






Krystyna Ziemlańska                                                                        Dnia 2  grudnia 2020
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
email: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                               dzielnicowy2.glowaczow@ra.policja.gov.pl  -   email nieaktywny
                                                        Mł. asp. Tomasz Trzebiński       
                                                         numer telefonu: 519 035 310                       
                                                    Rejon służbowy:   Studzianki Pancerne 

                               ZAWIADOMIENIE  O  PRZESTĘPSTWIE
                          z wnioskiem o ściganie  i wszczęcie  śledztwa/dochodzenia

Zawiadamiam Policję w Głowaczowie  o  podejrzeniu  prowadzenia  stałej  przestępczej działalno-
ści  przez  szajkę fałszerzy  a może i morderców  podszywających się pod  staropolski ród  szla-
checki Duninów.
Założyli oni  fałszywą  stronę  internetową  jako  Stowarzyszenie   Rodu  Duninów z siedzibą w  
Studziankach Pancernych, w  roku 2020,  podczas  gdy samo  stowarzyszenie  rodowe istnieje od  
roku 1996. 
  Jako historyk zajmujący się  historią  tego rodu  , także  mojego,  oraz znawca  heraldyki i gene-
alogii ustaliłam, że  na stronie  internetowej tego  nowego stowarzyszenia  mogą się  znajdować  na-
zwiska  podszywające się pod  gałęzie  tego   rodu w  celu  wyłudzania na podstawie  fałszywych 
dokumentów    praw  majątkowych  do  majątków ziemiańskich.

Najbardziej  może  chodzić  o  majątki  gałęzi Dunin  Wąsowiczów, które  były znacjonalizowane 
pod  II wojnie  ale  obecnie  można  dochodzić  ich zwrotu na drodze  sądowej  wraz z odszkodowa-
niami.

Wąsowicz h. Łabędź, v. Dunin-Wąsowicz, 
rodzina małopolska, pochodząca od piastowskich comesów  Duninów ze Skrzynna.                          
Pisali się z Wielkiego Skrzynna i Smogorzowa w pow. opoczyńskim. Z czasem rozdzielili się na ga-
łęzie: 1) gałąź Piotra na Przystałowicach (Jedlnej), 2) Mikołaja na Czyżykowie, 3) Mateusza na 
Bielejowicach (Mroczkowie), 4) Wacława na Smogorzowie.

 Jedna gałąź otrzymała tytuł hrabiowski w Rosji 11 X 1820 , a w Austrii 11 VII 1840, lecz wygasła 
po mieczu 1864. 
 W XIX do  roku 1945  wieku Dunin-Wąsowiczowie byli właścicielami m. in. dóbr czyli dwo-
rów i  folwarków Mokotów, Jabłonna, Lipniki, Lichwin, Golinki, Wasylkowce, Kociubińce, Dro-
żęcin, Kulesze, Stawki, Rusaki, Swiranki, Uhań, Wir, Góry w większości w Galicji, Jasień, Kamie-
nie, Kmicie, Tłuchówek, Wyczałkowo i Zaduszniki w pow. lipnowskim, Martynowo w pow. lubel-
skim, Krajewo w pow. opoczyńskikm, Konary, Kossów, Kozienice, Zakrzowska Wola w pow. ra-
domskim, Heljanów na Litwie, w pow. święciańskim. 

Ale  nie tylko  oni  mieli takie majątki ziemiańskie.
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Jakiś podejrzany Mirosław Dunin Sulgostowski ze  Stowarzyszenia  Rodu  Duninów  opracował  i 
zamieścił  na stronie  stowarzyszenia  koszmarną i upiorną  historię . jako  satyrę.Plastyk, satyryk, 
taternik i alpinista. Urodził się w 1963 w Dobrym Mieście. 

          https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/upiory-i-zjawy-z-labedziem-w-herbie

                       UPIORY I ZJAWY Z ŁABĘDZIEM W HERBIE
 Nie  bardzo rozumiem, jak można szkalować własny ród  i publikować jakieś zmyślone  sensacje ? 

Oraz  sfałszowaną litografię   niemiecką ze  sceną oślepienia  Piotra Włostowica  protoplasty rodu.

  I dlatego do tego  stowarzyszenia nie należę, chociaż  mi proponowano członkostwo.  
Członkostwo proponował mi jakiś Cezary  Dunin  Mugler  ale  takiego nazwiska  jak  Dunin Mu-
gler  także nie ma w  wykazach  genealogii tego  rodu.

Zwracałam  mu  przez  telefon  uwagę na  te  zagadnienia  czyli  fałszywą  litografię  oraz  szkalują-
ce  opracowanie  o upiorach i zjawach.

Niestety,  nie zmienili  strony  i nie zamieścili  nawet  Duninów  per  se czyli mojej  gałęzi.

  Obecna  strona  tego stowarzyszenia  jest  dla  mnie podejrzana, nie ma na  nie  nawet wykazu Du-
ninów ( jaki był  na  stronie  dunin.info)  tylko jakieś  prymitywne  drzewo  rysunek z gałęziami. 
Poprzednia  strona  dunin.info  zniknęła    gdzieś  we  wrześniu  2020  może  wcześniej  ale były  na
niej  imienne  wykazy  członków  stowarzyszenia oraz  emaile i dane  dotyczące  zamieszkania.

                                              Pozostałość w  internecie.

Zarząd Stowarzyszenia

www.dunin.info › zarzad
Kapituła Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów herbu Łabędź. Kanclerz. Cezary Dunin Mugler,
tel: 781295912. email: cdunin@op.pl. Z-ca Kanclerza.

Stronę nową   założył w  roku 2020  jakiś Paweł Mściwoj  Dunin- Bartodziejski.  W wykazach ro-
dowych nie ma  takiego nazwiska,  jest sam  Bartodziejski   ,ale nie Dunin  oraz  gwara  bartodziej-
ska z  Mazowsza. 
Zatem  należy uznać  tę  stronę za podszywanie się wraz z  samą osobą tego Dunina Bartodziejskie-
go -  Czarodziejskiego. Może  chodzi o powojenną ustawę o  zmianie  nazwisk,na podstawie  której 
można  było sobie dorobić  potem fałszywą  genealogię.W  dodatku  zamieszkuje   w  wiosce  Stu-
dzianki  Pancerne i tam powołuje się na tradycje  militarne  związane z  II  wojną światową.  Oszu-
stów   teraz  nie brakuje,  jeśli  chodzi o  herby i szlachectwo.
A  może  korzystają z dokumentów  osób  zamordowanych . Opłacałoby  się to, z powodu w.w  
praw  spadkowych majątkowych.

Wielokrotnie pisałam do  tego   Bartodziejskiego na jego  email   duninstudzianki@gmail.com 
w sprawie  skontaktowania się z  członkami  gałęzi  Dunin Wąsowiczów z  którymi łączy mnie ro-
dzinna  historia , ale nigdy  nie udzielił  mi  odpowiedzi. 
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Jak napisałam do  tego Cezarego Dunin  Muglera w  emailu :

Panie  Cezary,  uprzejmie proszę o  udokumentowanie  przynależności do  Duninów  waszego  
kanclerza  Dunin  Bartodziejskiego ze  Studzianek, któremu wysłał Pan  moją  Genealogię  i może  
także   ebooki  wysłane  Panu  na płycie pocztą. Kim on jest ?Czy  wie Pan  ?  Ma jakieś dokumen-
ty   rodowe  i genealogiczne  ? 

W dodatku stronę założył w roku 2020 jakiś Paweł Mściwoj Dunin- Bartodziejski. W wykazach ro-
dowych nie ma takiego nazwiska, jest sam Bartodziejski ,ale nie Dunin oraz gwara bartodziejska z
Mazowsza. Zatem należy uznać tę stronę za podszywanie się wraz z samą osobą tego Dunina Barto-
dziejskiego - Czarodziejskiego. Może chodzi o powojenną ustawę o zmianie nazwisk,na podstawie
której można było sobie dorobić potem fałszywą genealogię.W dodatku zamieszkuje w wiosce Stu-
dzianki Pancerne i tam powołuje się na tradycje militarne związane z II wojną światową. 

Oszustów  teraz  nie  brakuje,  jeśli  chodzi  o  herby  i  szlachectwo.
Pracuje  Pan  podobno  w  sądzie  więc  chyba  zna  Pan  jako  tako  prawo.
Niestety, nie zmieniliście  strony i nie zamieściliście  nawet Duninów per se.
 Obecna strona tego stowarzyszenia jest dla mnie podejrzana, nie ma na nie nawet wykazu Duninów
( jaki był na stronie dunin.info) tylko jakieś prymitywne drzewo rysunek z gałęziami , głupoty  o 
upiorach i zjawach  oraz scena  oślepienia  Piotra Włostowica. 
 Nie  jest to strona wiarygodna  ale  podszywająca się pod  Duninów. 
 Proszę  o  odpowiedź.

Dodaję, że  obecna  ankieta  członkowska  jest  prymitywna  poprzednia  była  inna.  Co  to jest  za 
ustalenie  na podstawie  wpisu - najbliższy  przodek  noszący nazwisko  duninowskie  bez  żadnych  
dokumentów  ani genealogii ? 
  Czy  Pan  też wypełniał  taką  ankietę  czy poprzednią?  Nie dam się nabrać na  takie coś.

Każdy może  się do  was  zapisać   bez  dokumentów  tylko na podstawie  takiej  ankietki. 
………………………………………….
Czyli, że  ankieta  jest wstawiona pro  forma, w  celu stworzenia  nowego  fałszywego  stowarzy-
szenia.  Przedtem  rozmawiałam z nim  przez  telefon  i nawet mi powiedział, że  nie ma jakichś do-
kumentów  rodzinnych  oraz że  nazwisko  Mugler  jest  po…..wujku  czy   stryjku.
……………………………………….
W  związku z  tym  proszę o  przeprowadzenie  śledztwa/ dochodzenia  w sprawie  ustalenia 
danych  członków  nowego  Stowarzyszenia  Rodu  Duninów  wraz z  ustaleniem  co  się  kryje
pod  adresem  w Studziankach   w.w  Dunina  Bartodziejskiego. 

https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/kontakt
Studzianki Pancerne
26-903 
woj. Mazowieckie

Na stronie  internetowej  stowarzyszenia  przy danych  adresów  emailowych  są dwa  symbole,  
które  są  jednocześnie  aktywnymi  linkami. Słuchawka  i koperta.  Nie  chodzi o  jakieś  adresy  
ale o  przełączenie   się na  stronę  

https://www.facebook.com/WebWaveCMS/
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Na  facebooku  -  link ze  strony  tego  stowarzyszenia  jest  taki dziwny  wpis:

Tomas Wojcicki Dunin  - nie są   to członkowie  prawdziwego rodu  Duninów  ! 

Był jeszcze  niedawno jakieś dwa  tygodnie  temu wpis  na  facebooku  tego Bartodziejskiego  

                                              ..  bo jak  Dunin leży  na wznak.  Z  roku 2019.

Była  to ogromna strona na  facebooku ale  zniknęła,  jeszcze  widniała  dwa  tygodnie  temu  z wpi-
sami wielu członków  rodu ale z poprzedniej  strony stowarzyszenia. 

Ród  Duninów ma herb Łabędź -  obok a  trzeci po prawej to Herb Łabędź w zamku w Baranowie 
Sandomierskim .
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Wąsowicz

Krzysztof Wąsowicz herbu Łabędź, właśc. Krzysztof Dunin-Wąsowicz ze
Smogorzewa h. Łabędź – polski dowódca wojskowy, pułkownik, uczestnik walk
w okresie tzw. Potopu szwedzkiego, brał udział w oblężeniu Koldyngi w Danii,
które miało miejsce w dniach 23-25 grudnia 1658 r. 

Zbigniew Dymitr Dunin-Wąsowicz (ur. 14 października 1882 w Brzeżanach, zm. 13 czerwca 
1915 pod Rokitną) – polski dowódca wojskowy, rotmistrz Legionów Polskich. 

I  kilku  innych.
 
Jeśli  będzie  potrzebna moja  pomoc w  ustaleniu  danych  do  genealogii członków  tego no-
wego  stowarzyszenia,  na podstawie  jakichś  ich  dokumentów, to zawsze  można się do  mnie
w  tej  sprawie  zwrócić.

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: 2. Krystyna Ziemlańska Lublin 2 grudnia 2020
Data: 2020-12-02 12:13
Nadawca: cdunin@op.pl         
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

                                                     Stronę założyłem ja.
Odnośnie Wykazu rodzin duninowskich jak z str. dunininfo to doszliśmy do wniosku  - 
KTO ? że ze względu na RODO zapytamy członków stowarzyszenia na zjeździe czy się
zgadzają na wystawienie swoich nazwisk.( RODO  tego nie zabrania!) 

                  Ale   nie  udzielił  odpowiedzi  kiedy był ten zjazd  i co na nim  ustalono. 
                              https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/zjazdy

27 XXVII Chańcza - Opatów - Kije 20 - 23.06.2019 r.

                          --- i jak  Dunin leży  na wznak….   Rok 2019.

                    Strony nie poprawiłem ponieważ dałem komputer do naprawy.  
                      ( 23  listopada  po  rozmowie  telefonicznej  -  Śmiech na sali)

Co do ankiety, taką posługiwało się stowarzyszenie do tej pory.   To nieprawda  ! 

