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DRUK SĄDOWY 

                                                                                                        Łysa Góra, 31.12.2019 r. 
 
Wnioskodawca :    
Teresa z domu Znyk (Wojda) 
Maria z domu Znyk (Bejda) 
Polski Ruch Oporu 
teresa.znyk3@gmail.com  
 

Do 
Europejskiego Sądu Arbitrażowego 
z/s w Londynie Luton 
sadesalondynluton.01@gmail.com  

 
  
Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie i na zasadach prawa europejskiego, tj. m.in. art. 10 i 6 
Europejskiej Konwencji OOPCZIPW oraz na podstawie Konstytucji RP w związku z Konwencją 
Nowojorską,  łamania praw człowieka i podstawowych wolności  wnioskodawczyń:Teresy z domu 
Znyk (Wojda) Marii z domu Znyk (Bejda) oraz łamania praw człowieka i podstawowych wolności 
wszystkich Suwerenów-Rdzennych Polaków-Lechitów. 
 
Działając na podstawie art. 10  i 6 Europejskiej Konwencji OOPCZIPW oraz na podstawie Konstytucji RP w związku z Konwencją 
Nowojorską, w celu powstrzymania niszczycielskich, ludobójczych działań i łamania praw człowieka oraz  podstawowych wolności w 
Polsce-Lechistanie,  wnioskodawczynie występują o odszkodowania i zadośćuczynienie za szkody i krzywdy jakich doznają od 2011 r. 
w społecznej, bezkompromisowej działalności w obronie własnego miejsca do życia, ich rodzin oraz Polaków-Lechitów, aby utorować 
drogę dla innych Rodaków-Suwerenów lekceważonych nie tylko przez stronę przeciwną ale także pozostałych nielegalnie działających 
na szkodę i krzywdę każdego Suwerena-Polaka, nie wymienionych w wykazie nr. 1. 
 
W tym momencie wnioskodawczynie oświadczają, że doświadczyły cierpień, krzywd  moralnych i duchowych, szkód zdrowotnych, 
finansowych i materialnych,  życia w ubóstwie, prześladowań, dyskryminacji, łącznie z zamachem na  życie i próbą uprowadzenia oraz 
napadem terrorystycznym służb specjalnych na Teresę z domu Znyk w Górach Świętokrzyskich. Oświadczają, że nic nie jest w stanie 
zrekompensować cierpień związanych z życiem w świadomości, że Polacy zamiast cieszyć się z uwolnienia Ludzkości i  doświadczać 
równego dostępu do dóbr Matki Ziemi i życia w pokoju, doświadczają m.in.skutków zbrodniczych technologii, w tym izraelskiej 
technologii 5G, która jest obliczona na masowe uśmiercanie Polaków i wszystkich istot żywych. Nic nie jest w stanie zrekompensować 
a tym bardziej przywrócić do życia uśmierconych  rodziców wnioskodawczyń, ani wszystkich innych Rodaków - ofiar  zbrodniczych 
talmudycznych procedur medycznych ministerstwa zdrowia, będącego prywatną firmą handlową zarejestrowaną w UPIK w 
Waszyngtonie w branży instytucji kościelnych. 
   
Stroną przeciwną są uzurpatorzy wyłaniani w fałszowanych, nielegalnych wyborach, nielegalnie sprawujący urzędy, 
nielegalnie zajmujący stanowiska, stanowiący nielegalne prawo na szkodę i krzywdę każdego Suwerena- rdzennego 
Polaka-Lechity, wydający ludobójcze, okaleczające, niszczycielskie decyzje skutkujące nagminnym łamaniem praw 
człowieka i podstawowych wolności, praw Suwerena, pod fałszywymi hasłami troski o Polaków i nieuprawnionym nazywaniem Polski - 
Lechistanu po żydowsku “Polin”. 
 
Stroną przeciwną jest Prymas Polski i Biskup Łowicki jako przedstawiciele zdelegalizowanego na zawsze Kościoła z Watykanem na 
czele, zdelegalizowanego za przestępstwa przeciwko Ludzkości, są winni uczestnictwa w przestępstwie ludobójstwa na 
rdzennych Polakach i czerpania korzyści z uśmiercania Polaków.  
Link:”PUBLICZNE WEZWANIE LUDZKOŚCI DO WYKONANIA I DZIAŁANIA!” 
“http://itccs-polski.blogspot.com/2014/04/najnowsze-wiadomosci.html  
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Cyt.: “Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny 
i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.(…)Całe bogactwo 
byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować.“ 
 
Stroną przeciwną są szefowie i pomocnicy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz szefowie i pomocnicy z prywatnej  firmy 
handlowej “Telewizja Polska S.A”  Sprawują oni swoje funkcje nielegalnie, bo powołani zostali przez oszustów, fałszerzy, osoby 
nieuprawnione, nie mające legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego, wyłonione w nielegalnych fałszowanych wyborach. Strona 
przeciwna bezprawnie zarządza mieniem i sprawuje nadzór  nad przekazem medialnym Telewizji Polskiej S.A. , stanowiącej 
niezbywalną własność Suwerena-Narodu Polskiego na terytorium Polski-Lechistanu.  
 
Stroną przeciwną jest  Firma  ROCHSTAR S.A. i  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z Jerzym Owsiakiem na czele, które czerpią 
korzyści finansowe z wykonywania zleceń TVP, tuby medialnej nielegalnych władz wszelkich szczebli. 
  
Stroną przeciwną jest szef i pomocnik firmy telekomunikacyjnej oraz właściciele nielegalnych koncesji na wydobywanie 
bogactw naturalnych, którzy mają  bezpośredni wpływ na niszczenie życia i łamanie praw ludzkich i podstawowych wolności  
w miejscu pobytu wnioskodawczyń w Górach Świętokrzyskich. 
Załączony poniżej link zawiera wykaz wydanych nielegalnie koncesji na wydobywanie bogactw naturalnych w poszczególnych 
województwach, w tym w woj. świętokrzyskim : http://surowce-kopalnie.pl/aktualnosc/148 
Link: “Niechaj moce Łysej Góry ochronią Lechistan i uzdrowią Lechitów”: 
https://wojdabejda.wordpress.com/2019/12/17/niechaj-moce-lysej-gory-ochronia-lechistan-i-uzdrowia-lechitow/ 
Link: “Suwereni sprzeciwiają się izraelskiej śmiercionośnej pułapce z technologią 5G” 
https://wojdabejda.wordpress.com/2019/12/22/suwereni-sprzeciwiaja-sie-izraelakiej-smiercionosnej-pulapce-z-technologia-5-g/ 
 
Strona przeciwna działa na zlecenie i w interesie osób dokonujących fizycznej eliminacji  rdzennych Polaków- Suwerenów-Lechitów i 
zastępujących ich żydami, w czasie pozornego pokoju, pod zwodniczymi, obłudnymi hasłami “Trzeciej Fali Nowoczesności”, 
innowacyjności, postępu, walki z ociepleniem klimatu, walki ze smogiem, który sami tworzą, poprzez m.in, rozsiewanie toksycznych 
chmur, trujące dodatki do węgla. Osoby z nielegalnych władz wszelkich szczebli w Polsce-Lechistanie dokonują tego również  m.in. 
poprzez nadmierną eksploatację bogactw naturalnych połączoną z wykorzystaniem: technologii telekomunikacyjnych, MIND 
CONTROL, z geoinżynierią (sterowanie klimatem: HAARP, Chemtrails), wprowadzeniem GMO, sztucznej inteligencji, przymusem 
szczepionkowym, uśmiercającymi procedurami medycznymi z trutkami mylnie zwanymi lekami, trującymi dodatkami do wody, 
żywności, kosmetyków, wymuszaniem haraczy: opłat, mandatów, podatków, niszczeniem lasów, polskiego rolnictwa i polskiej 
gospodarki itp, co skutkuje wyjątkowo dużą umieralnością wśród Polaków. Link: ”Rekordowa liczba zgonów w Polsce.”  
https://niezalezna.pl/257381-rekordowa-liczba-zgonow-w-polsce-co-nas-zabija 
 
WYKAZ NR. 1 : Strona przeciwna-pozwani: 
 

