
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,  

Bogdana Pęka oraz Wojciecha Skurkiewicza 
na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 maja 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, prokuratora generalnego An-

drzeja Seremeta oraz do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego 

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! 
Trzydziestoośmioletni Wojciech B. został zamordowany na terenie swojej posesji w Sannikach, woje-

wództwo mazowieckie, wczesnym rankiem 26 marca 2011 r. Zabójca, którym okazał się dwudziestocztero-
letni obywatel Ukrainy Ołeksander I., wtargnął na teren posesji i zabił łomem gospodarza, który wyszedł 
sprawdzić, co się dzieje w obejściu. Wcześniej tej samej nocy sprawca wdzierał się także do innych obejść, a 
w jednym z nich poważnie zranił innego gospodarza, wbijając mu pilnik w twarz. 

Z okoliczności sprawy wynika, że Ołeksander I. był krytycznej nocy dwukrotnie zatrzymywany przez po-
licję po interwencjach wskazujących na agresywne zachowania z jego strony. Za pierwszym razem policja 
sama go puściła, za drugim razem jej uciekł, po czym zamordował Wojciecha B. 

Mamy w związku z tym pytanie do ministra spraw wewnętrznych: dlaczego policja zachowała się tak nie-
profesjonalnie i czy ci funkcjonariusze, którzy, gdyby w porę właściwie zareagowali, zapobiegliby zabójstwu 
Wojciecha B., ponieśli jakąś odpowiedzialność? 

W postępowaniu prokuratorskim zabójca, na podstawie opinii biegłych, został uznany za niepoczytalnego 
i postępowanie wobec niego zostało umorzone, a umorzenie zatwierdzone przez sąd. Okazuje się, że opinia 
psychiatryczna, którą posłużyli się prokurator i sąd, jest wysoce nieprofesjonalna, co stwierdził w innej opinii 
wybitny lekarz psychiatra dr Jerzy Pobocha, jednak jego opinia nie została w postępowaniu wzięta pod uwa-
gę, choć powinna być potraktowana jako sygnał o potrzebie zasięgnięcia całkowicie nowej opinii. 

Dlaczego został zlekceważony i pominięty ślad narkotyków we krwi sprawcy, wskazujący na to, że był on 
pod wpływem narkotyków, a nie choroby psychicznej? Dlaczego prokurator i sąd oparli się na zeznaniach 
niepoczytalnego sprawcy i przypisali zamordowanemu Wojciechowi B., że to on pierwszy zaatakował swo-
jego zabójcę? Zabójca, gdy zabijał, był niepoczytalny, a jak zeznawał, to już był poczytalny? Czy również 
prokurator i sąd ustalili fakty na podstawie relacji niepoczytalnego człowieka? Dlaczego przy ocenie poczy-
talności sprawcy nie został wzięty pod uwagę fakt, że sprawca zrabował ofierze obrączkę i portfel? Czy ogra-
bienie ofiary nie przeczy tezie o niepoczytalności sprawcy? Zabójca znał wartość portfela i obrączki, a nie 
znał wartości ludzkiego życia? 

Mamy też pytanie, co dalej z tą sprawą i czy panowie ministrowie i pan prokurator generalny nie obawiają 
się sytuacji, że sprawca tego przerażającego zabójstwa wyjdzie na wolność i znowu będzie zabijał. Jaką gwa-
rancję bezpieczeństwa ma rodzina zamordowanego, jego żona, rodzice i dzieci? 

Pana prokuratora generalnego, który ma procesowe uprawnienia w tej sprawie, prosimy, by z nich skorzy-
stał, spowodował wznowienie postępowania i doprowadził do rzetelnych, niebudzących wątpliwości badań 
psychiatrycznych, istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że sprawca strasznej zbrodni niesprawiedliwie skorzy-
sta z bezkarności i będzie zabijał znowu. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz 

 




