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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 
Nie dziękujemy za odpowiedź udzieloną na nasze ostatnie oświadczenie z 12 grudnia 2013 r., dotyczące 

sprawy Jana P., nie jesteśmy bowiem usatysfakcjonowani treścią tej odpowiedzi. 
Nie odpowiedział Pan na nasze kolejny raz ponawiane pytanie o wskazanie choćby jednej poszlaki, na 

podstawie której skazano Jana P. Może my, senatorowie, nie potrafimy czytać uzasadnienia wyroku tak wni-
kliwie, jak Pan potrafi, może my nie umiemy tych poszlak znaleźć? Niech więc nam Pan pomoże, niech dla 
uspokojenia naszych sumień wskaże Pan choćby jedną poszlakę. Ile razy można Pana o to prosić? Takie to 

dla Pana trudne? 
Nie odpowiedział Pan też na pytanie, dlaczego – w sytuacji gdy oprócz Jana P. w sprawie były podejrze-

wane jeszcze co najmniej cztery inne osoby, i były to podejrzenia do tego stopnia poważne, że każdej z tych 
osób sądy obu instancji poświęciły dużą część uzasadnienia wyroku, a w łóżku zamordowanej kobiety znale-
ziono włos pochodzący od nieznanego mężczyzny – badania DNA przeprowadzono wyłącznie wobec P. 
(wynik negatywny), a w odniesieniu do żadnego z czterech pozostałych podejrzewanych takich badań nie 
przeprowadzono. 

Dlaczego, na litość boską, dlaczego? 
Panie Prokuratorze, przecież takie badania mogły wskazać na innego sprawcę! 
Pańskie odpowiedzi za podstawę mają dogmat nieomylności sądu. Ale sądy są omylne, Panie Prokurato-

rze. Kilka dni temu w Gdańsku na dożywocie za zamordowanie dziecka skazano Piotra T. Wcześniej za zabi-
cie tego samego dziecka skazano innego, zupełnie niewinnego człowieka, niepełnosprawnego, który na doda-
tek przyznał się do winy (ciekawe, jakimi metodami to przyznanie się od niego uzyskano). Na ludzkie nie-
szczęście, ale – paradoksalnie – na szczęście dla tego niewinnego skazanego, prawdziwy morderca zabił dru-
gie dziecko i dopiero wtedy wyszło na jaw, że jest on też sprawcą pierwszej zbrodni. Przez pomyłkę sądu 

ucierpiał niewinny człowiek i zginęło niewinne dziecko. 
Panie Prokuratorze Generalny, jeśli jest jakaś poszlaka obciążająca Jana P., to prosimy kolejny raz – niech 

ją Pan wskaże. 
I niech Pan nie ucieka od odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie porównano DNA włosa znalezionego 

w łóżku zamordowanej kobiety z DNA innych potencjalnych podejrzanych. Naszym zdaniem dlatego, że 

śledztwo i proces były prowadzone pod z góry założoną tezę winy Jana P. 
Prosimy też o wyjaśnienie, czy podjął Pan jakiekolwiek czynności w celu porównania włosa znalezionego 

na miejscu zbrodni przypisanej P. ze śladami biologicznymi w miejscu zbrodni, której sprawcy nie wykryto 
(śledztwo 3 Ds. 211/01 Prokuratury Rejonowej Białystok Północ). W odpowiedzi na nasze oświadczenie 

z dnia 20 czerwca 2013 r., udzielonej 24 lipca 2013 r., obiecał Pan zbadać tę sprawę, ale nie mamy żadnej 

informacji na temat tego, co wynika z tego sprawdzenia i czy w ogóle zostało ono przeprowadzone. 
Panie Prokuratorze Generalny, sprawa jest zbyt poważna, chodzi z jednej strony o cierpienie niewinnie 

skazanego Jana P., a z drugiej o bezkarność prawdziwego mordercy. Nie ustąpimy, niech Pan tej sprawy nie 

bagatelizuje, nie lekceważy, bo krzywda ludzka i niesprawiedliwość tam aż krzyczą… 
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