka

karta … karta członkowska

26.33 E.Sławenta

IPA?

26.34 I.Górecka

[bezsłowny gest potwierdzający]

26.40 G.Janas

dosyć tego?

26.41 E.Sławenta

tak, to byłoby [wypowiedź niezrozumiała] wszystko
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26.45 E.Sławenta

[wypowiedź niezrozumiała]

26.46 G.Janas

wiem, wiem, wiem

27.07 G.Janas

to też? też do tego?

27.10 E.Sławenta

[wypowiedź niezrozumiała]

27.16 I.Górecka

[wypowiedź niezrozumiała] członkowskie IPA, w kopercie

27.26 E.Sławenta

[wypowiedź niezrozumiała]

27.37 I.Górecka

lista, zapiski

27.48 G.Janas

karta dostępowa

28.01 K.Cudecki

karty ja podpisywałem w Opolu, więc ja sobie je wezmę

28.05 E.Sławenta

ale to ja muszę zapytać komendanta

29.17 G.Janas

wyciągałeś wszystko? Wyciągałyście wszystko, czy pudełko [wypowiedź
niezrozumiała]

29.21 I.Górecka

pudełko z cyferkami

29.22 E.Sławenta

otwórz … [wypowiedź niezrozumiała]

29.23 G.Janas

no, no, no [wypowiedź niezrozumiała]

29.38 K.Cudecki

to są moje prywatne dokumenty

29.45 E.Sławenta

ale komendant [wypowiedź niezrozumiała] żeby odłożyć na bok

29.48 I.Górecka

ale to nie jest adresowane [wypowiedź niezrozumiała] technik kryminalistyki

29.50 E.Sławenta

komendant jest przewodniczącym i [wypowiedź niezrozumiała] polecenie
należy odłożyć na bok

30.22 I.Górecka

świetlówka … Phillips

30.36 I.Górecka

[wypowiedź niezrozumiała]

30.42 E.Sławenta

panie komendancie, tam [wypowiedź niezrozumiała] z boku jeszcze są różne i
tutaj, nie wiem, co mam z tym zrobić

30.48 A.Chętnicki

[wypowiedź niezrozumiała] zaraz przełożymy [wypowiedź niezrozumiała],
najpierw te rzeczy, które są, jakby …

30.56 I.Górecka

lizak drogowy

31.01 I.Górecka

te puste opakowania po tym też?

31.03 A.Chętnicki

nie, nie …

31.08 K.Cudecki

do kosza, po co mi to

31.10 A.Chętnicki

może potrzebujesz? Potem powiesz, że ci wyrzuciłem koszyczki, potrzebne

32.12 I.Górecka

[wypowiedź niezrozumiała] fotograficzn [wypowiedź niezrozumiała] …
przestępstwa o charakterze seksualnym

32.21 A.Chętnicki

zeszyt ze szkoleń, pilnie Krzysztof notował

32.48 I.Górecka

raz, dwa, trzy, cztery … negatyw zdjęcia dowodowe … cztery arkusze
[wypowiedź niezrozumiała], pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć
zdjęć prywatnych [wypowiedź niezrozumiała]

33.35 A.Chętnicki

[wypowiedź niezrozumiała]

33.46 I.Górecka

zegarek

33.55 W.Apolinarski

dzień dobry
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33.56 K.Cudecki

dzień dobry

33.58 W.Apolinarski

znowu bałagan tutaj widzę

34.03 W.Apolinarski

a to druga szafa też jest otwarta? Arek … Arek, druga szafa też jest otwarta?

34.11 A.Chętnicki

nie, nie, nie

34.12 W.Apolinarski

aha … a ta która jest dlaczego …

34.13 A.Chętnicki

tutaj jest … te dwa klucze które tu są w komplecie do tej drugiej szafy pasują,
ale na razie jej nie otwierałem. Ja idę po laptopa i tutaj będziemy ten wykaz
pisać na [wypowiedź niezrozumiała]

34.27 W.Apolinarski

no to dobrze

34.40 W.Apolinarski

a pan powiadamiał przełożonego swojego, że pan będzie dzisiaj w komendzie?

