
Rekonstrukcja zdarzeń w pubie "Lisia Jama" na podstawie nagrania z monitoringu

Celem rekonstrukcji zdarzeń, na podstawie nagrania z monitoringu, jest ustalenie, w którym
miejscu  znajdowała  się  osoba  trzymająca  w  ręku  nóż  oraz  osoba  trzymająca  w  ręku  pistolet
w chwili oddania strzałów.

Podstawowe informacje
Pub "Lisia Jama"
Adres ul. Kościuszki 2, Płock.
Otwarte w sobotę od godz. 16.00

Źródło: street view wrzesień 2017.  Brama wejściowa do pubu "Lisia jama".

Źródło: street view wrzesień 2017 Parking przed pubem "Lisia jama" 
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1. Materiał do analizy.

Nazwa pliku WidykBlender

Format Wideo w formacie MP4

Rozmiar 21 325 KB

Czas nagrania 20,18 s

FPS (ang. frames per second) też frame rat –
liczba kadrów wyświetlanych w ciągu sekundy
(skrót kl./s), czyli częstotliwość z jaką statyczne
obrazy pojawiają się na ekranie. Jest to miara
płynności wyświetlania ruchomych obrazów.

Nieznany. Patrz akta postępowania.

ES lub AES – Elektroniczna Migawka
(Atomatic Electronic Shutter)
Czas „otwarcia migawki” jest automatycznie
ustawiany w zależności od ilości światła
docierającego do przetwornika; możliwe są
nastawy w zakresie od 1/50 s do 1/100 000 s.
Kamery pracują przeważnie z szybkością od 5
do 15 kl./s.

Nieznany. Patrz akta postępowania.

MES – ręczna elektroniczna migawka (Manual
Electronic Shutter), pozwala na manualny
wybór czasu naświetlania, zazwyczaj spośród
następujących wartości: 1/50 s, 1/120 s,
1/250 s, 1/500 s, 1/1000 s, 1/2000 s, 1/5 000 s,
1/10 000 s oraz 1/12 000 s.

Nieznany. Patrz akta postępowania.

Rejestrator DVR (Digital Video Recorder) Nieznany. Patrz akta sądowe.

2. Czas rzeczywisty jaki upłynął od pierwszego do ostatniego kadru nagrania.

Czas ten jest do wyliczenia po odczytaniu parametrów AES i FPS z protokółu zabezpieczenia 
nagrania, który powinien znajdować się w aktach postępowania.

Ustalenie czasu trwania nagrania w rzeczywistości nie ma wpływu na  ustalenie, w którym
miejscu  znajdowała  się  osoba  trzymająca  w  ręku  nóż  oraz  osoba  trzymająca  w  ręku  pistolet
w chwili oddania strzałów.
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3. Widok połączonych obrazów z dwóch kamer.

Podczas  analizy  należy  zwrócić  uwagę,  który  obszar  jest  widoczny  z  obu  kamer.
W przeciwnym razie możemy błędnie ocenić odległość między osobami i ich usytuowanie, co jest
bardzo  ważne  dla  oceny  zarejestrowanego  zdarzenia.  Niech  elementem  odniesienia  będzie
jednoślad koloru czarnego widoczny w tle z obu kamer - patrz ujęcie poniżej.

Punkt odniesienia - jednoślad widoczny na obu ujęciach.
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4. Przyjęta metoda identyfikacji osób biorących udział w zdarzeniu.

Osoby zostały podzielone na trzy grupy oznaczone literami i kolejnymi numerami w miarę 
rozwijania się akcji. Dwie osoby (kobiety) zostały dodatkowo wyróżnione nick'ami ALFA i BETA 
ze względu na ich istotną rolę w zajściu. (Psychologia tłumu – dziedzina psychologii społecznej 
zajmująca się funkcjonowaniem jednostek w dużych zbiorowiskach.)

