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                  P E T Y C J A
            

                                                   do

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
                             i
  Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

w sprawie ładu i porządku publicznego w polskim 
wymiarze sprawiedliwości

Kazimierz R. Wojewodzki
Wiedeń Dn. 2 październik 2015

Chroń Lasy Państwowe i naturalne środowisko. Nie drukuj tego dokumentu, jeśli nikt, do tego cię nie  zmusza! 
* Rozporządzenie Ministra Środowiska o ochronie zasobów naturalnych.
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Kazimierz R. Wojewodzki                                                                       Wiedeń Dn. 2 październik 2015

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej   ►  
Prezes Rady Ministrów RP   ►  

Minister Sprawiedliwości RP   ►  
Prokurator Generalny RP   ►  

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej   ►  

Pismo to adresuję do najwyższych władz Polski z uwagi na to, że Prokurator Rejonowy z Kartuz w 
piśmie z dnia 17.09.2015, załącznik nr1. -  pismo Ds 1509)15.pdf, obraził najwyższe władze państwa 
polskiego, nie wyłączając Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wyjaśniam  co  następuje.  PR  z  Kartuz,  pan  Remigiusz  Signerski  wyjaśnił,  że  nie  miał  żadnych 
obowiązków w nadaniu  biegu  sprawie  korupcji  w Izbie  Notarialnej  Gdańsk jak  i  w Prokuraturze 
Rejonowej Sopot. Prokuratura Rejonowa odmówiła śledztwa w sprawie ściganej z urzędu. ( załącznik 
nr  2.  -  img122.jpg ).  PR Remigiusz  Signerski  to  „esbecka  szuja”,  tylko  tak  można  nazwać  tego 
człowieka,  który  działa  na  szkodę  państwa  polskiego.  Prokurator  Sigierski  dostał  od  Prokuratora 
Okręgowego z Gdańska pismo z dnia 14 sierpnia 2015, załącznik nr3. -  IV Dsa 14-15-St ,III Ko 1209-
14.pdf.  W  piśmie  tym  PO  z  Gdańska  napisał,  cytuję „  ….  celem  łącznego procesowego 
załatwienia do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, jednostka ta została wyznaczona do  
przeprowadzenia  postępowania  -  z  wyłączeniem  zasad  właściwości …  „.  Prokuratura 
Okręgowa ( Prokuratura Generalna ), nakazują, esbeckiej skorumpowanej świni,  prowadzić postępowanie w  
sprawie ściganej z urzędu, to jest w sprawie korupcji w PR Sopot, Izbie Notarialnej Gdańsk, a, prokuratorska,  
esbecka hołota z pipidówki o nazwie Kartuzy, odmawia. Sprawa merytorycznie dotyczy, korupcji w sprawie 
sfałszowanego aktu notarialnego ( załącznik nr 3. -  AKT_NOTARIALNY_SP_DZIALKI_13-3 ).  Fałszerstwo 
notariusza Walczaka polega na tym, że  sprzedawał  działkę o powierzchni 0,68 ha (  załącznik nr 4.  -  
AKT_NOTARIALNY_NABYCIA_133.pdf,  No, ale niestety, KW na dzień 9 lipca 1996 ( na miesiąc przed 
sprzedażą  )  to,  załącznik  nr  5.  KSIĘGA_  WIECZ_14271_1996.pdf,  stanowiła  o  sprzedawanej 
nieruchomości zupełnie odmiennie, niż jest to zapisane w § 2, aktu notarialnego, Repertorium A Numer 
5938/1996. Każdy  praworządny  i  świadomy  swojej  społecznej  roli  obywatel,  pod  rygorem  kary, 
wymienionej w art 304 kpk, winien był zawiadomić organa ścigania o przestępstwie jakiego dopuściły się  
osoby zaufania publicznego, czyli notariusze z Człuchowa, Lidzia i Witold Walczakowie. Tego nie zrobiła 
Izba Notarialna w Gdańsku, a śledztwa w tej sprawie są umarzane, wymieniając po kolei:

1. Prokuratura Rejonowa w Człuchowie
2. Prokuratura Rejonowa w Miastku ( pośrednio przez PO Słupsk i PG )
3. Prokuratura Rejonowa w Sopocie
4. Prokuratura Rejonowa w Kartuzach.