Ale wymagane też były dokumenty poświadczające, które weryfikowała komisja wery-
fikacyjna stowarzyszenia.  To dlaczego nie ma  ich w ankiecie  ?  

Kanclerz jest po kądzieli z Dunin-Bartodziejskich, dokumenty widziałem.
                                                                            --Pozdrawiam! C.D-M 
………………………………………………………………………………………………………..
                 Poniżej załączam  zdjęcia  strony  internetowej  tego nowego  stowarzyszenia.

                                                               Mgr  Krystyna Ziemlańska
                                                             naukowiec, historyk, prawnik
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https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/upiory-i-zjawy-z-labedziem-w-herbie
26.11.2020  
STOWARZYSZENIE RODU DUNINÓW

UPIORY I ZJAWY Z ŁABĘDZIEM W HERBIE

Pojęcie ducha – bezcielesnej istoty na obraz i podobieństwo czy to zmarłego czy żyjącego 
człowieka – występuje we wszystkich kulturach od czasów najdawniejszych. Przedziwna mieszan-
ina wiary i nieufności, jaką odczuwamy na wieść o ukazaniu się zjawy, niewiele różni się w istocie 
od doznań naszych przodków. Postęp wiedzy, nauki i oświaty zmienił dziś wiele spośród dawnych 
zapatrywań, nie wpłynął jednak zasadniczo na sądy o duchach ani nie zbliżył nas do wyjaśnienia 
ich zagadki oraz natury. Świat duchów pozostaje nadal tajemnicą i tu kryje się właśnie źródło nie 
słabnącego zainteresowania całą sprawą.

        Zwyczajowym określeniem fenomenu pojawienia się duchów bywa w języku polskim słowo –
strachy. Miejsca,w których zachodzą tego typu zjawiska, nazywa się zazwyczaj nawiedzanymi, a 
potocznie mówi się, że w nich straszy. Na całym świecie istnieje tak wiele miejsc nawiedzanych, że
pomimo wieloletnich starań w celu ich sklasyfikowania do dziś nie udało się ustalić choćby przybli-
żonej ich liczby. Jak dowodzą rozliczne badania, duchy występują na całej kuli ziemskiej. Pojawiają
się we wszystkich epokach, przybierając wiele przeróżnych form oraz podejmując rozmaite działa-
nia. Duchy przybierają postaci ludzi i zwierząt (psy, konie, ptaki), czasami występują w charakterze
przedmiotów bądź dźwięków. Zjawiskiem najczęściej spotykanym jest, rzecz jasna, duch człowieka
ukazujący się jako mglista postać o kształcie zbliżonym do ludzkiego i znikający równie nagle i 
tajemniczo, jak się pojawił. Za najstarszą dochowaną do dziś opowieść o duchach śmiało można uz-
nać staro babiloński epos o Gilgameszu, pochodzący sprzed około czterech tysięcy lat. O prym ub-
iegać się z nim może jedynie duch Człowieka Epoki Kamiennej, który galopuje konno przez Cran-
borne Chase w angielskim hrabstwie Dorset. Jest to z pewnością najstarsze widmo, jakie pojawia 
się na naszej planecie. Ów niezwykły duch, odziany w skóry zwierzęce, dosiada na oklep kosmat-
ego konika i wymachuje kamiennym toporkiem trzymanym w ręku. Choć pojawia się zazwyczaj w 
pobliżu dawnej drogi rzymskiej do     Old Sarum, widywano go także nie opodal prehistorycznego 
obozowiska na Cranborne Chase i stąd wzięło się przeświadczenie o jego pierwotnym powiązaniu z
tym miejscem.

        Historie o duchach, jak widzimy, znane są od najdawniejszych czasów, a w Anglii stały się 
nawet formą tradycyjnej opowieści snutej przy kominku w chłodne zimowe wieczory, zwłaszcza w 
okresie Świąt Bożego Narodzenia. Jedną z pierwszych rozpraw o duchach była książka Ludwika 
Lavatera (1527-1586) pt. De spectris opublikowana w 1570 r. w Genewie i w dwa lata później 
przetłumaczona na język angielski i wydana drukiem w Londynie. Jednak dopiero żyjący w sto lat 
później Joseph Glanvill (1636-1680) zasłużył sobie na miano ojca współczesnej parapsychologii, a 
jego rozprawa Sadducismus Triumphatus (1681) zawierająca „pełne i niepodważone świadectwo 
istnienia czarownic i widziadeł”, to podstawowe i pionierskie dzieło w tej dziedzinie. W ciągu kole-
jnych wieków napisano niezliczone książki o duchach i miejscach nawiedzanych a różnorodność 
owych prac jest olbrzymia.                              12.



 Znajdują się wśród nich relacje naocznych świadków i owoce trudu archiwistów, pomniki literatury
i jarmarczna tandeta, dzieła trzeźwych obserwatorów i bezkrytycznych łowców sensacji.

 Kompendium wiedzy w tym zakresie pt. Leksykon Duchów wyszło spod pióra anglika Petera Hain-
inga w 1982 roku. Najznakomitszym polskim badaczem zjawisk parapsychicznych był doktor filo-
zofii Julian Ochorowicz (1850-1917) natomiast za ojca horroru w literaturze polskiej uznaje się lit-
erata Stefana Grabińskiego (1887-1936) autora wielu opowieści grozy, w których aż roi się od 
duchów, demonów, strzyg, zmór i widm.

        Problem pojawiania się duchów bywał miejscami tak palący, że np. w Islandii istniał niegdyś 
przepis prawny mówiący, że osoba napastowana przez ducha może złożyć nań skargę w sądzie i 
uzyskać prawne zobowiązanie go do zaprzestania prześladowań. Stary walijski zwyczaj zjadania 
grzechów polegał na tym, że specjalnie wynajęta w tym celu osoba brała na siebie grzechy dopiero 
co zmarłego, tak by jego dusza mogła opuścić ciało i iść do nieba zamiast pokutować na ziemi jako 
zły duch. W 1912 r. w Chicago niejaki James Denlertander doprowadził do sądowego obniżenia 
wyceny jego nieruchomości nawiedzanej przez zjawę tłumacząc, że „z powodu ducha dom przestał 
przynosić dochody”. Spotykało się również ludzi znacznie mniej sceptycznie nastawionych do dzia-
łalności sił nadprzyrodzonych. Na początku lat 60-tych XIX w. założono w Londynie istniejący do 
dziś Klub Miłośników Duchów a w pierwszych latach XX stulecia, także w Wielkiej Brytanii, pow-
stało Koło Fotograficzne w Crewe zajmujące się fotografią astralną.

        Przywilejem starożytnych rodów jest nie tylko świadomość spoczywającej na nich tradycji, ale
też niejednokrotnie posiadanie własnych jestest w czy bytów wywodzących się z ich własnej his-
torii i zarazem z jak najbardziej niematerialnego świata. W tym miejscu warto wymienić choćby 
celtycką banshee (z gaelickiego beansi) będącą zwiastunką śmierci nawiedzającą stare rody ir-
landzkie i szkockie czystej krwi czy ognik rodu Vingoe z Treville w Kornwalii wieszczący śmierć 
jego członkom. Pośród widmowych ptaków zapowiadających śmierć wymieńmy sowę naw-
iedzającą rodzinę Arundelów z Wardour, łabędzia o zakrwawionej piersi rodziny Kirkpatricków z 
zamku Closeburn, ptaka o białej piersi pojawiającego się przed śmiercią któregoś z Oxenhamów 
czy rudzika, o którym donoszono kilkakrotnie z Durham.

        Świat duchów nie zna jednak granic tak jak nie zna ich ludzka wyobraźnia. Wśród duchów 
polskich zamków są podobnie jak w Anglii czy Niemczech widmowe damy, bezgłowe zjawy, ryc-
erze, myśliwi, sokolnicy, okrutni wielmoże... I po naszych drogach suną bezgłośnie upiorne karety a
na rozstajach i w ruinach pojawiają się widmowe psy i konie nie pozostawiające po sobie śladów 
kopyt. Te same wątki – zemsty zza grobu, pokuty za złe czyny, wiarołomnej miłości czy uczucia sil-
niejszego niż śmierć – występują w naszych rodzimych opowieściach o miejscach nawiedzanych.

        Z pewnością jednym z najstarszych polskich duchów jest tzw. Czerwony Upiór z Grodźca na 
Dolnym Śląsku ukazujący się w ruinach tego zamczyska już od czasów piastowskich. Lista starych 
polskich rodów posiadających tego typu opowieści jest długa, odnajdujemy na niej nazwiska 
monarchów, arystokracji i szeregowej szlachty; Wazów (Biała Dama z Golubia), Działyńskich (Bia-
ła Dama z Kórnika), Czartoryskich (Błękitna Dama z Łańcuta), Wielopolskich (Czarna Dama), Os-
trogskich (Czarna Księżniczka z Szamotuł), Tuczyńskich (Dama z Sokolnikiem), Stadnickich (Dia-
beł z Łańcuta), Szafrańców (Fantom z Pieskowej Skały), Ossolińskich (Husarz z Krzyżtopora), Tar-
łów (Kochankowie z Dębna), Melsztyńskich (Rycerz z Melsztyna), Kmitów (Smutna Wdowa z 
Leska), Szujskich (Żółta Dama z Liwu). 
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W tym zestawieniu warto z pewnością wyróżnić rodzinę Warszyckich h. Abdank, która może 
pochwalić się nie jednym a dwoma upiorami wywodzącymi się z ich historii (Czarny Pies z 
Ogrodzieńca i Jeździec bez głowy z Dankowa) czy Lubomirskich z podobną liczbą zjaw (Czarna 
Dama z Janowca, Sroga Pani z Suchej). 

W miarę pełny spis duchów i zjaw polskich oraz miejsc nawiedzanych znalazł się w wydanej 
niemal 40 lat temu książce B. Wernichowskiej i M. Kozłowskiego pt. Duchy polskie (1983).

        Ród Duninów wyróżnia się na tle innych rodzin polskich nie tylko dawnością swej metryki, 
ale również ilością duchów znanych z jego historii. Relacje mówią bowiem aż o pięciu zjawach 
przy czym dwie z nich związane są z rodziną Duninów Karwickich z linii na wołyńskim Mizoczu, 
jedna z Dunin Borkowskimi z linii małorosyjskiej oraz dwa pozostałe odnotowuje tradycja rodziny 
Skrzyńskich h. Łabędź osiadłej u schyłku średniowiecza w ziemi żywieckiej. Praca B. Werni-
chowskiej i M. Kozłowskiego, zapewne głównie z racji terytorialnych, pominęła większość z po-
danych tu przypadków a tematem duchów w rodzinie Duninów jako zagadnieniem marginalnym 
nie zajmowała się także jak dotąd literatura genealogiczno-heraldyczna. W odczuciu autora 
niniejszy tekst jest więc uzupełnieniem dotkliwej luki źródłowej w tym zakresie.

        Oba duchy rodzinne Karwickich, z racji chronologicznych najmłodsze w tym gronie, można z 
powodzeniem zaszeregować do kategorii zjaw. W myśl klasyfikacji P. Haininga zjawami są posta-
cie ludzkie, o których wiadomo, że przebywają w innym miejscu lub też w chwili swojego pojaw-
ienia się już nie żyją. Istnieje wiele zapisów historycznych o spotkaniach z tymi bytami. Relacje te, 
nie noszące bynajmniej żadnych znamion halucynacji czy złudzeń zmysłowych dowodzą, że zjawy 
można nie tylko zobaczyć, ale także usłyszeć lub dotknąć. Obie zjawy, o których tu mowa znane z 
dziewiętnastowiecznych relacji związane są z rodziną Karwickich, dziedziców Mizocza na Wo-
łyniu. 

Dobra mizockie weszły w skład  zasobu ich substancji majątkowej już znacznie wcześniej. W 1748 
r. nabył je od ks. Janusza Sanguszki, ostatniego ordynata na Ostrogu, Józef Kajetan Dunin Karwicki
regent kancelarii koronnej, późniejszy marszałek Trybunału Koronnego oraz kasztelan połaniecki i 
zawichojski. Sam Mizocz był upadłą i opustoszałą jeszcze od czasów Chmielnickiego wioską, do 
której nowy właściciel nie tylko sprowadził polskich osadników, ale też w 1761 r. otrzymał od króla
Augusta III pozwolenie na założenie tu miasta na prawie magdeburskim i odprawianie w nim jar-
marków i targów. Karwiccy budowali tu swoją domenę przez następne dwa stulecia a ostatni 
reprezentanci tej rodziny zniknęli z tej okolicy dopiero wraz z końcem II wojny światowej. W cza-
sach stanisławowskich (lata 90-te XVIII w.) Krzysztof Dunin Karwicki, generał major wojsk koron-
nych, rozbudował i upiększył dawną rezydencję nadając jej charakter zespołu kilku budowli utrzy-
manych w stylu klasycystycznym. W kilkadziesiąt lat później zaczęło dochodzić w pałacu mi-
zockim do spotkań z dwoma widmowymi damami.

