
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Wojciecha Skurkiewicza i Grzegorza Wojciechowskiego 

na 41. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Mimo kilkukrotnego kierowania do Pana naszych oświadczeń, Pan Prokurator Generalny odmawia 

wniesienia kasacji w sprawie Jana P. skazanego przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na karę 

dożywotniego pozbawienia wolności za przypisane mu podwójne zabójstwo. 

Sprawa ta nie daje nam spokoju, albowiem do skazania Jana P. doszło w sytuacji, gdy nie było 

przeciw niemu żadnych bezpośrednich dowodów ani też żadnych poszlak, istniała zaś nawet istotna 

kontrposzlaka  

w postaci obcego włosa, niepochodzącego ani od skazanego, ani od ofiar, znalezionego na miejscu 

zbrodni. Pan Prokurator Generalny deklarował podjęcie dodatkowych badań i porównanie tego włosa 

ze śladami ujawnionymi na miejscu innej podobnej zbrodni dokonanej w zbliżonym czasie w 

Białymstoku. 

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zwrócił uwagę na jeszcze jedną okoliczność: Z 

uzasadnienia wyroku skazującego Jana P. wynika, że sąd obszernie analizował okoliczności dotyczące 

czterech innych osób, znajdujących się w kręgu potencjalnie podejrzanych, między innymi Wojciecha 

R., u którego znaleziono starannie przygotowany opis jego zachowania w dniach zbrodni i nie 

wyjaśniono, dlaczego ten opis został przez niego przygotowany. 

Nurtuje nas kwestia, czy włos znaleziony na miejscu zbrodni przypisanej Janowi P. został zbadany 

pod kątem pochodzenia od innych potencjalnie podejrzanych osób, czy też poprzestano na 

wykluczeniu, że to nie był włos P., a w szczególności – czy wykluczono pochodzenie tego włosa od 

któregoś z tych potencjalnych podejrzanych, którym tak wiele uwagi poświęcono w uzasadnieniu 

wyroku. Czy ta okoliczność została zbadana? A jeśli nie, to dlaczego takich badań nie 

przeprowadzono oraz czy istnieje możliwość przeprowadzenia takich badań obecnie? 

Podtrzymujemy też naszą prośbę, żeby Pan Prokurator Generalny zechciał wskazać choćby jedną 

poszlakę, na podstawie której Jan P. został skazany, albowiem wbrew temu, co podnoszono w 

odpowiedziach na nasze poprzednie oświadczenia w tej kwestii, uzasadnienia wyroków sądu 

okręgowego i sądu apelacyjnego żadnych poszlak nie wskazują. 

Być może nie potrafimy przeniknąć całej mądrości i głębi wyroków sądów obu instancji. Panu 

Prokuratorowi Generalnemu, doskonale znającemu sprawę, jest niewątpliwie łatwiej, więc prosimy o 

wskazanie chociażby jednej poszlaki, na której oparty został wyrok skazujący człowieka na 

dożywotnie pozbawienie wolności. 

Z poważaniem 

Wojciech Skurkiewicz 

Grzegorz Wojciechowski 

 