W - jak wilki.
O - jak owce,
N - jak neutralny

5. Opis akcji przedstawionej na kolejnych ujęciach.

Ujęcie 1 - początek akcji.

                          W1

W1 - mężczyzna z opaską (zegarkiem) na lewej ręce. Strzałkami zaznaczono jego kierunek
poruszania się. Trzyma w rękach oburącz jakiś przedmiot. Głowa skręcona w prawo wskazuje, że
cały czas obserwuje przestrzeń po swojej prawej stronie.

NOTATKI
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Ujęcie 2 - początek pierwszej akcji zaczepnej przeprowadzonej przez W2.

    

                                      O2 BH                O1                                                                W1            
            W2

W2 - mężczyzna z łysiną, w okularach, biała koszulka, czarne spodnie, rozpoczyna akcję zaczepną 
skierowaną na O1.

O1 - człowiek z bronią - trzyma się lewej, bezpiecznej strony. Tu jest całkowicie bierny. Nie mierzy
do nikogo z broni.

O2 BETA - kobieta (Braveheart - waleczne serce) - powstrzymuje W2 przed atakiem.

W1 - Dalej trzyma coś w ręku. Odcina drogę O1 i O2.  

Za plecami W2 przygotowuje się do ataku - W3 ALFA (przywódca stada wśród wilków, najbardziej
agresywny i pierwszy w walce)

NOTATKI
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Ujęcie 3 - W3 ALFA atakuje W1 bez żadnej reakcji ze strony atakowanego.

                                                   

                    W3 ALFA                  O2 BETA                                       O2 BETA

W3 ALFA - kobieta w czarnej koszulce i w czarnych spodniach atakuje O1. Praktycznie cały czas 
nieustannie atakuje. Od tego momentu do chwili przewrócenia O1 na chodnik (jezdnię)

W odróżnieniu od W3 ALFA, O2 BETA do końca próbuje powstrzymać  grupę W przed atakiem. 
Nie może być jednak w kilku miejscach jednocześnie.

Na tym ujęciu O2 BETA dostrzega zagrożenie ze strony W1. Rozkłada ręce aby powstrzymać go 
przed atakiem. 

O1 nie mierzy do nikogo.

NOTATKI
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Ujęcie 4 - do ataku przechodzi W2.

W1                         W2              O1

W2 rozpoczyna kolejny atak na O1. Łapie O1 za prawą rękę, w której trzyma broń. O1 wyrywa się 
i szybko przekłada broń do lewej ręki.

W3 ALFA robi krok do przodu w kierunku O1, nie rezygnuje z powtórnego ataku.

W1 - zmienia pozycję, zajmuje stanowisko za plecami W2.

O1 jest nieustannie atakowany. Zachowuje spokój. Do nikogo nie mierzy z broni.

NOTATKI
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Ujęcie 5 - W1 atakuje nożem.

    
                    
   W1         O2 BETA      W2           O1                                      W2        O1

Kiedy  O1  wysuwa się  zza  pleców W2,  W1 przechodzi  do  ataku.  Atakuje  nożem trzymanym
w prawej ręce, lewa noga z przodu, prawa noga z tyłu. Proszę zapamiętać tę postawę poprzedzającą
atak W1, jeszcze sie powtórzy. W wyciągniętej do przodu prawej ręce widać wyraźnie nóż. Od O1
dzieli go 1,5 metra! (praktycznie jest to szerokość W2 - mężczyzny w białej koszulce + 0,5 m) Czy
to oby nie usiłowanie zabójstwa lub spowodowania ciężkich obrażeń ciała przez W1?

O1  -  zajęty  obroną  przed  W2  nie  widzi  zagrożenia  ze  strony  W1.  Broń  jest  w  lewej  ręce,
skierowana w dół i nieco odsunięta do tyłu, jakby bronił się przed jej odebraniem przez W2. Nie
mierzy do nikogo. Skuteczna interwencja O2 BETA chroni O1 przed uderzeniem nożem. 