1. Andrzej Duda - “Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej” : listy@prezydent.pl  
2. Elżbieta Witek - “Marszałek Sejmu”: elzbieta.witek@sejm.pl  
3. Mateusz Morawiecki - “Premier Rządu RP“: mateuszmorawiecki@sejm.pl  
4. Jan Krzysztof Ardanowski -”Minister Rolnictwa”: kancelaria@minrol.gov.pl  
5. Piotr Gliński- "Minister Kultury": minister@mkidn.gov.pl  
6. Tomasz Grodzki - “Marszałek Senatu”: Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl  
7. Donald Tusk - były “Premier Rządu RP”, były Przewodniczący Rady Europejskiej: https://twitter.com/donaldtusk?lang=pl  
8. Zbigniew Ziobro - “Prokurator Generalny-Minister Sprawiedliwości“ : kontakt@ms.gov.pl  
9. Łukasz Szumowski - “Minister Zdrowia” : kancelaria@mz.gov.pl  
10. Jarosław Gowin - “Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego”: sekretariat.bm@nauka.gov.pl  
11. Marek Zagórski - “Minister Cyfryzacji”: sekretariat.mzagorski@mc.gov.pl  
12. Henryk Kowalczyk - “Minister Środowiska” :Biuro.Ministra@mos.gov.pl  
13. Michał Kurtyka - “Minister Klimatu”: info@klimat.gov.pl  
14. Wojciech Polak - “Prymas Polski” : sekretariat@prymaspolski.pl  
15. Andrzej Dziuba - “Biskup Łowicki” : ordynariusz@lowicka.eu  
16. Jarosław Kaczyński - “Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości”, jaroslawkaczynski@sejm.pl  
17. Małgorzata Gersdorf - “Pierwszy prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl  
18. Dariusz Zawistowski - ”Prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl  
19. Stanisław Zabłocki- “Prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl  
20. Józef Iwulski - “Prezes Sądu Najwyższego: sn@sn.pl  
21. Tomasz Przesławski - “Prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl  
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22. Joanna Lemańska - “Prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl  
23. Magdalena Pietrzak - “Szef Krajowego Biura Wyborczego”: biuro@kbw.gov.pl  
24. Piotr Pogonowski - “Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”: poczta@abw.gov.pl  
25. Krzysztof Kaliński - “Burmistrz Miasta Łowicza”: krzysztof.kalinski@um.lowicz.pl  
26. Marcin Kosiorek - “Starosta łowicki“ : starosta@powiatlowicki.pl  
27. Radosław Kucharski - “Naczelnik Urzędu Skarbowego”: us.lowicz@mf.gov.pl  
28. Magdalena Piwowarczyk- “Sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu”: karny@lowicz.sr.gov.pl  
29. Anna Czerwińska - “Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu” : prezydialny@lowicz.sr.gov.pl  
30. Grzegorz Radzikowski - “Komendant Powiatowy w Łowiczu” : komendant@lowicz.ld.policja.gov.pl 
31.  Zbigniew Koniusz - “ Wojewoda Świętokrzyski” : wojewoda@kielce.uw.gov.pl 
32. Andrzej Będkowski - “Marszałek Województwa Świętokrzyskiego”: kancelaria@sejmik.kielce.pl  
33. Tomasz Staniek - “Starosta Opatowski”: starosta@opatow.pl  
34. Paweł Bień - IRIS Telecomunication Poland Sp.z o.o : office@iris-telecommunication.pl  
35. Adam Ilcewicz - IRIS Telecomunication Poland Sp.z o.o,: office@iris-telecommunication.pl  
36. Zbigniew Koniusz - “ Wojewoda Świętokrzyski” : wojewoda@kielce.uw.gov.pl 
37. Andrzej Będkowski - “Marszałek Województwa Świętokrzyskiego”: kancelaria@sejmik.kielce.pl  
38. Tomasz Staniek - “Starosta Opatowski”: starosta@opatow.pl  
39. Zbigniew Koniusz - “ Wojewoda Świętokrzyski” : wojewoda@kielce.uw.gov.pl 
40. Andrzej Będkowski - “Marszałek Województwa Świętokrzyskiego”: kancelaria@sejmik.kielce.pl  
41. Tomasz Staniek - “Starosta Opatowski”: starosta@opatow.pl  
42. Paweł Bień - IRIS Telecomunication Poland Sp.z o.o : office@iris-telecommunication.pl  
43. Adam Ilcewicz - IRIS Telecomunication Poland Sp.z o.o,: office@iris-telecommunication.pl  
44. Mirosław Kuta: miroslaw.kuta@kopalnie-dolomitu.pl  
45. Jarosław Gdula : jaroslaw.gdula@kopalnie-dolomitu.pl 
46. Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. Kopalnia Wszachów:  biuro@kruszywa-mineralne.pl  
47. Ireneusz Sobol - Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. : biuro@sksmkielce.pl  
48. Kruszywa Pietrzak Sp.j. spietrzak1@o2.pl  
49. Zbigniew Murias- “Murpol” murpol@o2.pl  
50. Magdalena Krystyna Lewandowska- “ POROBUDEX”;Przedsiębiorstwo PBH Poznań : robudexspzoo@gmail.com 
51. Marian Wojtas -Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Drokam- Piaseczno" : aniadrokam@pro.onet.pl  
52. Iwona Nogaj, Marlena Radka-Kopalnia Kruszyw Naturalnych : komorniki.kruszywa@wp.pl  
53. Krzysztof Witkowski - “GEORYT”: info@georyt.pl  
54. Bogdan Myszka - Firma Transportowo - Handlowa: b.myszka@onet.pl  
55. Stanisław Latoch - “LATOCH-FIRMA”: kopalniadziewiatle@gmail.com  
56. Witold Kołodziejski- Przewodniczący KRRiT : przewodniczacy@krrit.gov.pl  
57. Teresa Bochwic- Z-ca Przewodniczącego KRRiT : bochwic.sekretariat@krrit.gov.pl  
58. Elżbieta Więcławska-Sauk - Członek KRRiT : rzecznik@tvp.pl wieclawskasauk.sekretariat@krrit.gov.pl  
59. Andrzej Sabatowski - Członek KRRiT : sabatowski.sekretariat@krrit.gov.pl  
60. Janusz Kawecki - Członek KRRiT : kawecki.sekretariat@krrit.gov.pl  
61. Maciej Łopiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A: rzecznik@tvp.pl  
62. Jacek Kurski - Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.: rzecznik@tvp.pl  
63. Marzena Paczulska-Tętnik - Członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A : sekretariat.waw@tvp.pl  
64. Mateusz Matyszkowicz - Członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A : sekretariat.waw@tvp.pl  
65. Rinke Rooyens - Właściciel i Prezes  ROCHSTAR S.A.: sekretariat@rochstar.tv  info@rochstar.tv 
66. Alicja Czarnecka - Dyrektor zarządzający ROCHSTAR S.A : sekretariat@rochstar.tv  info@rochstar.tv 
67. Wiktor Wojnarowicz - V-ce Prezes Zarządu / Dyrektor Finansowy ROCHSTAR S.A. sekretariat@rochstar.tv 
68. Jerzy Owsiak - Prezes Fundacji  “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” : wosp@wosp.org.pl 
69. Bogdan Maruszewski- Członek Zarządu Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”: wosp@wosp.org.pl 
70. Piotr Burczyński - Wiceprezes Zarządu Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”: wosp@wosp.org.pl 
71. Lidia Niedźwiecka- Owsiak - członek Fundacji  “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”: wosp@wosp.org.pl 

   
Winnymi łamania praw wnioskodawczyń-Suwerenów, praw człowieka i podstawowych wolności wnioskodawczyń, praw 
Suwerena-Narodu Polskiego są nie tylko wyżej wymienieni w wykazie nr.1, lecz wszyscy szefowie i pomocnicy z prywatnych firm 
handlowych symulujących instytucje państwowe, kościelne, międzynarodowe oraz wszelkie inne działające na ich usługach i czerpiące 
zyski ze stopniowego uśmiercania rdzennych Polaków-Lechitów na terytorium Polski-Lechistanu, w tym Telewizja Polska, będąca tubą 
medialną uzurpatorów, fałszerzy nielegalnie występujących w imieniu Polski i Polaków na forum krajowym i międzynarodowym. W TVP 
jest wszechobecna manipulacja, propaganda uzurpatorów, którzy podjudzają do konfliktów i prowokują do wojny z Rosją. Uzurpatorzy 
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bezprawnie, nielegalnie wysługują się polskimi żołnierzami w działaniach militarnych w innych częściach świata. Nielegalne obce bazy 
militarne na terytorium Polski-Lechistanu zostały sprowadzone celem m.in. ochrony uzurpatorów i struktur nielegalnego tworu pn. 
“Polin”, przed ewentualnym buntem rdzennych Polaków-Lechitów a tym samym wystawiają Polskę i Polaków na cel ataku militarnego.  

