
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 39. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 września 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Dziękuję za odpowiedź z dnia 17 lipca bieżącego roku na oświadczenie senatorskie dotyczące odmowy, 

na wniosek prokuratora, udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec rolnika Tomasza 

Trzeciaka, odbywającego karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zakładzie karnym we 

Włocławku. Dziękuję, chociaż wolałbym nigdy nie otrzymać tak bezdusznej odpowiedzi. 

Panie Prokuratorze Generalny, Tomasz Trzeciak odbywa karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia 

wolności za wypadek drogowy, jeśli w ogóle przez niego zawiniony, to powstały z powodu co najwyżej 

ułamka sekundy nieuwagi, jaka każdemu przytrafić się może. 

Pan pisze, że proces resocjalizacji skazanego w warunkach izolacji powinien być kontynuowany. Tomasz 

Trzeciak jest rolnikiem, człowiekiem ciężkiej pracy, ojcem dwojga małoletnich dzieci, człowiekiem o niena-

gannej opinii, wiodącym dotychczas nienaganne, wręcz wzorowe życie. Rozpaczliwie tęsknią za nim dzieci, 

jego rodzina jest w dramatycznym położeniu. Od kwietnia bieżącego roku pan Trzeciak mógłby już wyjść na 

wolność na zasadzie warunkowego zwolnienia, ponieważ odbył ponad połowę kary, administracja więzienna 

wnioskuje o jego zwolnienie, tymczasem sąd i prokuratura z sobie tylko znanych powodów nie chcą go wy-

puścić i bawią się jego losem. 

Na litość boską, o jakiej resocjalizacji Pan pisze? Czego ma nauczyć dalsze więzienie tego wzorowo do-

tychczas żyjącego człowieka, wzorowego męża, ojca i syna, skazanego za nieumyślne przestępstwo, jakie 

każdemu, z powodu sekundy nieuwagi, przytrafić się może? 

Panie Prokuratorze, pięćdziesiąt tysięcy skazanych, wśród nich wielu groźnych przestępców, czeka na 

miejsce w więzieniach, bo te są przepełnione, miejsc brakuje, a tu wymiar sprawiedliwości dla własnego 

kaprysu przetrzymuje przyzwoitego, dobrego człowieka, który, po pierwsze, nigdy nie powinien być osadzo-

ny, i po drugie, dawno mógłby stamtąd wyjść, zwalniając miejsce dla prawdziwych przestępców, którzy po-

winni tam trafić. 

Nie potrafię pojąć urzędniczej bezduszności, która wyziera z Pańskiej odpowiedzi, a której nie tłumaczy 

powtarzana przez Pana jak mantra uwaga, że podlegli panu prokuratorzy są od pana niezależni. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 




