
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Grzegorza Wojciechowskiego i Wojciecha Skurkiewicza 
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Oświadczenie skierowane do prokuratura generalnego Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywa-
telskich Ireny Lipowicz 

 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik! 

W naszym oświadczeniu przedstawiamy sprawę, z którą zapoznaliśmy się dzięki programowi „Państwo w 
państwie” emitowanemu w telewizji Polsat dnia 10 listopada 2013 r. 

 

Norbert Borszcz, mieszkaniec Sośnicowic w województwie śląskim, został skazany na piętnaście lat wie-
zienia za udział w zabójstwie na tle rabunkowym starszego mężczyzny z sąsiedztwa. Jedynym dowodem, na 

podstawie którego prokuratura oskarżyła, a sąd w Gliwicach skazał Norberta Borszcza, były zeznania Pawła 

G., jedynego świadka, który miał być obecny przy zbrodni. Żadnych innych śladów, żadnych innych dowo-
dów nie znaleziono. Przede wszystkim nie było żadnych śladów biologicznych ani na miejscu zbrodni, ani na  

ciele oskarżonego, ani na łomie, który miał być narzędziem zbrodni. Było to dość dziwne, bowiem mieszka-

nie, w którym dokonano zabójstwa, było całe we krwi, śladów było mnóstwo, ale żaden nie należał do pana 

Borszcza. Mimo to sąd skazał go na długoletnie więzienie. Z orzeczonego wyroku pan Borszcz odsiedział już 
dziesięć lat. Przez cały ten czas uparcie twierdził, że jest niewinny. Sąsiedzi i znajomi Norberta Borszcza, 

miedzy innymi zabierając głos w mediach, dziwili się, że ten spokojny, nieagresywny, nieporadny życiowo 

człowiek mógł dopuścić się brutalnej zbrodni. 
 

Nagle, po dziesięciu latach pobytu Norberta Borszcza w więzieniu, wspomniany Paweł G., młody czło-

wiek na podstawie zeznań którego Norbert Borszcz został skazany, oświadczył, że pomówił niewinnego 

człowieka. Twierdzi, że skusiła go obietnica pieniędzy, jaką mu rzekomo złożyli policjanci, i dlatego wskazał 
na pana Borszcza. Teraz twierdzi, że rzeczywistym sprawcą zbrodni jest inna osoba, mieszkaniec tej samej 

miejscowości. Obrońca skazanego Norberta Borszcza wystąpił o wznowienie postępowania, lecz Sąd Naj-

wyższy dwukrotnie odmówił wznowienia postępowania, nie traktując poważnie odwołania zeznań przez 
Pawła G. Norbert Borszcz nadal siedzi w więzieniu i ma w nim pozostać jeszcze przez pięć lat. 

 

Ta sytuacja jest dla nas bulwersująca z dwóch powodów. Po pierwsze, doszło do skazania człowieka na 
podstawie jednego tylko pomówienia niepopartego żadnymi dowodami. Skazywanie na podstawie słowa 

przeciw słowu obarczone jest wielkim ryzykiem błędu i wyrządzenia straszliwej krzywdy, a chyba nie ma 

większej krzywdy, jaką można wyrządzić niewinnemu człowiekowi, niż zamknięcie go w więzieniu. Bezrad-

ność wobec takiej krzywdy musi być przerażającym uczuciem. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wie-
lokrotnie wyrażał pogląd, że pomówienie jednego człowieka powinno być poparte innymi dowodami; w 

przeciwnym razie nie powinno być traktowane jako dowód wystarczający do skazania, zwłaszcza skazania na 

długoletnie więzienie. Takie pomówienie zawsze powinno być obudowane innymi dowodami. 
Po drugie, trudno pojąć, dlaczego wymiar sprawiedliwości nie chce umożliwić dojścia do prawdy i po-

równać śladów, które pozostały na miejscu zbrodni, z materiałem genetycznym osoby, którą obecnie wskazał 

świadek G. Jeśli na miejscu zbrodni rzeczywiście są ślady genetyczne wskazanej przez świadka osoby, to 
znaczy, że teraz mówi on prawdę i że prawdziwym sprawcą jest inna osoba, a Norbert Borszcz niesłusznie 

siedzi w więzieniu. Jeśli tak jest, to trzeba wznowić postępowanie karne i uniewinnić Norberta Borszcza, a 

pociągnąć do odpowiedzialności prawdziwego sprawcę, bowiem nie może być tak, że niewinny człowiek 

cierpi, a prawdziwy morderca śmieje się sprawiedliwości w twarz. 
 

Dlaczego wymiar sprawiedliwości nie chce zrobić tak prostej rzeczy? Dlaczego nie chce dać szansy na-

prawienia własnego błędu, jeśli go popełnił? Dlaczego sędziowie Sądu Najwyższego nie chcą tego zrobić w 
imię sprawiedliwości lub chociażby po to, by uspokoić własne sumienia? 

Uważamy, że odmowa sprawdzenia okoliczności świadczących być może o niewinności Norberta Borsz-

cza jest po prostu nieludzka. Nieludzka jest obojętność na wielce prawdopodobną krzywdę niewinnego czło-



wieka, prosimy więc, by prokurator generalny oraz rzecznik praw obywatelskich zainteresowali się tą sprawą 

i rozważyli wniesienie kasacji bądź też doprowadzili do kolejnego wniosku o wznowienie postępowania w 
celu sprawdzenia wielce prawdopodobnej niewinności Norberta Borszcza. Ryzyko pomyłki sądowej i wiel-

kiej krzywdy w tej sprawie jest tak wielkie, że nie sposób na to patrzeć obojętnie. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 

 




