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Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Panie Prokuratorze Generalny!
Podczas 48. posiedzenia Senatu w dniach 3–4 lutego 2010 r. skierowa³em oœwiadczenie do ministra

sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego, w sprawie skazanego za zabój-
stwo na do¿ywotnie wiêzienie Jacka W. Pani Gra¿yna R., siostra skazanego, wskazuje, ¿e w sprawie jej
brata wyst¹pi³y powa¿ne w¹tpliwoœci, które w œledztwie zosta³y wykorzystane na jego niekorzyœæ.

Przypomnê, ¿e sprawa wziê³a swój pocz¹tek 24 sierpnia 1999 r., kiedy nad jeziorem Pluszne znale-
ziono g³owê ludzk¹. Œledztwo prowadzi³ prokurator Piotr J. Po przeszukaniu jeziora wy³owiono kilka
plastikowych worków, w których znajdowa³y siê dwie d³onie i dwa podudzia. Ju¿ w pierwszych kilku ty-
godniach œledztwa prokurator Piotr J. przyj¹³ hipotezê, i¿ szcz¹tki te nale¿¹ do zaginionego w kwietniu
1999 r. w Suwa³kach Tomasza Sadowskiego. W krótkim czasie w sposób zupe³nie niezrozumia³y proku-
rator Piotr J. obarczy³ win¹ za jego zaginiêcie w³aœnie brata pani Gra¿yny – Jacka W.

W liœcie skierowanym do mnie otrzyma³em analizê prowadzonego œledztwa, w którym w 1999 r. pro-
kurator Piotr J. „udowodni³”, ¿e szcz¹tki NN nale¿¹ do T. Sadowskiego i przyczyni³ siê wydatnie do ska-
zania Jacka W. na do¿ywotnie wiêzienie za morderstwo, którego byæ mo¿e nie dokona³. Przedstawione
mi dokumenty w sprawie zaginiêcia T. Sadowskiego mog¹ œwiadczyæ o b³êdach prokuratora Piotra J.
oraz ówczesnych bieg³ych. 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 przej¹³ œledztwo od prokuratora Piotra J. i mia³ zamiar ekshumowaæ szcz¹tki T. Sa-
dowskiego, zosta³ odsuniêty od œledztwa, a kilka miesiêcy póŸniej odszed³ z prokuratury.

OdpowiedŸ na moje oœwiadczenie otrzyma³em od zastêpcy prokuratora generalnego, Edwarda Za-
lewskiego. Niestety, by³ to „telegraficzny konspekt” z wyroków, które zapad³y w tej sprawie, a nie usto-
sunkowanie siê do mojego pisma. Jak ognia unika³ on wymienienia nazwiska prokuratora Piotra J., jak
równie¿ innych osób wymienionych w moim piœmie. A przecie¿ w moim oœwiadczeniu stara³em sie
wskazaæ, ¿e s¹dy rozpatruj¹ce tê sprawê nigdy nie oceni³y ca³ego materia³u dowodowego, czego wyma-
gaj¹ przepisy k.p.k., i nie odnios³y siê do podniesionych przeze mnie nieprawid³owoœci,
quasi-naukowych ekspertyz, niejasnoœci w opiniach bieg³ych etc. Dlatego przeka¿ê Panu obszerne pis-
mo pani Gra¿yny R., w którym ustosunkowuje siê ona do odpowiedzi ówczesnego prokuratora krajowe-
go E. Zalewskiego. Zarzuty dotycz¹ miêdzy innymi oceny DNA, to znaczy oparcia siê na niepe³nych
i niejasnych opiniach bieg³ych, a tak¿e braku wyjaœnienia innych w¹tpliwoœci, miêdzy innymi co do ba-
dañ antropologicznych – dotycz¹cych to¿samoœci znalezionych szcz¹tków ludzkich.

Mo¿na s¹dziæ, ¿e prokurator krajowy E. Zalewski nie zapozna³ siê z aktami sprawy, poniewa¿ w lu-
tym i na pocz¹tku marca tego roku akta sprawy znajdowa³y siê w Areszcie Œledczym w Suwa³kach
i przegl¹da³ je Jacek W. Ponadto E. Zalewski nie odniós³ siê do faktu, ¿e poszczególne czêœci cia³a nie
nale¿¹ do jednej osoby. Nie ma te¿ odpowiedzi, dlaczego prokuratura nie usi³owa³a nawet znaleŸæ kobie-
ty, której œlinê znaleziono na taœmach przylepnych. Jest oczywiste, i¿ ta kobieta by³a zamieszana
w morderstwo, a rzetelnoœæ w poszukiwaniu prawdy nakazywa³a wyjaœnienie tego fundamentalnego
œladu i w¹tku w œledztwie. Brak te¿ odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie przeprowadzono badañ DNA
znalezionych ze szcz¹tkami w³osów, pomimo wyraŸnej sugestii bieg³ego.

Nie bêdê dalej wymienia³ innych w¹tpliwoœci. Niniejszym proszê Pana Prokuratora Generalnego o za-
jêcie siê t¹ spraw¹, zw³aszcza ¿e, jak poinformowa³a mnie siostra skazanego, stan zdrowia brata jest
tragiczny. W trzech pismach wys³anych 9 sierpnia 2010 r. i 13 sierpnia do pu³kownika Dubiela, mini-
stra sprawiedliwoœci, a tak¿e do prokuratora generalnego, prosi³a o udzielenie natychmiastowej pomo-
cy ciê¿ko choremu wiêŸniowi. W piœmie z dnia 23 sierpnia skierowanym do dyrektora ZK w Barczewie
równie¿ podnosi³a problem braku diagnozy i leczenia, a tak¿e niehumanitarnych i poni¿aj¹cych warun-
ków, w jakich przebywa brat, jak równie¿ upadlaj¹cego traktowania i szykan.

Poniewa¿ treœæ oœwiadczenia w Senacie nie mo¿e przekroczyæ dwóch stron maszynopisu, przeka¿ê
poczt¹ na adres Pana Prokuratora Generalnego materia³y otrzymane od siostry skazanego, a tak¿e od-
powiedŸ prokuratora krajowego E. Zalewskiego na moje oœwiadczenie.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