NOTATKI
Dający się przewidzieć scenariusz, gdyby nie interwencja O2 BETA. Z tej pozycji, jak na ujęciu, 
pokonanie przez W1 jednego metra i ugodzenie nożem O1 zajęłoby ułamek sekundy. Jakie były 
szanse na obronę przez O1? Poprawna odpowiedź to, żadne. Jak działa nasz system wczesnego 
ostrzegania? Każdy człowiek potrzebuje 1/7 sekundy aby obraz zagrożenia dotarł z oka do mózgu 
(Paul G. Heewitt - "Fizyka"  wydawnictwo PWN, wydanie czwarte, Warszawa 2015). Dopiero 
później liczy się indywidualny czas reakcji każdego z nas. Reasumując - o czym dobrze wiedzieć - 
każda osoba podejmująca wyprzedzający atak  ma nad zaatakowanym 1/7 sekundy przewagi. Czy 
to dużo? Wystarczy aby kopnąć, złożyć się do strzału lub zadać cios. Gdyby nawet O1 dostrzegł w 
porę atak to i tak by nie miał warunków do oddania strzału w tłumie ludzi. Musiałby dać się ciężko 
zranić, a być może nawet zabić. Nie ulega więc wątpliwości, że O2 BETA uratowała życie O1
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Ujęcie 6 -  grupa W szykuje się do ataku.

W5            W4

W3 i W4 włączają się do akcji.

O2 BETA nadal skutecznie blokuje akcję W1. Widać jak go odpycha. Nie wygląda na to aby W1 
zamierzał zrezygnować lub uciekać.

O1 trzyma broń w lewej ręce za plecami. Do nikogo nie mierzy.

NOTATKI

9



Ujęcie 7 - grupa W rusza do ataku.

                                                                                 W1        W2          O2 BETA            O1

Grupa W rusza do ataku. W1 odpycha stojącego mu na drodze W2. Przygotowuje miejsce do ataku.

O1 chwyta broń oburącz. Dalej do nikogo nie mierzy.

O2 BETA nadal dzielna. Ciągle skutecznie zatrzymuje W1. Nikt jej nie pomaga!

UWAGA: w kadrze, po stronie lewej ujęcia, pokazują się inne osoby - grupa N, które były poza 
zasięgiem kamery. Proszę zwrócić uwagę, że NIKT z grupy W i z grupy N nie robi najmniejszego 
ruchu, aby powstrzymać atak W1! Dlaczego? Psychoza tłumu?

NOTATKI
 
 Psychoza tłumu - szybkie rozprzestrzenianie się emocji  i zachowań w tłumie zostało nazwane
przez Gustava Le Bon’a indukowaniem. Jedną z form indukowania może być tzw. psychoza tłumu,
która polega na tym, że w pewnej grupie ludzie zaczynają odczuwać podobne fizyczne objawy, bez
wyraźnej przyczyny. Informacja o pojawieniu się danego objawu rozprzestrzenia się bardzo szybko
wraz  z jakąś  teorią  wyjaśniającą.  W miarę  upływu  czasu  coraz  większa  liczba  osób  zaczyna
dostrzegać u siebie te objawy i tłumaczy je w ogólnie przyjęty sposób, nawet jeśli byłby najbardziej
absurdalny i nieprawdopodobny.
Źródło: http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/661-konformizm-8211-sztuka-
ulegania.html 
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Ujęcie - 8 zdarzenia poprzedzające chwilę oddania strzału.

                               W1            O2 BETA                                         
    W1                  O2 BH                      O1

O2 BETA jest teraz jedyną osobą, która rozdziela W1 od O1.

Widać jak W1 lewą ręką nadal odpycha W2.

