Jelenia Góra, dnia 6 maja 2022 r.
Grzegorz Niedźwiecki – ofiara
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Sąd Rejonowy w Legnicy
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
I inni
Żądanie / stanowisko w sprawie PR 3 Ds. 359/17 – II K 1423/18 – V KO 85/18 – II K 38/19(20) – IV Kzw 103/22
Żaden sąd w Polsce, a w szczególności legnicki, nie ma prawa rozpatrywać postępowań skargowych dotyczących oszustw
sądowych na mojej osobie, ponieważ ma w tym piętnastoletnim terrorze państwowym współudział, będzie orzekał we własnej
sprawie i nie będzie w żadnej mierze legalny, obiektywny i bezstronny. Tym procederem powinien zająć się Międzynarodowy
Trybunał Sprawiedliwości i Karny.
Należy zwolnić mnie z bezprawnych prac społecznych w związku z koteryjnym, gangsterskim i z naruszeniem art. 17 § 1 pkt 13 i 9-11 k.p.k. orzeczeniem SSR Anety Andel, w zasadzie należy z urzędu obligatoryjnie wznowić postępowanie polityczne II K
38/18 na podstawie art. 540 § 1 pkt 1 i 2a k.p.k. w związku z bezwzględnymi przyczynami odwoławczymi i umorzyć nałożoną
nieprawidłowo, nielegalnie i niezasadnie, z obrazą prawa procesowego i naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary grzywnę1.
Te barbarzyństwa nie mają nic wspólnego z okolicznościami faktycznymi i pozytywnym prawem, tylko z nadużyciem
władzy i prywatą. Cynizmem jest i gangsterstwem, osądzać i skazywać ofiarę swoich własnych piętnastoletnich
przestępstw.
Jeżeli adresaci petycji z dnia 19 kwietnia 2022 r.2, żądania podjęcia kroków prawnych, wniosku o pomoc, o interwencję, czyli
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję i wartości wymagających
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, nie zapobiegną łamaniu praw człowieka, bezprawnemu pozbawieniu wolności,
dokonanemu nielegalnie jak za Stalina, z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary przez oprawców piętnastoletniego terroru, będą
oskarżeni o zaniechanie obowiązku ochrony godności człowieka, nie udzielenie pomocy i o popełnienie przestępstwa karalnego
niezawiadomienia o czynie zabronionym określonego w art. 240 § 1 k.k.
1Grzywna

– kara kryminalna o charakterze majątkowym orzekana za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia lub wykroczenia
skarbowe.
 2 Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
 Jarosław Kaczyński – Wicepremier Rady Ministrów (Prezes Prawa i Sprawiedliwość)
 Michał Wójcik – Minister – członek Rady Ministrów
 Zbigniew Ziobro – Prokurator Generalny
 Bogdan Święczkowski – Prokurator Krajowy, Zastępca Prokuratora Generalnego
 Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości
 Michał Woś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. praw człowieka
 Sebastian Kaleta – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 Katarzyna Frydrych – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 Radosław Płucisz – Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości
 Łukasz Piebiak – były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 Patryk Jaki – Poseł do Parlamentu Europejskiego (były sekretarz stanu w Ministerstwie)
 Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich

Macie trzy możliwości:
1. Uczciwą – wznowić polityczne postępowania i uniewinnić ofiarę piętnastoletniego upokarzania i nękania,
2. Alternatywną – umorzyć nielegalną grzywnę w całości zgodnie z wnioskiem, którego nie rozpoznano,
3. Bezprawną (stalinowską) – pozbawić Grzegorza Niedźwieckiego wolności za to, że uznaliście, że piętnaście lat terroru i
upokarzania to za mało.

Zważyć należy, iż niezależnie od faktu, że wyroki są polityczne pokroju Jana Hryckowiana i grzywna jest nielegalna (patrz
definicja), wydana przez sprawców nadużyć, to stan zdrowia mi nie pozwala na prace fizyczne (leczę się w poradni chirurgii
urazowo-ortopedycznej), SSO Marek Poddębniak nie rozpoznał wniosku dowodowego i przeinaczył moją wypowiedź.
Bezprawne pozbawienie wolności Grzegorza Niedźwieckiego (nie wadliwy wyrok tylko fakty o tym świadczą), może doprowadzić
do śmierci zarówno ofiary nękania jak i dziewięćdziesięcioletniej matki Grzegorza Niedźwieckiego, którą musi się opiekować.

Uzasadnienie

Cygan zawinił, a kowala powiesili
SSR Aneta Andel wymierzyła mi – bez udziału stron na rozprawie II K 38/19, w tym „pokrzywdzonego” oraz głosu końcowego
stron – 2000zł grzywny3, a koteryjni, polityczni sędziowie starsi stopniem chcą zamienić grzywnę na karę zastępczą pozbawiając
mnie bezprawnie wolności za to, że SSO Wojciech Damaszko popełnił poplecznictwo, stosował prywatne prawo, sprzeczne z
wykładnią SN III CZP 23/06, miał współudział w obstrukcji, w uporczywym nękaniu i będąc z mocy ustawy wyłączonym z
postępowania II S 14/19 niezasadnie oddalił skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16 (1862 dni co stanowi 5 lat, 1
miesiąc i 4 dni w sposób upokarzający). Przewlekłość postępowania egzekucyjnego z wyłącznej winy organu egzekucyjnego (vide
I Co 154/20).
Jeżeli mnie sędziowie pokroju Jana Hryckowiana bezprawnie pozbawią wolności (art. 189 § 3 k.k.), to przedstawiciele władzy
oznaczeni we wniosku, petycji, w tym Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezydent RP i Rząd Polski będą mieli współudział w
piętnastoletnim terrorze państwowym, oszustwach sądowych, upokarzaniu, uporczywym nękaniu, naruszeniu zbioru zasad etyki
zawodowej, zaniechaniu obowiązku wynikającego z art. 304 k.p.k., naruszeniu Polskiej Karty Praw Ofiary, art. 30 Konstytucji oraz
popełnieniu przestępstwa karalnego niezawiadomienia o czynie zabronionym określonym w art. 240 § 1 k.k.
Będę więźniem politycznym.
Te barbarzyństwa nie mają nic wspólnego z okolicznościami faktycznymi i pozytywnym prawem, tylko z nadużyciem
władzy i prywatą. Cynizmem jest i gangsterstwem, osadzać i skazywać ofiarę swoich własnych piętnastoletnich
przestępstw.
Petycja-do-władz-najwyższych-o-ochronę-państwa-prawa
Nie-doszłoby-do-sfingowanych-postępowań-karnych

Grzegorz Niedźwiecki „Nil” - ofiara

W załączeniu:


Wniosek z dnia 23 kwietnia 2022 r. o obligatoryjne wznowienie sfingowanych postępowań karnych wraz z załącznikami.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”– 5509 dni co stanowi 15 lat, 1 miesiąc politycznie represjonowany
Grzywna – kara kryminalna o charakterze majątkowym orzekana za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia lub wykroczenia
skarbowe.
3