34.44 K.Cudecki

nie, już powiadomili przede mną

34.46 W.Apolinarski

ale nie, czy pan powiadamiał dzisiaj, bo pan pracę dezorganizuje w komendzie
swoim przybyciem, a miał pan uzgodnić swoje przybycie do komendy, bo ja to
muszę znowu napisać notatkę z [wypowiedź niezrozumiała]

34.55 K.Cudecki

no to bardzo proszę pisać

34.57 W.Apolinarski

i kluczy pan przy sobie nie miał?

34.59 K.Cudecki

nie miałem

35.00 W.Apolinarski

nie miał pan?

35.01 K.Cudecki

nie

35.02 W.Apolinarski

dobrze, bardzo dobrze się stało, że pan tu dzisiaj przybył w ten sposób właśnie
pan zadziałał … będzie kolejna, kolejna … element który zostanie przełożony
wyższy powiadomiony o pana działaniach … tak że paradoksalnie bardzo
dobrze się stało

35.50 W.Apolinarski

panie Krzysztofie, jeszcze takie jedno pytanie dosyć istotne, tak przy
wszystkich chciałem zapytać pana, czy pan pamięta hasła dostępu do
systemów jakie pan używa na codzień

35.59 K.Cudecki

to znaczy, zgodnie politykami …

36.01 W.Apolinarski

ale nie, pytam czy pan pamięta. Panie Cudecki, proste konkretne pytanie do
pana – czy pan pamięta, czy pan nie pamięta?

36.08 K.Cudecki

haseł jest tak dużo, że nie jestem w stanie …

36.09 W.Apolinarski

[w trakcie wypowiedzi poprzednika] czy pan pamięta hasła dostępu do, na
przykład, do komputera do kadr?

36.10 K.Cudecki

nie pamiętam wszystkich haseł … są spisane i w kopertach są

36.15 W.Apolinarski

[w trakcie wypowiedzi poprzednika] czy pan pamięta, czy pan nie pamięta?
Proszę mi powiedzieć

36.19 K.Cudecki

więc mówię, że haseł jest tyle

36.21 W.Apolinarski

[w trakcie wypowiedzi poprzednika] panie Cudecki, pytam czy pan pamięta
hasła

36.23 K.Cudecki

nie, ja w ten sposób nie będę rozmawiał

36.25 W.Apolinarski

no dobrze, no to trudno, skoro pan odmawia udzielenia odpowiedzi, to
dziękuję

36.38 D.Dobrowolski to były stare baterie do radiostacji [wypowiedź niezrozumiała]
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36.44 G.Janas

to napisz - stare baterie

36.45 W.Apolinarski

ale to jest mienie służbowe

36.47 A.Chętnicki

jeżeli to jest służbowe to nie, nie na wykaz

36.49 E.Sławenta

no to czemu nie mówisz, stoisz za tą szafą, nie wiesz co prywatne, co służbowe
[wypowiedź niezrozumiała] Darek

36.56 I.Górecka

czy to jest służbowe? jakś antena

36.59 D.Dobrowolski takich używamy, ale też można kupić wszędzie [wypowiedź niezrozumiała]
37.10 I.Górecka

służbowe?

37.15 W.Apolinarski

żeby to opieczętować [wypowiedź niezrozumiała] w wolnej chwili
[wypowiedź niezrozumiała] praca komisji i będzie trza [wypowiedź
niezrozumiała]

37.42 I.Górecka

zdjęcia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć
[wypowiedź niezrozumiała] tego samego mężczyzny

38.42 A.Skowronek

zadzwonię, ale ja idę tylko do ruchu, zapytać się [wypowiedź niezrozumiała]

38.50 D.Dobrowolski jak wejdziesz, za sekretariatem w prawo
38.52 A.Skowronek

ja wiem

40.12 I.Górecka

taśma do maszyny

40.32 I.Górecka

trzy instrukcje obsługi aparatu … Nikon

40.40 A.Chętnicki

to są te rzyczy, które Krzysztof sobie odbierze …

41.24 I.Górecka

to do wyrzucenia ?

41.25 K.Cudecki

tak, tak

41.28 I.Górecka

[wypowiedź niezrozumiała] Polski

41.30 K.Cudecki

do wyrzucenia

41.41 K.Cudecki

to prywatne rzeczy są

41.56 I.Górecka

komendancie, co z płytkami?

42.00 K.Cudecki

to są prywatne rzeczy

42.02 I.Górecka

mapa powiatu

42.05 A.Chętnicki

[wypowiedź niezrozumiała] zostawione [wypowiedź niezrozumiała]

42.13 G.Janas

ale to mam zostawić na boku

42.41 I.Górecka

wyrzucić?