        Jak wynika z relacji obie krążyły w Mizoczu od dawna. Pierwsza z nich – dama w białej sukni 
– przechadzała się po pokojach pałacu i ogrodowych alejach. Widywali ją nie tylko domownicy. 
Jadzia Karwicka (1870-1942), córka pisarza regionalisty Józefa Dunina Karwickiego (1834-1910) 
była jeszcze podlotkiem, kiedy przyjechała do niej nowa nauczycielka francuskiego. Przyjęła ją  
babka Jadzi – Paulina z Frankowskich Nykowa. Gdy podawano obiad w parę godzin potem i nowo 
przybyła nauczycielka przyszła do jadalni, zdziwiona zapytała, czy już wyjechała ta śliczna w białej
sukni pani, którą spotkała w czasie spaceru.
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        Po kilku latach (pod koniec XIX w.) pożar strawił główną część domu, cała więc rodzina 
przeniosła się do dużej oficyny i dwu bocznych pawilonów. Biała dama przestała się wówczas 
pokazywać, niemniej zastąpił ją duch innej, także niezidentyfikowanej matrony. Spotkała się z nim 
babka pisarki Maryny Okęckiej-Bromkowej (1922-2003) bawiąca w Mizoczu w latach 90-tych.

 W trakcie jednej z zabaw wbiegła do pokoju Jadzi Karwickiej po karty i tak wspominała owo 
spotkanie: „przy oknie zobaczyłam postać kobiety w czerni, odwróciła się nagle i usiadła na sze-
zlągu. Zaczynało szarzeć, więc jej twarzy nie dostrzegłam, tym bardziej że na głowie miała czarny 
woal. Stałam sparaliżowana i chyba wrzeszczałam, bo wpadła Jadzia z doktorem, obejrzeli cały 
pokój, nikogo nie było”.

        Obie przytoczone relacje o mizockich zjawach spisane zostały przez M. Okęcką-Bromkową 
dopiero w kilkadziesiąt lat później w połowie XX w. i trudno dziś już wyrokować z duchami 
których z wcześniej żyjących pań Karwickich miano wówczas do czynienia.

        Z zupełnie innym rodzajem pozamaterialnych bytów mamy do czynienia w przypadku duchów
związanych z rodzinami Dunin Borkowskich z ziemi czernichowskiej oraz Skrzyńskich h. Łabędź 
osiadłych w połowie XV stulecia  na zamku w Barwałdzie pod Wadowicami. Od zjaw Duninów 
Karwickich odróżnia je zarówno charakter ich  aktywności astralnej wskazujący na to, że mamy tu 
do czynienia z dowodnymi upiorami jak również fakt, iż wszystkie trzy byty, o których tu mowa z 
powodzeniem  można zidentyfikować z fizyczno-cielesnymi postaciami znanymi z historii i to nie 
tylko rodzinnej.

        Z klasyfikacji Petera Haininga wynika, że upiór jest duchem zmarłego, który nie może zaznać 
spokoju w grobie, powraca więc nocami na ziemię, aby straszyć i niepokoić żywych. Wiarę w upi-
ory odnotowano we wszystkich krajach Europy, jak i w Polsce. Stawał się nim po śmierci człowiek 
okrutny i zły, bezbożnik, niewypłacalny dłużnik, samobójca, zmarły bez spowiedzi, parający się za 
życia magicznymi praktykami. Przeciwko upiorom podejmowano dawniej najrozmaitsze środki 
zaradcze i dokonywano nieraz makabrycznych obrzędów. 

Wkładano zmarłemu do trumny ostre narzędzia – nóż lub brzytwę, kładziono na grobie cierniste ga-
łęzie, jeśli to nie pomagało – odkopywano trumnę i odwracano zwłoki twarzą do ziemi, wbijano w 
piersi osinowy kołek albo nawet obcinano zmarłemu głowę i kładziono ją u stóp. Upiory stały się 
bohaterami wielu ludowych legend i opowieści a badania etnograficzne prowadzone na ziemiach 
polskich dowiodły, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu prawie połowa mieszkańców polskich wsi 
wierzyła w ich istnienie.

        Za upiora powszechnie uważany był Jerzy Bazyli Dunin Borkowski (1640-1702), pułkownik 
czernichowski i generalny oboźny wojska zaporoskiego od 1686 roku. Pochodził z rodziny, która 
po powstaniu Chmielnickiego i utracie części terytorium przez Rzeczpospolitą, przeszła na pra-
wosławie i przyjęła poddaństwo Moskwy. Tradycja głosi, że w 1687 r. po usunięciu od władzy 
Samojłowicza, książę Golicyn proponował Borkowskiemu buławę hetmańską, żądając za tę usługę 
10 tysięcy rubli. Z powodu skąpstwa Borkowskiego transakcja nie została sfinalizowana a het-
manem został Iwan Mazepa przekupiwszy Golicyna pieniędzmi pożyczonymi od Borkowskiego. 
Istnieją liczne, na wpół legendarne opowieści o jego życiu: znał ponoć 12 języków, parał się magią 
i rzadko tylko widywano go za dnia a jeszcze rzadziej w cerkwi. Legenda głosiła też, że prócz tego 
nie był żonaty co ówcześnie nie mieściło się w pojęciu normy społecznej. 
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Tak czy inaczej u współczesnych nie cieszył się Borkowski dobrą sławą: zarzucano mu przesadne 
skąpstwo, złośliwość, tyranizowanie poddanych, gwałty na córkach i żonach swoich włościan. 
Kiedy umarł w 1702 r. pochowano go w soborze Jeleckim w Czernichowie, który uprzednio 
odrestaurował z własnej kiesy. 

W przeciągu roku od jego śmierci wydarzyła się w okolicy seria niewyjaśnionych zdarzeń; 30 ludzi 
zaginęło bez wieści a 20 innych umarło zagadkowo z objawami anemii. Winę zrzucono na nie-
boszczyka, podburzony tłum wdarł się do cerkwi, zwłoki przebito osinowym kołkiem i ponownie 
pochowano w dobrach rodzinnych Borkowskiego nad brzegiem Desny. Tej samej jeszcze nocy 
powódź spowodowała, że rzeka wystąpiła z brzegów co ugruntowało złą sławę Dunin 
Borkowskiego przydając mu na stałe przydomek „ukraińskiego Drakuli”. W mrocznej legendzie ży-
wej do dziś jego duch wyjeżdża o północy z wrót soboru Uspienskiego widmową karetą zaprzężoną
w sześć par wrono czarnych koni i udaje się do rodowej siedziby na Czarnej Górze w Czerni-
chowie. Wśród ludu powstało podanie, że był upiorem i służył diabłom a hojnymi darami na cerk-
wie pragnął zapewnić spokój swej duszy.

        Na podobnie „upiorną” sławę zasłużyli sobie własnymi czynami również członkowie rodziny 
Skrzyńskich h. Łabędź. Jedna z ich gałęzi w połowie XV w. osiadła na zamku w Barwałdzie w 
ziemi zatorskiej, który w 1445 r. Włodek ze Skrzyńska wraz ze swą żoną Katarzyną wzięli w za-
staw od spokrewnionego z nimi Mszczuja ze Skrzyńska, starosty opoczyńskiego i bohatera spod 
Grunwaldu. Zamek znajdujący się na górze Żar pod Wadowicami, stał się odtąd  dla Włodka i jego 
żony bazą wypadową ich zbójeckich poczynań. Pierwsze skargi na ich rozboje wpłynęły już w 1446
roku. W dwa lata później Skrzyński zapisał Katarzynie posag w wysokości 3.000 florenów na 
zamku barwałdzkim i okolicznych wsiach. W 1449 r. małżonkowie z oddziałem 50 ludzi najechali 
wieś Ryczów należącą do kasztelana lubelskiego Krzysztofa Kurozwęckiego, skąd uprowadzili in-
wentarz o łącznej wartości 500 florenów oraz spustoszyli tamtejszy kościół, którego straty osza-
cowano na sumę tysiąca florenów.

 O rozbojach dokonywanych z zamku barwałdzkiego i pustoszeniu księstw oświęcimskiego i za-
torskiego pisał w czerwcu 1451 r. do uczestników sejmu w Piotrkowie wojewoda krakowski Jan 
Tęczyński. Wyprawa na Barwałd podjęta przez podkomorzego krakowskiego Piotra Szafrańca w 
celu uśmierzenia zbójeckich poczynań Skrzyńskich skończyła się jednak niepowodzeniem. W po-
łowie lat 50-tych Katarzyna, nazywana w źródłach współczesnych „Włodkową”, przejęła inic-
jatywę łupieską z rąk męża i uprawiała rozboje na własną rękę. Ich rozgłos sięgnął daleko poza 
granice Królestwa skoro w 1456 r. wspominał o nich biskup pomezański w liście do wielkiego mis-
trza zakonu krzyżackiego Ludwika von Erlichshausena. Do historii przeszedł też napad Skrzyńskiej
na 8 rozbójników zbiegłych w 1457 r. z więzienia na zamku oświęcimskim, którym zabrała konie, 
broń i pieniądze a ich samych kazała ściąć.  Kasper Borgeni autor Rocznika Głogowskiego pisał o 
Włodkowej potwierdzając jej złą sławę, że „rządziła się tak twardo i po męsku, że męża swego po-
zostawiła niczym strażnika na swym zamku, sama zaś zabrawszy z sobą czeladź grabiła 
mieszkańców innych grodów. Jeździła bowiem konno z bronią i zbroją jak mocny mężczyzna i żad-
nego nie oszczędziła przeciwnika”.
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        Upadek „Włodkowej” nastąpił wkrótce po 1458 r. kiedy to została podstępnie pojmana przez 
kasztelana krakowskiego Andrzeja Mokrskiego i spalona na stosie wystawionym na krakowskim 
rynku. Z upływem czasu miejscowa tradycja wykreowała Katarzynę na „rozpustną cudzołożnicę”, 
popełniającą wraz z mężem na zamku barwałdzkim „nieczyste wszeteczeństwa” jednak fakt spale-
nia na stosie, potwierdzany również przez lokalne przekazy z sąsiadującej z Barwałdem Kalwarii 
Zebrzydowskiej, świadczy dowodnie o jej znacznie cięższych przewinach w oczach ówczesnego 
wymiaru sprawiedliwości. 

Skrzyńską pogrążył bowiem ostatecznie nie jej rozbójniczy proceder a to, że zajęła się fałs-
zowaniem pieniędzy. Wspominał o tym już niemal współczesny wydarzeniom przekaz Rocznika 
Głogowskiego. Przypomnieć warto, że stos był karą dla fałszerzy stosowaną w Polsce zarówno 
zwyczajowo jak i na mocy prawa magdeburskiego, które stanowiło, że „…ten kto fałszywą myńcę 
bije...i między ludzie ją wypuszcza...ma być ogniem na gardle karan a żywo spalony być”. Po 
śmierci Katarzyny zamek w Barwałdzie dostał się w ręce Komorowskich i w 1476 r. przejściowo 
zajęły go wojska czeskie. 

Rok później warownia, której mury opisywano jako „bardzo mocne i położone obronnie” z rozkazu
Kazimierza Jagiellończyka została zdobyta i zburzona do gruntu. Miejscowa legenda połączyła z 
czasem fakt stracenia „Włodkowej” oraz zburzenia jej zbójeckiego gniazda w jedną narrację. Ruiny
posłużyły jako budulec powstającego nieopodal sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, samo 
miejsce po dawnej warowni nie cieszyło się zresztą dobrą sławą i jako nawiedzane było omijane 
przez podróżnych. Jeszcze w połowie XIX w. autorzy opisujący Barwałd stwierdzali, że okoliczny 
„Lud widzi w tym miejscu siedlisko złych duchów, a niejeden ze strzelców opowiada o cieniu 
Włodkowej unoszącym się o północy nad gruzami”. I współcześnie już tylko resztki ruin oraz upiór
ich właścicielki pozostają świadectwem dawnych czasów.

        Wraz ze śmiercią Katarzyny „Włodkowej” rozboje Skrzyńskich h. Łabędź nie przeszły byna-
jmniej do historii. Jeszcze w latach 60-tych XV w. jej synowie tj. Włodek i Bożywój ze Skrzyńska 
nękali grabieżami ziemię oświęcimską i Żywiecczyznę. Owa dwójka trudniła się rozbojem na skalę 
jak się zdaje jeszcze szerszą niż ich rodzice, stanowiąc doskonałe potwierdzenie słów Rocznika 
Głogowskiego o równie dzielnym potomstwie „Włodkowej”. W swoim zbójeckim procederze nie 
wykorzystywali oni już jednak zamku w Barwałdzie, organizując sobie w górach nowe punkty 
oparcia. O ich czynach szeroko rozpowiada Długosz w latach 1460 i 1462. Włodek ze Skrzyńska 
operował głównie w oparciu o zamek w Letawie na Słowacji skąd w 1462 r. dowodził „wielkimi 
grupami grasantów” i po raz ostatni pojawił się w źródłach w 4 lata później (1466) kiedy to miał 
jakieś sprawy w sądach krakowskich (być może związane z jego zbójeckim procederem?).

