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Flensburg, 15 luty 2020 r. 

                       WYROK 
Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z dnia 
15.02.2020 r., Sygn.akt I MA-01/2020.  

Dnia 15 lutego 2020 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego ( MSAPN ) 

w składzie: 
Arbiter Sędzia MSAPN - Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk, 
Arbiter Sędzia MSAPN - Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk  

na zamkniętym posiedzeniu wyjazdowym we Flensburgu w sprawie wyroku Europejskiego Sądu 
Arbitrażowego II Wydział Zamiejscowy w Londynie Luton z dnia 30.01.2020 r. Sygn.akt I 
A-02/2020, dotyczącego roszczeń bezspornych zawartych w dokumencie-wniosku Teresy z 
domu Znyk(Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) z 31.12.2019 r. “ O ZASTOPOWANIE 
NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE - LECHISTANIE “ z 
tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za łamanie praw człowieka i podstawowych wolności 
wnioskodawczyń oraz łamania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich Suwerenów 
rdzennych Polaków-Lechitów. 

POSTANAWIA: 

W dniu 15.02.2020 r. :  

1. odrzuca w całości wyrok Europejskiego Sądu Arbitrażowego w Londynie z 
30.01.2020 r., Sygn.akt I A-02/2020 jako wydany z rażącym pogwałceniem praw 
wnioskodawczyń, z obrazą przepisów Prawa Międzynarodowego, Prawa 
Naturalnego, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Nowojorskiej, 
Europejskiej Konwencji OOPCZIPW , regulaminu sądu ESA, Międzynarodowej 
Taryfy Odszkodowawczej za Łamanie Praw Ludzkich wobec osoby ,  

2. uznaje za podlegający w całości Europejskiemu Tytułowi Egzekucyjnemu dla 
roszczeń bezspornych, z klauzulą wykonalności dokument - wniosek z dnia 
31.12.2019 r. “O ZASTOPOWANIE NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW 
CZŁOWIEKA W POLSCE - LECHISTANIE “, zaakceptowany bez protestu przez 
stronę pozwaną, którą są 63 osoby z wykazu nr. 1, dokumentu-wniosku z 
31.12.2019 r. Sygn. akt I A-02/2020 , 

3. zasądza od Europejskiego Sądu Arbitrażowego w Londynie, w terminie 7 dni od 
otrzymania niniejszego wyroku, zwrot z konta ESA opłaty rejestracyjnej 
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sprawy I A-02/2020 w wysokości 2000 funtów wraz z odsetkami na konto z którego 
dokonano wpłaty ,  

 

4. zasądza od Europejskiego Sądu Arbitrażowego w Londynie, w terminie 7 dni od 
otrzymania niniejszego wyroku, zwrot dopłaty rejestracyjnej w sprawie I A-02/2020 
w wysokości 500 funtów wraz z odsetkami na konto z którego dokonano wpłaty , 

5. zasądza od MARKA POLAKOWSKIEGO jako szefa, wpłatę kwoty 2.000.000,00 Euro, 
zgodnie z pkt.17 i 47 Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej, na konto nr. : DE 
78 2069 0500 0000 6612 63, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wyroku, 
tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i 
podstawowych wolności wnioskodawczyń w postępowaniu arbitrażowym w 
sprawie Sygn.akt IA-02/2020 ,  

6. zasądza od DARIUSZA KOMOROWSKIEGO, jako pomocnika, wpłatę kwoty 
1.300.000,00 Euro, zgodnie z pkt.17 i 47 Międzynarodowej Taryfy na konto nr.: DE 78 
2069 0500 0000 6612 63,  w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wyroku, 
tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia  za złamanie praw człowieka i 
podstawowych wolności wnioskodawczyń w postępowaniu arbitrażowym w 
sprawie Sygn.akt IA-02/2020 ,  

7. kosztami sądowymi, opłatą arbitrażową obciąża solidarnie MARKA 
POLAKOWSKIEGO kwotą  5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) oraz obciąża 
DARIUSZA KOMOROWSKIEGO kwotą 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), płatne na 
konto nr.: DE 78 2069 0500 0000 6612 63, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wyroku . 

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II 
Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu.potwierdza niniejszy wyrok z dnia 15.02.2020 
r., Sygn.akt I MA-01/2020 Europejskim Tytułem Egzekucyjnym. W związku z tym na 
podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych 
zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2 
Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w 
sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń 
bezspornych w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r.  

