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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 
Zwracamy się do Pana Prokuratora Generalnego o wnikliwe zbadanie prawidłowości umorzenia postępo-

wania w sprawie śmierci MD, prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Grój-
cu. Prokuratura przyjęła, że MD zmarł w wyniku dość dziwnej samobójczej śmierci, 
spowodowanej zażyciem środka owadobójczego Thiodan. Wersja samobójstwa została przyjęta, mimo braku 
jakichkolwiek motywów czy wcześniejszych zwiastunów samobójstwa, jednocześnie w kręgu podejrzeń po-
zostają osoby, które mogłyby się przyczynić do śmierci wymienionego. W szczególności odnosimy wrażenie, 
że pominięta została okoliczność, że we krwi zmarłego ujawniono i oznaczono ilość trucizny, ale w treści 
żołądka trucizny było tak mało, że nie można było oznaczyć jej ilości. Wskazuje to na prawdopodobieństwo 
otrucia MD przez osoby trzecie poprzez przystawienie mu trucizny do twarzy, na co 
wskazywały też liczne ślady na twarzy zmarłego w postaci zaczerwienienia i kropel oleistej substancji. Te 
okoliczności nie zostały wyjaśnione i trudno nie oprzeć się wrażeniu, czytając postanowienia prokuratorskie 
w tej sprawie, że prokuratura poszła po linii najmniejszego oporu i przyjęła wersję samobójstwa bez należy-
tego zbadania możliwości zabójstwa MD. 

Uważamy, że sprawa śmierci człowieka zasługuje na bardziej wnikliwe śledztwo niż powierzchowne 
i jednostronne postępowanie przeprowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Grójcu. Oczekujemy, że Pan 
Prokurator Generalny spowoduje zbadanie sugerowanej przez matkę zmarłego wersji otrucia jej syna oparami 
środka Thiodan.  

Jako rolnik mający praktykę w stosowaniu środków ochrony roślin wiem, że użycie oparów tego środka 
w charakterze trucizny na organizmy stałocieplne jest możliwe. Jeszcze raz proszę o zajęcie się tą sprawą 
stosownie do jej wagi, chodzi wszak o śmierć człowieka i podejrzenie zabójstwa w tle. 

Pragniemy jeszcze nadmienić, że przyjmując wersję samobójstwa, nawet odrzucając koncepcję zabójstwa 
MD, prokuratura nie zbadała tej sprawy pod kątem ewentualnego innego przestęp-
stwa, to jest pomocy w samobójstwie lub też namowy do targnięcia się na życie. 
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