Od 2011 r. wnioskodawczynie doświadczyły łamania następujących punktów” Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej za Łamanie 
Praw Ludzkich:  

● Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i psychiatrycznych. 
● Dyskryminacja, przymus, rasizm. 
● Prześladowania polityczne. 
● Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią. 
● Wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem. 
● Wykonanie działań medycznych i psychicznych (np ekspertyz) wbrew woli osoby osoby. 
● Zabranie dokumentów tożsamości wbrew woli osoby. 
● Odrzucenie prawomocnego przedstawiciela- pozbawienie prawa do kontaktu telefonicznego z pełnomocnikiem. 
● Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. 
● Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, zakładanie kajdanek itp, oraz 

następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań. 
● Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności (w przypadku Teresy z domu Znyk: 14 godzin pozbawienia 

wolności). 
● Bezpodstawne i wbrew woli osoby ubezwłasnowolnienie. 
● Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej. 
● Pogwałcenie prawa międzynarodowego. 
● Bezpodstawny akt oskarżenia Teresy Wojda za ostrzeganie mieszkańców  Łowicza, okolic i Polski przed wszelkimi 

zagrożeniami. 
● Bezprawne wnioski o ukaranie / represje prawa pod fałszywym pretekstem m.in.naruszenia porządku publicznego  
● Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych. 
● Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii. 
● Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo. 
● Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, 

bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. 
● Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia, bez posiadania legitymacji 

suwerennego państwa. 
● Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, 

który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem.  

Link: Międzynarodowa Taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby.” 
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-o 

Ponadto wnioskodawczynie uznają stronę przeciwną wraz z  szefami i pomocnikami uzurpatorskich władz wszelkich szczebli w Polsce 
za winnych:  

● winnych oszustwa podawania się za urzędników państwowych, urzędników instytucji międzynarodowych, “Unii Europejskiej”, 
wykonywania nieuprawnionych działań, bez posiadania statusu “urzędnika państwowego”, bez posiadania legitymacji 
Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią na mocy Proklamacji 
Tadeusza Cichockiego, napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego. 
 http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf  

● winnych fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego, osób głównie pochodzenia żydowskiego podających się za 
Polaków o fałszywej tożsamości, jak np. były prezydent RP, Bronisław Szczynukowicz podający się za Komorowskiego. Link: 
“Lista żydów w Polsce” https://justice4poland.com/2015/03/31/lista-zydow-w-polsce 

● winnych stanowienia i stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych  
● winnych działania bez podpisu i bez legalnych pieczęci, bez legalnych symboli, bez prawomocnej legitymacji 

Suwerena-Narodu Polskiego. Link:”Czy w Polsce prezydent wydaje nieistniejące akty prawne?” 
https://trzcinska.neon24.pl/post/114886,czy-w-polsce-prezydent-wydaje-nieistniejace-akty-prawne 

● winnych wysyłania bezprawnej i nielegalnej korespondencji, zawierającej błędy formalne i fałszywe stwierdzenia. 
Cyt.: “Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich 
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przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 
25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !” 

● winnych łamania praw człowieka – naruszania godności ludzkiej, wbrew z rezolucji ONZ 217 A i  Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (EMRK). 

● winnych sfałszowania dowodu osobistego każdego Polaka poprzez zapisanie nazwiska i imienia dużymi literami przez co 
każdy Polak jest własnością systemu (upadłego 25.12. 2012 r. światowego prywatnego, niewolniczego systemu ze 
zdelegalizowaną władzą Trój-Korony z Watykanem na czele), przez to każdy Polak jest osobą prawną, pozbawioną praw 
ludzkich i traktowany jako zaginiony na dalekich morzach, według prawa kanoniczno-morskiego.  

Działając na podstawie art. 10  i 6 Europejskiej Konwencji OOPCZIPW oraz na podstawie 
Konstytucji RP w związku z Konwencją Nowojorską,  
WNOSIMY O: 
 

● rozpoznanie sprawy i zasądzenie na rzecz wnioskodawczyń, każdej z osobna kwoty po 13 000 000 Euro, słownie: trzynaście 
milionów Euro, w przeliczeniu na uncje złota, od każdego winnego strony przeciwnej, ujętego w wykazie nr.1,  z tytułu 
odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i wolności, za złamanie Praw Suwerena, za złamanie praw 
osób wolnych, bo uwolnionych obligatoryjnie z prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z 
Watykanem na czele. 
Link: “List grzecznościowy do szefów i pomocników korporacji uznanych przez OPPT za nieistniejące “ 
https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-z
a-nieistniejace/  

● nakazanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu uzurpatorowi “prezydentowi “ Andrzejowi Duda 
ustąpienia wraz z wszystkimi nielegalnie sprawującymi władzę wszelkich szczebli oraz podania do publicznej  powszechnej 
wiadomości w Polsce oświadczenia o następującej treści:  
 “Ja, Andrzej Duda oświadczam, że ustępuję z nielegalnie zajmowanego stanowiska prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawowałem najwyższy urząd w Polsce nielegalnie, pomimo posiadanej 
wiedzy, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy 
Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. 
http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf 
Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione 
przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terenie Polski-Lechistanu. Wzywam wszystkie 
obce wojska i obce służby do niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski-Lechistanu. Oświadczam, że 
ponoszę odpowiedzialność za realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji 
rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin”. Oświadczam, że na 
terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja bezpośredniego sprawowania Władzy Zwierzchniej 
przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Przekazuję urząd 
Tadeuszowi Cichockiemu z Piaseczna, przedstawicielowi Suwerenów sprawujących władzę zgodnie z 
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z Proklamacją Suwerena. Przepraszam Polaków za 
tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie działania. Warszawa, 
data,podpis: ustępujący, były nielegalny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.“ 
 

● nakazanie stronie przeciwnej podania do powszechnej wiadomości w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 
dokumentu oświadczenia Andrzeja Dudy o ustąpieniu  z nielegalnie zajmowanego stanowiska o następującej treści: 
“Podaje się do powszechnej wiadomości  oświadczenie na okoliczność ustąpienia nielegalnego 
prezydenta Andrzeja Dudy i obowiązywania w Polsce-Lechistanie  Proklamacji Suwerena-Narodu 
Polskiego z 02.11.2014 r. Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej. Oto treść oświadczenia 
Andrzeja Dudy : “Ja, Andrzej Duda oświadczam, że ustępuję z nielegalnie zajmowanego stanowiska 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawowałem najwyższy urząd w Polsce nielegalnie, pomimo 
posiadanej wiedzy, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na 
mocy Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. 
http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf . 
Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione 
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przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terenie Polski-Lechistanu. Wzywam wszystkie 
obce wojska i obce służby do niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski-Lechistanu. Oświadczam, że 
ponoszę odpowiedzialność za realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji 
rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin”. Oświadczam, że na 
terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja Bezpośredniego Sprawowania Władzy 
Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. 
Przekazuję urząd Tadeuszowi Cichockiemu z Piaseczna, przedstawicielowi Suwerenów sprawujących 
władzę zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z Proklamacją Suwerena. Przepraszam 
Polaków za tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie działania. 
Warszawa, data, podpis: ustępujący, były nielegalny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.“  

● nakazanie stronie przeciwnej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu respektowania praw 
Suwerena-Narodu Polskiego-Lechitów, sprawującego Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią od 02.11.2014 r. na mocy 
Proklamacji i  podporządkowania się  przedstawicielom Suwerena z Tadeuszem  Cichockim z Piaseczna na czele. 

● nakazanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu, zdemontowania istniejących masztów i stacji 
bazowych na terenach zamieszkałych, na wszelkich budowlach, w tym na wieżach kościołów a poza terenem zabudowanym 
w ilości pomniejszonej do niezbędnej bezpiecznej telekomunikacji, 

● zablokowanie wszystkich kont i zajęcie majątków strony przeciwnej, 
● zabezpieczenia 100 ton złota sprowadzonego ostatnio do Polski, własności wszystkich Suwerenów-Polaków-Lechitów, 
● nakazanie stronie przeciwnej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu zaprzestania wszelkich głosowań 

SMS-owych widzów i urządzania loterii SMS-owych we wszelkich programach, wszystkich stacji telewizyjnych i radiowych 
jako nieuczciwe praktyki wyłudzania opłat od widzów, słuchaczy łamiące prawa i wolności człowieka. 

● nakazanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu wprowadzenia w TVP zakazu reklam, z wyjątkiem 
reklam własnych programów telewizyjnych. 

● nakazanie Rinke Rooyens, właścicielowi  firmy “ROCHSTAR” podania do publicznej wiadomości i zrealizowania zobowiązań 
zawartych w oświadczeniu w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu o następującej treści:  
“Ja, Rinke Rooyens, właściciel firmy “ROCHSTAR”, producent programu “The Voice Senior” dla TVP 2 oświadczam, 
że unieważniam wyniki finału programu “The Voice Senior” z dnia 28.12.2019 r. . Oświadczam, że niezgodne z 
regulaminem programu i regulaminem głosowania było dopuszczenie zespołu trzech sióstr do występów w 
programie  jak też wytypowanie tego zespołu na zwycięski “najlepszy głos w Polsce”. Przepraszam wszystkich 
uczestników programu, przepraszam wszystkich telewidzów za nieuczciwe praktyki, nierówną konkurencję, brak 
przejrzystości głosowań, narażenia widzów na koszty SMS-ów.  Zobowiązuję się do zaniechania wszelkich głosowań 
SMS-owych w moich programach. Oświadczam, że jako zadośćuczynienie dla siedmiu uczestników finału programu 
“The Voice Senior” z 28.12.2019 r. , z wyłączeniem trzech sióstr, przekażę po 50.000 złotych, słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych.  Dowody na przekazanie kwot zadośćuczynienia  siedmiu finalistom programu opublikuję na stronie 
internetowej programu “The Voice Senior” :https://vod.tvp.pl/website/the-voice-senior,43561599 , na stronie firmy 
Rochstar : https://rochstar.tv/ oraz w komentarzach na stronie Polski Obywatelski Ruch Oporu w obronie Narodu 
Polskiego i Polski : www.wojdabejda.wordpress.com . Warszawa, data, podpis: Rinke Rooyens, właściciel firmy 
“ROCHSTAR”, producent programu “The Voice Senior”. 

● nakazanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu, Jerzemu Owsiakowi i wszystkim firmom powiązanym z 
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zaprzestania zbiórek pieniędzy, aukcji, licytacji, organizowania festiwali itp. które są do 
wyłudzania pieniędzy od osób nieświadomych oszustwa i podstępu, manipulacji, przekazów podprogowych, demoralizacji jak 
np. “Przystanek Woodstock”- “Pol’and’Rock Festival”  
Link: “ 8 wyroków potwierdzających, że Owsiak i WOŚP łamią prawo, ukrywają faktury “ 
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/8-wyrokow-potwierdzajacych-ze-owsiak-wosp-lamia-prawo-ukrywaja-faktury-2017-01  

 
W tym miejscu wnioskodawczynie wskazują, że są w posiadaniu dokumentów potwierdzających swoje roszczenia. 
Dokumentację stanowią udokumentowane wystąpienia opublikowane w internecie a znajdujące się w poniższym opisie 
sprawy w wybranych  linkach,  m.in. z następujących stron:  
Link: “Polski Obywatelski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski “:www.wojdabejda.wordpress.com 
https://wojdabejda.wordpress.com/informacje/  
Link: “Protest przeciw ustawie nowe prawo geolgiczne i górnicze”: 
:https://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze  
Link:  “Stop szaleństwu podziemnego składowania CO2 w Polsce !!!”: 
http://bejda.blogspot.com/2011/09/stop-szalenstwu-podziemnego-skadowania.html  
Link: neon 24, komentarze riama-Maria z domu Znyk (Bejda) : 
https://www.neon24.pl/comments/8199,riama 
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Link do bezpodstawnie, bezprawnie zlikwidowanego bloga na neon 24. Polski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski, 
LOWPORO: 63 posty,466 komentarzy,170802 odsłony.:  
https://polskiruchoporu.neon24.pl/  

 OPIS SPRAWY : 
W okolicznościach potęgujących się zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego i innych narodów świata w 2011 r. wnioskodawczynie 
podjęły się działań na forum krajowym i międzynarodowym w ramach Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Polskiego 
Ruchu Oporu. 
Dowody w sprawie, udokumentowanie działalności wnioskodawczyń  i związanych z tą działalnością doznanych prześladowań, 
dyskryminacji, łamania praw człowieka  i podstawowych wolności, łącznie z zamachem na życie i próbą uprowadzenia oraz napadem 
terrorystycznym służb specjalnych na Teresę z domu Znyk w Górach Świętokrzyskich znajdują się w internecie : 
Link: “ Ukraiński terror w Polsce, co na to Jarosław Majdaniarz ?” 
:https://gazetawarszawska.net/nwo/3468-ukrainski-terror-w-polsce-co-na-to-jaroslaw-majdaniarz 
Cyt.:” Polski Obywatelski Ruch Oporu oświadcza, że O9.03.2016 r., w Łowiczu na os. Kostka, na wskutek brutalnego bezprawnego 
bezpodstawnego skucia kajdankami i siłowego wepchnięcia do radiowozu, prezes Teresa z domu Znyk (Wojda) doznała złamania 
dwóch żeber, uszkodzenia kręgów szyjnych i innych obrażeń spowodowanych szarpaniem, popychaniem, dociskaniem przez dwóch 
napastników, (jednym z nich był Kamil, Ukrainiec- Banderowiec chwalący się “wujkiem” w polskim ministerstwie) którymi byli 
pracownicy prywatnej firmy handlowej, “Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu”, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod 
nr.437109123.” Brutalne zatrzymanie Teresy Wojda, przymusowe przewiezienie na badania psychiatryczne do Zgierza trwało 6 godzin.  
Link:”O odszkodowanie za łamanie praw ludzkich Teresy Wojda, Marii Bejda łącznie z próbą zamachu na życie i zamiarem 
uprowadzenia.” 
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/08/09/o-odszkodowanie-za-lamanie-praw-ludzkich-teresy-wojda-marii-bejda-lacznie-z-proba-z
amachu-na-zycie-i-zamiarem-uprowadzenia/  
Link: “Zamach na przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu “ 
https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/06/zamach-na-przedstawicielki-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu-bandycki-napad-i-pr
oba-uprowadzenia-w-lowiczu/ 
Cyt.: “. Dnia 04.11.2015 r. o godz.15.10, w Łowiczu na os. Kostka, na parkingu, przy bloku nr.12, młoda kobieta, wysoka, tęga 
blondyna, wraz z młodym, niskim, szczupłym mężczyzną, oboje ubrani po cywilnemu, niespodziewanie wybiegli zza sąsiedniego bloku 
i dokonali napaści na wsiadające do samochodu, przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu: T.Wojda i M.Bejda. Kobieta 
skierowała zapytanie: “Czy  Pani Teresa, Czy Pani to Teresa Wojda?” Te bezprawne pytania pozbyte zostały milczeniem. Mężczyzna 
dopadł do wsiadającej za kierownicę T.Wojda i bez słowa próbował wyciągnąć kluczyki ze stacyjki, co spotkało się z oporem ze strony 
T.Wojda. Gdy porywacze blokowali zamknięcie drzwi od strony kierowcy, M.Bejda, znająca zasady samoobrony,  jednym ciosem w 
ramię każdego z napastników spowodowała ich wycofanie się z próby wyciągnięcia T.Wojda z samochodu i kradzieży kluczyków ze 
stacyjki. Jednocześnie stanowczym głosem oznajmiła, że to jest bezprawie; nie przedstawili się kim są i w jakiej sprawie. Wtedy 
dopiero napastnik powiedział jedyne słowo “policja” i okazał zalaminowany, nieczytelny mały świstek papieru. To jeszcze bardziej 
zmobilizowało M.Bejda do ucieczki od napastnika i zajęcia miejsca  w wycofywanym samochodzie. Napastniczka utrudniała M.Bejda 
wejście do wycofywanego  z rozpędem samochodu. M.Bejda w mgnieniu oka odparła bezprawny atak jednym ciosem w ramię kobiety, 
co spowodowało wypadnięcie jej pasa z bronią. Moment podnoszenia tej zguby dał cenne sekundy dla M.Bejda na zajęcie miejsca w 
samochodzie i równocześnie zamknięcie i zablokowanie drzwi przez T.Wojda. Na koniec oboje napastnicy próbowali przytrzymywać 
przednie drzwi (od strony pasażera ), ruszającego pełnym gazem samochodu.” 
Link: Poszukiwacze terrorystów terroryzują niewinnych i bezbronnych Polaków” 
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/17/poszukiwacze-terrorystow-terroryzuja-niewinnych-i-bezbronnych-polakow/ 
Link: ‘Terroryści i złodzieje z prywatnej firmy handlowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to oszuści podający się za 
funkcjonariuszy instytucji ochrony państwa, które nie istnieje.” 
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrzneg
o-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/  , Cyt.: ”Po uprzednim sterroryzowaniu, 
osobistym przeszukaniu Teresy z domu Znyk (Wojda) , jej samochodu i należących do niej rzeczy, w dniu 07.06.2016r., trwającym 8 
godzin (od 9.00 do 17.00) a przy tym pozostawienu jej bez picia i jedzenia, pozbawieniu dostępu do toalety, ukradziono  w dniu 
07.06.201r. następujące przedmioty : nowy laptop, aparat fotograficzny, kolekcja USB-Stick zawierającą materiały i dokumenty 
naszych organizacji jak też prywatne zdjęcia rodzinne jej prezes, notatnik zawierający wykaz numerów telefonów i hasła dostępu na 
pocztę internetową, na bloga, do konta bankowego Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”oraz do konta prywatnego 
jej prezes pn.“TERESA WOJDA”. 
Link: “Skarga do Trybunału Karnego w Hadze. Skarga na agresję na Polskę, debellację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”: 
https://wojdabejda.wordpress.com/category/skarga-do-trybunalu-karnego-w-hadze/?fbclid=IwAR3EPwghfhNvGt6fqEzikAjv6mCHSmzY
TVv65hrnpAWlELuiBe1AkP-qEJk  
Link: “Niemiecka policja kryminalna kontroluje polityczne wpisy Polaków na pejsbuku.” 
https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/ 
Cyt.: “Już za samą próbę wysłania powyższej skargi Marię (z domu Znyk )Bejdę spotkał natychmiastowy atak przy wykorzystaniu przez 
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bandytów niemieckiej policji kryminalnej, pod pretekstem jakichś domniemanych publikacji na pejsbuku. “ 
Link: “Publiczny lincz na Teresie Wojda, prezes stowarzyszenia o 24 -letnim dorobku w krzewieniu polskości i w obronie Narodu 
Polskiego.” 
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/24/publiczny-lincz-na-teresie-wojda-prezes-stowarzyszenia-o-24-letnim-dorobku-w-krzewie
niu-polskosci-i-w-obronie-narodu-polskiego/ 
Z powodu prześladowania, dyskryminowania, utrudniania działalności społecznej w obronie Narodu Polskiego i Polski-Lechistanu, 
wnioskodawczynie zmuszone zostały do zaniechania działalności, którą prowadziły od 1992 r. na niwie narodowej kultury 
ludowej-łowickiej w ramach Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”. http://lowiczanie.cba.pl/nowa%20strona/www/ 
W 9-letniej społecznej działalności w obronie własnego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego i Polski-Lechistanu , 
wnioskodawczynie stopniowo odkrywały i demaskowały ludobójcze działania prywatnych firm handlowych, podających się za władze 
wszelkich szczebli w Polsce oraz instytucje Unii Europejskiej.  Żadne z  ponad trzystu, w pełni udokumentowanych wystąpień 
wnioskodawczyń rozesłanych do m.in.: Telewizji Polskiej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do  instytucji unijnych, Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Prokuratora Generalnego, Prokuratury Okręgowej w 
Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu i w Kutnie,do Sądu Rejonowego w Łowiczu, do Biskupa Łowickiego, do Episkopatu, do władz 
wszelkich szczebli w Polsce, do ambasad, wystąpień demaskujących działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski, nie 
odniosły oczekiwanego skutku: zaprzestania szkodliwych działań, ukarania winnych, czy chociażby poinformowania społeczeństwa. 
List Grzecznościowy wnioskodawczyń,  list ostatniej szansy, na przyłączenie się do wprowadzania pokojowych pozytywnych zmian, 
tworzenia nowych systemów w Erze Dostatku, po ogłoszeniu 25.12. 2012r. upadku prywatnego niewolniczego systemu władzy 
Trój-Korony z Watykanem na czele, nie spowodował ustąpienia nielegalnie sprawujących władzę. Także Telewizja Polska S.A. i KRRIT 
zignorowały wielokrotnie wysyłane drogą e-mailową dokumenty i dowody zawarte m.in w  “Liście Grzecznościowym” Polskiego Ruchu 
Oporu. Link: “List Grzecznościowy o upadku niewolniczego prywatnego systemu władzy Trój-korony z Watykanem na czele.”: 
https://wojdabejda.wordpress.com/category/list-grzecznosciowy-o-upadku-niewolniczego-prywatnego-swiatowego-systemu-wladzy-troj-
korony-z-watykanem-na-czele/ 
Link : “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę stowarzyszenia i polskiego obywatelskiego ruchu oporu”: 
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/31/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-polskiego-obywatelskiego-r
uchu-oporu/ 
Link: “Terroryści i złodzieje  z prywatnej firmy handlowej agencji bezpieczeństwa wewnętrznego to oszuści podający się za 
funkcjonariuszy instytucji ochrony państwa, które nie istnieje”: 
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwawewewnetrzn
ego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/ 
Link: Skarga do Trybunału Karnego w Hadze: “Skarga na agresję na Polskę, debellację jej terytorium i ludobójstwo na Narodzie 
Polskim”: 
https://wojdabejda.wordpress.com/category/skarga-do-trybunalu-karnego-w-hadze/?fbclid=IwAR3EPwghfhNvGt6fqEzikAjv6mCHSmzY
TVv65hrnpAWlELuiBe1AkP-qEJk 
Link:”Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z poltransplantem w roli głównej”: 
https://wojdabejda.wordpress.com/2015/09/05/konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami-z-poltrasplantem-w-roli-glownej/ 
Link: “Skarga do Prokuratora MTK: Dawcy organów oskarżają zza grobu”:
https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/ 
Link: “SZOK: Żywe, zdrowe ofiary wypadków w Polin idą na handel organami [uaktualnienia]”: 
https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/ 
Poniżej link do 13  wystąpień wnioskodawczyń do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa, 
który wydał wyroki  dożywocia i konfiskaty mienia dla papieży Benedykta II i Franciszka, listy gończe za papieżami winnymi udziału w 
mordach rytualnych, w handlu dziećmi i innymi przestępstwami przeciwko Ludzkości. Sąd ten wezwał 18.04.2014 r. Ludzkość do 
pokojowego odzyskiwania majątków zdelegalizowanych na zawsze kościołów: Cyt.: “Oficerowie, agenci, klerycy i inni w 
dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem zostali na zawsze zwolnieni.  (…) Były Kościół w Watykanie pracował na 
takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym 
przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.(…)Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za 
własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. “ 
Link: “Do Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego”: 
https://wojdabejda.wordpress.com/category/do-miedzynarodowego-sadu-zwyczajowego  
Link: “ Władze kościelne i rozgłośnie katolickie współdziałają w Holokauście na Narodzie Polskim!” 
https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/23/wladze-koscielne-i-rozglosnie-katolickie-wspoldzialaja-w-holokauscie-na-narodzie-polski
m/  

