
 
 

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie 
 

Zbigniew Wodyk 

Pan Wodyk zaginął w 1993 roku. Miał 39 lat. Dwa lata wcześniej otworzył swoją firmę handlową, która 

nie była najlepszym pomysłem. Miał problemy finansowe i prawdopodobnie długi. Jego żona, pani 

Krystyna Wodyk mówi, że nie mógł spać w nocy. Prawdopodobnie nawiązał kontakt z podejrzanymi 

ludźmi, być może mafią. Pewnego dnia zadzwonił do żony, że nie będzie go na obiedzie, bo musi zostać 

dłużej w firmie. Jego żona mówi, że powiedział jej też wtedy, że bardzo ją kocha, co ją trochę 

zaskoczyło, bo nie był wylewnym człowiekiem. Opisuje go jako zamkniętego w sobie, 

odpowiedzialnego człowieka, który nigdy nie zostawiłby żony i córki.   

Ponieważ policja nigdy nie znalazła żadnych śladów w biurze pana Zbigniewa, ani jego ciała, a razem z 

nim zniknął jego paszport, przypuszczają, że uciekł z kraju. Pani Krystyna i jej córka Paula cały czas mają 

nadzieję, że on żyje. Apelują do niego, żeby wrócił do domu albo przynajmniej dał znać, że ma się 

dobrze. 

Pan Zbigniew ma jasną cerę i zielone oczy. Nigdy nie uśmiecha się na zdjęciach. W dniu zaginięcia miał 

na szarą koszulę. Dzień wcześniej był u fryzjera i ogolił się.  

 

Karolina Zielińska 

Karolina zaginęła trzy lata temu w Warszawie. Była studentką architektury. Pewnej nocy wracała z 

imprezy u znajomego ze swoją współlokatorką do mieszkania, które razem wynajmowały na Pradze 

Północ. Dwa przystanki przez domem Karolina zorientowała się, że zostawiła u kolegi portfel i telefon. 

Pożyczyła od współlokatorki pieniądze na taksówkę i wysiadła z tramwaju.  Od tamtej pory nikt jej nie 

widział. Kamery miejskie nie zarejestrowały śladu dziewczyny. Żaden z taksówkarzy, którzy pracowali 

tej nocy, nie pamięta takiej klientki.  

Karolina jest szczupłą, wysoką dziewczyną. Ma ciemne oczy i ciemne, długie włosy. Zwykle nosi je 

wysoko upięte lub związane w kucyk. W nocy, kiedy zaginęła miała na sobie bordową bluzkę na 

ramiączkach i krótką spódnicę. Miała też srebrny wisiorek, który dostała od babci.  

 

Mateusz Kowalik  

Rodzina dwuletniego Mateusza spędzała zeszłoroczne wakacje w Chałupach nad Morzem Bałtyckim. 

Mateusz bawił się na plaży z innymi dziećmi i starszym bratem Kamilem, a jego rodzice opalali się w 

pobliżu. W pewnym momencie Kamil podszedł do rodziców, żeby się napić, a kiedy wrócił do grupy 

dzieci, Mateusza już nie było. Policja wyklucza utonięcie, bo ani nurkowie nie znaleźli ciała chłopca, ani 

nie wypłynęło ono na brzeg. Ojciec Mateusza zwolnił się z pracy i przeprowadził do Chałup, żeby szukać 

dziecka na własną rękę. Państwo Kowalikowie planują sprzedać mieszkanie w Poznaniu, żeby mieć 



 
 

wystarczająco dużo pieniędzy na poszukiwania.  Starszy syn państwa Kowalik obwinia się za zaginięcie 

brata i jest pod stałą kontrolą psychologów. 

Mateusz jest drobny. Ma brązowe oczy i  ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie szorty i czapkę 

bejsbolówkę. 

 

 

Prawda czy fałsz? Przekreśl nieprawdziwe zdania. 
Pan Zbigniew 

1. pracował dla gangsterów 

2. cierpiał na bezsenność. 

3. bardzo często mówił o uczuciach. 

4. obecnie mieszka za granicą. 

Karolina 

1. wracała do domu z kolegą 

2. ostatnią osobą, która ją widziała był taksówarz 

3. zgubiła portfel w tramwaju. 

4. zwykle nosiła związane włosy 

Mateusz 

1. zaginął kiedy miał jeden rok 

2. prawdopodobnie utonął 

3. jego ojciec wrócił do Chałup, żeby go odnaleźć 

4. jego rodzice potrzebowali pomocy psychologa 

 

Która z osób na zdjęciach to opisani zaginieni? Skreśl niewłaściwą osobę 
 

Zbigniew Wodyk 
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Mateusz Kowalilk 

 

 

Jak myślisz, co stało się z tymi osobami? Wybierz jedną z historii i napisz, co się 

naprawdę stało. 
 

 

 