        Bożywój Skrzyński nie miał tyle szczęścia. Dzierżąc w tym czasie niemal całą Żywiecczyznę 
otrzymaną w lennie od księcia oświęcimskiego Przemysława obwarował się na górze Turzej i 
stamtąd jak i z zamku Grójec nieopodal Żywca urządzał swoje napady. Grabił ciągnące do Czech i 
na Węgry karawany bogatych kupców, zdarzało się że i pańskie orszaki. Długo przymykano oczu 
na ten  proceder w końcu, zapewne w 1466 r., wojska królewskie obległy grójecki zamek z 
rozkazem zrównania z ziemią zbójeckiego gniazda. 
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Oblężenie trwało kilka tygodni, wreszcie Skrzyńskiego i jego towarzyszy wzięto głodem. Herszta – 
po odczytaniu mu wyroku śmierci – wsadzono do wielkiej dębowej beczki nabijanej wewnątrz 
gwoździami i zepchnięto z zamkowych murów. Taki był okrutny koniec rycerza rozbójnika. Zamek 
„Na Grójcu” zburzono a miasto Żywiec wraz z okolicą otrzymali w 1467 r. w wieczyste 
użytkowanie Komorowscy. Wkrótce po straceniu Bożywoja Skrzyńskiego jego duch począł 
straszyć okolicznych mieszkańców tocząc nocami ciężką dębową beczkę będącą narzędziem kaźni 
w podziemnym korytarzu łączącym jakoby miejsce, w którym stał ongiś zamek „Na Grójcu” z ist-
niejącym do dziś renesansowym zamkiem w Żywcu. Upiorny huk toczącej się w podziemiach 
beczki od ponad 500 lat straszy zwykle w pochmurne jesienne noce spóźnionych przechodniów, 
śpieszących starymi uliczkami Żywca. 

Wśród osób, które słyszały ów niewytłumaczalny, przejmujący lękiem odgłos, znalazł się też 
pewien mieszkaniec Katowic, który w listopadzie 1970 r. przechodził późnym wieczorem obok 
zamkowego parku. „Naraz usłyszał tak jakby odgłos przypominający daleki turkot. Początkowo my-
ślał, że gdzieś w oddali toczy się po bruku wóz naładowany pustymi beczkami. Hałas narastał, 
przybliżał się, jednak co było bardzo dziwne, ulica była zupełnie pusta. Turysta nasłuchiwał, łoskot 
zdawał się teraz dochodzić spod powierzchni ziemi, tuż pod jego stopami. Potem przycichł i sły-
chać go było gdzieś z daleka, jakby spod zamku”. Tyle relacja świadka.

        Upiorna beczka, w której znalazł śmierć Bożywój Skrzyński zamyka nam już listę niematerial-
nych bytów wywodzących się z rodu Duninów. Zjawy pań Karwickich oraz upiory Jerzego 
Bazylego Borkowskiego i raubritterów z rodziny Skrzyńskich ubarwiają w niezwykle sugestywny i 
niewymierny sposób jak najbardziej historyczną wiedzę o naszej rodzinie. Stawiają ją również w 
gronie tych, które poszczycić się mogą także „duchową” stroną własnej historii.

        W 1889 r. angielskie Towarzystwo Badań Zjawisk Metapsychicznych (Society for Psychical 
Research) przeprowadziło jedną z pierwszych ankiet mających ustalić, ile osób wierzy, że zetknęło 
się z duchami. Z liczby 17.000 respondentów twierdząco odpowiedziało na to pytanie niewiele 
ponad 10 procent (1.684 osoby) przy czym 66 procent tych, którzy zetknęli się ze zjawiskami nad-
przyrodzonymi, podało, że zdarzyło im się to tylko raz w życiu. Jak wynika z podobnej ankiety 
przeprowadzonej w 1981 r. w Wielkiej Brytanii,       44 procent badanych wierzyło w istnienie 
duchów, a co siódmy ankietowany twierdził, że się z nimi zetknął osobiście. Studium dowiodło 
ponadto, iż przeszło połowa Brytyjczyków wierzy w różnorakie zjawiska parapsychiczne. Podobne 
badania przeprowadzone niemal w tym samym czasie (1979 r.) na szeroką skalę w Stanach Zjed-
noczonych dowodzą jeszcze powszechniejszej wiary w duchy, gdyż przyznało się do niej 
wprawdzie tylko 21 procent dzieci, ale też przeszło 57 procent dorosłych Amerykanów. Nieco wcze-
śniejsza ankieta wykonana w Niemczech Zachodnich nie przyniosła co prawda tak wysokiego 
odsetka odpowiedzi pozytywnych, wykazała jednak, że 11 procent dorosłych Niemców zetknęło się
z duchami.
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 Z pozostałych 89 procent badanych dalsze 7 procent wierzyło w ich istnienie,  13 nie miało w tej 
sprawie zdania, a tylko 69 zaprzeczało w ogóle ich realności. Nie wiemy, jakie byłyby wyniki 
podobnych ankiet w Polsce, na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pytania tego rodzaju formu-
łowali niemal wyłącznie etnografowie przeprowadzający swoje badania przede wszystkim z 
mieszkańcami terenów wiejskich i mający na myśli zresztą głównie relikty wierzeń ludowych. Na 
pytanie, czy wierzymy w duchy, każdy z nas odpowiedzieć musi sobie jednak z pewnością  sam.

                                                                                                                                             

                                                                          Mirosław Dunin Sulgostowski

                                                                                Ostróda 18-24 IV 2020 r.

                                                     Tekst napisany w trakcie pandemii koronawirusa w Polsce.

Komentarz:

Są  to zmyślone  brednie  jakich  nie ma i  nigdy nie było w  tym  także  moim rodzie  ! 

Założyciel  rodu  Duninów  :

Piotr Włostowic (czasem Włast lub Włost) zwany później Duninem (tj. Duńczykiem) herbu Łabędź 
(ur. ok. 1080, zm. 1153) – możnowładca śląski z rodu Łabędziów, syn Włosta i od 1117 roku pala-
tyn Bolesława Krzywoustego  oraz  książę  związany z cesarzem  bizantyńskim  oraz  dynastią  Pia-
stów.  Wywodził się z dawnego rodu książąt śląskich, na co wskazuje umiejscowienie jego włości w
tak ważnych dla Śląska miejscach, jak wyspa Piasek we Wrocławiu oraz ziemie wokół góry Ślęży. 
Główną siedzibą Piotra Włostowica był Ołbin, którego nazwa wywodzi się od imienia Albin. Miał 
brata Bogusława, w którego włościach był lewy brzeg Odry. Bartosz Paprocki, Herby, 566-567 .   
Piotr Włostowic pojął za żonę księżniczkę Marię, córkę Olega Michała,  córkę wielkiego księcia ki-
jowskiego, praprawnuczkę św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej i praprawnuczkę greckie-
go chrześcijańskiego cesarza Bizancjum Romana II Porfirogenety. 

Ale  nawet jeśli już nie ma tych danych w  Wikipedii,  bo może  ktoś nie wierzyć, to można  je  
ustalić na  podstawie  innych  biografii.

Roman II Porfirogeneta (ur. 939, zm. 15 marca 963) – cesarz bizantyjski z dynastii macedońskiej, 
który panował w latach 959-963. Syn i następca Konstantyna VII Porfirogenety i jego żony Hele-
ny Lekapeny, córki Romana I Lekapena.

 W 956 roku poślubił  Teofano. Roman II miał z nią troje dzieci: 

• Bazylego II  kolejnego cesarza 
• Konstantyna VIII, kolejnego cesarza 
• Annę Porfirogenetkę, żonę wielkiego księcia kijowskiego – Włodzimierza I Wielkiego

                                     https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_II
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L=2 Piotr Włostowic z Ołbina, ur. ok. 1080 zm. 1153 + Maria ks. Rurykowicz (szwagierka Bole-
sława Krzywoustego), ojciec: Oleg Michał Rurykowicz książę 

1 Włost (Włast) - od dawna osadzony na Śląsku  
SYN 
    ¦=3 Świętosław Konstantyn ==> ŚWIĘTOSŁAWICE  ( imię  zmyślone  jako słowiańskie  jeżeli  
już  to greckie Sphendoplόkos, / czeskie Svatopluk /  Suatopluk/ /Sphentoplikos ) 
    ¦=3 Agafia zm. 1176 + Jaksa  ( Jazon) z Miechowa zm. 1176, protoplasta Gryfitów
    L=3 Wszebor komes   ( imię  zmyślone  jako słowiańskie  )
        L=4 Piotr ze Strzelna zm. 1196
            L=5 Krystyn +  ( imię  zmyślone  jako słowiańskie  jeżeli  już  to Krystian ) (1) Rawiczówna,
+ (2) Odrowążówna
                ¦=6 Krzesław ( imię  zmyślone  jako słowiańskie  jeżeli już to  Krzysztof lub Krystian) 
                ¦   L=7 (??) Krystyn 
                ¦       L=8 Mikołaj
                ¦           ¦=9 Krystyn z Damujowic ==> DAMUJOWSCY, KRZCZONOWSCY
                ¦           ¦   L=10 Pietrasz  ( imię  zmyślone  jako słowiańskie  = Piotr  Petrus ) 
                ¦           ¦        L=11 Mikołaj z Trzebini ==> STRZESZKOWSCY            
                ¦           ¦             L=12 Krystyn z Karwic  ==> KARWICCY
                ¦           ¦=9 Włodzimierz ( Vladimir) ze Smogorzowa  (SMOGORZOWSCY)
                ¦           ¦   L=10 Włodzimierz "Wąs" ze Smogorzowa
                ¦           ¦        L=11 Włodzimierz (Andrzej) Smogorzew

  L=12 Dersław "Wąs" ( imię  zmyślone  jako słowiańskie jeżeli już   to Demetriusz  )  WĄSOW-
ICZE   może  Diodor – imię męskie pochodzenia greckiego, od Διοδωρος (Diodoros), co oznacza 
"dar Zeusa" ("dar Boga"). Imię to jest złożone z członów Διος (Dios) ("Zeusa") i δωρον (doron) 
("dar") – 

 Fragment drzewa  genealogicznego.

                                                                                           mgr  Krystyna  Ziemlańska
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Pod  tym linkiem w  google  jest  strona  rodowa Duninów z  facebooka która  została usunięta
ze  strony nowego  stowarzyszenia  ,ale  nie ma na niej wpisu z  roku 2019 -

 ...bo jak  Dunin  leży na wznak….

Duninów Stowarzyszenie - Posts | Facebook

www.facebook.com › ... › Duninów Stowarzyszenie › Posts
... w naszych domach, niech opromienia blaskiem swej miłości Najserdeczniejsze życzenia wielka-
nocne składa Kanclerz – Regent Cezary Dunin-Mugler.

CZARO CEZARY DUNIN MUGLER w mieście Rzeszów - Firma

www.firma.egospodarka.pl › ... › Rzeszów
Telefon, dane adresowe do pobrania za darmo oraz raport firmy CZARO CEZARY DUNIN MU-
GLER.

Dane tej firmy zarejestrowanej w mieście Rzeszów (województwo podkarpackie) zostały usunięte z
serwisu i nie są dostępne. 

                                  Jest  adres  pod  linkiem:

https://www.yelp.pl/map/czaro-cezary-dunin-mugler-rzesz%C3%B3w

Czaro Cezary Dunin Mugler 
Tadeusza Nalepy 5, 35-083 Rzeszów 

http://orzeczenia.mokotow.warszawa.so.gov.pl/details/$N/
154505200000503_I_C_005642_2018_Uz_2019-09-25_001

Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2019-09-25

Data orzeczenia:
25 września 2019

Data publikacji:
30 września 2020

Sygnatura:
I C 5642/18

Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Wydział:
I Wydział Cywilny

Przewodniczący:
sędzia Aleksandra Orzechowska-Sobolewska

Protokolant:
Cezary Dunin-Mugler
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Sygn. akt I C 5642/18 upr. 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 września 2019 roku

Sąd Rejonowy dla W. M.w W., Wydział I Cywilny, 

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Aleksandra Orzechowska-Sobolewska

Protokolant: Cezary Dunin-Mugler

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 roku w W.na rozprawie sprawy

z powództwa M. K. 

przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. 

