
[...]  
[...]  

Gdynia, dn. 20 grudnia 2022 
 

Do WSA w Gdańsku 

Petycja 

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej składam petycję z kategorycznym żądaniem, aby 
WSA w Gdańsku przestał uprawiać politykę i zachował swoją niezależność w celu zapewnienia prawa z art.45 
Konstytucji RP i obowiązku z art. 82 Konstytucji RP.  

WSA rozpatruje moje skargi związane z nieprawomyślnym uprawianiem przez samorząd gdyński polityki 
międzynarodowej z wspieraniem państwa Ukrainy, w którym antypolski ludobójczy nazizm ukraiński nie jest 
ścigany, a stanowi filar tożsamości narodowej i historycznej Ukraińców. Ludobójstwo na Polakach jest tam 
od prekursora nacjonalizmu ukraińskiego Tarasa Szewczenki "świętym dziełem" Koliszczyzny 1768r 
rozbudowanym do idei nacjonalistycznego darwinizmu społecznego przez Dmytro Doncowa i zastosowane w 
Rzezi Wołyńskiej przez Ukraińską Powstańczą Armię. 

Dowodem na brak niezależności politycznej WSA jest publikacja nw. grafiki na oficjalnej stronie internetowej 
WSA w Gdańsku, w której WSA używając barw obcego państwa popiera Ukrainę taką jak jest obecnie tj. 
rządzoną przez banderowców i gloryfikującą nazizm ukraińskim zbudowany na nienawiści do Polaków od 
czasów Koliszczyzny dążący do wymordowania wszystkich Polaków na Ukrainie, co stało się faktem. 

Złożyłem dwie skargi do WSA dotyczące heroizowania nacjonalizmu ukraińskiego w Gdyni przez samorząd. 
Czy WSA z poglądami politycznymi nacjonalistycznymi proukraińskimi może być niezależny i zapewnić prawo 
do uczciwego sądu z art.45 Konstytucji RP skoro uprawia politykę sprzeczną z art. 82 Konstytucji RP przez 
wspieranie nacjonalistycznych Ukraińców heroizujących wykonawców czystek etnicznych na Polakach 
nadając im najwyższe państwowe tytuły Bohaterów Narodowych Ukrainy? 

W postępowaniu IIISA/Gd204/22 przed WSA sędzia odmówił rozpatrzenia mojej skargi. Twierdził, że ofiary 
nacjonalizmu ukraińskiego muszą oddawać hołd nacjonalizmowi ukraińskiemu w Gdyni, bo nie mają interesu 
prywatnego do tego, aby odmówić oddawania trybutu swoim oprawcom. Sędziego w tej politycznej decyzji 
w ogóle nie interesowało, że ulicę nazwano mimo, że nie istniała fizycznie i nie mogła istnieć na gruncie 
rolniczym i nie będącym własnością gminy. Nie był zainteresowany niepraworządnością władzy, ale zrobił 
wszystko, aby zawarte w uchwale Rady Miasta Gdyni  naruszenie prawa, a w tym kłamstwo  i szerzenie 
nienawiści etnicznej pozostały w obiegu prawnym. Odmówiono  mi pomocy prawnej i zwolnienia z kosztów 
sądowych postanowieniem III SPP/Gd15/22, uważam że jako obrońca pamięci polskich ofiar nacjonalizmu 
ukraińskiego jestem szykanowany z powodów politycznych. 

Czy po to mamy trzecią konstytucyjną władzę sądowniczą, aby niszczyła ład konstytucyjny i świadomie psuła 
prawo lokalne stanowiące fundament naszej państwowości broniąc bezprawia niepraworządności? 

Wzywam WSA w Gdańsku do usunięcia ww. grafiki i wzywam do zaprzestania zajmowania się polityką. 
Proszę o zapewnienie przez WSA prawa do sprawiedliwego niezależnego politycznie sądu i  nie sprowadzania 
sędziów do roli wykonawców woli politycznej władzy, jak w nazistowskiej Trzeciej Rzeszy. 

Z poważaniem 
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