To  się  nazywa  polska  esbecka  paranoja,  ponieważ  nawet  głupek  z  zawodowym  wykształceniem, 
przysposobionym w przyzakładowej szkole zawodowej, do „ładowania wózków akumulatorowych”, nie 
postawi takiego znaku równości, jaki postawili notariusze Lidia i Witold Walczakowie, 0,68 ha = 0,83 ha. 
Zamieszani są w tą sprawę, nie tylko, notariusze z Izby Notarialnej Gdańsk, ale Prezes SR w Człuchowie, 
peeselowska  szumowina,  która  dyplom wyższej  uczelni  zdobywała,  na  tajnych  kompletach  w  klubie 
GoGo,  tańcząc na golaska,  na zardzewiałej  rurce,  niejaka,  pani  Anna Wołujewicz,  przewodnicząca V 
Wydziału Ksiąg Wieczystych. Prezes Sądu Rejonowego w Człuchowie, zarówno w piśmie ( załącznik nr 6. 
- Wołujewicz.pdf ) jak i w mowie ( załącznik nr 7. - Wołujewicz.mp3 ), łże jak policyjny pies po służbie. 
Można powiedzieć, więcej, pani Anna Wołujewicz, bredzi, jak przysłowiowa nimfomanka, że właścicielka 
nieruchomości 13/3, niejaka pani Wojewódzka, mogła taki znak równości postawić. Otóż nie ma nawet 
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takiej opcji,  aby zwykła nauczycielka,  nota bene,  wykładająca jedynie jakąś tam,  podrzędną naukę o 
biologii, w szkole podstawowej, mogła być autorytetem z dziedzin z których nie posiada zielonego pojęcia,  
czyli z geometrii i algebry. Zwracam uwagę na to, że uprawniony geodeta, niejaki Bartnicki, wprowadził 
dane z podziału nieruchomości 13/3 do Ewidencji Gruntów dopiero w roku 1997, załącznik nr 8. - KSĘGA 
WIECZ KW 14271.pdf.  Dodać  należy  w  tym miejscu,  że  Bartnicki  to  też  szuja,  ponieważ  protokół 
podziału sporządził dopiero w roku 2011, fałszując przy tej okazji mój podpis. Sprawa ta ciągnie się od 
roku 2012 pod sygnaturą akt PG II Ko2 1595/12 i końca nie widać. Po za tym Bartnicki, to nie tylko 
szumowina człuchowska, ale zwykły idiota, ponieważ bazował na sfałszowanym operacie Giżowskiego z 
roku  1980  załącznik  nr  9  –  OPERAT_1980_GIŻOWSKI_L.pdf.  Gdyby,  Bartnicki  miał  odrobinę 
inteligencji, fałszując operat z roku 1996, w pierwszej kolejności, musiał by, złożyć wniosek o wycofanie z 
obiegu  wyżej  wspomnianego,  operatu  Giżowskiego.  Niestety,  przy  współudziale,  człuchowskiego 
popaprańca  bożego,  zatwardziałego  komucha  i  erotomana,  czyli  starosty  Gappy,  woleli  wszystko 
fałszować i sprawa się rypła. 

                                                        
                                                             ►    S T A R O S T W O    

Debil komunistyczny,  czyli  Starosta Człuchowski, Aleksander Gappa i  jego pachołki z Wydziału Geodezji  i  
Ewidencji Gruntów, niejaki Marek Krzywak i naczelnik wydziału Anioł, są na tyle bezczelni w swojej głupocie,  
że już w roku 2012, i na początku roku 2013 napisali wspólnie takie pisemko ( załącznik nr 10. - gkik640_2013 
001.jpg ). Idioci zapomnieli, że ja, po pierwsze, nie muszę być stroną, jeżeli doszło do fałszerstwa dokumentacji  
geodezyjnej. Art 304 §1 wyraźnie wskazuje jaka odpowiedzialność karna jest nałożona na każdego obywatela w 
przypadku  wiedzy o  przestępstwie  ściganym z  urzędu.  Po  drugie,  to  właśnie  oni,  namówili  uprawnionego 
geodetę, Bartnickiego i niejakiego Krzysztofa Orlikowskiego ( nota bene, mojego sąsiada z Jaromierza ), aby 
podrobić mój podpis pod operatem z roku 1996, załącznik nr 11, strona 1 -  operat1996 001.jpg , strona 8 - 
OPEERT 1996.jpeg. ( Na marginesie, Krzysztof Orlikowski podrobił jeszcze jeden mój podpis w tym dokumencie  
–  CETELEM_ODSTAPIENIE_OD_UMOWY.pdf. Nie trzeba być grafologiem aby jednoznacznie stwierdzić, że  
dwa podpisy wyraźnie się różnią od moich autentycznych. Dodatkowo, Krzysztof Orlikowski czuł się na tyle  
bezkarny, gdy mu pokazałem mój sfałszowany podpis w operacie z 1996, że w prost, powiedział. Możesz robić co  
chcesz, Ja to sfałszowałem, ale nic to nie da, ponieważ prokurator Wysocki i komisarz Zachciał to nasi ludzie.  
Odnotowałem to w zeznaniu z dnia 17.10.2013 - PROTOKÓŁ D_637_13.jpeg. Niestety jest rok 2015 i nie ma w  
tej  sprawie  winnych  –  CETELEM_FIUK ).  Trzeba  zwrócić  uwagę,  na  załącznik  nr  11  ,  strona  1.  Data 
wprowadzenia do ewidencji  16.08.1996, danych z operatu a datą kiedy powstał akt notarialny Repertorium A 
Numer 5938/1996, to znaczy  09.08.1996.  Akt notarialny w kancelarii  Lidzi Walczak powstał wcześniej,  niż 
wprowadzono dane z podziału działki 13/3, do ewidencji gruntów, załącznik nr 12. - ewidencja gruntu 001.jpg. 
Wnioski z tego porównania nasuwają się same. Lidzia i Witold Walczakowie z Człuchowa, to zwykłe esbeckie 
kretyny,  które  nie  mają  podstawowej  wiedzy i  umiejętności   z  zakresu  szkoły podstawowej,  aby  móc,  w 
kulturalny sposób, cokolwiek sfałszować.