MSAPN  stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających 
z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim 
organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia 
niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy. Sąd przy 
wydawaniu tego wyroku wziął pod uwagę postanowienia Powszechnej Deklaracji 
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Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
217 A  w dniu 10.12.1948 r. 

 
Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II 
Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu.zobowiązuje Tadeusza Cichockiego do 
przejęcia urzędu po ustępującym  Andrzeju Dudzie, który przyjął do realizacji 
wszystkie wnioski wnioskodawczyń z 31.12.2019r., w tym oświadczenie o jego 
ustąpieniu z bezprawnie zajmowanego urzędu.  

Ponadto Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego orzeka, że 
Europejski Sąd Arbitrażowy w Londynie sam się  wykluczył  z prawa 
reprezentowania uwolnionej Ludzkości wobec udowodnionego, 
udokumentowanego faktu działań ESA  na szkodę Suwerenów-Zwierzchników 
Władzy w Polsce - Lechistanie i nie ma prawa działać od momentu upublicznienia 
niniejszego wyroku. 

ESA jako skompromitowana firma upadłego prywatnego światowego 
niewolniczego systemu Władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, nie jest 
honorowym członkiem uwolnionej 25.12.2012 r. Ludzkości. Wszyscy sędziowie 
ESA  pozbawieni immunitetów na mocy “Motu Proprio” z 2013 r. odpowiadają 
prywatnie własnymi majątkami do trzeciego pokolenia włącznie. 

UZASADNIENIE : 

Europejski Sąd Arbitrażowy w Londynie wydał 30.01.2020 r. krzywdzący wyrok w sprawie I A - 02/2020  “ 
Do ESA O ZASTOPOWANIE NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W 
POLSCE -LECHISTANIE “, z rażącym pogwałceniem praw wnioskodawczyń i z obrazą przepisów Prawa 
Międzynarodowego i Prawa Naturalnego  oraz własnego regulaminu. 

Dokonane zostały opłaty rejestracyjne w wysokości 2000 funtów wraz z dopłatą 500 funtów na 
procedowanie zgodnie z zasadami Europejskiego Sądu Arbitrażowego, gdzie nie jest naznaczone, że 
wyrok sąd przesyła po terminie i odbiera prawo sprzeciwu co do treści wyroku, nie wypełnia wszystkich 
żądań wnioskodawczyń, pomimo, że żadna ze stron nie zakwestionowała skutecznie żądań 
wnioskodawczyń.  

Sąd w wyroku pisze, cyt.: “uznał za zasadne roszczenie wnioskodawczyń“ , jednak wybiórczo odniósł się 
zaledwie do jednego z wielu równorzędnych, jednakowo ważnych wniosków jako zadośćuczynienie  za 
łamanie praw ludzkich wobec wnioskodawczyń oraz za łamanie praw ludzkich każdego 
Polaka-Suwerena-Zwierzchnika Władzy w Polsce-Lechistanie. 

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego uznaje za podlegający w całości 
Europejskiemu Tytułowi Egzekucyjnemu dla roszczeń bezspornych, z klauzulą 
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wykonalności dokument - wniosek z dnia 31.12.2019 r. “O ZASTOPOWANIE 
NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE - LECHISTANIE 
“, zaakceptowany bez protestu przez stronę pozwaną, którą są 63 osoby z wykazu nr. 1, 
dokumentu-wniosku z  31.12.2019 r. Sygn. akt I A-02/2020  o następującym brzmieniu jako 
zadośćuczynienie za szkody i krzywdy wnioskodawczyń: 

● zasądza 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-po
mocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/  
 

● nakazuje  uzurpatorowi “prezydentowi “ Andrzejowi Duda ustąpienie  wraz z 
wszystkimi nielegalnie sprawującymi władzę wszelkich szczebli oraz 
podanie 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_Po
lski.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 
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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.“ 

 
 

● nakazuje stronie przeciwnej podania do powszechnej wiadomości 
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_Po
lski.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 
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żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie 
działania. Warszawa, data, podpis: ustępujący, były nielegalny prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.“  
 

● nakazuje stronie przeciwnej respektowanie praw Suwerena-Narodu 
Polskiego-Lechitów, sprawującego Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią od 
02.11.2014 r. na mocy Proklamacji i  podporządkowanie się 
przedstawicielom Suwerena z Tadeuszem  Cichockim z Piaseczna na czele. 
 