42.42 K.Cudecki

znaczy no, może by trzeba było zmielić, a nie wyrzucić

42.45 E.Sławenta

[wypowiedź niezrozumiała] do torby, kopię dla ciebie

42.56 G.Janas

piórnik

43.13 W.Apolinarski

[wypowiedź niezrozumiała] wszystko?

43.16 A.Chętnicki

nie, nie, tamto nie

43.30 I.Górecka

teczka zawierająca kopie grafików

43.32 E.Sławenta

te dwie teczki, tak?

43.39 I.Górecka

materiały szkoleniowe

43.58 I.Górecka

… też materiały szkoleniowe
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44.02 E.Sławenta

co to jest?

44.03 I.Górecka

też materiały szkoleniowe

44.05 E.Sławenta

CSP Legionowo?

44.06 I.Górecka

[wypowiedź niezrozumiała]

44.08 E.Sławenta

tak?

44.09 I.Górecka

tak

45.22 I.Górecka

faktura, jakieś miesięczniki „ERA”, [wypowiedź niezrozumiała] materiały
szkoleniowe [wypowiedź niezrozumiała] egzaminacyjne

46.02 I.Górecka

kurs technika kryminalistyczna, to jeszcze też do tego

46.20 K.Cudecki

to są prywatne rzeczy wszystko

46.37 I.Górecka

też materiały szkoleniowe

46.40 G.Janas

a to też potegować

46.42 I.Górecka

to jest też do tamtego

46.44 G.Janas

tylko czy ci teczki, co?

46.47 G.Janas

to jest w teczkach wszystko

46.48 I.Górecka

policzmy ile tego jest

46.49 G.Janas

raz, dwa

46.51 E.Sławenta

co to jest?

46.52 I.Górecka

materiały szkoleniowe

47.03 G.Janas

siedem teczek jest

47.12 E.Sławenta

[wypowiedź niezrozumiała] Grażyna

47.14 G.Janas

siedem teczek jest, fotografia

48.05 P.Waszczuk

nowy?

48.07 G.Janas

tak

48.10 I.Górecka

to też jest teczka z materiałami szkoleniowymi

48.30 W.Apolinarski

ja lecę, nawet kawy się nie napiję

48.49 W.Apolinarski

to jest opieczętowana [wypowiedź niezrozumiała] do ipeenu się nadaje, nie
wiem czy będzie mieć [wypowiedź niezrozumiała]

49.07 G.Janas

to ma być na boku?

49.09 A.Chętnicki

tak tak, to są karty daktyloskopijne

49.11 G.Janas

to ma być na boku

49.14 A.Chętnicki

to nie, tu gdzie te karty daktyloskopijne, ta teczka z tymi kartami to nie, to nie
jest prywatne Krzyśka, tam są też dane jakichś osób

49.23 I.Górecka

to jest szkolne

49.24 A.Chętnicki

co?

49.25 I.Górecka

szkoleniowe

49.25 A.Chętnicki

tak?

49.26 I.Górecka

[wypowiedź niezrozumiała]

49.33 A.Chętnicki

nie ma tu danych żadnych, na tych kartach?
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49.37 W.Apolinarski

no jest, masz [wypowiedź niezrozumiała] dokumentach [wypowiedź
niezrozumiała] dokumenty

50.04 A.Chętnicki

[wypowiedź niezrozumiała] zapisałaś?

50.06 E.Sławenta

jako materiały szkoleniowe

50.08 A.Chętnicki

szkoleniowe

50.21 W.Apolinarski

[wypowiedź niezrozumiała] te karty [wypowiedź niezrozumiała]

50.27 A.Chętnicki

tutaj gdzie są te wprowadzamy osobno, niech zostanie, natomiast tutaj te z
tymi kartami [wypowiedź niezrozumiała]

51.01 I.Górecka

przedłużacz

51.03 K.Cudecki

prywatne

51.19 K.Cudecki

Grażyna, weź tutaj do drugiej torby. Przeż ja [wypowiedź niezrozumiała]

51.34 K.Cudecki

noże do zabijania

51.42 W.Apolinarski

[wypowiedź niezrozumiała] komentować pana słowa, naprawdę, to co pan
powiedział, to [wypowiedź niezrozumiała]

51.55 K.Cudecki

olej do czyszczenia broni, prywatny

52.24 I.Górecka

to jest prywatne?