W1 stoi z nożem w prawym ręku. O2 BETA powstrzymuje W1 wyciągniętymi przed siebie rękami. 
może zginąć w każdej chwili. W1 nie zachowuje się racjonalnie, jest nietrzeźwy i pod działaniem 
narkotyków. 

O1 obserwuje tę sytuację i dostrzega zagrożenie. Przyjmuje pozycje strzelca. Trzyma broń w dwóch
dłoniach skierowaną do dołu. Nie mierzy do nikogo.

Grupa W i N nadal nic nie robi, aby powstrzymać W1. Nadal działa zbiorowa psychoza.

NOTATKI
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Ujęcie 9 - frontalny atak.

                                                                                         W1           O2 BETA           O1

Następuje frontalny atak.

O1 HB ma teraz przed sobą W1 z nożem i W4 .

O1  świadom  zagrożenia  zajmuje  stanowisko  do  oddania  strzału.   Zdaje  sobie  sprawę
z niebezpieczeństwa grożącego O2 BETA. Broń skierowana jest w stronę napastników.

W1 nie przestraszył się broni i nie ucieka!

NOTATKI
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Ujęcie - 10 ruszają do ataku trzy osoby jednocześnie.

W4          W1     O2 BETA W1 O2 BETA          W3 ALFA

Sytuacja staje się krytyczna.

W4 obchodzi O2 BETA z prawej strony. Na dodatek na tyłach pokazuje się i przechodzi do ataku 
agresywna W3 ALFA.

W2 unosi nóż do pchnięcia lub wykonania rzutu NO-SPIN. O2 BETA zasłania się prawą ręką, lewą 
ręką próbuje powstrzymać W4.

O1 do nikogo nie mierzy. Broń jest częściowo opuszczona, co oznacza, że do końca nie traci zimnej
krwi.

W1 nie ucieka, jest w początkowej fazie ataku. Grupy W i N nadal nic nie robią aby powstrzymać 
atak.

NOTATKI
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Ujęcie 11 - W3 ALFA przechodzi do ponownego ataku.

        W4            W1                            O2 BETA           W1                                              W3ALFA  O1

W1 przyjmuje pozycję do ataku. Lewa noga wysunięta do przodu, prawa noga ustawiona ukośnie 
(bokiem) do kierunku ataku - tak jak na ujęciu 5. 

Przed nim skrajnie zagrożona O2 BETA.

W3 ALFA znowu w akcji, atakuje O1.

O1 musi teraz dzielić uwagę na trzy kierunki. Co wybierze?

UWAGA: strzałka W1 pokazuje jedynie wierzchołek jego głowy, aby zorientować się jak daleko 
ma do O1. 

NOTATKI
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Ujęcie - 12 O1 rusza na ratunek zagrożonej O2 BETA

                                         W1               O2 BETA               W1                         O2 BETA          O1

W1 jest ciągle w tym samym miejscu, na wysokości człowieka w czarnym swetrze W5.

Widać jak O1 odciąga za rękę O2 BETA, chroniąc ją przed atakiem nożem przez W1. Ma świetną 
podzielność uwagi, bo w tym samym czasie odpiera atak W3 ALFA .  Jej agresja nie ma granic. 

Jak widać W1 jest w gotowości do ataku. Nie ogląda się za siebie, nie planuje ucieczki.  Zaraz 
nadarzy się okazja do ataku na O1.

Psychoza tłumu nadal działa. Z wyjątkiem O2 BETA NIKT nic nie robi aby zakończyć ataki na O1 
i zapobiec w ten sposób  dramatycznemu zakończeniu.

NOTATKI
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Ujęcie - 13. Ostatnie ujęcie przed strzałem.