● nakazuje zdemontowanie 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, 
 

● nakazuje zablokowanie wszystkich kont i zajęcie majątków strony 
przeciwnej, 
 

● nakazuje zabezpieczenie 100 ton złota sprowadzonego ostatnio do Polski, 
własności wszystkich Suwerenów-Polaków-Lechitów, 
 

● zakazuje  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, 
 

● zakazuje wprowadzenia w TVP  reklam, z wyjątkiem reklam własnych 
programów telewizyjnych, 
 

● nakazuje  Rinke Rooyens, właścicielowi  firmy “ROCHSTAR” podania do 
publicznej wiadomości i zrealizowania zobowiązań  zawartych w 
oświadczeniu 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”. 
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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”. 
 

● zakazuje Jerzemu Owsiakowi i wszystkim firmom powiązanym z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy  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-l
amia-prawo-ukrywaja-faktury-2017-01  

 

Z naruszeniem praw wnioskodawczyń i własnego regulaminu oraz przepisów Prawa Międzynarodowego i 
Prawa Naturalnego ESA błędnie w wyroku zasądza kwotę bezpodstawnie, niesłusznie, krzywdząco 
zaniżoną  oraz  w walucie o którą wnioskodawczynie nie występowały.  Wbrew zapisom 
dokumentu-wniosku wnioskodawczyń o brzmieniu, cyt. : “ o 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 “.  

ESA w wyroku z 30.01.2020 r. błędnie zasądza i stwierdza wbrew faktom, że kwota jest zgodna z 
dokumentem-wnioskiem  wnioskodawczyń, gdy faktycznie wnioskodawczynie o taką kwotę nie występują 
lecz o łączną kwotę 26 milionów Euro od każdej z 63 osób ujętych w wykazie nr. 1, dokumentu-wniosku z 
31.12.2019 r. ESA bezpodstawnie błędnie w wyroku z 30.01.2020 r.  pisze, cyt.: “ w kwocie wymienionej 
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we wniosku na rzecz wnioskodawcy-Pani TERESY (ZNYK)  WOJDA   i Pani MARII (ZNYK) BEJDA, tj. 
kwoty: 13.000.000,00 PLN “.  

Wbrew  zapisom niekwestionowanego, bezspornego dokumentu-wniosku z 31.12.2019 r. ESA zasądza 
wybiórczo tylko jedną ogólną kwotę pieniężną od wszystkich razem 63 osób wymienionych w wykazie nr. 1 
i uznaje za płatników cyt.:”podmioty wraz z podległymi nadrzędnymi jednostkami organizacyjnymi”, 
zamiast od osób prywatnych winnych łamania praw ludzkich ujętych w wykazie nr. 1 wniosku z 31.12.2019 
r.  

ESA bezprawnie i bezpodstawnie, wbrew żądaniom wnioskodawczyń, przerzuca 
odpowiedzialność prywatną strony pozwanej winnej ludobójczych działań, na 
wszystkich krzywdzonych płatników nielegalnych podatków, haraczy na rzecz 
żydowskiego zaborcy, tj. płacących na rzecz prywatnych firm handlowych 
symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne i inne z nimi 
powiązane. Tym samym ESA sam zdemaskował się jako rzecznik bezprawia, 
obrońca ludobójców.  

ESA krzywdząco, rażąco, z pogwałceniem  praw wnioskodawczyń i obrazą przepisów prawa oraz 
własnego regulaminu pozbawił wnioskodawczynie elementarnego prawa do sprzeciwu  co do treści 
wyroku z 30.01.2020 r. poprzez zatajenie treści wyroku i przesłanie go 07.02.2020 r. tj. jeden dzień po 7 
dniowym terminie  wskazanym w wyroku  na dokonanie sprzeciwu, od dnia ogłoszenia wyroku 30.01.2020 
r. a tym samym równocześnie ESA  pozbawił  wnioskodawczynie prawa otrzymania weksli trasowanych na 
63 osoby ujęte w wykazie nr.1 w dokumencie-wniosku z 31.12.2019 r. ( załącznik nr.1 ) 