52.26 K.Cudecki

to chyba tak, to chyba zużyte jest, nie wiem czy tam jeszcze coś jest

52.30 I.Górecka

śrubokręt [wypowiedź niezrozumiała]

52.48 I.Górecka

to będzie służbowe?

52.49 K.Cudecki

to jest prywatne

52.52 D.Dobrowolski [wypowiedź niezrozumiała] napisz, antena [wypowiedź niezrozumiała]
53.17 I.Górecka

obiektyw, tak?

53.21 K.Cudecki

no, niech będzie, to też prywatne jest

53.23 I.Górecka

nikador … nicador … etui

53.55 D.Dobrowolski Grażyna
53.56 G.Janas

proszę

53.59 I.Górecka

szczotka i dwie sztuki pasty do czyszczenia butów

54.39 I.Górecka

poziomnica

54.57 I.Górecka

pojemnik z zawart.. [wypowiedź niezrozumiała] proszku, a może to amfa?

55.04 K.Cudecki

na pewno, heroina

55.08 I.Górecka

gliceryna

55.09 A.Skowronek

majster

55.12 A.Skowronek

no Krzysiu, miałeś tego pendrajwa tajnego, nie?

55.15 K.Cudecki

nie, to nie jest tajne, to jest …

55.16 A.Skowronek

to zarejestrowany, ten …

55.18 K.Cudecki

do zarejestrowania, tak, znaczy do przerejestrowania na ciebie. Ja go
przerejestruje, to ci go, sekretariat ci go wyda, czy kancelaria

55.23 A.Chętnicki

[wtrąca w trakcie rozmowy] gdzie jest ten?

55.27 A.Chętnicki

panie Krzysztofie, to jest służbowa rzecz. Skoro to jest pendrive do
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zarejestrowania to jest służbowa rzecz. Proszę ją tu położyć na biurko, my ją
spiszemy, my ją protokolarnie przekażemy … tu do służbowych rzeczy
55.39 K.Cudecki

dobrze, dobrze, wyciągnę

55.42 I.Górecka

spisałaś? Gliceryna … w szklanym, pięćset, pięćdziesiąt gram

56.11 D.Dobrowolski typu F … typu F
56.18 E.Sławenta

tylko typu F

56.19 D.Dobrowolski tak, typu F
56.29 D.Dobrowolski [wypowiedź niezrozumiała] na pewno?
56.30 A.Skowronek

nie no bo baran mi się wyświetla, to jest chyba służbowy, nie?

56.34 A.Chętnicki

tak

56.41 D.Dobrowolski głośnik … [w tle niezrozumiała wypowiedź innego mężczyzny] tak, to jest
złom
56.49 D.Dobrowolski przejściówka
56.50 E.Sławenta

ale to jest służbowe czy prywatne?

56.52 K.Cudecki

to jest prywatne

57.06 I.Górecka

taśma

57.16 I.Górecka

dwie zaczęte rolki foliowe, folii aluminiowej

57.23 K.Cudecki

prywatna

57.25 I.Górecka

lutownica

57.30 I.Górecka

[wypowiedź niezrozumiała] – czki do lutowania, luty, tak?

57.34 E.Sławenta

ta lutownica?

57.44 P.Waszczuk

znaczek IPA [wypowiedź niezrozumiała]

57.50 W.Apolinarski

a jeszcze trzeba uzgodnić termin żeby se pan Cudecki zabrał te rzeczy, które
nagromadził przez te lata [wypowiedź niezrozumiała]

57.54 A.Chętnicki

[w trakcie wypowiedzi poprzednika] tak, tak, tak

58.20 I.Górecka

końcówka [wypowiedź niezrozumiała]

58.36 I.Górecka

kserokopia mapy powiatu

59.13 W.Apolinarski

to są prywatne, czy służbowe negatywy?

59.14 K.Cudecki

prywatne

59.17 I.Górecka

trzy negatywy … zdjęć

59.35 I.Górecka

książeczka czekowa

59.43 A.Chętnicki

Ewelina, jak już rzeczy prywatne się skończą, chyba, że Krzysiek oświadczy,
że jeszcze coś jest innego prywatnego, to dajcie mi znać i zaraz będę
[wypowiedź niezrozumiała]

59.53 E.Sławenta

ok
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