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2.600,74 zł (dwa tysiące sześćset złotych i sie-
demdziesiąt cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 21 września 2014 roku do dnia 
31 grudnia 2015 roku oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 
dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.0
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Krystyna Ziemlańska  2 grudnia 2020 
 Prokuratura  Rejonowa  Kozienice    pr.kozienice@prokuratura.radom.pl 

                       Załącznik  nr  2  do zawiadomienia o   przestępstwie 

                        Ma on być  dyrektorem  Muzeum w Studziankach.
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Czy to jest ta  sama  osoba? 
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     Czy to jest ta  sama  osoba?                              
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Krystyna Ziemlańska  2 grudnia 2020 
 Prokuratura  Rejonowa  Kozienice    pr.kozienice@prokuratura.radom.pl 



Załącznik nr  3  zdjęcie ze  strony  Muzeum  w  Studziankach 
Muzeum w: Studzianki Pancerne
Studzianki Pancerne 14, Głowaczów

                                         Może  to   Dunin leży na wznak

https://muzeum-oreza-polskiego-im-1-brygady-pancernej-im.business.site/

Opublikowano: 2020-08-27    W związku z sytuacją pandemiczną muzeum nasze jest niestety za-
mknięte do odwołania.Zapraszamy bardzo gorąco jak ryzyko zachorowania na COVID-19 zmaleje 
znacząco.
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Krystyna Ziemlańska 

 Załącznik  nr 4  do zawiadomienia  o  przestępstwie w sprawie rodu  Duninów  



                             pr.kozienice@prokuratura.radom.pl 

E  maile  i zebrane  dane 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: W sprawie muzeum w Studziankach
Data: 2020-12-02 20:19
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: sekretariat@glowaczow.pl; 

Czy można  uzyskać  jakieś  informacje, kto  finansuje  Muzeum  Oręża w  Studziankach  Pancer-
nych , z  jakich środków  jest  utrzymywane  to muzeum, a także  kim  jest  dyrektor  tego mu-
zeum,  pan Dunin  Bartodziejski ?
Jak  długo  prowadzi  to muzeum  ? Jakie ma  wykształcenie ?
Gdzie  mieszka  , czy w Studziankach?
Dane  te  są  mi potrzebne    do historii  rodu Duninów, ale  pan  Bartodziejski nie udziela  odpo-
wiedzi na  emaile. 
Może dlatego, że  muzeum jest  teraz  nieczynne z powodu  Covida.
Pan Bartodziejski  jest  podobno  kanclerzem  Stowarzyszenia  rodu Duninów ale  nie  można  uzy-
skać drogą  mailową żadnych  informacji  ani   o nim ani o  tym  stowarzyszeniu.
  Będę  wdzięczna za  udzielenie  mi   informacji  o które  proszę. 
Mam  przodków z rodu  Duninów  ale  nie  mam  zaufania  do  strony  internetowej  tego stowarzy-
szenia na  której  są zamieszczone  dziwne  opracowania i brak jest wykazu członków  tego stowa-
rzyszenia.
  Załączam  pozdrowienia

mgr Krystyna Ziemlańska
naukowiec, prawnik, historyk,
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
tel.729 875 115
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

---------------------------------------------------------

Z  informacji od  sekretarki  UG  Głowaczów  dowiedziałam  się, że  muzeum  jest w  rękach  pry-
watnych ale  odpowiedzi  pisemnej  jeszcze  nie dostałam.
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Do Pana Bożydara Dunin- Kozickiego w sprawie Stowarzyszenia rodu Duninów
Data: 2020-12-03 6:46



Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: bozydar.dartur@gmail.com; 

Do Pana  Bożydara  Dunin- Kozickiego  w sprawie Stowarzyszenia  rodu Duninów

Czy można  uzyskać  jakieś  informacje, dlaczego została  zlikwidowana  poprzednia  strona  Sto-
warzyszenia  Rodu  Duninów  dunin.info na której  był wykaz  członków  rodu  oraz  emaile  i Pana
dane  jako Kanclerza  ? 

Dlaczego i kiedy  przestał  Pan  być  kanclerzem?

Dlaczego na obecnej  stronie https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/

nie ma wykazu  członków  rodu i czy  prawdą  jest, jak mi napisał  Cezary  Dunin  Mugler,że   tak  
ustalono na jakimś  zjeździe  rodu  z powodu  RODO  ? Kiedy ten zjazd  się odbył i kto  tak zdecy-
dował  ?Kto zdecydował o  nowej  stronie  i o nowym  kanclerzu jakim jest Paweł Dunin  Barto-
dziejski  ?Czy Pan go zna  ?   Jest  podobno dyrektorem Muzeum w  Studziankach .

Czy wie Pan  kto  finansuje  Muzeum  Oręża w  Studziankach  Pancernych , z  jakich środków  jest 
utrzymywane  to muzeum,  jak  długo  prowadzi  on  to muzeum  ? Jakie ma  wykształcenie ?
Gdzie  mieszka  , czy w Studziankach?Dane  te  są  mi potrzebne    do historii  rodu Duninów, ale  
pan  Bartodziejski nie udziela  odpowiedzi na  emaile. Pan Bartodziejski  jest  teraz  kanclerzem  
Stowarzyszenia  rodu Duninów ale  nie  można  uzyskać drogą  mailową żadnych  informacji  ani   
o nim ani o  tym  stowarzyszeniu  ani o  członkach  stowarzyszenia.
  Będę  wdzięczna za  udzielenie  mi   informacji  o które  proszę. 
Mam  przodków z rodu  Duninów  ale  nie  mam  zaufania  do  strony  internetowej  tego stowarzy-
szenia na  której  są zamieszczone  dziwne  opracowania jak na przykład  upiory i zjawy z  łabę-
dziem  oraz  prymitywne  drzewo genealogiczne  bez  gałęzi  Dunin  per  se  i brak jest wykazu 
członków  tego stowarzyszenia  i kontaktów  do  nich.

  Załączam  pozdrowienia

mgr Krystyna Ziemlańska
naukowiec, prawnik, historyk,
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
tel.729 875 115
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

Dzwoniłam do  Bożydara  Dunin Kozickiego o  godzinie  9, żeby odebrał  email  , powiedział że 
odbierze ale  nie udzielił  odpowiedzi.
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https://rejestr.io/krs/332058/stowarzyszenie-czlonkow-rodu-duninow-w-warszawie
Nazwa pełna
STOWARZYSZENIE CZŁONKÓW RODU DUNINÓW W WARSZAWIE

mailto:wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl


Forma prawna
STOWARZYSZENIE
KRS  0000332058
REGON 012493370
Data rejestracji  29 lipca 2009 r.
Adres siedziby
Orłowskiego 63
04-830 Warszawa

http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-czlonkow-rodu-duninow-w-krs-696448.html

STOWARZYSZENIE CZŁONKÓW RODU DUNINÓW W WARSZAWIE 
(KRS: 0000332058, REGON: 012493370)

Adres / kontakt na mapie
STOWARZYSZENIE CZŁONKÓW RODU DUNINÓW W WARSZAWIE
REGON: 012493370
KRS: 0000332058

REGON
012493370

KRS
0000332058

Członkowie reprezentacji:
Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko

Skrzyński Henryk Andrzej Członek Kapituły
Brzozowska Emilia Członek Kapituły
Juniewicz Henryk Maria Członek Kapituły
Dunin Kozicki Bożydar Armand Kanclerz
Dunin Lech Stanisław Zastępca Kanclerza

   

Osoby powiązane

organ nadzoru  MARIUSZ JAN DUNIN SZPOTAŃSKI
organ nadzoru
WOJCIECH DUNIN WĄSOWICZ
organ nadzoru   
BARBARA MARIA BORKOWSKA
zarzad  BOŻYDAR ARMAND DUNIN KOZICKI
zarzad LECH STANISŁAW DUNIN
zarzad  HENRYK MARIA JUNIEWICZ
zarzad   HENRYK ANDRZEJ SKRZYŃSKI
zarzad   EMILIA BRZOZOWSKA
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 FACEBOOK OSTATNI WPIS 12 lutego 2019
https://www.facebook.com/duninrodzina/

Cezary Dunin

12 lutego 2019   
Z przykrością informuję że odszedł do Pana nasz najukochańszy Kuzyn Piotr. Świeć Panie nad jego
Duszą.

Nowa  strona założona 25 kwietnia 2020 roku 

Duninów Stowarzyszenie - Strona główna | Facebook

pl-pl.facebook.com › Strony › Inne › Społeczność
Duninów Stowarzyszenie. 160 osób lubi to. Stowarzyszenie Członków Rodu Duninów herbu Łabędź 
Stowarzyszenie Członków Rodu Duninów zostało...

 Utworzenie strony – 8 marca 2015 

Duninów Stowarzyszenie
1 czerwca 2017  · 
Cześć  Nazywam się Jerzy Borkowski i jestem Waszym kuzynem. Od dziś zajmuję się profilem FB 
naszego Stowarzyszenia Duninów. Jeśli macie jakieś propozycje, sugestie dotyczące naszego profi-
lu piszcie śmiało, jeśli macie jakieś ważne informacje (urodziny nowego Dunina, ważne wydarzenie
w rodzinie) również piszcie do mnie. Mam nadzieję, że spotkamy się niebawem. Pozdrawiam Was 
serdecznie 
Rejestracja domeny dunin.info: Ponad 10 lat temu Z: WHOIS 
Strona na Facebooku: Nie znaleziono strony witryny dunin.info 
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https://www.facebook.com/rod.dunininow/photos  dane  z  dnia 3  grudnia 2020 



Polubienia

Muzeum Studzianki Pancerne
Strona poświęcona edukacji

I nagle pojawia  się  Bartodziejski  i  kontakt  do niego  do Stowarzyszenia  jest na studzianki

                                             duninstudzianki@gmail.com 
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          INWIGILACJA PO  WYSYŁCE  DO  CEZAREGO DUNIN  MUGLERA płyty z ebookami 
o Piotrze  Włostowicu i kilku innych.   Na kopercie  był  mój adres .  Lublin sklep  osiedlowy Sto-

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=106209373898585&set=pb.100035285682132.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/MuzeumStudzianki/


krotka  Czechów.Wszyscy  agenci   tej mafii są z plecakami i w  obuwiu  sportowym. 3 .12 2020 
9:30. Ale  już poprzedniego dnia  byli  agenci, stali   dla niepoznaki pod apteką  i się   kręcili.
Musi  to być  jakaś  wielka  mafia,  która  może  operować w różnych częściach Polski  przy  innych
rodach szlacheckich i ziemiańskich. Może  stacjonują w  mieszkaniu i firmie  Bożydara  Dunin   
Kozickiego poprzedniego kanclerza  stowarzyszenia.  Strona  internetowa  biura podróży  Bożydara
Dunin  Kozickiego  została  zrobiona  także w  roku 2020.Łazili  za mną,  kręcili się po sklepie  i 
udawali, że  robią  zakupy ale nie robili  tylko mi się   przyglądali . Zaczęli się domyślać  że coś po-
dejrzewam.
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Samochód  za  mną  jechał  gdy wyszłam ze  sklepu.
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W dniu 2020-12-03 09:54:32 użytkownik Krystyna Ziemlańska <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.in-
teria.pl> napisał  do : cdunin@op.pl

Wiem  kim jesteście  .W  załączeniu  plik z  wszczętej  inwigilacji mojej osoby, mia-
łeś  agencie  mój  adres na  kopercie z  płytą  z ebookami.  jestem  uzbrojona,  mam 
pistolet  od  wielu miesięcy i  w każdej chwili go użyję.   Jesteście  już zaskarżeni do 
prokuratury za podszywanie się pod  Duninów  oraz  ich stowarzyszenie.  Radzę  ze  
mną  uważać, jestem  nie tylko  uzbrojona ale  także  wysportowana  i  nie dam się 
podejść. Nie  odpowiedziałeś na  email w  sprawie dokumentów  i kłamiesz o  kom-
puterze  , że  rzekomo  już  tydzień jest w  naprawie.  Nie nabierzesz  mnie,  chcecie  
wyłudzić  na fałszywe  dokumenty  majątki  Duninów  . Zdjęcia  będę  waszym  
agentom  robić  codziennie  jak się  tylko pokażą,  wszystkie  wysyłam do  prokuratu-
ry. 
Masz  coś do  powiedzenia  na ten temat ? 

PLIK PDF

Temat: Re: Krystyna Z Lublin 3.12 2020
Data: 2020-12-03 10:05
Nadawca: cdunin@op.pl
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" ; 

Na pani e,maile odpowiadam z komputera w pracy
widziałem skany dokumentów z XIXw,
jeżeli Pani nasza znajomość nie odpowiada to zakończmy ją w kulturalny i pokojowy sposób.

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: Krystyna Z Lublin 3.12 2020
Data: 2020-12-03 10:21
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: "cdunin@op.pl"  

Czyje  skany pan widział  ? jakie  pan ma dokumenty  ? dlaczego  nie  chce  mi pan  o tym  napi-
sać   ?  ma pan skan dowodu  Dunina  Bartodziejskiego jego    świadectwo  urodzenia  oraz jego ro-
dziców  ?  nie nabierzesz  mnie  oszuście.
………………………………………………………………..
------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: Re: Krystyna Z Lublin 3.12 2020
Data: 2020-12-03 10:46
Nadawca: cdunin@op.pl
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

Szanowna Pani proszę się zwrócić do Kanclerza Bartodziejskiego o udostępnienie. Ja nie mam jego
dokumentów. I proszę bez wyzwisk. ja z panią kulturalnie koresponduję. 

                                                 Jakich wyzwisk  ??
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Karolina Śmiech-Lachowicz - specjalista d/s turystyki 
 Ukończone studia na kierunku turystyka i rekreacja, uprawnienia pilota wycieczek, liczne praktyki 
zawodowe, a także półroczny staż w przedsiębiorstwie turystycznym pozwoliły mi rozwijać swoje 
zamiłowanie do podróży i poznawania nowych miejsc, a także nauczyły zasad funkcjonowania ryn-
ku turystycznego. Jako pracownik Biura Podróży DARTUR dbam o profesjonalną obsługę klien-
tów, ich zadowolenie z organizowanych przez nas imprez, a także dobrą współpracę z naszymi kon-
trahentami.
 Serdecznie zapraszam do korzystania z naszych ofert wyjazdowych :)
Kontakt do mnie: karolina.dartur@gmail.com
http://darturlublin.pl/o-nas
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Bożydar Dunin-Kozicki - właściciel, dyrektor 
 
Jestem osobą z 40-letnim stażem pracy w  branży turystycznej. Mam nadzieję, że wielu uczestni-
ków  imprez turystycznych, które dotychczas zorganizowałem, mile je wspomina, a dzięki cieka-
wym i atrakcyjnym programom  wycieczek pozwoliły im poznać wiele zakątków  Polski i Europy. 
Kierując Biurem DARTUR , dbam szczególnie o dobór rzetelnych i sprawdzonych kontrahentów, 
którzy są w stanie  zapewnić naszym Klientom zadowolenie i satysfakcję z udziału w wycieczkach. 
Chętnie podejmuję się przygotowania propozycji wyjazdów turystycznych z programem, w których
są miejsca mniej znane , a  na trwale wpisane w historię Polski. Uważam, że wycieczka turystyczna 
to nie tylko wypoczynek i przyjemność ale również poznawanie kraju, rozwijanie patriotyzmu  i 
miłości do Ojczyzny.   
Pamiętam,że zadowolenie naszych Klientów to zadowolenie firmy.  Profesjonalizm, rzetelność i in-
dywidualne podejście do każdego klienta -  to motto moje oraz Biura Podróży DARTUR,  którym 
kieruję.

