
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marię Jackowskiego,  

Zdzisława Pupę, Bogdana Pęka i Waldemara Kraskę 

na 55. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 czerwca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza oraz do rzecznik praw obywatel-

skich Ireny Lipowicz 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani Rzecznik! 

W odpowiedzi na oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego i innych senatorów, wskazujące na 

potrzebę wniesienia kasacji w sprawie skazanego Grzegorza W., rzecznik praw obywatelskich nierzetelnie i 

nieprawdziwie poinformował marszałka Senatu oraz senatorów o okolicznościach wspomnianej sprawy. 

Rzecznik praw obywatelskich napisała bowiem, że „sąd orzekający w pierwszej instancji miał na uwadze 

zmienne wyjaśnienia oskarżonych, pomawiających się w różnych fazach postępowania karnego”. Jest to 

oczywista nieprawda! Lektura choćby tylko uzasadnień wyroków wydanych wobec Grzegorza W. wskazuje 

jednoznacznie, że we wskazanej sprawie było tylko jedno pomówienie jednego oskarżonego, który raz po-

mawiał, raz wycofywał pomówienie w stosunku do Grzegorza W. Wzajemnych pomówień na żadnym etapie 

postępowania nie było. 

Ta nierzetelna odpowiedź świadczy o tym, że albo rzecznik praw obywatelskich nie zapoznała się ze 

sprawą, albo też z jakichś powodów celowo wprowadza senatorów w błąd. Jest to ze strony rzecznik niedo-

puszczalne lekceważenie. Ten z pozoru niewielki błąd uderza w istotę sprawy, w kolejnych oświadczeniach 

domagamy się bowiem reakcji rzecznik na skazanie człowieka na surową karę siedmiu lat pozbawienia wol-

ności na podstawie jednego, jedynego pomówienia recydywisty, który w dodatku miał w tym pomówieniu 

interes w postaci uzyskania łagodniejszego wymiaru kary. Wielki dramat i nieszczęście młodego człowieka, 

Grzegorza W., polega właśnie na tym, że wbrew wszelkim zasadom został on skazany na podstawie bardzo 

wątpliwego, interesownego pomówienia jednego przestępcy. 

Niech Pani Rzecznik zada sobie wreszcie trud wejrzenia w tę sprawę i nie okłamuje senatorów okrągłymi 

i – co łatwo wykazać – fałszywymi formułkami. Tam krzywda ludzka aż krzyczy, tylko człowiek pozbawio-

ny wrażliwości może tego nie widzieć! 
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