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POTWORY w ludzkiej skórze ulokowane na 

wokandach sądów! 
Czy POTWORY w ludzkiej skórze ulokowane na wokandach sądów 

posiadają Prawa Człowieka? 

Sprawca Niegodziwości Wyrządzając Szkodę Swej Ofierze, Dał Dowód 

Zrzeczenia się Immunitetu jakim jest Jego Godność Osobista! 

 

 

Czy POTWORY w ludzkiej skórze ulokowane na wokandach sądów posiadają Prawa 

Człowieka? 

Wszak Sprawca Niegodziwości Wyrządzając Szkodę Swej Ofierze, Dał Dowód 

Zrzeczenia się Immunitetu jakim jest Jego Godność Osobista! 

Stał się tym samym zniewolonym na rzecz swojej ofiary, a system Prawny obowiązany 

jest tego dopilnować! 

Treść powyższa posiada kilka tysiącleci i nadal obowiązuje! 

Dowód zrzeczenia się godności przez obsady sądów i prokuratury wskazanych w 

niniejszej publikacji jest niepodważalny! 

W załączeniu do poniższego tekstu przesłałem Panu Prezydentowi kopie dokumentów 

będących dowodami niepodważalnymi przekazanych treści! Są to "Wyroki" w sprawach 

sygn. akt III K 111/09 i VII Ka 561/10, wydanych przez „Sądy” w Bielsku Białej! 

A że są dowodami obsadzenia sądów POTWORAMI w ludzkiej powłoce, chwilowo ich w 

publikacjach nie zamieszczę! Mam też uzasadnione podejrzenie, że do blokady portalu doszło 

w wyniku agresji tak zwanych służb. 

Tylko komu Oni służą? Zbieżność zdarzeń destrukcyjnych może była przypadkowa? W 

publikacji zamieściłem na prośbę poszkodowanej Pani Grażyny Świerczek jej dane. 

Zobowiązany do reprezentowania czyli ochrony interesu poszkodowanej adwokat, wziął 

około 8 tysięcy złotych i współdziałał w uwikłaniu osoby którą miał chronić! Przymus 

adwokacki komu służy? A ponad to jest sprzeczny z Art. 31 p.3 Konstytucji R.P.! 

A oto treść korespondencji. 

Witam Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

W załącznikach kopie dowodów ZBRODNI SĄDOWEJ popełnionej w Bielsku Białej 

przez obsady Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego! Na wstępie należy zadać pytanie 

czy POTWORY zasiadające na wokandach mają prawa człowieka? 

Skoro bez żadnej żenady pozbawiają bezpodstawnie ludzi godności i podstaw egzystencji! 

Wyrokami w obu instancjach dali niepodważalny dowód, że nie są Sędziami ani 

Prokuratorami! 

Treść załączonej umowy nazwanej kredytową kredytującą nieruchomość będącą 

własnością pośrednika finansowego banku, ale sygnowaną przez nieświadomą skutków 

Grażynę Świerczek zamieszkałą 43-360 Bystra, ul. Klimczoka 269, jest tego dowodem 

kluczującym! 

W umowie oznaczona jest nieruchomość posiadająca księgę wieczystą KW31555 w Bielsku 

Białej! 

Nieruchomość ta była własnością pośrednika finansowego banku kredytującego! 

W treści umowy brak jakichkolwiek odniesień do wymaganych w takich przypadkach 

przeniesienia praw własności z pośrednika finansowego banku na sygnującą kredyt 

Grażynę Świerczek! 
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Umowa nie posiada żadnych śladów weryfikacji przez prawników! Nie sądzę aby jakikolwiek 

prawnik zgodził się firmować tak skonstruowaną umowę! 

Treść umowy sporządzona została przez pracowników banku kredytującego w 

porozumieniu z pośrednikiem finansowym i jego „prawnikiem” bez żadnych 

wątpliwości! 

Celem tej umowy było skredytowanie nieruchomości będącej własnością pośrednika 

finansowego banku z wykorzystaniem nieświadomej podstępu ofiary! 

Jak można było dopuścić do skazania ofiary takiej „umowy kredytowej”? 

Zamiast ochrony, została przez instytucję tytułującą się Sądem odarta z godności, 

upodlona i stworzone zostały pozornie zgodnie z prawem przesłanki do pozbawienia jej i 

jej rodziny starego domu, w którym zamieszkuje z synem synową i wnuczkiem. 

Jakie POTWORY nominował Pan na Sędziów Panie Prezydencie Rzeczpospolitej 

Polskiej? 

A może to zrobił jeden z Pańskich poprzedników? 

A KTO ICH DESYGNOWAŁ DO NOMINACJI przez Pana Prezydenta? 

OCENA NIEZAWISŁA NASUWA SIĘ SAMA! 

W reakcji na rozpoznanie skierowałem do ABW Delegatury w Katowicach znaczący 

dokument. W odpowiedzi w księdze wieczystej poszkodowanej, pojawił się zapis oznaczony 

DZKW 00002651/12/001 , ostrzeżenie o rozpoczęciu egzekucji z nieruchomości 

zamieszkiwanej przez ofiarę przestępstwa i jej rodzinę, a nie z nieruchomości skredytowanej 

kredytem z umowy! Spieszy Im się PRZEJĄĆ NIERUCHOMOŚĆ zanim ktoś ich 

powstrzyma!  

Tylko kto Oni są? 

Ponad to, w stosunku do jednego z portali, gdzie zamieszczone zostały zapisy 

Ugruntowanych Zasad Prawnych obowiązujących od momentu zapisania w Art. 2 Konstytucji 

przyporządkowania stanu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej do Państwa Demokratycznego, 

Prawnego, Urzeczywistniającego Zasady Sprawiedliwości Społecznej, zablokowany został 

dostęp publiczny! Blokowanie dostępu do wiedzy to złamanie Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej! Jest to portal "ithink.pl"! 

Wszystkim ust nie zamkniecie! 

A może ruszy Pana sumienie i podejmie się Pan rozwiązania problemu! 

Ja od wielu lat wskazuję nieprawidłowości i sposoby rozwiązania problemu! W reakcji, 

społeczeństwo otrzymuje jedynie jałową mowę o problemie a nie o realizacji obowiązujących 

przedsięwzięć w zakresie rozwiązania problemu! W czyim interesie ma miejsce odwlekanie w 

czasie i mnożenie szkód? 

Jak Pan myśli, jakie będą skutki skrzywdzenia Grażyny Świerczek? 

Nie żyjecie w próżni! Żyjecie z NAS! 

Pozdrawiam i życzę dobrego samopoczucia. 

Andrzej Tomasz Sobolewski 

Podstawodawca Prawny Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Uwagi: Tekst powyższy może być publikowany bez ograniczenia.  
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