
Jesteście terrorystami, zorganizowaną grupą przestępczą, wydaliście we własnej sprawie, nielegalne, gangsterskie, polityczne, z 

naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary, bez znamion danego typu czynu zabronionego wyroki, na ofiarę własnych zbrodni.  

Jeżeli nie zawiadomicie niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw o czynie zabronionym dokonanym przez SSR 

Lucynę Domagałę, SSR Pawła Siwka, SSR Pawła Woźniaka, PPR Macieja Boguckiego, SSR Jacka Kielara, SSO Wojciecha 

Damaszko, PPO Grzegorza Chojnackiego, PPR Annę Surowiak, SSR Kazimierza Chłopeckiego, SSR Anetę Andel, SSR 

Mariana Woźnego, PPR Grażynę Tygielską-Białek, SSR Joannę Dworzycką-Skrobowską, i SSR Agnieszkę Kałużną-Rudowicz, to 

poniesiecie odpowiedzialność karną za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i pozbawienie człowieka wolności, 

a być może i zabójstwo, to jest za czyn z art. 240 § 1 k.k. 

 

Żądanie 

Żądam bezwzględnie udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania, które mają istotne znaczenie w sfingowanych procesach karnych 

i są kluczem do rozstrzygnięcia kwestii merytorycznej w postępowaniu sądowym, bądź przyznania, że jesteście zbrodniarzami. 

1. Jak to się stało, że fałszywie oskarżyłem, znieważyłem i zniesławiłem w dniach 24 lipca 2018 r., 1 grudnia 2017 r., 17 

czerwca 2018 r. i tych akurat konkretnych funkcjonariuszy publicznych?  

2. Miałem objaw psychopatologiczny, typowy dla zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych?  

3. Czy na mojej drodze stanęliby SSR Paweł Siwek, SSR Paweł Woźniak,  SSO Wojciech Damaszko, PPR Anna 

Surowiak, gdyby SSR Lucyna Domagała postąpiła zgodnie z duchem i literą prawa w postępowaniu I Co 3259/08 i 

oddaliła wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. o wszczęcie egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 

k.p.c.?  

4. Jak to się stało, że sprawcy obstrukcji, upokarzania i naruszenia Polskiej Karty Praw Ofiary uznali mnie a contrario 

winnym i wydali w dniach 28 lutego 2019 r., 12 marca 2019 r. i 24 września 2020 r. oraz 16 października 2019 r. wyroki 

skazujące, skoro w dniu 31 sierpnia 2018 roku występowałem w charakterze pokrzywdzonego i zniesławiono Grzegorza 

Niedźwieckiego w toku postępowania 3 Ds. 359 17? 

5. Jaki był cel kradzieży mi piętnastu lat życia, czy na tym polega etyka i ekonomika procesowa? 

6. Czy hitlerowskie i putinowskie wyroki nie podlegają weryfikacji, ponieważ są prawomocne? 

Od dokonania prawidłowych ustaleń w zakresie sprawstwa i winy należało i trzeba zacząć. Jeżeli nie odpowiecie na okoliczności 

przestępstwa budzące poważne wątpliwości, to potwierdzicie, że jesteście zbrodniarzami.  

Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca 

od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w 

przepisie szczególnym organ ten nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda). 

 

Sędzia jest sędzię nie dlatego, że jest sprawiedliwy, tylko dlatego, że skończył taką budę. 

W wielu sądach mamy potomków Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD), późniejszego Komitetu Państwowego 

Bezpieczeństwa (KGB). 

Sitwa prokuratorsko sędziowska przerzuciła odpowiedzialność za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę i wydała polityczne wyroki 

 

Sprawiedliwość jest stałą i wieczną wolą dawania każdemu jego własnego prawa 

Klasyczna definicja sprawiedliwości pochodzi od rzymskiego prawnika Ulpiana, według którego sprawiedliwość jest stałą i 

niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere). 
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Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 5453 dni co stanowi 14 lat, 11 miesięcy o 5 dni politycznie represjonowany 
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