Od: sadesa londyn-luton <sadesalondynluton.01@gmail.com> Date: pt., 7 lut 2020 o 12:54 Subject: I A 02/2020  To: Teresa Znyk 
<teresa.znyk3@gmail.com>    Szanowne Panie, w zał. przesyłamy wyrok w w/w sprawie. W ciągu 2 dni prześlemy Postanowienie o 
kosztach postępowania. Z poważaniem A. Gustowska Sędzia Arbiter SEKRETARIAT ESA 

Pierwsze trzy strony wyroku stoją w sprzeczności z uzasadnieniem wyroku i w sprzeczności z 
dokumentem-wnioskiem wnioskodawczyń z 31.12.2019, który został uznany w całości przez stronę 
przeciwną wobec braku kwestionowania co do treści zawartej we wniosku z 31.12.2019 r.  Treść wyroku 
nie koresponduje z wnioskiem wnioskodawczyń z 31.12.2019 r. jak też nie została wniesiona poprawka do 
wykazu nr.1, osób fizycznych, podanych z imienia i nazwiska, szefów i pomocników nielegalnych firm 
handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe i kościelne a nie jak błędnie ESA określa, 
cyt.: “podmiotami, podległymi nadrzędnymi  jednostkami organizacyjnymi “ strony przeciwnej, pomimo 
wysłanego 29.01.2020 o g.21.15  dokumentu z poprawioną listą odbiorców strony przeciwnej wraz z 
uzupełnionymi adresami mailowymi. ( załącznik nr. 3) 

ESA doskonale zna i stosuje polską wersję Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej, przetłumaczonej i 
opracowanej przez wnioskodawczynie a tym razem, w tej sprawie dyskryminuje autorki  tłumaczenia. 
Niezgodnie z wnioskiem autorek tłumaczenia  i wbrew Międzynarodowej Taryfie Odszkodowawczej ESA 
zasądza odszkodowanie w polskiej walucie: PLN zamiast w EURO. 
https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czl
owieka/  
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Jako dowód wcześniejszego stosowania przez ESA Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej w walucie 
Euro poniżej  pierwsza strona wyroku wydanego przez ESA  w sprawie unieważnienia umowy kredytu 
bankowego we frankach szwajcarskich. 
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ESA we wszystkich zarządzeniach pisze  imiona i nazwiska wnioskodawczyń w formie takiej samej jak 
używają wnioskodawczynie w dokumencie- wniosku z 31.12.2019 r. , natomiast w wyroku imiona i 
nazwiska wnioskodawczyń napisane są dużymi literami, co narusza  godność, prawa ludzkie 
wnioskodawczyń jako osób obligatoryjnie, bezapelacyjnie, bezwarunkowo, obowiązkowo, nieodwołalnie 
uwolnionych 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu. Przesłany drogą mailową  w 
dniu 7 lutego wyrok z 30.01.2020 r. także w kwestii pisowni nazwisk nie jest adekwatny do zapisów 
wniosku wnioskodawczyń, jako osób wolnych.  

     Ponadto Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego ustalił co 
następuje : 

W czwartek 30 stycznia o godzinie 19:42 z nr. telefonu 0048 575 395 982 na telefon Teresy z domu Znyk : 
0048 508 289 601 ktoś przysłał SMS o treści cyt.: “Prosimy o kontakt na sadesalondynluton.01.”  Jednak 
tego dnia nie dotarły żadne dokumenty ESA, pomimo, że ESA w tym dniu miał rozstrzygać sprawę i wydać 
wyrok, który wnioskodawczynie otrzymały dopiero 7 lutego 2020 r., po upływie terminu 7 dni na dokonanie 
sprzeciwu i na wystąpienie o wydanie weksli trasowanych. 

Po 30  stycznia 2020 r. tj. po terminie  rozprawy, Teresa z domu Znyk wielokrotnie bezskutecznie 
próbowała dodzwonić się do sądu, dopiero 1 lutego dowiedziała się, że  sprawa jest pozytywnie 
rozstrzygana, sąd nad tym pracuje i za dwa, trzy dni będzie wyrok.   Maria z domu Znyk  otrzymała drogą 
mailową od Arbitra D. Komorowskiego, cyt.: “informujemy że w Waszej sprawie zapadło korzystne dla Pań 
orzeczenie. Za ok 3 dni wyślemy wyrok.”  