EUROPEJSKI SĄD  ARBITRAŻOWY W CIECHANOWIE  DZIAŁAJĄCY PRZY REGIONALNYM KLUBIE  BIZNESU  
                          Wydział II Zamiejscowy w Londynie - Luton  sadesalondynluton.01@gmail.com 

       NR  D-U-N-S  4381552  NR EUROPEAN JUSTICE 002 BIZX 

 
 

8 

mailto:sadarbitrazowyciechanow@o2.pl
mailto:sadesalondynluton.01@gmail.com
http://www.courtesa.eu/
https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/
https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/24/publiczny-lincz-na-teresie-wojda-prezes-stowarzyszenia-o-24-letnim-dorobku-w-krzewieniu-polskosci-i-w-obronie-narodu-polskiego/
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/24/publiczny-lincz-na-teresie-wojda-prezes-stowarzyszenia-o-24-letnim-dorobku-w-krzewieniu-polskosci-i-w-obronie-narodu-polskiego/
http://lowiczanie.cba.pl/nowa%20strona/www/
https://wojdabejda.wordpress.com/category/list-grzecznosciowy-o-upadku-niewolniczego-prywatnego-swiatowego-systemu-wladzy-troj-korony-z-watykanem-na-czele/
https://wojdabejda.wordpress.com/category/list-grzecznosciowy-o-upadku-niewolniczego-prywatnego-swiatowego-systemu-wladzy-troj-korony-z-watykanem-na-czele/
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/31/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu/
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/31/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu/
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/
https://wojdabejda.wordpress.com/category/skarga-do-trybunalu-karnego-w-hadze/?fbclid=IwAR3EPwghfhNvGt6fqEzikAjv6mCHSmzYTVv65hrnpAWlELuiBe1AkP-qEJk
https://wojdabejda.wordpress.com/category/skarga-do-trybunalu-karnego-w-hadze/?fbclid=IwAR3EPwghfhNvGt6fqEzikAjv6mCHSmzYTVv65hrnpAWlELuiBe1AkP-qEJk
https://wojdabejda.wordpress.com/2015/09/05/konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami-z-poltrasplantem-w-roli-glownej/
https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/
https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/
https://wojdabejda.wordpress.com/category/do-miedzynarodowego-sadu-zwyczajowego/
https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/23/wladze-koscielne-i-rozglosnie-katolickie-wspoldzialaja-w-holokauscie-na-narodzie-polskim/
https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/23/wladze-koscielne-i-rozglosnie-katolickie-wspoldzialaja-w-holokauscie-na-narodzie-polskim/
mailto:sadesalondynluton.01@gmail.com


      EUROPEJSKI  SĄD ARBITRAŻOWY W CIECHANOWIE 
             ul. Batalionów Chłopskich 13/42, 06-413 Ciechanów 

     REGON 140819289 , NIP 5662020694, tel. 0048575395982   sadarbitrazowyciechanow@o2.pl 
NR  D-U-N-S  438155290 

       II WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY  W LONDYNIE – LUTON sadesalondynluton.01@gmail.com  
     administrowany przez MP ARBITRATION AND CONSULTANCY SERVICES LTD CN 11844287 

PARTNERS INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION 
www.courtesa.eu 

 

 

 

