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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny! 

Ostatnia Pańska odpowiedź na nasze oświadczenie dotyczące sprawy Jana P. skazanego przez sąd 

białostocki na dożywotnie więzienie za podwójne zabójstwo niestety jeszcze bardziej upewnia nas w 

przekonaniu, że sprawa ta została osądzona jednostronnie, a P. skazano bez dowodów i bez poszlak. 

Prosiliśmy, by wskazał Pan choć jedną poszlakę świadczącą przeciw P., ale Pan jej nie wskazał. Skoro 

wyrok jest słuszny, to czy tak trudno jest wskazać jedną poszlakę? Pan jej nie wskazuje, bo takiej 

poszlaki nie ma. Jest za to kontrposzlaka w postaci znalezionego na miejscu zbrodni włosa 

nienależącego do skazanego P. Mimo że w sprawie było kilku potencjalnie podejrzanych, prokuratura 

nie zbadała, czy włos ten nie należy do któregoś z nich. Zbadano tylko P. i okazało się, że nie był to 

jego włos. 

Pisze Pan, że niektórzy z tych podejrzanych bywali w mieszkaniu ofiary, więc znalezienie włosa 

niczego by nie przesądzało. W przypadku P., który też bywał w mieszkaniu pokrzywdzonej, badanie 

włosa przeprowadzono, co świadczy o całkowitej jednostronności i nieobiektywności śledztwa, a 

potem procesu, które prowadzone były ze góry powziętym założeniem, że sprawcą zbrodni jest P. Jest 

pięciu potencjalnie podejrzanych, badają tylko P., a Pan twierdzi, że było to prawidłowe 

postępowanie? 

Panie Prokuratorze, sprawa jest nadzwyczaj poważna, wielce prawdopodobne jest to, że straszną 

karę odbywa niewinnie skazany człowiek, co nie daje nam spokoju. Nie prosimy o nic więcej, tylko o 

to, żeby przeczytał Pan uważnie uzasadnienia obu wyroków i znalazł w tych uzasadnieniach choćby 

jedną poszlakę, na podstawie której skazano P. Dopóki Pan tego nie uczyni, nie damy Panu w tej 

sprawie spokoju, bo sumienie nam na to nie pozwoli. Panie Prokuratorze Generalny, prosimy o 

wskazanie jednej poszlaki. Czy jest to takie trudne? 
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