Von: sadesa londyn-luton <sadesalondynluton.01@gmail.com> Date: Sa., 1. Feb. 2020 um 20:19 UhrSubject: Re: I A 02/2020 To: 
Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com>  Szanowne Panie, informujemy że w Waszej sprawie zapadło korzystne dla Pań 
orzeczenie. Za ok 3 dni wyślemy wyrok. Sędzia Arbiter D. Komorowski 

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego uznaje Europejski Sąd Arbitrażowy 
w Londynie jako “były”, “nieistniejący”- niegodny istnienia a sędziowie pozbawieni 
immunitetów na mocy “Motu Proprio” odpowiadają prywatnie własnymi majątkami do 
trzeciego pokolenia włącznie, zgodnie z Międzynarodową Taryfą odszkodowawczą za 
łamanie Praw Ludzkich wobec osoby :  

● Winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe 
stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp. Z 
tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu, za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od 
szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za 
łamanie praw osoby ludzkiej. 

● Winni łamania praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / 
lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK). Z tego tytułu przysługuje każdemu 
poszkodowanemu, odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od 
pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby 
ludzkiej. 
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● Winni dyskryminacji, przymusu, rasizmu. Z tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu 

odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 
17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej. 

Przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka“Motu 
proprio”,  wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, 
prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości. 
http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/ 
“Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni 
dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność. W motu proprio jest 
Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów, Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów, Uchylenie 
immunitetu wszystkich prawników, Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych. Od 
01.09.2013 te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą 
surowością  prawa !!! Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, 
istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się 
skończył…” (Tłum. M.Bejda z j. niem. art. “BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind 
eigenwerantwortlich”) Oryginał dokumentu papieża w poniższym linku: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_2013071
1_organi-giudiziari.htm\http://w2.vatican.va  

Prezes ESA  Marek Polakowski wraz  z pomocnikami i zleceniodawcami, winni są oszustwa 
polegającego na uznawaniu nielegalnych władz żydowskiego okupanta, który podstępnie, 
bezprawnie przejął Państwo Polskie  w 1927 r. Obecnie żydowski zaborca  nielegalnie, 
bezskutecznie działa w imieniu Narodu Polskiego i Polski- Lechistanu. Prywatne firmy handlowe 
żydowskiego okupanta podają się nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie  za instytucje państwowe, 
samorządowe i kościelne oraz inne z nimi współpracujące,  posługują się nielegalnymi, 
sfałszowanymi symbolami narodowymi.  

  

Arbiter Sędzia MSAPN-Teresa z domu Znyk,  

Arbiter Sędzia MSAPN - Maria z domu Znyk  

Załączniki:  

1.Oświadczenie wnioskodawczyń z 07.02.2020 r. 

2. Oświadczenie wnioskodawczyń z 09.02.2020 r.  

3. Skorygowana lista osób strony przeciwnej-pozwanych wykazu nr. 1 z  wniosku z 31.12.2019 r. 
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sadesa londyn-luton <sadesalondynluton.01@gmail.com> 
Date: czw., 13 lut 2020 o 12:07 
Subject: Re: IA-2/2020 -dopłata rejestracyjna 
To: Teresa Znyk <teresa.znyk3@gmail.com> 
Szanowne Panie, 
potwierdzamy wpływ dopłaty. 
W trybie niezwłocznym wyślemy oryginał wyroku. W tym celu prosimy o podanie adresu do 
korespondencji. 
SEKRETARIAT ESA 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Załącznik nr. 1 
 
Oświadczenie wnioskodawczyń z 07.02.2020 r. 

 
 

 
 

Łysa Góra, 07.02.2020 r. 

Wnioskodawczynie:  

Teresa z domu Znyk (Wojda)  

Maria z domu Znyk (Bejda)  

  

  

Europejski Sąd Arbitrażowy z siedzibą w Londynie. 

