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Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Martin Schulz
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
Dot. Sprawy w Europejski Trybunale Praw Człowieka ECHR-LP11.OOR MM/MKZlg
Skarga nr 43089/15
Szanowny Panie Przewodniczący !
Jesteśmy niemile zaskoczenie formą i treścią informacji przekazanej w piśmie do
pełnomocnika - osobie skarżącej.
Skarżący. Syn Jana Kołodziejczyka czując się zobowiązany bronić dobrego imienia
i honoru Ojca , Ślązaka obywatela Polski niewinnego, bezprawnie aresztowanego przez
funkcjonariuszy państwa polskiego i osadzonego w polskim obozie
Oświęcimiu
a następnie wywieziony do Rosji gdzie zmarł i wyrzucono Go na postoju z pociągu.
Okrutne, bestialskie i przemyślane aresztowanie Jana Kołodziejczyka nastąpiło po Jego
kilkunastu godzinach pracy przy uruchomienia wydobycia w kopalni Dębieński.
Kopalnia ta jako pierwsza wznowiła wydobycia po II wojnie światowej i Jego wiedza
i doświadczenie były potrzebne dla osiągnięcia tego sukcesu.
Polskie sądy nie chcą uznać tego mordu za zbrodnię
Europejski Trybunał Praw Człowiek w swojej narracji obraża Nas Ślązaków
których kilkudziesięciu tysięcy bliskich spotkał ten los ,że :
1. Skargę uznał za niedopuszczalną i że Trybunał uznał, że nie zostały spełnione
kryteria dopuszczalności skargi ( nikt nie wie o jakie kryteria chodzi ),
2. Postanowienie to jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu, ani do Trybunału,
z Wielką Izbą włącznie, ani do jakiejkolwiek innej instytucji,
3. Kancelaria Trybunału nie będzie udzielać żadnych dodatkowych informacji
dotyczących posiedzenia w niniejszej sprawie,
4. Kancelaria nie będzie prowadzić dalszej korespondencji na temat postanowienia,
5. Akta zostaną zniszczone w ciągu jednego roku od daty postanowienia
Panie Przewodniczący!
Po co nam taka kosztowna instytucja. Ilość pracowników jest odwrotnie proporcjonalna
do efektów ich pracy. Należało by to sprawdzić. Całość materiału w tej sprawie można
znaleźć na czołowej stronie http://www.nwsd.pl/. Z poważaniem:
Prezes Zarządu Głównego

Wiceprezes Zarządu Głównego

/-/ Paweł Helis

/-/ Stanisław Rduch
Rybnik, dnia 29 luty 2016r.
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