Serdecznie zapraszam.
Kontakt do mnie: bozydar.dartur@gmail.com

ROK 2016.
      Kanclerz Kapituły Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów 

adres  domowy                                                                                         
 Bożydar Dunin-Kozicki,
       20-049 Lublin, 
      Al. Racławickie 29/12 
       tel: 81 53 38525
        kom: 601 30 22 30 
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3  grudnia 2020  godzina 12.  Torby i plecaki oraz  trampki.  
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Ten jakiś  wojskowy  typ. 
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Samochód  nagle  skręcił na  mój widok bo robiłam zdjęcia. Ma oberwaną  rejestrację. 
LU 42545.
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3 stycznia 2019 r. w wieku 91 lat zmarł Jacek Szpotański-Dunin, prezes SEP w latach 1981-
1987 i 1990-1994, Honorowy Członek SEP oraz PTPiREE. 

https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/wladze-stowarzyszenia

Rada Funduszu
Jerzy Dunin Szpotański

Jacek Dunin Szpotański

W ślad za informacją o odwołaniu XXVIII Zjazdu Członków Rodu Duninów w dniach 
11-13  czerwca 2020 r. w Sobótce zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłacanie składek za 2020 
rok na poniższe konto Stowarzyszenia Rodu Duninów:   65 1140 2004 0000 3002 3679 0161     
w wysokości : 
80,00 zł od osoby "pojedynczej" 
120,00 zł od członków z rodzinami. 
Uprzejmie proszę w przelewie o wpisanie imienia i nazwiska oraz wskazanie, że jest to składka za 
2020 r. Mając na uwadze wysokość składki uważam, że jej skumulowanie za rok 2020 i rok 2021 
dla wielu osób byłoby zbyt wielkim obciążeniem. 
Z poważaniem Skarbnik: Jacek Dunin-Szpotański 
3 stycznia 2019 r. w wieku 91 lat zmarł Jacek Szpotański-Dunin,

Jerzy Dunin-Szpotański (1928 - 2002) - Genealogy – Geni  też  nie  żyje 

www.geni.com › people › Jerzy-Du...
· Tłumaczenie strony
3 sty 2015 — Genealogy for Jerzy Dunin-Szpotański (1928 - 2002) family tree on Geni, with over 
200 million profiles of ancestors and living relatives.

Z-ca Kanclerza Jarosław Dunin-Sulgostowski

Marcin Dunin Sulgostowski (ur. 11 listopada 1774 w Wale, zm. 26 grudnia 1842 w Poznaniu) – 
polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański oraz prymas Pol-
ski w latach 1831–1842. 

                            Jak się  to ma do  upiorów  i zjaw z łabędziem  ?

Stowarzyszenie działalność swą opiera na bezinteresownej pracy członków, gromadząc na nią fun-

dusze ze składek i wkładów członkowskich oraz innych dochodów z projektowanej działal-
ności.  Jakich  innych dochodów ?

Brak jest  statutu  Stowarzyszenia na  tej stronie: 

https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/
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   https://muzeum-oreza-polskiego-im-1-brygady-pancernej-im.business.site/

                                              foto ze  strony  muzeum  daty brak 

                                         Nie  zgadza  się : 

                      https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/zjazdy

25 XXV Zbożenna - Skrzynno 15 - 18.06.2017 r.

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: Do Pana Bożydara Dunin- Kozickiego w sprawie Stowarzyszenia rodu Duninów
Data: 2020-12-09 20:58
Nadawca: "Bożydar Dunin Kozicki" <bozydar.dartur@gmail.com>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

Dzień Dobry
dziękuję za mail, nie spodziewałem się, że Pani do mnie kiedykolwiek napisze  po incydencie, kie-
dy to kilka lat temu  po otrzymaniu od Pani przesyłki / płytki / chciałem ją zwrócić osobiście i nie 
zostałem wpuszczony do Pani mieszkania. 
Myślę, że wtedy była możliwość nie tylko do zapoznania się ale też okazja do wyjaśnienia wielu 
spraw Stowarzyszenia,  które teraz Pani porusza w mailu. 
Obecnie nie jestem  we władzach. Udzielam się, jako zwykły szeregowy Dunin w pracach Stowa-
rzyszenia.  Nie rozumiem też,dlaczego " ton" Pani listu jest tak napastliwy oraz dlaczego Pani do-
maga się odpowiedzi na pytania,  które  dotyczą osób  wyłącznie należących do Stowarzyszenia. 
 Pisze Pani prace naukowe  to za pewnie spotkała się Pani już z warunkami pozyskiwania danych 
poufnych  do tych opracowań. Na niektóre pytania mógłbym  udzielić odpowiedzi ale właśnie Pani 
krytyka i ta agresywna napastliwość do wszystkiego  co dotyczy Stowarzyszenia nie zachęca mnie 
do dalszej polemiki. 
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 Jeżeli Pani posiada dokumenty, które jednoznacznie wskazują na pochodzenie z  Rodu Duninów 
może Pani  przesłać  /xero / na podany adres na stronie internetowej.  Komisja Weryfikacyjna Sto-
warzyszenia oceni  te dokumenty i otrzyma Pani odpowiedź.
Mimo, wielu wskazanych przez Panią błędów, niech Stowarzyszenie  Rodu Duninów spokojnie 
przygotowuje się do Jubileuszu   30 lecia istnienia 2022 roku. 
   
Bożydar Dunin Kozicki

ODP ------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Fwd: Re: Do Pana Bożydara Dunin- Kozickiego w sprawie Stowarzyszenia rodu Duninów
Data: 2020-12-09 21:58
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: bozydar.dartur@gmail.com; 

A po co chciał  pan zwracać mi płyty? Nie podobała się  panu biografia  Piotra Włostowica ? A  te-
raz  jest dużo lepsza, pracowałam  nad nią  kilka  lat. Do waszego stowarzyszenia  na pewno się nie 
zapiszę  bo jest  fałszywe  tak jak pan.

Jaki dane  poufne ma  pan na myśli? 
 Pisze Pani prace naukowe  to za pewnie spotkała się Pani już z warunkami pozyskiwania danych 
poufnych  do tych opracowań.
Czy to jest ton  napastliwy? 
Będę  wdzięczna za  udzielenie  mi   informacji  o które  proszę. 

To pan jest  napastliwy i ma coś na  sumieniu oraz do  ukrycia.
I nie  udzielił  odpowiedzi na pytania  tylko  na mnie napadł. 

czw., 3 gru 2020 o 06:46 Krystyna Ziemlańska <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl> na-
pisał(a):

Czy można  uzyskać  jakieś  informacje, dlaczego została zlikwidowana poprzednia strona Stowa-
rzyszenia Rodu Duninów dunin.info na której był wykaz członków rodu oraz emaile i Pana dane 
jako Kanclerza ? 
Dlaczego i kiedy przestał Pan być kanclerzem?
Dlaczego na obecnej stronie https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/
nie ma wykazu członków rodu i czy prawdą jest, jak mi napisał Cezary Dunin Mugler,że tak ustalo-
no na jakimś zjeździe rodu z powodu RODO ? Kiedy ten zjazd się odbył i kto tak zdecydował ?
Kto zdecydował o nowej stronie i o nowym kanclerzu jakim jest Paweł Dunin Bartodziejski ?
Czy Pan go zna ? Jest podobno dyrektorem Muzeum w Studziankach .
Czy wie Pan kto  finansuje  Muzeum  Oręża w  Studziankach  Pancernych , z  jakich środków  jest  
utrzymywane  to muzeum, jak  długo  prowadzi  on to muzeum  ? Jakie ma  wykształcenie ?
Gdzie  mieszka  , czy w Studziankach?
Dane  te  są  mi potrzebne    do historii  rodu Duninów, ale  pan  Bartodziejski nie udziela  odpowie-
dzi na  emaile. Pan Bartodziejski  jest  teraz kanclerzem  Stowarzyszenia  rodu Duninów ale  nie  
można  uzyskać drogą  mailową żadnych  informacji  ani   o nim ani o  tym  stowarzyszeniu ani o 
członkach stowarzyszenia.  Będę  wdzięczna za  udzielenie  mi   informacji  o które  proszę. 
Mam  przodków z rodu  Duninów  ale  nie  mam  zaufania  do  strony  internetowej  tego stowarzy-
szenia na  której  są zamieszczone  dziwne  opracowania jak na przykład upiory i zjawy z łabędziem
oraz prymitywne drzewo genealogiczne bez gałęzi Dunin per se i brak jest wykazu członków  tego 
stowarzyszenia i kontaktów do nich.
  Załączam  pozdrowienia                                       51.



Do bozydar.dartur@gmail.com  10 grudnia 2020 

Do  wiadomości z dnia 9 grudnia  załączam  pytanie  odnośnie poniższych danych, jeżeli  nie 
ma  Pan nic do  ukrycia  to powinien  Pan  się  ustosunkować  do  tych danych  szczegółowo. 

Dodatkowe  dane. 
W  roku 2015                                                             

 Bożydar Dunin - Kozicki. 14 września 2015 chciał  mnie  obejrzeć i zobaczyć  jak  mieszkam  pod 
przykrywką zwrotu  materiałów których  mi nie  odesłał  później- czyli pierwszego ebooka o Pio-
trze Włostowicu,protoplaście rodu i kilku innych. On  sam  założył  jako  prezes  stowarzyszenie 
dla wszystkich   Duninów .Ale dziwnym trafem nie ma w wykazie w Wielkiej Genealogii Mina-
kowskiego, która jest źródłem  do genealogii wielu rodów.W linii  Dunin Kozicki nie ma  takiej 
osoby ! W drzewie genealogicznym  https://genealogia.okiem.pl/genealogia.php?n=dunin 
także nie ma Dunin- Kozickich ! 

W  Wikipedii  wielkiej wolnej encyklopedii , która jest bardzo dobrym źródłem, pod  hasłem

https://pl.wikipedia.org/wiki/Duninowie_herbu_Łabędź

Linki zewnętrzne

• Strona Stowarzyszenia Rodu Duninów – nie ma połączenia do tego  linku, ponieważ  do-
tyczył on  poprzedniej  strony  stowarzyszenia

                       W  Polsce  jest  co najmniej  kilka wsi o nazwie  KOZICE :

1 Kozice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Krotoszyce
2 Kozice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów
3 Kozice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
4 Kozice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo

Kozice – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim

Zobacz też: Kozice Dolne, Kozice Dolne-Kolonia, Kozice Górne
Kozice – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie 
Krotoszyce.

                 Minakowski        http://www.sejm-wielki.pl/b/ut.18.2.40

                Jerzy Dunin-Kozicki z Kozic h. Łabędź (ID: ut.18.2.40)

Nie ma  jakiegoś  Bożydara  Dunin  Kozickiego! Jest  wielu  Duninów  ale  Bożydara  nie ma, a 
przecież  gdyby należał on do  tego  rodu, powinien zadbać o  obecność w  takim  wykazie.
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                          Boniecki Adam najbardziej znany  Herbarz   polski

Koziccy. Nazwiska  tego jest domów  kilka, a różnych  herbów, trudność  przeto zachodzi, skąd  
który z  tych  domów  wyszedł,cytowani w aktach  Koziccy. Habdańce  Koziccy najpewniej pocho-
dzą z  Kozic, w  województwie  lubelskim,Lubiczowie  Koziccy z Koziczyna, w ziemi ciechanow-
skiej, gdyż  miał  Paprocki, zwąc  się  Kożyckimi,  na Mazowszu umieścił.Koziccy zaś  Łabędzio-
wie,  wraz z Kozickimi  Rawiczami, wyjść  musieli z  Kozic, w powiecie radomskim, wsi położone 
między  dziedzictwami   Duninów  i Rawiczów.  Niektórzy  Duninowie  Koziccy  pisali  się z Cie-
chanowa  będzie   to pewnie dzisiejsze  Czekanowo,  w powiecie  brzezińskim,  należące w  XVI  
wieku do  Stanisława  Dunina,  syna  Piotra(Paw). Inny  znów  Dunin  Kozicki  poszukuje  1794   
rok spadku po pradziadzie,  w ziemi  chełmskiej, co daje do  myślenia,że  uważał  się za  pochodzą-
cego z  Kozic, w województwie  lubelskim leżących, nieopodal  ziemi  chełmskiej.A.  Kosiński, w 
w monografii  Duninów   Kozickich, przedstawił, że jeden   z Duninów  ożeniwszy się z   Lubi-
czówną Kozicką z Koziczyna, dał początek  temu domowi. Twierdzenie to na niczym  nie oparte, 
tak jak i drugie , że  dzisiaj żyjący Duninowie  Koziccy,pochodzą  od Piotra  Kozickiego wojskiego 
czerniechowskiego, który  umarł bezpotomnie.Są jeszcze  Kozice w  województwie  połockim, na 
których siedzieli Koziccy, herb ich nieznany. 
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Jest wielu  Dunin Kozickich w Herbarzu Bonieckiego ale żeby do  nich  należeć, 
trzeba posiadać dokumenty  czyli  akty  urodzenia, zgonu i całą  linię  genealogiczną.