EUROPEJSKI SĄD  ARBITRAŻOWY W CIECHANOWIE  DZIAŁAJĄCY PRZY REGIONALNYM KLUBIE  BIZNESU  
                          Wydział II Zamiejscowy w Londynie - Luton  sadesalondynluton.01@gmail.com 

       NR  D-U-N-S  4381552  NR EUROPEAN JUSTICE 002 BIZX 

 
 

9 

mailto:sadarbitrazowyciechanow@o2.pl
mailto:sadesalondynluton.01@gmail.com
http://www.courtesa.eu/
mailto:sadesalondynluton.01@gmail.com


      EUROPEJSKI  SĄD ARBITRAŻOWY W CIECHANOWIE 
             ul. Batalionów Chłopskich 13/42, 06-413 Ciechanów 

     REGON 140819289 , NIP 5662020694, tel. 0048575395982   sadarbitrazowyciechanow@o2.pl 
NR  D-U-N-S  438155290 

       II WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY  W LONDYNIE – LUTON sadesalondynluton.01@gmail.com  
     administrowany przez MP ARBITRATION AND CONSULTANCY SERVICES LTD CN 11844287 

PARTNERS INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION 
www.courtesa.eu 

 
Protest wnioskodawczyń skierowany do Rzecznika  Praw Obywatelskich o zaskarżenie ustawy nowe prawo geologiczne i górnicze z 
9.04.2011 r., (Dz.U. 2011 nr. 163 poz. 981), które weszło w życie 1 stycznia 2012 r., na stronie www.petycjionline.com   jest forum 
rejestrującym komentarze gości jak i działania podejmowane w obronie Narodu Polskiego i Polski przez Inicjatywę Obywatelską 
Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, działające w ramach Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” 
https://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze   

Wnioskodawczynie były wraz z Krzysztofem Puzyną stronami w sprawie sfałszowania 
wyborów parlamentarnych w 2011 r. . Sąd Najwyższy bezprawnie, bezpodstawnie pozbawił 
wnioskodawczynie, jak też K.Puzynę  prawa uczestniczenia w rozprawie.  

Wnioskodawczynie posiadają oryginały całej korespondencji związanej z udowodnieniem włamania do centralnej urny wyborczej i 
sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011 r., łącznie z przyznaniem się Państwowej Komisji Wyborczej do braku 
jakichkolwiek zabezpieczeń i zniszczenia kart do głosowania aby uniemożliwić ręczne sprawdzenie wyników wyborów. 
Cała dokumentacja w sprawie fałszerstw wyborczych z 2011 r. dostępna jest również na stronie K.Puzyny:   
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.” 
umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html , 
Link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011 r.” umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011. : 
Link: “Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia.”  : 
iddd.de/StrasbourgOnline.pdf   . 
Opierając się na sprawie odrzucenia zasadnych skarg wnioskodawczyń i K.Puzyny na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011 
r. , Tadeusz Cichocki wystosował w 2013 r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce  o przedstawienie 
Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania  władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę 
w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszystkie protokoły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów  manipulacji wynikami 
wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadeusza Cichockiego z 
wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej. 
Link: “Do Narodu Polskiego-List otwarty.” www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf  

List otwarty wnioskodawczyń do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012 r. w obronie Narodu 
Polskiego i Polski przed wszelkimi zagrożeniami, w tym przed grabieżą gazu łupkowego link: ”List otwarty do Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego”: 
www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf, 
(obecnie treść listu otwartego na stronie “monitor-polski” jest niedostępna), wysłany przez Marię z domu Znyk (Bejda) emailem w dniu 
24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się 
petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejestrowaną 15.05.2012 r. a zatwierdzoną na  posiedzeniu plenarnym Parlamentu 
Europejskiego w dniu 21.05.2012 r. 
Dowód rejestracji petycji w PE znajduje się w komentarzach pod naszą petycją przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu 
: www.petycjeonline.com/forum/80019#14 .  

Na zaproszenie Komisji Petycji wnioskodawczynie  uczestniczyły w dniu 09.10.2012 r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w 
siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie Teresa z domu Znyk (Wojda) zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania 
węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on 
Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio../www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 
3,19 min.)-  (niestety film obecnie jest niedostępny).  Wszyscy  europosłowie z Polski byli za wydobywaniem gazu łupkowego, więc 
petycjonariuszki nie otrzymały od nich żadnego poparcia a wręcz przeciwnie Lena Kolarska-Bobińska razem z ekspertem z Polski, 
Stanisławem Nagy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie skompromitowali się opiniami o braku  jakichkolwiek zagrożeń 
związanych z wydobywaniem gazu łupkowego. Natomiast przychylność wnioskodawczynie miały ze strony europosłów z innych krajów. 
Dodatkowo prof. AGH Kraków, S. Nagy ośmieszył się bezprawnym wnioskiem o odrzucenie naszej petycji, co wywołało powszechne 
oburzenie wśród członków Komisji Petycji. 
Link: “Teresa Wojda na forum Parlamentu Europejskiego w obronie przed niszczycielską działalnością karteli” 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=KyXJyajxnhI&feature=emb_logo 
Link: “Teresa Wojda i Maria Bejda w batalii o wodę i bezpieczne życie”: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rYbf6SheneI&feature=emb_logo 
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W dniu 30 maja 2013 r., wnioskodawczynie uczestniczyły w 2-godzinnym spotkaniu z delegacją Komisji Petycji Parlamentu 
Europejskiego na czele z europosłem z Rumunii, Victorem Bostinaru, w sprawie wydobywania gazu tzw. łupkowego w Polsce, które 
odbyło się w siedzibie Instytutu Europejskiego we Wrocławiu. 
Link: “Obywatelskie przesłuchanie protestujących - Gaz łupkowy Łowicz - 7.06.2013” 
www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0&lc=mA2ySvZcO_uqQH629Kx4-UNB7O6tKM4gqUa5EOkL6nI&lch=email_reply&feature=
em-comment_reply_received&noredirect=1 
Link :“Stop dla gazu łupkowego w Łowiczu - 12.06.2013” :  https://www.youtube.com/watch?v=isNeFObDS8Q&t=133s 
Link: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?” https://www.petycjeonline.com/a/18709?page_number=16 
O fakcie udowodnienia z udziałem wnioskodawczyń przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011 r. oraz 
udowodnienia w 2013 r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, wnioskodawczynie powiadomiły  instytucje unijne w 
Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na prośby 
o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. https://wojdabejda.wordpress.com/informacje /  

Strona przeciwna winna jest nagminnego łamania praw wnioskodawczyń oraz  praw Suwerena-Narodu Polskiego poprzez 
dopuszczanie uwiarygadnianie, propagowanie uzurpatorów z władz wszelkich szczebli w Polsce a także uwiarygadniania firm 
prywatnych zdelegalizowanych na zawsze kościołów wszystkich wyznań.  

 
● Strona przeciwna winna jest  tworzenia bezprawnych, nielegalnych, antypolskich  struktur “ Polin”.  

Link: “Telewizja Republika - Prezydent Andrzej Duda w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN” 
https://www.youtube.com/watch?v=PfhTsh2HRE8  

 
● Strona przeciwna winna jest  rozpowszechniania kłamstw historycznych, w tym m.inn. o holokauście i Jedwabnem. 

Link: “ Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu !” 
https://forumemjot.wordpress.com/2018/12/19/sad-najwyzszy-rosji-powiedzial-zydowskiemu-klamstwu-nie-pomimo-rezolucji-onz-w-spr
awie-holocaustu/ 
Cyt.: ”(...) Okazuje się, że w kwietniu 1945 roku w obozie Oranienburg (niedaleko Berlina) Armia Czerwona zdobyła dokumenty całego 
systemu niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie wojny! ...Jak się okazało, całkowita liczba więźniów, którzy zginęli w 
niemieckich obozach w całym systemie od jego powstania w 1935 roku, aż do jego katastrofy pod koniec 1944 i początku 1945 roku 
wyniosła 403.713 osób. Znana jest dokładna liczba Żydów zmarłych i zabitych w największym nazistowskim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz (Oświęcim) – 38.031 osób! A przecież syjonistyczna propaganda nazywała Auschwitz 
najstraszniejszym ze strasznych „obozów śmierci” i wskazywała na śmierć w obozie 4 milionów Żydów...” 
Link: “Spaleni żywcem w Jedwabnem.” 
http://idb.neon24.pl/post/143698,spaleni-zywcem-w-jedwabnem 
Link:”Jedwabne-świadek historii” 
https://tvniezaleznapolonia.org/jedwabne-swiadek-historii/  
Cyt.: “Przypisywanie Polakom, rzekomo mogącym mieć wtedy jakikolwiek wpływ na cokolwiek dookoła siebie, samej tylko możliwości 
dokonania zbrodni w tym miasteczku w roku 1941, a więc w czasie trwania na całym terytorium okupowanej przez Niemców Polski 
totalnej, niemieckiej kontroli i totalnego, bezwzględnego niemieckkiego terroru, jest takim samym absurdem jak rozgłaszanie kłamstw o 
"Polskich Obozach Koncentracyjnych" na terenach tejże, okupowanej przez Niemców Polski.” 
 

