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Oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz 

Szanowna Pani Rzecznik! 
Zwracamy się do Pani Rzecznik już kolejny raz z prośbą o wniesienie kasacji na korzyść skazanego Grze-

gorza W. w sprawie IX K 47/08 Sądu Rejonowego w Kielcach i w sprawie II Ka 1294/10 Sądu Okręgo-
wego w Kielcach. Prosimy, by zweryfikowała Pani swoje dotychczasowe negatywne stanowisko w kwestii 

tej kasacji i jednak dostrzegła oczywistą krzywdę młodego człowieka skazanego na 7 lat więzienia, na pod-
stawie całkowicie gołosłownego pomówienia jednego przestępcy. 

Prosimy, by Pani wzięła pod uwagę w szczególności dwie okoliczności, do których nie odniosła się Pani 

w dotychczasowych odpowiedziach. 
Po pierwsze, sądy obu instancji, opierając wyrok skazujący na pomówieniu Krzysztofa M., w ogóle nie 

wzięły pod uwagę faktu, że to pomówienie miało przynieść i przyniosło pomawiającemu korzyść w postaci 

łagodniejszego wymiaru kary. Całkowite pominięcie tej okoliczności spowodowało bezkrytyczną wiarę w 

„interesowne” pomówienie. 
Po drugie, prosimy, żeby Pani zwróciła uwagę na sposób oddalenia kasacji obrońcy Grzegorza W. 

przez Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu postanowienia oddalającego kasację Sąd Najwyższy stwierdził, że 

kasacja pomija dowody niekorzystne dla oskarżonego, co jest stwierdzeniem całkowicie nieprawdziwym, 

albowiem w tej sprawie był i jest tylko jeden dowód niekorzystny dla oskarżonego, czyli wspomniane po-
mówienie współoskarżonego Krzysztofa M., a kasacja obrońcy oskarżonego niemal w całości została po-
święcona właśnie temu jednemu, jedynemu niekorzystnemu dowodowi. Przykro to stwierdzić, ale Sąd Naj-
wyższy w swoim postanowieniu napisał nieprawdę i w rzeczywistości nie rozpoznał kasacji. Skwitował ją 

tylko kilkoma ogólnikowymi formułkami pasującymi niemal do każdej sprawy, ale zupełnie nie odniósł się 

do konkretnych zawartych w kasacji zarzutów. 
Nie możemy się zgodzić z takim sposobem sądzenia ludzi w Polsce. Nie możemy patrzeć spokojnie na tę 

krzywdę, w której na skutek gołosłownego pomówienia niszczone jest życie młodego człowieka. Pragniemy 

podkreślić również fakt, znany z akt sprawy, że Grzegorz W. był spokojnym, absolutnie nieagresywnym 

człowiekiem, nie miał żadnych konfliktów z prawem i przypisany mu czyn, zbrodnia rozboju, absolutnie nie 
przystaje do jego osobowości i dotychczasowego życia. 

Jeszcze raz prosimy, żeby Pani Rzecznik wzniosła się ponad biurokratyczną rutynę i dostrzegła w tej 

sprawie autentyczną ludzką krzywdę. 
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