 

Dotyczy sprawy: I  A 2/2020 

W związku z otrzymanym dzisiaj, tj. 7 lutego 2020 r. o godzinie 12:54 drogą mailową, wyrokiem ESA z dnia 
30.01.2020 r. , sygn. akt. I A 2/2020, z  wniosku Teresy z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda) z 
31.12.2019 r. , jako wnioskodawczynie wnosimy o wydanie weksla trasowanego na kwotę 26.000.000 Euro 
od każdego uwzględnionego w wykazie nr. 1, str.2, wniosku z 31.12.2019 r.,  
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Na str. 5 naszego wniosku z 31.12.2019 r. wnosimy o, cyt.: “Wnosimy o rozpoznanie sprawy i zasądzenie 
na rzecz wniskodawczyń, 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. “  

Uznając wniosek dwóch osób jako jeden, oznacza podwojenie kwoty 13.000.000 Euro, słownie trzynaście 
milionów Euro co stanowi kwotę  26.000.000 Euro, słownie: dwadzieścia sześć milionów Euro. Natomiast w 
wyroku z 30.01.2020 r. Europejski Sąd Arbitrażowy na str. 2 zasądza  odszkodowanie i zadośćuczynienie 
stwierdzając, cyt.: “ w kwocie wymienionej we wniosku na rzecz wnioskodawcy-Pani TERESY( ZNYK) 
WOJDA i Pani MARII (ZNYK) BEJDA, tj. kwoty: 13.000.000,00 PLN  tytułem odszkodowania i 
zadośćuczynienia za krzywdy jakich doznał wnioskodawca od wszystkich wymienionych osób 
fizycznych i prawnych i jednostek organizacyjnych ”. 

W związku ze stwierdzeniem Sądu, że strona przeciwna wg. wykazu nr. 1 , bezspornie w całości 
zgodziła się z naszym wnioskiem, nie wniosła żadnego sprzeciwu co do treści zawartych w naszym 
wniosku z 31.12.2019 r. wnosimy o uwzględnienie w wyroku z 30.01.2020 r. wszystkiego o co 
wnioskowałyśmy, wszystkich nakazów ze str. 5 i 6 naszego wniosku z 31.12.2019 r.: “O 
zastopowanie niszczycielskich działań i łamania praw człowieka w Polsce-Lechistanie”. 

We wniosku z 31.12.2019 r. pomyłkowo zostały powielone nazwiska niektórych osób strony przeciwnej 
ujętych w wykazie nr.1. Poprawiona lista odbiorców z uzupełnionymi adresami e-mailowymi  została 
przesłana 29.01.2020 r. z adresu : 

Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com> An:sadesalondynluton.01@gmail.com;  

Teresa Znyk <teresa.znyk3@gmail.com> Datum:29.01.2020, 21:15  

Betreff:I A / 02/ 2020 odbiorcy Gesendet von:gmail.com 

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszego wniosku o wydanie weksli trasowanych oraz  uwzględnienie 
powyższych poprawek do wyroku z 30 stycznia 2020 roku łącznie z nakazami ze str. 5 i 6 naszego wniosku 
z 31.12.2019 r.: “O zastopowanie niszczycielskich działań i łamania praw człowieka w Polsce-Lechistanie”. 

Z wyrazami szacunku i poważania 

Teresa z domu Znyk (Wojda)  

Maria z domu Znyk (Bejda)  

Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com> An:sadesalondynluton.01@gmail.com; Teresa 
Znyk<teresa.znyk3@gmail.com> Datum:07.02.2020, 23:54 
Betreff:IA 2/2020Gesendet von:gmail.com  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Załącznik nr. 2 

Oświadczenie wnioskodawczyń z dnia 09.02.2020 r. 

Wobec powyższego wyroku I MA-01/2020, niniejsze oświadczenie straciło moc 
prawną. 

                                                                                                                          Łysa Góra, 09.02.2020 r. 

Wnioskodawczynie:  

Teresa z domu Znyk (Wojda)  

Maria z domu Znyk (Bejda)  

                                                                         Europejski Sąd Arbitrażowy z siedzibą w Londynie. 

 

Dotyczy sprawy: I  A 2/2020 

 

Oświadczenie wnioskodawczyń z dnia 09.02.2020 r. 

 
Oświadczamy, że jako wnioskodawczynie w sprawie  sygn.akt. I A  2/ 2020 “ Do ESA O ZASTOPOWANIE 
NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE -LECHISTANIE “, 
zobowiązujemy się dobrowolnie przekazywać dla Europejskiego Sądu Arbitrażowego jako darowiznę 10 
procent z kwot wpływających na nasze konta z tytułu odszkodowań wynikających ze sprawy: sygn.akt I A 
2/2020, celem dalszego sprawnego i skutecznego rozpatrywania wniosków Polaków w oparciu o polską 
wersję “Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej za Łamanie Praw Ludzkich wobec osoby” , tłum. z j. 
niemieckiego : Maria Bejda, opracowanie wspólnie z Teresą Wojda. 
https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czl
owieka/ 
Oświadczamy, że intencją naszego wniosku z 31.12.2019 r. było jak najszybsze powstrzymanie 
niszczycielskich ludobójczych działań oraz, cyt. ze str.1 naszego wniosku: “...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”. 
 