● Strona przeciwna winna jest szerzenia antypolonizmu, dyskryminacji rdzennych Polaków-Lechitów przy równoczesnym 
nachalnym eksponowaniu, wrogich nam społeczności: żydowskiej i ukraińskiej, szerzenia demoralizacji (Gender, LGBT) oraz 
wynaradawiania pokoleń Polaków zgodnie z  nakazami rasistowskich ksiąg Tory i  Talmudu. 

  
Link: “W Warszawie zainaugurowano obchody Chanuki”. 
https://www.tvp.info/45904985/w-warszawie-zainaugurowano-obchody-chanuki  
Link: “ Dlaczego Polacy nie powinni byli ratować żydów” 
http://sukarno.neon24.pl/post/130437,dlaczego-polacy-nie-powinni-byli-ratowac-zydow  
Link: “Jan Długosz: Pomory Słowian sprowadzone przez żydów.” 
”https://trzcinska.neon24.pl/post/141975,jan-dlugosz-pomory-slowian-sprowadzone-przez-zydow  

● Strona przeciwna winna jest zniewalania Polaków-Lechitów poprzez stosowanie socjotechniki, manipulacji informacjami, 
podawanie fałszywych informacji, stosowanie  MIND CONTROL, przekazów podprogowych w celu  oddziaływania na umysły, 
na podejmowane wybory, decyzje, na światopogląd, co jest ewidentnym złamaniem praw i wolności człowieka  oraz praw 
Suwerena a także Konstytucji RP.  
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Link: “Dr.Rauni Kilde o kontroli umysłu”   https://stopzet.wordpress.com/2016/05/27/dr-rauni-kilde-o-kontroli-umyslu/ 
Link :”PRZEKAZ PODPROGOWY W REKLAMIE JAKO MANIPULACJA I ZAGROŻENIE DLA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA 
KONSUMENTA”:olszewska.pdf Cyt.: “Przekaz podprogowy w telewizji, w formie migających krótko obrazów i słów, jest przyjmowany 
jako niezgodny z prawem. Takie stanowisko wynika po części z wyników badań prowadzonych w obszarze przetwarzania informacji w 
mózgu człowieka, wskazujących na możliwość oddziaływania przekazu podprogowego, a po części z pod-świadomej obawy 
powszechnego manipulowania człowiekiem i ewentualnych skutków takiej manipulacji.”  

● Strona przeciwna winna jest wprowadzenia, propagowania i reklamowania ludobójczych procedur medycznych, w tym 
dawstwa organów, z którym zawsze wiąże się mord rytualny na dawcy, bo tylko żywe organy przydatne są do przeszczepów.  

Link:”Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z poltransplantem w roli głównej”: 
https://wojdabejda.wordpress.com/2015/09/05/konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami-z-poltrasplantem-w-roli-glownej/ 
Link: “Skarga do Prokuratora MTK: Dawcy organów oskarżają zza grobu”:
https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/ 
Link: “SZOK: Żywe, zdrowe ofiary wypadków w Polin idą na handel organami [uaktualnienia]”: 
https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/   

● Strona przeciwna winna jest wprowadzenia, propagowania i reklamowania przymusu szczepionkowego i ludobójczych 
szczepionek.  

Link:”Propaganda szczepionkowa w Polsce z wykorzystaniem reklam telewizyjnych” 
https://zmianynaziemi.pl/bezcenzury/propaganda-szczepionkowa-w-polsce-z-wykorzystaniem-reklam-telewizyjnych 
Cyt.: “W zakładce na temat zalet szczepień można przeczytać rozmaite ochy i achy na temat ich skuteczności. Na próżno jednak 
szukać informacji na temat wad szczepionek. Biorąc pod uwagę fakt, że nigdzie na stronie www.ospawietrzna.pl nie widać logo 
producenta można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z uczciwym przekazem zawierającym wszystkie za i przeciw. Tak jednak 
nie jest i ta propaganda udająca chyba jedynie kampanię społeczną ma jeden cel, wzbudzenie w ludziach strachu i zmuszenie ich do 
nawet irracjonalnych szczepień poprzez prymitywny szantaż emocjonalny.” 
  

● Strona przeciwna winna jest wprowadzenia, propagowania i reklamowania ludobójczych technologii, w tym 5G : 
  
Link: “Nowoczesna sieć i najszybszy internet mobilny w Polsce!”: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=dQQWjlWRwoU&feature=emb_logo  
Link: Magdalena Cielecka i Kuba Wojewódzki wybrali PLAY HOMEBOX TV z HBO GO w prezencie! 
https://www.youtube.com/watch?v=5A0wbsRp0kA  
Link: ”Komisja Etyki Reklamy: spoty 5G Ready sieci Play mylące dla odbiorców (wideo) 
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/reklamy-5g-ready-sieci-play-naduzywaja-zaufania-odbiorcow-skarga-kara-opinie 
 

● Strona przeciwna winna jest zlekceważenia wszystkich skarg Polskiego Ruchu Oporu w tym m.in skargi  z 08.11.2013 r. na 
antypolonizm i rozpowszechnianie reklam firm wydobywczych, niszczących życie na Ziemi.  

Link:Skarga na reklamę Chevronu i PGE oraz antypolonizm w radio i telewizji. 
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/27/747/  
Cyt.: “w związku z nachalnym rozpowszechnianiem w mediach: 
● reklamy firmy “ Chevron”, która zawiera kłamliwe informacje; jakoby koncern, na którym ciążą wyroki sądowe w innych częściach 
świata za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska, kierował się troską o środowisko i respektował prawa mieszkańców 
dotkniętych działalnością tej firmy. Dowód : “Brednie Chevronu i gaz łupkowy w Polsce [wideo: powielane reklamy Chevronu]” 
http://www.tokfm.pl/blogi/zplazy/2013/10/brednie_chevronu_i_gaz_lupkowy_w_polsce_wideo_powielane_reklamy_chevronu/1, 
● reklamy firmy Polska Grupa Energetyczna, gdzie firma ta przedstawiona jest nie jako tylko producent prądu ale jako twórca gór, 
jezior i lasów, co jest niedopuszczalną manipulacją. Firma ta nie tylko że niszczy tereny rolnicze ale dodatkowo stwarza ogromne 
zagrożenie z eksperymentami składowania w pokładach geologicznych skroplonego CO2 i innych niebezpiecznych odpadów, nawet z 
innych krajów. Dowód: “PGE: robimy prąd, góry, jeziora i lasy (wideo)” 
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pgerobimypradgoryjeziorailasywideo 
● programów propagandowych na tematy energetyki z udziałem polityków a zwłaszcza takich jak były Minister Skarbu Mikołaj 
Budzanowski, który skompromitował się na wizji cyt.:“piciem płynu, który jak sam określił, był wykorzystywany w zeszłym roku do 
szczelinowania odwiertu w Lubocinie” . Dopuszczenie do takiej manipulacji jest niebywałym skandalem i dowodzi nie tylko braku 
rzetelności dziennikarskiej ale i niebywałej degrengolady w mediach i w polityce. Dowód: Budzanowski pije płyn do szczelinowania : 
http://gazlupkowy.pl/budzanowskipijeplyndoszczelinowania/ 
Polski Ruch Oporu żądał : 
● niezwłocznego całkowitego wycofania tego typu reklam 
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● wprowadzenia zakazu produkcji reklam dla firm niszczących środowisko życia człowieka oraz reklam naruszających obowiązujące w 
Polsce normy etyczno-moralne 
● upublicznienia we wszystkich mediach łącznie z internetem przeprosin opinii publicznej w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam 
łamiących zasady etyczne i moralne 
● wyemitowania specjalnego programu na żywo, w godzinach najlepszej oglądalności wraz ze zwiastunem (z wyprzedzeniem 
tygodnia, wielokrotnie powtarzanym każdego dnia) o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego w Polsce, zawartych w naszych 
wystąpieniach do władz w Polsce i Unii Europejskiej pod tytułem : “Kulisy gazowej gorączki” w terminie do 12 grudnia 2012 r. 
● wyemitowanie nagrania tego programu 100 razy, ze zwiastunem, w ciągu 1 miesiąca 
● rzetelnego informowania społeczeństwa w Polsce o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego 
● zaprzestania propagowania antypolonizmu, obrażania uczuć religijnych Polaków, demoralizujących wzorców oraz dyskryminacji 
polskiej kultury narodowej. Przykładem jest obraźliwe i skandaliczne dla każdego Polaka, określenie przez E. Zapendowską 
patriotycznej piosenki A. Rosiewicza “Pytasz mnie”, wykonanej przez Piotra Wolwowicza w muzycznym show „Tylko muzyka Must be 
the music“, jako cyt.: “repertuar „bogoojczyźniany” i „takie patriotyzmy” to „coś okropnego”. I poradziła Wolwowiczowi „Nie idź tą drogą”. 
Dyrygent Adam Sztaba kpił zaś, że powinno się zmienić nazwę programu na „Zabij mnie śpiewem”. link; “ Trzy tysiące osób chce 
przeprosin od Polsatu za Wolwowicza”, http://www.rp.pl/artykul/639340.html 
W ramach zadośćuczynienia za wyrządzone Narodowi Polskiemu krzywdy moralne na wskutek emisji reklam firmy Chevron, Polska 
Grupa Energetyczna oraz innych firm, niszczących środowisko życia człowieka np. na wskutek stosowania hydroszczelinowania w 
odwiertach geologicznych, technologii CCS; podziemnego składowania skroplonego CO2, kopalni odkrywkowych węgla brunatnego 
itp. żądamy przeprosin opinii publicznej w Polsce poprzez 100-krotne odczytanie w ogólnopolskich programach informacyjnych w 
Polskie Radio S.A. jak też 100-krotne w programach TVP S.A. takich jak: Wiadomości, Panorama, Telexpress, Servis Info,przeprosin 
następującej treści :  “ Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji wraz z dyrekcją Polskiego Radia oraz Dyrekcją Telewizji Polskiej przeprasza 
opinię publiczną w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam firmy Chevron oraz Polskiej Grupy Energetycznej jak też reklam o gazie 
łupkowym i kopalniach odkrywkowych w Polsce, które zawierają nieprawdziwe informacje, wprowadzające w błąd społeczeństwo 
polskie. Informujemy, że działalność firm wydobywczych jak też energetycznych łączy się zawsze z wielkimi, nieodwracalnymi 
szkodami dla pokładów geologicznych i dla zasobów wodnych a tym samym dla środowiska życia człowieka a przy tym związana jest z 
naruszaniem konstytucyjnych praw obywatelskich mieszkańców terenów dotkniętych ich działalnością. W ramach przeprosin i 
zadośćuczynienia będzie wyemitowany w TVP specjalny program na żywo, w godzinach największej oglądalności pt: “ Kulisy gazowej 
gorączki ”, o którym powiadomimy w oddzielnym komunikacie.”  