Adam Boniecki  wymienia Kozickich herbu Łabędź oraz  Rawicz z  Kozic w powiecie 
radomskim.

 Pisze on także : 

 Kiedy z której linii  Łabędziów został współdziedzicem czy dziedzicem Kozic i nazwał się 
Kozickim dojść  trudno.Nie  zawsze można  rozróżnić do którego domu należą Koziccy wy-
stępujący w  aktach – a to oznacza, że  można  się było podszywać i dorabiać sobie genealo-
gię ! 

                    Na przykład  strona rodzinna  Gnatowskich.
http://www.gnatowski.org/index.php/pl/adam-boniecki-herbarz-polski

Zawiera  skany z  Herbarza  Bonieckiego oraz  wykaz  członków  rodu i inne
  archiwalia  jakich nie ma na  stronie  Stowarzyszenia  Rodu  Duninów.

Było  kilku  Duninów Kozickich z  dawnego województwa lwowskiego  ale nie wiadomo czy ich 
potomkowie  byli repatriantami po II  wojnie, co jest z kolei związane z  księgami zabużańskimi,  
które  były  wybrakowane  już w czasie  niemieckiej  okupacji i obecnie  brakuje w  nich  wielu me-
tryk.Część tych  ksiąg jest  dostępna w  USC w Warszawie a  część w  Archiwum arcyb. Baziaka a  
inna  część  pozostaje na  Ukrainie. 
W Wielkiej  Genealogii Minakowskiego  trzeba  podawać źródła  do  genealogii,  herbarze  albo 
księgi grodzkie,  Słownik  Biograficzny ,  akty  stanu cywilnego,  niektórzy powołują się  nawet na  
Wikipedię, z  czego wniosek że w   przypadku  Bożydara  Dunin Kozickiego takich źródeł brak. 

Przykład :     Urodzony dnia 24 I 1890 - Tarnopol 

• zmarł dnia 10 I 1952 - Kraków 
• Wiek: 61 lat 
• Wszystkie źródła dla tej osoby  link  podstrona     Imiona, nazwiska itp.

wpis płeć imię1 imię2 imię3 przezwisko przydomek nazwisko z herb aryst. linia podstawa

psb.133
01.1

m Jerzy

Polski Słow-
nik Biogra-
ficzny, artykuł 
13301

ut.18.2.
40

m Jerzy Dunin Kozicki Łabędź

Tomasz Len-
czewski, Ge-
nealogie ro-
dów utytuło-
wanych w 
Polsce

zi.7.38.
bb

m Jerzy Dunin Kozicki
Ziemianie 
Polscy XX w., 
t. 7

Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na
dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.                                     54.



Uzupełnij lub popraw daty i miejsca   link 

• Polski Słownik Biograficzny t. 14 s. 608 KOZICKI Jerzy (1890-1952) inżynier naftowy, po-
seł

• Wikipedia (Jerzy Kozicki): Jerzy Marian Kozicki (Jerzy Dunin-Kozicki) (ur. 24 stycznia 
1890 w Tarnopolu, zm. 10 stycznia 1952 w Krakowie) – polski inżynier naftowy, przedsię-
biorca, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm IV kadencji (1935-1938) w II Rzeczypo-
spolitej. więcej...

http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.466086

Tadeusz Dunin-Kozicki z Kozic h. Łabędź,  1891-zmarł w  roku  1972 

Na  stronie  obecnego stowarzyszenia  są  nast.  dane  :  
Odtworzeniem tej tradycyjnej więzi zajął się ś.p. Teofil Tadeusz Dunin-Kozicki. 
Wraz z kilkoma innymi Duninami, z pomiędzy których należy wymienić znanego kolekcjonera i hi-
storyka ś.p. Jerzego Dunin-Borkowskiego, zwołał w r. 1992 do Lublina Pierwszy Powojenny Zjazd 
Rodu. Na Zjeździe tym spotkało się blisko 30 Duninów z różnych rodzin duninowskich: Duninów 
"per se", Borkowskich, Horkawiczów, Kozickich, Mieczyńskich, Suligostowskich, Sulgostowskich,
Szpotów, Szpotańskich, Wąsowiczów, Wilczyńskich, Żuchowskich. Postanowiono utworzyć Stowa-
rzyszenie Członków Rodu Duninów. Ustalono cele Stowarzyszenia i wybrano jego pierwsze wła-
dze: Kapitułę z Kanclerzem na czele, Komisję Rewizyjną, oraz Radę Funduszu. Pierwszym Kancle-
rzem został senior Rodu, inicjator i organizator Zjazdu Lubelskiego Teofil Dunin-Kozicki. 
Nie ma  takiej  osoby w Wielkiej  Genealogii Minakowskiego!  Był to ojciec  Bożydara  który  
rządził  poprzednim  stowarzyszeniem po śmierci  ojca.

Nabrał jakąś  duninowską biedotę, urodzoną już w  komunie, która  nie zna  historii   - co wi-
dać na zdjęciu zjazdu  nr XVII w Rudce. Rok 2009. 

Bożydar .Stoi po lewej. Opiekun rodu.  Nawet  nie wie ,co oznacza herb  łabędź . 
Płyty z  ebookiem  o Petrusie Włostowic miał  rozesłać  do członków rodu  i tego nie zrobił. 
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Rok 2020.  https://dziennikpolski24.pl/broszka-z-labedziem/ar/2223310

Co chwilę ktoś inny z aparatem wybiega przed grupę i robi wszystkim zdjęcie. Aż wreszcie koniec. 
Teraz kanclerz stowarzyszenia oficjalnie otworzy zjazd: - Witam wszystkich, zwłaszcza tych, z któ-
rymi widzieliśmy się ostatnio w bitwie pod Grunwaldem - żartuje Jan Kanty. - Pojawiły się suge-
stie, że bardziej od debat historycznych potrzebna jest nam rozrywka. Dlatego bawmy się. Przed 
nami kilka dni – mówi.
                                            Cyrk na kółkach-  raczej teatralny! 

                                             Nabrali  Duninów  na ten cyrk ! 

   Jeszcze tylko trzy wystrzały armatnie - na wiwat oczywiście - oraz odczytanie zabawnego pozwo-
lenia na zjazd, podpisanego przez miłościwie panującego cesarza Franciszka Józefa, a już Łabędzie 
- zwłaszcza te starsze - śpiewają swoją pieśń "Pobudkę Duninowską": My, Piotrowe dzieci,/ Zacni 
Łabędzice,/ Z orłem od stuleci,/ Jako i rodzice./ Pracą i orężem/ Ojczyźnie służymy./ Daj nam Panie
Boże,/ Wciąż przy Tobie trwać./ Omnia ad honorem,/ Wciąż jest dla nas wzorem./ Zawołanie 
Rodu,/ Łączy naszą brać...
   - Co to jest? - pytam chłopca, jak się później okazało, Marcina Dunin-Borkowskiego, wnuka 
kanclerza stowarzyszenia. - Sztandar, nasz herb - odpowiada, trzymając w ręce wielki proporzec. - 
Babcia go wyhaftowała? - zastanawiam się. - Nie, komputer. Nastawia się program i maszyna szyje 
- tłumaczy. - Tak już jest - wtrąca się do rozmowy Dariusz Dunin-Szpotański - że dzięki nowym na-
rzędziom wracamy do tradycji. 

Przecież większość z nas dowiedziała się o istnieniu stowarzyszenia przez Internet.!!!

W  każdym razie  takiej  osoby jak  Teofil Dunin-Kozicki nie ma  nigdzie poza  stroną www  tego
stowarzyszenia. 

………………………………………...

Po  poinformowaniu jakiegoś  Cezarego Dunin Muglera o wniesieniu zawiadomienia o  przestęp-
stwie,  zlikwidował  on  podstronę z  upiorami 9 grudnia 2020  ( ale ją  posiadam  jako dowód  ) 
lecz nie zlikwidował  sfałszowanej litografii  ze  sceną oślepienia  Piotra Włostowica i    zablokował
link do  ankiety członkowskiej ( dokumenty członkowskie  ).  

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: JAK SIĘ PAN NAZYWA ?
Data: 2020-12-10 14:40
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: bozydar.dartur@gmail.com; 

                                                  Jakoś  nie  zareagował .
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                                           ARCHIWA  ZABUŻAŃSKIE  
Bożydar  Dunin  Kozicki  prowadzi  biuro  podróży Dartur i  organizuje wycieczki do Lwowa.

Co jest przechowywane w III Wydziale Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich 
USC m.st. Warszawy?

W Sekcji Ksiąg Zabużańskich Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy III Wydział Rejestracji 
Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich przechowywane są księgi metrykalne (urodzeń, małżeństw i
zgonów) z terenów, które do 1945 roku należały do Rzeczypospolitej Polskiej i po II wojnie świato-
wej zostały wcielone do ZSRR.Księgi zostały przekazane przez władze radzieckie w 1949 roku  
przy czym strona radziecka przekazała księgi w stanie wysoce niekompletnym.

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Sekcja Ksiąg Zabużańskich nie posiada żadnych innych 
dokumentów z dawnych województw wschodnich. Urzędy wydają odpisy z przechowywanych w 
swoim zasobie ksiąg metrykalnych.

ARCHIWUM  arc. BAZIAKA

W okresie II wojny światowej zasób Archiwum Archidiecezjalnego uległ częściowemu 
zniszczeniu i rozproszeniu. W 1939 roku na polecenia abpa Bolesława Twardowskiego spa-
lono akta personalne duchowieństwa lwowskiej archidiecezji obawiając się represji władz sowiec-
kich wobec duchownych.  W grudniu 1939 roku zasób Archiwum Archidiecezjalnego władze 
sowieckie skonfiskowały i wcieliły w struktury archiwów sowieckich. Sytuacja uległa zmianie 
po zajęciu Lwowa przez Niemców w 1941 roku. 
Władze archidiecezji wystąpiły wówczas o zwrot materiałów archiwalnych i uzyskały zgodę. Oka-
zało się jednak, że akta zwrócono w uszczuplonym stanie. 
Włączenie obszaru archidiecezji lwowskiej do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
zmieniło diametralnie położenie Kościoła rzymskokatolickiego. Jesienią 1945 roku abp Eugeniusz 
Baziak mianował ks. Kazimierza Gumola referentem Kurii Metropolitalnej ds. ewakuacji. Duchow-
ny podejmował starania o uzyskanie zgody władz sowieckich na transport archiwaliów w granice 
powojennej Polski. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń 13 czerwca 1946 roku pociąg wyruszył ze 
Lwowa.

 Uratowany zasób Archiwum Archidiecezjalnego stanowił najobszerniejszą kolekcję źródeł archi-
walnych kościelnej proweniencji ewakuowaną do Polski po zakończeniu II wojny światowej ze 
Związku Radzieckiego.

Przywiezione ze Lwowa materiały archiwalne i biblioteczne rozlokowano w klasztorze karmelitów 
trzewiczkowych w Krakowie, w podziemiach plebanii parafii pw. Serca Pana Jezusa w Tarnowie 
oraz w klasztorze bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1956 roku z inicjatywy abpa Euge-
niusza Baziaka i ks. prof. Mariana Rechowicza archiwalia zdeponowano w Ośrodku Archiwów, Bi-
bliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Tam dokonano 
wstępnego opracowania zbiorów oraz wykonano mikrofilmy części zasobu. 
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sprzed 1939 roku, m.in. zdekompletowaniu uległ zespół dyplomów pergaminowych i ksiąg me-
trykalnych. Wojna, ciągłe zmiany miejsca i niewłaściwe przechowywanie akt spowodowały znacz-
ne ubytki i rozproszenie materiałów archiwalnych. 

Okazało się jednak, że akta zwrócono w uszczuplonym stanie. 
To znaczy, że  sowieci  pobrali karty z  ksiąg i  mogli się  nimi  potem posługiwać  lub je  nawet 
podrabiać   albo poprzerabiać.  A  że  potem nastąpiła sowiecka  okupacja  i ludzie  radzieccy rzą-
dzili w Polsce ( z polskimi nazwiskami ,co jest ważne ) równie  dobrze  mogli   sobie podorabiać   
biografie w  tym  akty urodzenia  lub    tymi  aktami  metrykalnymi posługiwali się  być może   na-
wet  agenci  NKWD. 
No i te  ubytki  i braki  ksiąg  metrykalnych,  pod  które  można  było  preparować  potem  takie  
akty  urodzenia i na ich podstawie  inne dokumenty. 

W pierwszych latach po zakończeniu wojny funkcjonowały równocześnie przedwojenne dowody 
osobiste, niemieckie kenkarty i tymczasowe poświadczenia tożsamości, które wydawano osobom 
nieposiadającym innych dokumentów. Czyli, że  można się  było  podszywać .

Urzędowe dopisanie fikcyjnego ojca

W 1955 roku wprowadzono prawo, które umożliwiało na wniosek zainteresowanego, który urodził 

się przed 1955 rokiem a nie miał w akcie urodzenia wpisanego ojca, na dopisanie ojca. Ustawo-
dawca określił w przepisie, że może być dopisany ojciec o popularnym imieniu i nazwisku 
matki.To można  było wszystko  dopisać w  takim  razie.

