Radom, 29.05.19 r.
Sąd Okręgowy
w Radomiu
I Wydział Cywilny
Powód:

Mieszko Stary
Ul. Godna 1 m. 1
26 – 600 Radom
PESEL: 78932401761
(pełnomocnik do doręczeń
matka Aleksandra Stara
adres j.w.)

Pozwany: Bączek Lilija ur. 7.10.1961r.

POZEW
o rozwód
W imieniu własnym, wnoszę o:
1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powoda Mieszko Stary ur. 24 marca 1978 r. w Radomiu z
pozwaną Bączek Liliją ur. 7 października 1961 r. w miejscowości Barszczów na Ukrainie
zawartego 20 października 2007 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu, nr
aktu małżeństwa 1406/2007, bez orzekania o winie,
2. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm
przepisanych,
3. dopuszczenie dowodu i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania mnie – powoda na okoliczność
trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron oraz przyczyn dla których do niego
doszło,
4. przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka – matki powoda Aleksandry Stara adres: ul. Godna
112 m 1, 26 – 600 Radom na okoliczność trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron
oraz przyczyn dla których do niego doszło, braku kontaktu z pozwaną,
5. powołanie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu powództwa,
6. ustanowienie dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Liliji Bączek ur. 7 października 1961 r. w
Barszczów na Ukrainie kuratora
Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że wielokrotnie próbowałem dojść do
porozumienia z pozwaną, podejmując próby kontaktu telefonicznego z pozwana jak i jej siostrą,
jednakże, za każdym razem bezskuteczne.
UZASADNIENIE
Strony zawarły związek małżeński w dniu 20.10.2007 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego w Radomiu, akt małżeństwa nr . 1406/2007
Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa – oryginał w aktach sprawy I C 1762/18, wnoszę o jego
dołączenie do niniejszej sprawy,

Z małżeństwa tego strony nie miały dzieci. Na początku strony mieszkały razem kilka lat, w tym
czasie pozwana zdobyła zaufanie powoda, efektem czego było zawarcie w 2007 r. związku
małżeńskiego, który początkowo układał się dobrze.
Po krótkim czasie małżeństwa wyjechałem do pracy w Holandii. Pojechała za mną pozwana.
Niestety ze względu na obywatelstwo ukraińskie nie mogła podjąć tam pracy, gdyż Ukraina nie należy
do Unii Europejskiej. Wobec tego wróciła do Polski i oświadczyła mojej mamie – Aleksandrze
Bochniak, że wyjeżdża na stałe na Ukrainę.
Po powrocie do Polski dowiedziałem się o wyprowadzce pozwanej na Ukrainę od moje matki –
Aleksandry Stara. Próbowałem się skontaktować wielokrotnie z pozwaną, jednakże do chwili obecnej
nie odbiera ode mnie telefonów. To samo zrobiła jej siostra, która jednorazowo oświadczyła, że
pozwana nie chce mieć ze mną żadnego kontaktu i do mnie nie wróci, dalej nie podejmując żadnej
rozmowy. Niestety obecnie pozostajemy w separacji faktycznej.
Dowód: zeznania Aleksandry Stara, przesłuchanie powoda,
Wobec tego nagłego zachowania pozwanej, więź pomiędzy mną a pozwaną wygasła. Nie łączą
nas już żadne relacje, tak ekonomiczne, fizyczne jak i emocjonalne. Zachowanie pozwanej wywołało
u mnie utratę zaufania do pozwanej i nie wyobrażam sobie naprawy tych relacji i powrotu do siebie.
Świadczy to o trwałości i zupełności rozkładu naszego związku.
Wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej motywuje tym, że
pozwana bezpośrednio przed wyjazdem na Ukrainę oświadczyła, że nie zamierza wracać do Polski i
zamierza wyjechać tam na stałe. Do chwili obecnej nie ma z nią kontaktu i nie jest mi wiadome, gdzie
dokładnie przebywa. Podejmowałem próby dowiedzenia się o aktualnym adresie pozwanej w
Urzędzie Stanu Cywilnego jak i Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Oddziale do
spraw Obywatelskich w Radomiu, jednak bezskutecznie. Jak wynika z akt sprawy I C 1769/18
wnosiłem także o zwrócenie się przez Wysoki Sąd do odpowiedniego organu celem ustalenia adresu
pozwanej, jednakże mój wniosek nie został uwzględniony.
Dowód: zawiadomienie z dnia 26 lutego 2019 r I C 1762/18, przesłuchanie powoda.
Jednocześnie wnoszę o zaliczenie (przeksięgowanie) kwoty 600 zł, którą uiściłem w dniu 28
grudnia 2018 r na biurze podawczym Sądu Okręgowego w Radomiu na poczet opłaty sądowej za
pozew o rozwód w sprawie I C 162/18 na rzecz niniejszej sprawy.
Dowód: potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej,
Proszę Wysoki Sąd o wyznaczenie w miarę możliwości terminu rozprawy na miesiąc wrzesień
2019 r., gdyż przebywam za granicą, bowiem termin urlopu musze ustalić z pracodawcą.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:
1. dowody wskazane w piśmie,
2. 2 odpisy pisma,

