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Powód: Rudolf Kołodziejczyk
ul. Żołędziowa 39
44-217 Rybnik

Rybnik 20.05.2013 r.

Pozwany: Skarb Państwa

Sąd Rejonowy
w Rybniku
Wydział II Cywilny
Plac Kopernika 2
44 – 200 Rybnik

sygn. akt II C 1200/12
Wniosek powoda o rozpatrzenie przedmiotowej sprawy
w trybie art. 12 k.p.c.
W związku z odpowiedzią na pozew Ministerstwa Skarbu z dnia 24.04.2013 r. oraz
zobowiązaniem mnie przez Sąd do ustosunkowania się na piśmie do ww. odpowiedzi na
pozew uprzejmie wyjaśniam jak poniżej:
.
Nie zostałem dostatecznie zrozumiany przez sądy w swoim zamyśle, a poprzez
zawiłości prawne trafiła ona tylko na drogę postępowania cywilnego i zaczęła się toczyć tylko
wg. procedury cywilnej.
Moim zamysłem było zaskarżenie Skarbu Państwa, jako spadkobiercy i kontynuatora,
za zbrodnie dokonane na moim ojcu oraz na mnie.
Z tego też powodu uściślam, że chodzi mi o wszczęcie procedury karnej, która uzna wywózkę
Ślązaków, obywateli Polski, do ZSRS jako zbrodnię komunistyczną. Zbrodnie komunistyczne
są nieprzedawnialne zgodnie z polskim prawodawstwem.
W oparciu o uznanie wywózki mojego ojca za zbrodnię komunistyczną domagam się kwoty
20 tys. złotych zadośćuczynienia.
W całym galimatiasie, który w tej sprawie zafunkcjonował oraz w gąszczu przepisów
prawnych, których jako osoba nie będąca prawnikiem nie znam, cały czas byłem w
przekonaniu, że interesy Skarbu Państwa reprezentuje Ministerstwo Skarbu Państwa, o czym
może świadczyć nawet nazwa tego Ministerstwa.
Mnie jako osobie w wieku 73 lat jest trudno dostatecznie pewne rzeczy w sensie prawnym
wyartykułować, bardziej udaje mi się to w sensie emocjonalnym co chyba dostatecznie
zostało zaznaczone w dotychczasowej korespondencji.
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Po powzięciu nowej wiedzy doprecyzowuję roszczenia wobec Skarbu Państwa.
pozwanymi solidarnie powinny być moim zdaniem Wojewoda Śląski, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.
W stosunku do mojego ojca zostały naruszone następujące prawa. Ojciec jako
obywatel polski został bezprawnie deportowany do innego państwa. Zanim ta deportacja
nastąpiła został on bezprawnie zatrzymany, jak również bezprawnie przetrzymywany na
terytorium Polski.
Również bezprawnie dopuszczono bez stosownych dokumentów do wywiezienia
mojego ojca z terytorium Polski. Przetrzymywano go w uwłaczających warunkach
socjalnych, higienicznych i medycznych, nie udzielając stosownej opieki i pomocy
medycznej co spowodowało bardzo szybki jego zgon.
Państwo polskiego pomimo naruszenia praw mojego ojca w czasie jego życia nie
dowiadywało się od ZSRS o warunki bytu mojego ojca jak też o zakres wykonywania
deportacji w stosunku do ojca.
Wobec ojca stosowano groźbę użycia broni jak również natychmiastowego
zastrzelenia w przypadku próby ucieczki. Eskortowano go pod bronią w warunkach
uwłaczających godności osoby ludzkiej.
We wszystkich tych działaniach brały udział stosowne organa ówczesnego państwa
polskiego reprezentowane obecnie przez Wojewodę Śląskiego, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.
W świetle moich powyższych wywodów uważam mój przedmiotowy wniosek za zasadny.
Z poważaniem
Rudolf Kołodziejczyk
Zał: 2 kopie przedmiotowego pisma

