
W dniu 2017-06-11 o 10:23, agaguenti@web.de pisze: 
   
Dzień dobry,  zwracam się do Pana o pomoc. W załączeniu skany dokumentów wyjaśniających mój 
problem. 
  
Bardzo dziękuję i proszę o pomoc. 
 
Pozdrawiam 
Lilla Adamczyk 
 
  

W dniu 2017-06-11 o 18:49, agaguenti@web.de pisze: 
   

Dien dobry, 

W załączeniu przesyłam dokument zarzalenia na areszt. 

Na prosbe mojej mamy podaje informacje jakie mialy jeszcze zdarzenie. 

Wnoszone wniosku przez naszego adwokata do Sadu Rejonowego w Kamiennej Gorze ktore zostay 

wszystkie odrzucone. 

1. Nasz adwokat 31.maja zlorzyl wniosek o przeprowadzenie ogledzin tego miejsca zdarzenia z tego 
rze zeznania swiadka i pokrzywdzonych sa odmenne i nie jasne. 

2. Opini psychiatrycznej  sporzadzonej na zlecenie Prokuratury Rejonowej  w kamiennej Gorze w 
zwiazku z postanowieniem z dnia 8 listopada 2016r. na okolicznosc jej tresci w tym stanu 

psychicznego oskarzonego o przedstawienie sporzadzonej z dnia 8 listopada 2016r. opini bieglych 
psychiatrow. Do dzisiejszej pory nie ma tej opini od psychiatrow bieglych. 

3. Wniosek o tresc sms pomiedzy pokrzywdzonymi i swadkiem w okresie 26.listopada 2016r. do dnia 9 
maja 2017r. na okolicznosci ich tresci w tym ustalenia przebiegu zdarzenia z dnia 26 listopada 2016r. 
wnoszac wniosek o zwrocenie sie przez tut. Sad  do operatorow telefonii komorkowej sieci o 
przeslanie tresci wiadomosci sms pomiedzy swiadkiem i pokrzywdzonymi. 

4.  23.maja 2017  nasz adwokat zlorzyl wniosek o wydanie e-protokolow utrwalonych na plytach 
CD/DVD dot. przesluchan maloletnich. Za oplata znaczka Sad mial wyslac e-protokol przesluchan 
nieletnich do aresztu w Walbrzychu zeby mogl sie oskarzony zapoznac z ich trescia do nastepnej 
rozprawy 31 maja.  Niestety Sad nie wysla tych przesluchan nieletnich, oskarzony nie mogl sie 
zapoznac z ich trescia dopiero mosial sie zapoznawac na sprawie sadowej 31 maja. 

5. Nawet posilkow nie zorganizuja dla oskarzonego takie rozprawy trwaja przez caly dzien. Konwojeci 
maja posilki wnosza sobie kawke, jak sie zapytalismy czy morzemy oskarzonemu cos podac do 
jedzenia to powiedzieli rze nie morzemy. 

6. Pyty CD nagran nieletnich podstawiali mu puste. 

7. W marcu chcieli jurz skazac mojego tate pomimo tego rze sie jeszcze nie zapoznal z aktami spraw. 

8. 9. czerwca nasz adwokat zlorzyl zarzalenie w przedmiocie przedlurzenia stosowania srodka 
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Nasz obronca adwokat i oskarzony moj tato 
nie zostali poinformowani przez Sad  Rejonowy w Kamiennej Gorze o tym posiedzeniu odbylo sie bez 
udziau adwokata i oskarzonego. Czy to nie jest lamanie prawa przez Sad ? 

Jak i rownierz Sad dopuszcza dwie osoby do konfrontacji ktore zjawiaja sie bez zawiadomienia 
pisemnego przez Sad nie ma ich na wokandzie, kto powiadomil te osoby? Spotkalismy ta pania ktora 



zeznawala ale na korzysc taty, powiedziala nam ja tyko mowilam prawde. Zabronli tej pani powiedziec 
kto ja powiadomil straszac ja kara, rze nie morze powiedziec. 

Nasz adwokat nic nie wiedzial o tej konfrontacji tych pan, Sad go nawet wczesniej nie poinformowal 
mimo sprzeciwu naszego adwokata Sad dopuscil do przesluchania tej pani ktora na korzysc taty 

mowila. Ta druga pani ktora oskarza mojego tate powolala ta pania na konfrontacje. 

Utrudniaja nam kontakt z tata, po pol roku czasu mama mogla sie z tata zobaczyc widzenie bylo 
bezposrednie zas drugie widzenie po miesiacu czasu bylo  jurz przez szybe. Telefonu kontaktowego 
zabraniaja do dzisiejszego dnia chca zniszczyc mojego tate psychicznie a pozniej morze umiescic go do 
zakladu psychiatrycznego. 

Z naszego widzenia jest tu durza przewaga stronniczosci i niesprawiedliwosci Sedziego i Prokuratury 
jak i rownierz skorumpowanej policji, utrudniajac wyjasnienia sprawy mojego taty odrzucajac 
wszystkie wnioski i dowody i zeznan naszych swiadkow ktorzy potwierdzaja trzezwosc mojego taty 
rzeby moj tato nie mogl udowodnic niewinnosci i bledow jakie tu panuja. 

Bardzo prosimy o pomoc dla mojego taty ktory nie slusznie i niewinnie przebywa w areszcie sledczym 
w Walbrzychu, bardzo boimy sie o jego zdrowie i o jego zycie na ktory zostal nararzony przez pania 
Prokurator za podanie falszywych informacji do radja ktory za to zostal pobity. Moj tato jest dobrym 
czlowiekiem i nigdy by sie takiego czynu co mu zarzucaja nie dopuscil. To sa tylko pomowienia. Prosze 
o pomoc da mojego taty. 

Prosze o odpowiedz, dziekuje.          kontak e-mail: agaguenti@web.de 

Pozdrawiam serdecznie, 

Agnieszka Adamczyk 