15 

http://www.wojdabejda.wordpress.com/
https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/
https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/


Międzynarodowy Sąd  Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II 

Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu. Polski Ruch Oporu w obronie Narodu 

Polskiego w obronie Narodu Polskiego i Polski-Lechistanu : 

www.wojdabejda.wordpress.com

 

 
                                                           Teresa z domu Znyk (Wojda)  
                                                           Maria z domu Znyk (Bejda) 
Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com> An:sadesalondynluton.01@gmail.com; 
Teresa Znyk <teresa.znyk3@gmail.com> 
Datum:09.02.2020, 16:58  
Betreff:Oświadczenie z 09.02.2020 r.Gesendet von:gmail.com 
 
 
Załącznik nr. 3 

Skorygowana lista osób strony przeciwnej-pozwanych wykazu nr. 1 z  wniosku z 
31.12.2019 r. 

Von:Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com> An:sadesalondynluton.01@gmail.com; 
Teresa Znyk <teresa.znyk3@gmail.com> 
Datum:29.01.2020, 21:15 
Betreff:I A / 02/ 2020 odbiorcy 
Gesendet von:gmail.com 
 

Łysa Góra, 29.01.2020 r. 
 
Wnioskodawczynie: 
Maria z domu Znyk (Bejda) 
Teresa z domu Znyk (Wojda) 
 

Europejski Sąd Arbitrażowy z siedzibą w Londynie 
 
Dotyczy sprawy: I A 2/2020 
Poniżej przesyłamy wykaz odbiorców z adnotacjami. 
Z poważaniem : 
Maria z domu Znyk (Bejda) 
Teresa z domu Znyk (Wojda) 
 
