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w dniu 12 marca 2010 r.

Oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada oraz do wojewody śląskiego Zygmunta
Łukaszczyka

Panie Ministrze! Panie Wojewodo!
Decyzją wojewody śląskiego z 31 marca 2008 r. została wydana decyzja przyznająca pani Adolfinie W.

z Częstochowy prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawałoby się, że sprawa wypłaty odszkodowania będzie już sprawą prostą.
Tymczasem Ministerstwo Skarbu Państwa wycofało tę pozycję, domagając się uzupełnienia dokumentów o numer
PESEL lub inny dokument potwierdzający jednoznacznie, że brat pani Adolfiny, Wacław F., zamieszkały
w Kanadzie, posiada obywatelstwo polskie.

W tym celu wojewoda śląski zwrócił się do Konsulatu Generalnego w Toronto z zapytaniem, czy wspomniany
pan Wacław Franciszek F. posiada obywatelstwo polskie.

Uważam, że cała ta procedura nie ma najmniejszego sensu, ponieważ z innych dokumentów wynika, że Wacław
F. zamieszkał w Kanadzie po II wojnie światowej i posiada obywatelstwo kanadyjskie, ponadto jako żołnierz
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie otrzymał liczne polskie odznaczenia, między innymi Krzyż Czynu Bojowego
Sił Zbrojnych na Zachodzie wręczony w Konsulacie RP w Toronto 27 maja 1995 r. Bodaj to powinno wystarczyć,
aby potwierdzić tożsamość brata pani Adolfiny W.

Pan Wacław F. zrzekł się prawa do spadku na rzecz swojej siostry już w roku 1985, co stwierdza stosowny
dokument, wydany w Toronto, załączony do sprawy. Jest także postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie
z 9 września 1985 r., w którym jest mowa, że po zmarłych rodzicach dziedziczą dzieci: Adolfina W. i Wacław
Franciszek F.

Panie Ministrze! Panie Wojewodo! Jak mi wiadomo, Konsulat Generalny w Toronto potwierdził, że Wacław F.
nie figuruje w kartotece paszportowej i nie posiada obywatelstwa polskiego. Ten fakt był już wcześniej znany, nie
rozumiem więc, dlaczego Urząd Nadzoru Właścicielskiego zwleka z wypłatą odszkodowania. Pani Adolfina W. jest
już w podeszłym wieku i chciałaby doczekać tego skromnego zadośćuczynienia za sześcioletnią poniewierkę na
stepach Kazachstanu, a przede wszystkim za wypędzenie i pozbawienie jej całego dorobku rodziców.

Z poważaniem
Czesław Ryszka