Brak odpowiedzi  na powyżej cytowaną  skargę wnioskodawczyń z 08.11.2013 r.,  niezrealizowanie  żądań, za wyjątkiem wycofania 
dwóch  reklam: Chevronu i PGE, jest złamaniem praw i wolności wnioskodawczyń i wszystkich Polaków-Lechitów a zwłaszcza tych z 
terenów wydobywczych bogactw naturalnych. Nadal TVP reklamuje firmę energetyczną PGE i stosuje antypolonizm a także łamie 
własne regulaminy nadawanych programów jak to miało miejsce 28.12.2019 r. w finale programu “The Voice Senior”. Zamiast 
ogłoszenia zgodnie z regulaminem  “Najlepszego głosu w Polsce” i przyznania nagród dla jednego wykonawcy, ogłoszono zwycięstwo 
trzech głosów,  trzech sióstr  a przy tym bez podania wyników głosowań widzów za pomocą przesyłanych SMS na poszczególnych 
finalistów. Złamano nie tylko regulamin programu ale także regulamin głosowań, bo cyt.: “Jedno zgłoszenie SMS jest równoznaczne z 
oddaniem jednego głosu w głosowaniu na jednego z uczestników” a nie na trzy uczestniczki programu zakwalifikowane jako jeden 
głos. Dodatkowo głosowania SMS-owe to naciąganie widzów na koszty bez żadnej gwarancji właściwego zakwalifikowania wysłanego 
SMS przez firmę telekomunikacyjną, która posiada możliwości dowolnej manipulacji, łącznie z przetrzymaniem SMS, za który zawsze 
pobiera  opłatę a wysyłający nie ma możliwości sprawdzenia czy głos został faktycznie zakwalifikowany. Złamano regulamin programu 
już na wstępie, bo wbrew regulaminowi dopuszczono do tego programu trzy osoby razem, zamiast każdej z osobna. 
Link:” REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS „THE VOICE SENIOR SEZON 1” 
https://s.tvp.pl/repository/attachment/b/0/7/b07038d2907e53f7f329320fb4ad26951577104889648.pdf 
Cyt.:”3.Każdemu uczestnikowi ścisłego finału prezentowanemu w programie „The Voice Senior" przyporządkowany jest numer od 1 do 
4, który służyć będzie do głosowania i który należy wpisać w treści wiadomości SMS. 4.Jedno zgłoszenie SMS jest równoznaczne z 
oddaniem jednego głosu w głosowaniu na jednego z uczestników prezentowanych podczas programu „The Voice Senior", pod 
warunkiem, że zostało dokonane podczas trwania głosowania.” 
Link: “ REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO POD TYTUŁEM „THE VOICE SENIOR”(zwanego dalej „Konkursem”) 
organizowanego przez: spółkę pod firmą Rochstar S.A.” 
http://s.tvp.pl/repository/attachment/8/3/8/838beda468f7d97d31611fadea2002001557772092238.pdf 
Cyt.: “Konkurs polega na rywalizacji osób wybranych do udziału w Audycji i Konkursie („Uczestnicy”) o tytuł najlepszego głosu w 
Polsce. Uczestnicy, którzy przejdą eliminacje wstępne, trenowani będą i oceniani przez czterech uznanych polskich artystów –osoby 
powołane przez Producenta do jury Konkursu, które, działając zgodnie z Regulaminem, będą trenowały, oceniały i decydowały o 
dalszych losach Uczestników w Konkursie (dalej zwanych „Trenerami”).” 
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Na podstawie art. 10 w zw. z art. 6 w/w Konwencji w zw. z art. 1 Protokół 1 do tejże Konwencji wnoszący : 
wnioskodawczynie zażądały informacji : 
czy strona przeciwna  uznaje to roszczenie, 
czy strona przeciwna  jest skłonna   dobrowolnie wypłacić w/w kwotę wnioskodawczyniom, 
czy rzeczone roszczenie kwestionuje, jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej. 
Wnoszę o prowadzenie sprawy przez Prezesa Sądu, 
wnoszę o zapis w decyzjach sądowniczych terminu 7- dniowego do sprostowania treści wyroku lub postanowienia. 
Niniejszy wniosek jest zgodą o rozpoznanie sprawy na Sąd Arbitrażowy jednoosobowo bez konieczności wnoszenia 
dodatkowego pozwu. 
Wnoszę o procedowanie w niniejszej sprawie w Biurze Sądu w Londynie . 
Wnoszę o rozpoznanie sprawy wg Zasady : „Ex aegno et bono” czyli „Według tego co słuszne i dobre” 
Wnoszę o uznanie Priorytetu norm prawa międzynarodowego wobec prawa krajowego za oczywisty wg art. 27 Konwencji                
Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z dnia 23 maja 1969 r. 
Wnoszę o uznanie moich racji biorąc za podstawę postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i               
proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10.12.1948 r. 
Z ostrożności procesowej wskazuję na postanowienia KONWENCJI NOWOJORSKIEJ z dnia 10.06.1958 r. i wnoszę o jej                
zastosowanie w tym procedowaniu jako PRAWO WYŻSZE. 
Niniejszy wniosek jest klauzulą arbitrażową a także umową o arbitraż, która podlega wyborowi przewidzianemu dla               
wnioskodawcy. 

Wnioskodawczynie odpowiedzi w niniejszej sprawie oczekują od strony przeciwnej w           
terminie 7-dniowym od dnia otrzymania tego wniosku, który również jest wezwaniem do            
zapłaty. 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną           
RODO 
PODPISAŁY WNIOSKODAWCZYNIE : Teresa z domu Znyk (Wojda), Maria z domu Znyk (Bejda) 
Wysłano pocztą elektroniczną na druku sądowym – nie wymaga podpisu. 
Otrzymuje: 
1)Adresat 
2)Strona przeciwna 
3)a/a 
W załączeniu umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu ESA II Wydział Zamiejscowy w Londynie 
&1 
STRONY  UMOWY 
1)Wnioskodawca 
2)Pozwany 
&2 
Strony postanawiają poddać rozstrzygnięcie sporu pod Sąd ESA  
&3 
Strony ustalają, że posiedzenia będą się odbywać wg Regulaminu Sądu ESA 
&4 
Zmiany treści umowy mogą się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej wg brytyjskiej ustawy o              
arbitrażu 
&5 
Brak sprzeciwu co do treści całości tego dokumentu w terminie 7-mio dniowym od daty jego otrzymania lub                 
prawomocności wyroku stanowi o jego przyjęciu w całości. 
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