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Warszawa, 2 sierpnia 2021 r. 
 
 
Do: 
Małgosi, Adama i Przemka i do Was 
 
nie tak dawno skreśliłem z Sardynii kilka słów podziękowań za wsparcie mojej walki o wolność 
przez międzynarodowe organizacje Lawyers for Lawyers, Amsterdam Bar Association i 
International Commission of Jurists. Wróciłem do Warszawy i rzuciłem się w wir zajęć, a jest co 
robić: 
 

 neo I prezes SN pani Manowska w odpowiedzi na pozew, który złożyłem w imieniu Pawła 
Juszczyszyna straszy sędziów, że uznanie iż tzw. Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem a 
uchwały przez nią podejmowane nie są orzeczeniami sądowymi, będzie skutkować 
wszczęciem przeciwko nim postępowania dyscyplinarnego. Czyni to po orzeczeniach 
TSUE z 14 i 15 lipca br. oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 lipca br.! 
Pani Manowska odmraża działanie tzw. Izby Dyscyplinarnej SN oraz zwraca się do rządu 
RP o instrukcje jak ma odpowiedzieć na mój pozew w sprawie Pawła Juszczyszyna!!!; 
 

 PiS prze do uchwalenia lex TVN z pogwałceniem prawa w celu oddania stacji TVN w ręce 
biznesmenów posłusznych politykom. Urzędnicy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
nie kryją swoich politycznych motywacji, a przecież mają obowiązek przestrzegać 
prawa!!! Przy okazji – o czym nie mówi się - lex TVN zakłada przejęcie przez rząd kontroli 
nad przekazywaniem treści w internecie. Lex TVN zakłada, że nadawcy internetowi muszą 
uzyskać zezwolenie Przewodniczącego KRRiT na nadawanie przez internet. Polska 
czerpie najlepsze wzorce z Chin … a miała być drugą Japonią; 
 

 minister sprawiedliwości-prokurator generalny żąda, aby tzw. TK Julii Przyłębskiej zbadał 
zgodność z polską Konstytucją Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela, 
która powstała w odpowiedzi na zbrodnie nazizmu.  Równie dobrze można zażądać, aby 
tzw. TK Juli Przyłębskiej zbadał zgodność z Konstytucją tezy, iż Ziemia krąży wokół 
Słońca!!! 
 

 minister Czarnek jednak będzie przy pomocy sankcji prawnych uczył, że rolą kobiety jest 
urodzić przed 30-tką gromadkę dzieci, a nie być próżną i złą karierowiczką myślącą 
wyłącznie o sobie. Inaczej myślą tylko neomarksiści wychowani w szkołach w Warszawie. 
Ja jestem Warszawiakiem, z Mokotowa, wychowanym w VI LO. im. Tadeusza Reytana. 
Okazuje się, że jestem neomarksistą zwalczającym cnoty niewieście 

 
Zadzwonił do mnie Adam w weekend pytając co robię. Odpowiedziałem: siedzę i myślę O 
czym? O życiu. Adam powiedział to poważna sprawa, ale … gadałem z Małgosią i Przemkiem i 
wymyśliliśmy, aby zmobilizować Reytaniaków i wszystkich innych, którzy myślą jak My, aby 
publicznie poprzeć Twoją walkę. Zainspirowało Nas, że dostałeś poparcie od organizacji 
międzynarodowych. Zgadzasz się? W istocie nie pytali się o zgodę, ale poinformowali mnie, że 
Oni to zrobią. Na dzisiaj apel podpisało prawie 700 osób w ciągu 3 dni!!! 
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Dziękuję Wam … Tobie Małgosiu, Tobie Adam i Tobie Przemek,  i Wam Wszystkim, którzy 
podpisaliście apel przygotowany przez Małgosię, Adama i Przemka. Nie znam Was, bo platforma 
do takich apeli, którą wymyślił Przemek, gwarantuje anonimowość, i super, że tak jest. Nawet nie 
Wiecie jak Wielki Power daje świadomość, że tak wielu ludzi nie zobojętniało na to co dzieje się 
w Polsce od 2015 r., czyli od 6 lat!!! BTW … Jak piszę te podziękowania,  napisał do mnie 
Adam „Jeszcze trzy podpisy i będzie 666, można ogłaszać Żeby się Pisowi ukadanka zgadzała, 
może trzeba napisać po niemiecku”.  To Wasze poparcie jest Takie Ważne!!! Pozwólcie, że 
podziękuję słowami piosenki Wojtka Młynarskiego:  
 
„Gdy się znajduje przyjaciela  
To każdy dzień jest jak niedziela 
 Calutki rok 
 Gdy się znajduje przyjaciela  
Słoneczny promyk z nieba strzela  
Jaśnieje wzrok”. 
 
W Warszawie (która jest moim miastem), słucham mojej playlisty z What a Wonderful World 
by Louis Armstrong, Imagine by John Lennon and This Is Acting by Sia (don't give up, no, no).  
 
"You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one" 
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