
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

na 48. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 lutego 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Panie Ministrze!
Œledztwo w prokuraturze gdañskiej, badaj¹cej nieprawid³owoœci w œledztwie w sprawie Krzysztofa

Olewnika, wskazuje na mo¿liwoœæ pope³nienia podobnych skandalicznych zaniedbañ w innych spra-
wach, prowadzonych w prokuraturze olsztyñskiej przez prokuratora Piotra J. Otrzyma³em w tej sprawie
pismo od pani Gra¿yny R., która szeroko omawia skazanie jej brata Jacka W. na karê do¿ywotniego wiê-
zienia za zabójstwo, którego – jej zdaniem – nie pope³ni³. Jak pisze do mnie pani Gra¿yna R., w sprawie
jej brata wystêpuj¹ takie same, a nawet jeszcze powa¿niejsze w¹tpliwoœci, które w œledztwie zosta³y wy-
korzystane na jego niekorzyœæ.

Sprawa wziê³a swój pocz¹tek 24 sierpnia 1999 r., kiedy nad jeziorem Pluszne znaleziono g³owê ludz-
k¹. Œledztwo prowadzi³ prokurator Piotr J. Po przeszukaniu jeziora wy³owiono kilka plastikowych wor-
ków, w których znajdowa³y siê dwie d³onie i dwa podudzia. Ju¿ w pierwszych kilku tygodniach œledztwa
prokurator Piotr J. przyj¹³ hipotezê, i¿ szcz¹tki te nale¿¹ do zaginionego w kwietniu 1999 r. w Su-
wa³kach Tomasza Sadowskiego. W krótkim czasie w sposób zupe³nie niezrozumia³y prokurator Piotr J.
obarczy³ win¹ za jego zaginiêcie w³aœnie brata pani Gra¿yny, Jacka W.

Panie Ministrze, w liœcie skierowanym do mnie otrzyma³em analizê prowadzonego œledztwa, w któ-
rym w 1999 r. prokurator Piotr J. „udowodni³”, ¿e szcz¹tki NN nale¿¹ do T. Sadowskiego i przyczyni³ siê
wydatnie do skazania Jacka W. na do¿ywotnie wiêzienie za morderstwo, którego byæ mo¿e nie by³o.

Je¿eli domniemane b³êdy prokuratora Piotra J. w œledztwie dotycz¹cym Krzysztofa Olewnika by³y
wystarczaj¹ce, aby wydaæ postanowienie o ekshumacji zw³ok, to przedstawione mi dokumenty w spra-
wie zaginiêcia T. Sadowskiego mog¹ œwiadczyæ o b³êdach prokuratora Piotra J. oraz ówczesnych bieg-
³ych. Rodzina Jacka W. by³a ju¿ bliska decyzji o ekshumacji i sprawdzenia, czy szcz¹tki rzeczywiœcie
nale¿¹ do T. Sadowskiego, jednak prokurator Tomasz Kamiñski z bia³ostockiej prokuratury, który prze-
j¹³ œledztwo od prokuratora Piotra J. i mia³ zamiar ekshumowaæ szcz¹tki T. Sadowskiego, zosta³ odsu-
niêty od œledztwa, a parê miesiêcy póŸniej odszed³ z prokuratury.

Panie Ministrze, w imieniu rodziny Jacka W. zwracam siê o przeanalizowanie tej sprawy i, o ile to
mo¿liwe, naprawienie skutków dzia³añ prokuratora Piotra J., który byæ mo¿e fa³szywie udowadniaj¹c
to¿samoœæ znalezionych szcz¹tków, doprowadzi³ do skazania Jacka W. na karê do¿ywotniego wiêzienia.

Poniewa¿ nasze oœwiadczenia w Senacie nie mog¹ przekraczaæ dwóch stron maszynopisu, nie wolno
nam równie¿ za³¹czaæ akt sprawy, informujê, ¿e szesnastostronicowy list do mnie przekazujê do Biura
Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




