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Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 

Organy władzy publicznej 

 

Zawiadomienie o przestępstwach stalinowskich 

 

Jest szczytem bezczelności prowadzić przez szefa zorganizowanej grupy przestępczej postępowanie II K 900/19, ścigane z 

oskarżenia prywatnego, na rzecz dyspozycyjnej prokurator Anny Surowiak, przeciwko ofierze swoich trzynastoletnich nadużyć1 i 

czynów przestępnych. 

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Kałużna-Rudowicz, nadzorując postępowanie przygotowawcze PR 3 Ds. 

359.2017 (II K 1423/18) dopuściła się wielu przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, mieniu, wolności, działała 

identycznie jak prokuratorzy, którzy dopuścili się zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. 

Tak postępowali funkcjonariusze stalinowscy. 

Wnoszę o doręczenia mi: 

1. Skargi uprawnionego oskarżyciela. 
2. Postanowienia prokuratury uwzględniającego skargę uprawnionego oskarżyciela w związku z zaistnieniem słusznego 

interesu społecznego. 
 
3. Postanowienia prokuratury odmawiającego wszczęcia dochodzenie za względu na brak interesu społecznego. 

 

bądź w przypadku braku dwóch pierwszych niezbędnych pism procesowych do prowadzenia postępowania karnego z art. 212 § 2 

k.k., skierowania sprawy na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe 

na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. (brak skargi uprawnionego oskarżyciela). 

 

Czy ja sam sobie zgotowałem ten los? 

Niezależnie od faktu, że niegodna funkcji sędziego Agnieszka Kałużna-Rudowicz orzeka we własnej sprawie, prowadziła przez 

trzynaście lat rękoma podwładnych egzekucję czynności zastępowalnej I Co 3259/08, I Co 441/16 w sposób upokarzający, 

sprzecznie z prawem (vide SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973), co ma ścisły związek ze sfingowanym postępowaniem 

karnym II K 900/19, narusza Polską Kartę Praw Ofiary osądzając pokrzywdzonego za własne winy na rzecz dyspozycyjnej 

prokurator Anny Surowiak, którą wynajęli do nękania upokarzanego naruszając art. 2 ustawy o prokuraturze, to prowadzi 

postępowanie prywatnoskargowe II K 900/19 z naruszeniem postępowań nakazowych i w sprawach z oskarżenia prywatnego. 

Jesteście zbrodniarzami stalinowskimi, ponieważ nie odpowiadacie na fundamentalne pytanie: 

 Czy gdyby organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, oddalił wniosek wierzyciela od 

przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. w 2008 r., to czy doszłoby do jakichkolwiek reperkusji? 

                                                           
1 4486 dni co stanowi 12 lat, 3 miesiące i 11 dni. 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Przebieg-zdarzen-w-przedmiocie-II-K-900-19.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Akt-oskar%C5%BCenia-3-Ds.-359.2017.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Akt-oskar%C5%BCenia-3-Ds.-359.2017.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Postanowienie-II-K-1423-18-wyst%C4%85pi%C4%87-do-SN-o-przekazanie-sprawy-innemu-ns%C4%85dowi.pdf
https://www.arslege.pl/znieslawienie/k1/a248/
https://www.arslege.pl/znieslawienie/k1/a248/
https://www.arslege.pl/negatywne-przeslanki-procesowe/k13/a2103/
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20kk%2085-17.pdf
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/nikt-nie-mo%C5%BCe-by%C4%87-s%C4%99dzi%C4%85-we-w%C5%82asnej-sprawie-pisze-rpo-do-trybuna%C5%82u-konstytucyjnego
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2020/04/Postanowienie-I-Co-3259-08-o-umorzeniu-post%C4%99powania-w-sprawie.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Post%C4%99powanie-egzekucyjne-I-Co-441-I-Co-154.pdf
https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Przebieg-zdarzen-w-przedmiocie-II-K-900-19.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Przebieg-zdarzen-w-przedmiocie-II-K-900-19.pdf
https://www.arslege.pl/kodeks-postepowania-karnego/k13/s537/
https://www.arslege.pl/kodeks-postepowania-karnego/k13/s536/
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-o-wszcz%C4%99cie-egzekucji-%C5%9Bwiadczenia-niepieni%C4%99%C5%BCnego-w-trybie-art.-1050-kpc.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-o-wszcz%C4%99cie-egzekucji-%C5%9Bwiadczenia-niepieni%C4%99%C5%BCnego-w-trybie-art.-1050-kpc.pdf


Nie odpowiadacie, ponieważ ponosicie odpowiedzialność za kradzież trzynastu lat życia, postępowania zażaleniowe, skargowe i 

sfingowane procesy karne, w tym II K 900/19, odwracając kota ogonem. 

 Żądam udzielenia odpowiedzi, czy doszłoby do konfliktu z prokurator Anną Surowiak w dniu 17 czerwca 2018 r., 

gdybyście zakończyli postępowanie egzekucyjne I Co 3259/08 zgodnie z literą prawa w dniu 13 stycznia 2009 r.? 

Nie doszłoby i wyłączną winę za postępowanie II K 900/19 ponosi organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. 

Dopuszczacie się nielegalnych procesów, stalinowskich nadużyć, pokroju Jana Hryckowiana. 

 

Będę ścigał lub moi następcy polityczną sędzię tak długo, aż odpowie jak prokurator Stanisław O., który stawiał zarzuty Tomaszowi 

Komendzie. 

 

Nemo iudex in causa sua: 

Wnoszę o uszanowanie godności i naprawienie szkody 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/ 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/ 

http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/ 

4659-dzień-terroru-–-co-zrobiły-wam-moje-dzieci 

Zbrodniarze-osądzają-Sekta-Mansona 

Stalinowskie-kryminalizowanie 

Szkody-moralne-i-materialne 

11 lat zniewolenia 

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil” - 5072 dni co stanowi 13 lat, 10 miesięcy i 17 dni politycznie represjonowany 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Przebieg-zdarzen-w-przedmiocie-II-K-900-19.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Akt-oskar%C5%BCenia-nieuprawnionego-oskar%C5%BCyciela-PR-1-Ds.-535-19.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2020/04/Postanowienie-I-Co-3259-08-o-umorzeniu-post%C4%99powania-w-sprawie.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2018/07/Postanowienie-SSR-Lucyny-Domaga%C5%82a-I-Co-3259-08-wszczynaj%C4%85ce-egzekucj%C4%99-w-trybie-art.-1050-kpc.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Przebieg-zdarzen-w-przedmiocie-II-K-900-19.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Zbrodnie-w-majestacie-prawa.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/4659-dzien-terroru-–-co-zrobily-wam-moje-dzieci.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Zbrodniarze-osadzaja-Sekta-Mansona.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Stalinowskie-kryminalizowanie.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/szkody-moralne-i-materialne.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2020/04/Postanowienie-PR-Jelenia-G%C3%B3ra-o-odmowie-wszcz%C4%99cia-dochodzenia-w-trybie-art.-212-kk.pdf