Odbiorcy wg. wykazu nr. 1 
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 a 
obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej: info@ep.eu  , UWAGA: 
korespondencja wysłana została na adres info@epp.eu  . Oto dodatkowe 
adresy: connect@epp.eu  ec@epp.eu  
8. Zbigniew Ziobro - “Prokurator Generalny-Minister Sprawiedliwości“ : 
kontakt@ms.gov.pl  
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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  , biuro@pis.org.pl  , UWAGA !: po zwrotce z adresu 
sejmowego, korespondencja została ponownie wysłana na adres biura Partii 
Prawo i Sprawiedliwość, gdzie Jarosław Kaczyński jest prezesem. 
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  
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  , UWAGA!: Piotr Pogonowski 21.01.20 r. zwolnił się z funkcji 
szefa ABW. https://wiadomosci.wp.pl/dymisja-szefa-abw-ukryte-powody-rezygnacji-piotra-pogono 
wskiego-6472663516821633a 
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. Mirosław Kuta: miroslaw.kuta@kopalnie-dolomitu.pl  
37. Jarosław Gdula : jaroslaw.gdula@kopalnie-dolomitu.pl  
38. Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. Kopalnia Wszachów: 
biuro@kruszywa-mineralne.pl  
39. Ireneusz Sobol - Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. : 
biuro@sksmkielce.pl  
40. Kruszywa Pietrzak Sp.j. spietrzak1@o2.pl  
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41. Zbigniew Murias- “Murpol” murpol@o2.pl  
42. Magdalena Krystyna Lewandowska- “ POROBUDEX”;Przedsiębiorstwo PBH Poznań 
: robudexspzoo@gmail.com  
43. Marian Wojtas -Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Drokam- Piaseczno" : 
aniadrokam@pro.onet.pl  
44. Iwona Nogaj, Marlena Radka-Kopalnia Kruszyw Naturalnych : 
komorniki.kruszywa@wp.pl  , m.radka@kkn.kruszywa.pl  UWAGA : adres: 
m.radka@kkn.kruszywa.pl , pozyskany został telefonicznie, po otrzymaniu 
informacji zwrotnej o zablokowaniu adresu: komorniki.kruszywa@wp.pl  
45. Krzysztof Witkowski - “GEORYT”: info@georyt.pl  
46. Bogdan Myszka - Firma Transportowo - Handlowa: b.myszka@onet.pl  
47. Stanisław Latoch - “LATOCH-FIRMA”: kopalniadziewiatle@gmail.com  
48. Witold Kołodziejski- Przewodniczący KRRiT : przewodniczacy@krrit.gov.pl  
49. Teresa Bochwic- Z-ca Przewodniczącego KRRiT : bochwic.sekretariat@krrit.gov.pl  
50. Elżbieta Więcławska-Sauk - Członek KRRiT : rzecznik@tvp.pl  
wieclawskasauk.sekretariat@krrit.gov.pl  
51. Andrzej Sabatowski - Członek KRRiT : sabatowski.sekretariat@krrit.gov.pl  
52. Janusz Kawecki - Członek KRRiT : kawecki.sekretariat@krrit.gov.pl  
53. Maciej Łopiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A: rzecznik@tvp.pl  
54. Jacek Kurski - Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.: rzecznik@tvp.pl  
55. Marzena Paczulska-Tętnik - Członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A : 
sekretariat.waw@tvp.pl  
56. Mateusz Matyszkowicz - Członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A : 
sekretariat.waw@tvp.pl  
57. Rinke Rooyens - Właściciel i Prezes ROCHSTAR S.A.: sekretariat@rochstar.tv 
info@rochstar.tv  
58. Alicja Czarnecka - Dyrektor zarządzający ROCHSTAR S.A : sekretariat@rochstar.tv 
info@rochstar.tv  
59. Wiktor Wojnarowicz - V-ce Prezes Zarządu / Dyrektor Finansowy ROCHSTAR S.A. 
sekretariat@rochstar.tv  
60. Jerzy Owsiak - Prezes Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” : 
wosp@wosp.org.pl  
61. Bogdan Maruszewski- Członek Zarządu Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy”: wosp@wosp.org.pl  
62. Piotr Burczyński - Wiceprezes Zarządu Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy”: wosp@wosp.org.pl  
63. Lidia Niedźwiecka- Owsiak - członek Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy”: wosp@wosp.org.pl  
listy@prezydent.pl  , elzbieta.witek@sejm.pl  , mateuszmorawiecki@sejm.pl , kancelaria@minrol.gov.pl  , minister@mkidn.gov.pl  , 
Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl  , info@epp.eu  , connect@epp.eu  , ec@epp.eu  , kontakt@ms.gov.pl  , kancelaria@mz.gov.pl  
, sekretariat.bm@nauka.gov.pl  , sekretariat.mzagorski@mc.gov.pl  ,Biuro.Ministra@mos.gov.pl  , info@klimat.gov.pl  , 
sekretariat@prymaspolski.pl  , ordynariusz@lowicka.eu  , jaroslawkaczynski@sejm.pl  , biuro@pis.org.p  , sn@sn.pl , 
biuro@kbw.gov.pl , poczta@abw.gov.pl  , krzysztof.kalinski@um.lowicz.pl  ,starosta@powiatlowicki.pl  , us.lowicz@mf.gov.pl  , 
karny@lowicz.sr.gov.pl , prezydialny@lowicz.sr.gov.pl  , komendant@lowicz.ld.policja.gov.pl  ,wojewoda@kielce.uw.gov.pl  , 
kancelaria@sejmik.kielce.pl  , starosta@opatow.pl , office@iris-telecommunication.pl  , miroslaw.kuta@kopalnie-dolomitu.pl  , 
jaroslaw.gdula@kopalnie-dolomitu.pl  , biuro@kruszywa-mineralne.pl  , biuro@sksmkielce.pl  ,spietrzak1@o2.pl  , murpol@o2.pl  , 
robudexspzoo@gmail.com  , aniadrokam@pro.onet.pl  , komorniki.kruszywa@wp.pl  , m.radka@kkn.kruszywa.pl  , info@georyt.pl  , 
b.myszka@onet.pl , kopalniadziewiatle@gmail.com  , przewodniczacy@krrit.gov.pl  , 
bochwic.sekretariat@krrit.gov.pl  , rzecznik@tvp.pl  wieclawskasauk.sekretariat@krrit.gov.pl  
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sabatowski.sekretariat@krrit.gov.pl  , kawecki.sekretariat@krrit.gov.pl  , 
sekretariat.waw@tvp.pl  , sekretariat@rochstar.tv  , info@rochstar.tv  , wosp@wosp.org.pl  
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