
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Jana Marię Jackowskiego i Grzegorza Wojciechowskiego 

na 65. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 listopada 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Dziękujemy za odpowiedź Pana Prokuratora Generalnego na oświadczenie z 25 września bieżącego roku 

dotyczące śledztwa Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim w sprawie śmierci piętnastoletniej Pauli-

ny A. 

Dziękujemy za wiadomość o tym, że po naszym wystąpieniu prokuratura podjęła czynności zmierzające 

do dodatkowego przesłuchania ważnego w sprawie świadka. 

Trudno nam jednak oprzeć się wrażeniu, że w kilku istotnych kwestiach prokuratura prowadząca śledztwo 

nie wykazuje się takim stopniem dociekliwości, jakiego należałoby oczekiwać w sprawie dość tajemniczej 

śmierci młodej dziewczyny. 

Napisał Pan Prokurator Generalny, że w świetle dowodów dziewczynka była przed śmiercią wesoła, nie 

zdradzała myśli samobójczych. Tym bardziej zagadkowe staje się więc jej samobójstwo. Dlaczego młoda 

dziewczyna miałaby się zabić, bez żadnego widocznego motywu i powodu? 

A może zbyt mało osób przesłuchano w tej sprawie? Rodzice zmarłej Pauliny twierdzą, że Policja poprze-

stała na przesłuchaniu kilkorga kolegów. A może inni wiedzą więcej? 

Napisał pan, że treść rozmowy z telefonu komórkowego zmarłej dziewczyny prowadzonej z Policją tuż 

przed śmiercią nie wskazuje na związek tej rozmowy z samobójstwem… A może wskazuje na związek z 

zabójstwem dziewczyny? Dziewczynka była w domu sama, a na nagraniu słychać męski głos, rozmowa zo-

stała gwałtownie przerwana, po czternastu sekundach. Przecież w śledztwie nawet nie próbowano wyjaśnić, 

dlaczego Paulina w ogóle dzwoniła na Policję. Jaki był powód tego dziwnego telefonu? A przede wszystkim 

kim był mężczyzna, którego głos znalazł się na nagraniu? Czy to jest dla prokuratury nieistotne? 

Samobójcy na ogół na Policję nie dzwonią. A może dziewczynka szukała ratunku przed zabójcą, na co 

może wskazywać tajemniczy męski głos i gwałtowne przerwanie rozmowy? 

Wreszcie zaskakujące jest zbagatelizowanie otarć naskórka na obu stopach zmarłej. Czy rzeczywiście 

można tak polegać na intuicji patomorfologa, że nie są to ślady działania osób trzecich? A skąd patomorfolog 

to wie? Na jakiej podstawie jest tego pewien? 

A jeśli nie jest to działanie osób trzecich, to skąd te dziwne obrażenia na obu stopach, skoro z okoliczności 

nie wynika, by zmarła dziewczynka doznała przed śmiercią jakichś urazów. 

Panie Prokuratorze Generalny, zbyt wiele tu tajemnic i wątpliwości. Brak motywu samobójstwa, krwawe 

ślady na stopach, tajemniczy telefon na Policję tuż przed śmiercią… Oczekujemy od prokuratury większej 

dociekliwości w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy, a nie uporczywego trzymania się niesprawdzonej na-

szym zdaniem wersji samobójstwa. 

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny jeszcze raz zweryfikował działania prokuratury w tej sprawie. 

Chodzi o śmierć człowieka, chodzi o śmierć dziecka, tu nie może być miejsca na brak wnikliwości i powierz-

chowność śledztwa. 

Z poważaniem 

Jan Maria Jackowski 

Grzegorz Wojciechowski 

 

 




