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„W życiu należy kierować się złotą zasadą:
nigdy nie rób nic,
co inni mogą zrobić za ciebie”.

NIE DO WIARY
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Agatha Christie
(z książki „Dwanaście prac Herkulesa”)
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adkomisarz Andrzej Gajewski (w tej roli Jerzy Radziwiłowicz, na zdjęciu) to
główny bohater polskiego
serialu kryminalnego w reżyserii
Władysława Pasikowskiego. Serial opowiada o pracy policjantów Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, ciągle narażonych na stres
i niebezpieczeństwo.
Pierwsza seria powstała w 2004
roku i liczyła 12 odcinków, a druga w 2008 roku (13 kolejnych
odcinków).
Andrzej Gajewski to twardy glina
o pooranej twarzy, który dawno
już stracił złudzenia. Wie, że na
świecie pełno jest gangsterów,
morderców i gwałcicieli, i nie ma
dla nich litości. Wykrycie spraw-

cy jest dla niego sprawą honorową. Podejrzewa wszystkich, wierzy tylko sobie i swojej intuicji.
To człowiek uczciwy, który nie
znosi kompromisów i układów.
Zmęczony życiem nie wygląda
na playboya, wciąż w tej samej
starej, wytartej marynarce odpala papierosa za papierosem.
W pustym domu (do którego
rzadko wraca, bo ciągle pracuje)
czeka na niego tylko kot i butelka
wódki w lodówce (z żoną rozstał
się dawno temu).
Jak sam mówi: „każdy umie żyć
sam, tylko nie każdy się jeszcze
o tym przekonał”. To tylko jeden
z jego niezliczonych cytatów,
którymi raczy swoich współpracowników. Są to Jerzy Pawlak
(Robert Gonera), Bonifacy Jóźwiak (Jacek Braciak) i Artur Banaś (Maciej Stuhr), świeżo upieczony absolwent szkoły policyjnej. Artur jest też synem jednego
z dawnych współpracowników
i przyjaciół Gajewskiego. Kobiety rzadko pojawiają się w życiu
Gajewskiego. Jedyną bliską mu
osobą jest jego córka, Julia, studentka prawa.
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