                                                                  
                                                                       O2 BETA
          W1      cień O2 BETA W2   O2 BETA      O1

                                                                         
W1 gotowy do ataku. Przyjmuje swoją ulubioną postawę - patrz ujęcia nr 5 i 11. Gdzie jest w tym 
czasie O1 na obrazie z pierwszej kamery (lewa strona ujęcia)?  Skoro, jak widać na prawej części 
ujęcia, znajduje się na wysokości W2, a przed O2 BETA to musi być poza kamerą. Zestawiając tę 
informację z kierunkiem ataku W1 (patrz zaznaczony strzałką na lewej części ujęcia) musiał się 
znajdować poza ujęciem,  w przybliżeniu, w miejscu oznaczonym u góry          .

W1 nie wygląda na przerażonego i nie ucieka. W1 i O1 stoją oko w oko przed sobą. Dla O1 to jest
być  albo  nie  być.  Trzyma  w  wyciągniętych  rękach  broń  skierowaną  do  przeciwnika.  Obaj  są
przygotowani. Wygra ten, kto pierwszy zaatakuje. Już wiemy dlaczego. Na dodatek  próbuje go też
atakować  W3 ALFA. 

UWAGA na  prawą  nogę  W1.  Jak  jest  usytuowana  względem  linii  ataku  i  strzału.  Ślady  ran
wlotowych  potwierdzą,  czy  w  tym  momencie  padły  strzały.  Jeżeli  ślady  te  odpowiadają
zaznaczonej,  chociażby  w  przybliżeniu,  linii  strzału,  to  właśnie  oglądamy  moment  tuż  przed
strzałem. W przypadku wątpliwości pozostawmy ocenę lekarzowi medycyny sądowej i ekspertowi
od balistyki.

NOTATKI
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Ujęcie 14 - skutki oddania strzału.

         W1                             N1

Na tym ujęciu widać skutki działania siły obalającej pocisku po uderzeniu w prawą nogę. Na skutek
tej siły noga zostaje gwałtownie podrzucona i przesunięta zgodnie z kierunkiem strzału, a za nią 
całe ciało wykonało skręt w prawo.
Należy zwrócić uwagę, że W1 ciągle jest w tym samym miejscu, obok człowieka w popielatej 
koszulce, co oznacza, że nie uciekał. Został postrzelony w miejscu, z którego atakował,

Gdyby ktoś próbował to zanegować, że jest to ujęcie o wiele późniejsze albo zrobione w innym 
czasie to proszę popatrzeć na mężczyznę N1 w jasnopopielatej koszulce na wcześniejszym ujęciu nr
13. Nie zdążył nawet zrobić kroku. Jego ręka nadal jest skierowana do tyłu. To dopiero ruch ciała 
W1 odsłonił to co N1 trzyma w ręku. 

NOTATKI
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Ujęcie 15 - Miejsce upadku W1

W1       tu była wcześniej lewa stopa W1 - patrz ujęcie 14. 

W1 po wykonaniu obrotu w prawo, na skutek siły obalającej, próbował stanąć na prawej nodze, ale 
było to już niemożliwe. Widać na zdjęciu, że pocisk musiał złamać kość piszczelową. Prawa noga 
jest nienaturalnie zgięta, prawie pod katem 90 stopni. 

WNIOSEK.

W1 nigdzie nie uciekał. Przewrócił się w     miejscu, w którym został trafiony, po wykonaniu   
skrętu w prawo na skutek siły obalającej pocisku.

Dowód przeciwny musiałby być potwierdzony opinią lekarza medycyny sądowej i eksperta 
od balistyki.

Uwaga końcowa.

NIKT z grupy W i N nie podszedł do rannego aby udzielić mu pomocy. Widzę osobę, która 
spokojnie pociąga sobie piwo z butelki, patrząc obojętnie na rannego. Natomiast skutecznie 
uniemożliwili udzielenia pomocy rannemu przez strzelającego, który szedł w kierunku leżącego.
Ale to wymaga odrębnej oceny. 
Na zakończenie jeszcze jedna ważna informacja. Proszę zwrócić uwagę na rannego w tle. O1 
zachował się prawidłowo. Nie było nikogo na linii strzału.
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