Wszystkie najwyższe instytucje państwa polskiego, które są wyminione w akapicie adresu mojej 
petycji, nie podjęły żadnych czynności procesowych, aby do dzisiaj to jest do, 2 październik 2015 
unieważnić Akt Notarialny Repertorium A Numer 5938/1996. Wnioski nasuwają się samoistnie. 
Polacy nie znają podstawowych praw matematyki  i  geometrii,  wykładanych jako przedmioty 
obowiązkowe, w szkołach podstawowych.

Reszta  dokumentów związana  ze  sprawą  korupcji  w  Izbie  Notarialnej  Gdańsk  i  Kancelarii  Walczaków w 
katalogu online, do pobrania. 

                                                                  ►    W A L C Z A K    

Wszystkie dokumenty związane ze sprawą korupcji w w Polsce, w katalogu online, do pobrania.

                                                                     ►    P E T Y C J A     
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Pismo  to  adresuję  również,  za  pośrednictwem  eurodeputowanego,  pana  Jarosława  Wałęsy  [ 
jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu  ] do pierwszego prezydenta III RP Lecha Wałęsy, który skacząc 
przez płot Stoczni Gdańskiej walczył w ten sposób o wolność i demokratyczny ład w naszym kraju. 
Nie zważał, że w ten sposób, narazić może na szwank dobre imię swojej żony Danuty i przyszłość  
swoich  dzieci.  Minęło  27  lat  demokracji,  a  tu,  w  pobliżu  kolebki  solidarności  w  miasteczkach 
Człuchów,  Miastko  i  Kartuzy,  poukrywały  się  karły  esbeckiej  nomenklatury  i  obrażają  swoją 
pomrocznością,  jasną  i  ciemną,  wszystkich  uczciwych  ludzi  na  całym  świecie.  W jakim świetle, 
sytuacja ta postawi nasz kraj, który dał naszemu pierwszemu prezydentowi Lechowi Wałęsie nagrodę 
Nobla. Ja wiem że znajdą się w Polsce malkontenci, którzy zaczną wydziwiać, że pokojowa nagroda 
Nobla  ma  się  nijak  w  stosunku  do  nagrody  jaką  otrzymała  nasza  jedyna  noblistka  Maria  Curie  
Skłodowska z  fizyki.  Ja takich dylematów nigdy nie  miałem, dla  mnie nagroda Nobla to  nagroda 
Nobla, nie ma żadnej różnicy w wysokości tej nagrody. Jest to 1 mln$ zarówno czy jest to pokojowa, 
czy  wręcz  przeciwnie.  Po  za  tym,  w  jakim,  świetle,  postawił  nasze  władze,  w  tym  pierwszego 
prezydenta, Lecha Wałęsę, który wywalczył demonokrację, szuj esbecki z PR Kartuzy. Lech Wałęsa 
jest wielokrotnym doktorantem honoris causa. Dla ludzi z wyższym wykształceniem na cały świecie, 
to nie do pomyślenia, aby jakiś  gnojek, esbek, mógł cokolwiek za imputować człowiekowi nauki, tym 
bardziej doktorowi nauk. A ta esbecka kreatura, wciska przysłowiową ciemnotę, w biały jasny dzień, 
polskim najwyższym władzom, że można bezkarnie postawić znak równości, pod postaciom 0.68 ha = 
0,83 ha  ( To równianko, powinno być podkreślone wężykiem, takim samym,  o jakim opowiadał mistrz hydraulik, Jan Kobuszewski do  

swojego  czeladnika Gołasa )  w akcie notarialnym Repertorium A Numer 5938/1996.

Dokument ten publikuję na serwerach Google i Facebook, z uwagi na to że dotyczy on bezpieczeństwa 
narodowego. Skorumpowane szuje z Człuchowa, Miastka,  Sopotu i  Kartuz muszą uznać wyższość 
demokratycznego ładu, który wywalczył Lech Wałęsa, nad ich esbeckim porządkiem, który serwowali 
naszemu polskiemu społeczeństwu przez 30 lat esbeckiego totalitaryzmu.

Z głębokim poważaniem
Kazimierz Wojewódzki
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