
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Bogdana Pęka, Przemysława Błaszczyka, Roberta Mamątowa,  
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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Nie daje nam spokoju sprawa Jana P., skazanego przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na karę dożywot-

niego pozbawienia wolności, skazanego bez żadnych dowodów ani nawet poszlak. Pisaliśmy już w tej spra-

wie oświadczenia do Pana Prokuratora Generalnego, jednak nie zdecydował się Pan na wniesienie kasacji. 

Pragniemy jednak zapytać jeszcze raz, na podstawie jakich dowodów i na podstawie jakich poszlak (pro-

simy o wskazanie choćby jednej poszlaki) Jan P. został skazany. Wskazujemy też, że na miejscu zbrodni 

przypisanej P. znaleziony został włos niepochodzący ani od P., ani od ofiar – jest wielce prawdopodobne, że 

mógł on pochodzić od rzeczywistego sprawcy zbrodni. 

W związku z tym mamy do Pana Prokuratora Generalnego jeszcze jedną prośbę. Zajmujący się sprawą P. 

poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski zwrócił się do Prokuratury Rejonowej w Białym-

stoku z prośbą o dostęp do akt sprawy Prokuratury Rejonowej Białystok – Północ, gdyż według uzyskanej 

przez niego informacji w aktach tej sprawy mogą się znajdować dowody niewinności P. Chodzi tu bowiem o 

zbrodnię bardzo podobną do tej, za którą został skazany P. Niestety, prokurator odmówił europosłowi Woj-

ciechowskiemu dostępu do tych akt, zasłaniając się potrzebą ochrony spraw intymnych. 

Mamy wobec tego prośbę, by Pan Prokurator Generalny sprawdził, czy w śledztwie zabezpieczone zostały 

jakieś dowody pochodzące od domniemanego sprawcy, a jeśli tak, to prosimy o porównanie tych dowodów 

ze śladami, zwłaszcza włosem znalezionym w miejscu zbrodni przypisanej P. Może się okazać, że chodzi tu 

o tego samego sprawcę, a to świadczyłoby o niewinności P. i nakazywałoby wznowienie jego sprawy. 

Prosimy to sprawdzić i dać jeszcze jedną szansę na dotarcie do sprawiedliwości. I prosimy jeszcze raz, 

bardzo stanowczo, w ślad za poprzednimi oświadczeniami, o wskazanie choćby jednej poszlaki wskazującej 

na winę P., bo naszym zdaniem nie ma żadnych takich poszlak. Nawet jednej, że o całym łańcuchu nie 

wspomnimy. 
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