Przykład  :Księgi metrykalne Archidiecezji Lwowskiej 1783-1944 r.
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Fond 618 Opis 2
1783 – 1944 r. 
https://pamiecbliskich.com/materialy/ksiegi-metrykalne-rzymskokatolickie-archiwum-we-lwowie/
      
3235 Księga metrykalna (urodzeń) parafii św. Anny we Lwowie 1923-1942 287
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Wtóropis  w  USC w  Warszawie  był sporządzany równolegle z pierwopisem w latach 30 XX wie-
ku w parafii św. Anny we Lwowie. Księgi stanu cywilnego sporządzano w dwóch i więcej egzem-
plarzach aż do 1987 roku (nowelizacja prawa o aktach stanu cywilnego), działo się tak w czasach 
rejestracji wyznaniowej i świeckiej. 
Wtóropis jest oryginalną przedwojenną księgą z protokołem zamknięcia podpisanym przez pro-
boszcza, stwierdzającym zgodność z oryginałem. Jeżeli dalej Pani nie wierzy może sama zobaczyć, 
pisałem o tym. Pani przemyśleń na ten temat nie komentuje. W latach 1945 – 1949 był przechowy-
wany w zasobie lwowskiego USC razem z pierwopisem 
( czyli już  w  sowietach w  USRS ) 
-  w 1949 roku trafił do Warszawy razem z innymi księgami z byłych województw wschodnich. To 
władze kościelne poprosiły Sowietów o zwrot wtóropisów a Sowieci odpowiedzieli, że oddadzą, ale
władzom państwowym, bo teraz obowiązuje rejestracja cywilna.

Po 1 stycznia 1946 roku   komuniści wydali rozporządzenie, które było przepisem wykonawczym i 
nakazywało proboszczom oddawać wtóropisy do USC. Jeżeli proboszcz oświadczył, że wtóropisu 
nie ma mógł nie oddawać księgi.  Są w Polsce USC, którym proboszczowie niczego nie oddali, a 
wszystkie akty dotyczące zdarzeń sprzed 31.01.1945 są odtwarzane .

W przypadku Warszawy (straty z Powstania oświadczenia proboszczów były rzetelne). 
Natomiast w przypadku Lwowa sprawa jest bardziej skomplikowana, bo trzeba było się   podzielić 
się z Sowietami. To, co uratował Kościół dla siebie jest w Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Ba-
ziaka w Krakowie (do 1999 roku w Lubaczowie,  patrz historia podziału na nowe  diecezje w Pol-
sce).

W 1949 roku strona radziecka oddała niekompletne księgi stanu cywilnego (różnych wyznań) z
byłych województw wschodnich do Polski a ówczesne władze państwowe wyznaczyły USC m.st. 
Warszawy jako właściwy terytorialnie dla ich przechowywania. Księgi trafiły do nas, czyli do Urzę-
du Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. 

powojenne prawo o zmianie nazwisk – 10 listopada 1945 roku sowiecka Krajowa Rada Narodowa
wydała dekret o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk. Dekret zezwalał na zmianę imienia i nazwi-
ska.

Pracownicy Wydziału Administracyjno−Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy gotowy-
wali również listy z imionami, jakie autochtoni mieli nadawać swoim nowo narodzonym dzieciom. 
Autochtonom przyzwyczajonym raczej do niemieckich imion proponowane określenia musiały się 
wydawać dość egzotyczne. Były to takie imiona, jak Bogodar, Chlebosław, Dzierżykraj, Gniewo-
mir, Homil, Izasław, Jaropełk, Krzesomyśl, Lechosław, Miłowoj,  Niezamyśl, Pakosław, Ru-
sław, Sobiebór, Szujosław, Unisław, Wiślimir, oraz żeńskie, jak Budzisława, Chwalistawa, Domo-
sława, Kozimira, Onosława, Strachota, Wojstowa czy Żegota  - to może i  Bożydar ?  

         I  co te  typy  na  zdjęciach robiły  pod blokiem i w sklepie na moim   osiedlu? 

Z  potem  zniknęli,  dwa dni  po  powiadomieniu  Muglera o  zawiadomieniu  o  przestępstwie, 
nikogo  o takim  wyglądzie , z plecakami  i w trampkach  potem  nie widziałam  ani w  sklepie,
ani pod sklepem ani  pod blokiem,z  wyjątkiem  dzieci  szkolnych  z plecakami.

                                                  …..i  jak  Dunin  leży na  wznak…………..
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Kilka  biogramów  Duninów,  nie było to  tylko ziemiaństwo  ale  przede  wszystkim  
wielcy działacze społeczni,  mieli  jednak  majątki.
Biogramy te  same są  zamieszczone w  Genealogii rodowej Redaktor Naczelnej.

Stanisław Jan Nepomucen Kajetan Dunin Borkowski 

herbu Łabędź, (ur. 3 maja 1782 w Rudzie, zm. 29 grudnia 1850 we Lwowie) – polski mineralog, 
bibliotekoznawca, literat i wydawca
Urodził się w galicyjskiej Rudzie, jako syn Jerzego i Józefy z Olizarów. Pierwsze nauki pobierał we
Lwowie, a następnie w akademii górniczej w Freibergu. W Paryżu studiował chemię i współpraco-
wał z francuskimi czasopismami naukowymi. 
Był uczniem Abrahama Wernera. W roku 1811 poślubił Rozalię Izabelę Skarbek Michałowską. W 
latach 1815-1816 podróżował po Włoszech. Rok później (1817) został mianowany podkomorzym 
dworu austriackiego i członkiem stanów galicyjskich. Wkrótce potem osiadł na swym majątku w 
Galicji i aktywnie inicjował powstanie: Towarzystwa Rolniczego Galicyjskiego, Galicyjskiej Kasy 
Oszczędności. 

Był także fundatorem stypendiów dla niezamożnej młodzieży i jako pierwszy właściciel ziem-
ski w Galicji (w roku 1818) uwolnił swych chłopów od pańszczyzny.
Był też mecenasem nauki, fundując liczne stypendia i przekazując dary (w tym: księgozbiory i ko-
lekcje minerałów) na rzecz biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego i Ossolineum, będąc wcześniej 
opiekunem obu bibliotek. Utrzymywał kontakt korespondencyjny z wybitnymi uczonymi i pisarza-
mi, zarówno obcymi jak i polskimi - należeli do nich m.in.: J. Kopitar, Jędrzej Śniadecki, Julian 
Ursyn Niemcewicz. Borkowski był członkiem: Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od roku 1821), To-
warzystwa Naukowego Krakowskiego, Akademii Umiejętności w Monachium (od roku 1818), Aka-
demii Sztuk Wyzwolonych w Wiedniu, Towarzystwa Mineralogicznego w Jenie, kilku Towarzystw 
Rolniczych (Wiedeń, Warszawa i Drezno) i Towarzystwa do Zachęcania Przemysłu Narodowego w 
Paryżu.Zmarł we Lwowie 29 grudnia roku 1850. Spoczywa w kaplicy grobowej Dunin-Borkow-
skich na Cmentarzu Łyczakowskim.

Wincenty Jakub Dunin-Marcinkiewicz 

(ur. 4 lutego 1808 w Paniuszkiewiczach, zm. 29 grudnia 1884 w Małej Lucynce) – białoruski poeta,
dramaturg, klasyk literatury polsko-białoruskiej XIX w. Autor romantycznych wierszy, powieści i 
opowiadań. Popularyzator białoruskiego języka literackiego i kreator nowych gatunków oraz form 
literackich. Przodek polskiej poetki Barbary Czarnowieskiej.

Alfons Dunin-Borkowski   (ur. 20 października 1850 w we wsi Planta, gmina Iwaniska, zm. w 
1918 w Raśnikach) – polski malarz, syn Mikołaja Dunin-Borkowskiego i Julianny Gromadzińskiej.

Teodor Dunin (ur. 1 kwietnia 1854 w Wygnanowie, zm. 16 marca 1909 w Warszawie) - polski le-
karz internista, badacz naukowy i działacz społeczny.Zajmował się chorobami wewnętrznymi, 
patologią i bakteriologią. 

 Janusz Dunin-Horkawicz
Janusz Dunin-Horkawicz należał do grona najwybitniejszych polskich bibliologów, był prekurso-
rem badań nad literaturą i kulturą popularną. Pozostawił po sobie ogromny dorobek piśmienniczy 
obejmujący zagadnienia teoretyczne związane z czytelnictwem, księgarstwem, bibliofilstwem oraz 
wspomnienia. 
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Kazimierz   Dunin- Szpotański
  (ur. 16 grudnia 1887 we Włocławku, zm. 10 lipca 1966 w Warszawie) – polski inżynier elektryk, 
pionier przemysłu aparatów elektrycznych.
Był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki w Charlottenburgu, a po studiach pracował 
w firmie AEG w Berlinie, potem w Rydze, gdzie od podstaw zbudował i zorganizował dział budo-
wy aparatów elektrycznych, oraz w oddziale tej firmy w CharkowiW listopadzie 1918 założył w 
Warszawie, w dwupokojowym lokalu przy ulicy Mirowskiej, Fabrykę Aparatów Elektrycznych K. 
Szpotański i Spółka i zaczął od produkcji włączników do światła. Warsztat ten, początkowo zatrud-
niający 2 ludzi, po przeniesieniu na Kamionek (w kwadrat obecnych ulic Kałuszyńskiej, Rybnej, 
Drewnickiej i Gocławskiej) bardzo szybko się rozrósł i stał się największym w przedwojennej Pol-
sce przedsiębiorstwem produkującym aparaturę elektryczną.                                                               

Inżynier Szpotański mówił, że produkcja w jego fabryce musi odpowiadać systemowi IEEN 
(jakości, ekonomii, estetyce i nowoczesności).
W 1919 był w gronie współzałożycieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich (prezes w latach 1938-
1939 i 1939-1946).W 1938 niektóre oddziały fabryki zostały przeniesione do Międzylesia, co moż-
liwe było dzięki zamówieniom dla Centralnego Okręgu Przemysłowego.
 Przed wojną fabryka zatrudniała 1200 pracowników, w tym 100 inżynierów. Fabryka liczników 
funkcjonowała też w czasie okupacji, jednak 20 października 1944 została przejęta pod przymuso-
wy zarząd tymczasowy.
Po II wojnie światowej został dyrektorem Państwowej Fabryki Aparatów Elektrycznych – fabryki 
otwartej na bazie znacjonalizowanej fabryki Szpotańskiego, późniejszych Zakładów Wytwórczych 
Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR w Warszawie i Międzylesiu). Fabryka ta zajmowała się 
głównie produkcją do byłego ZSRR i po roku 1990 została sprzedana firmie ABB pod nazwą ABB 
ZWAR.   Pod naciskiem władz komunistycznych Kazimierz Szpotański opuścił założony przez sie-
bie, znacjonalizowany zakład. Urządzenia z fabryki Szpotańskiego są nadal w użyciu, pomimo 
upływu lat. Oprócz Muzeum Techniki w Warszawie i różnych obiektów energetycznych, tablicę 
rozdzielczą Szpotańskiego można oglądać m.in. w latarni morskiej na Rozewiu . Jego imieniem zo-
stała nazwana ulica w Warszawie, w dzielnicy Wawer (przemianowano fragment ulicy Patriotów od
ul. Żegańskiej do ul. Lucerny).

Piotr Dunin-Borkowski 

(ur. 26 czerwca 1890 we Lwowie, zm. 19 maja 1949 w Rzymie) – polski polityk konserwatywny, 
działacz państwowy, pisarz polityczny.We wrześniu 1944 zamieszkał w Lublinie, a po zakończeniu 
II wojny światowej w Krakowie, gdzie pracował w Instytucie Badawczo-Leśnym. W 1946 wyjechał
do Rzymu, gdzie od 1947 pełnił funkcję konsula generalnego z ramienia rządu warszawskiego. W 
maju 1949 został odwołany. Zmarł tego samego dnia, w którym podpisał protokół zdający konsulat,
na atak serca. Został pochowany w Rzymie.
                                                                            
                                                         
Krzysztof Dunin-Wąsowicz (ur. 22 stycznia 1923 w Warszawie, zm. 9 maja 201 3tamże) – polski 
historyk, varsavianista, profesor zwyczajny historii w Instytucie Historii PAN. Ojciec Stefana Du-
nin-Wąsowicza i Pawła Dunin-Wąsowicza.Ukończył gimnazjum i liceum im. Ks. Józefa 
Poniatowskiego na Żoliborzu (dziś mieszczące się w Śródmieściu przy ul. Nowolipie 8). Maturę 
uzyskał jako uczestnik tajnego nauczania. 
Studiował na tajnych kompletach historii Uniwersytetu Warszawskiego (ukończył je w 1946).W 
czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej (podchorąży pułku „Baszta” kompania K4). 
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Teresa Dunin-Karwicka
 (ur. 15 stycznia 1931 w Warszawie) – polski etnograf i etnolog.

Władysław Dunin-Borkowski (ur. 24 czerwca 1884 w Warszawie, zm. 27 marca 1922 w 
Zakopanem) – polski malarz oraz  ułan.

Pochodził z wywodzącej się z kieleckiego rodziny ziemiańskiej. Od 1905 do 1910 studiował na kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Józefa Mehoffera.                                                     

W tej samej pracowni, uczył się Stanisław Ignacy Witkiewicz, z którym łączyły go przyjacielskie 
relacje. Żona Władysława, Eugenia Dunin-Borkowska była często portretowana przez Witkacego-
.Uczestniczył w kampanii wołyńskiej, po przegranej bitwie został uwięziony w Szczypiornie.  Po 
uwolnieniu był współorganizatorem 7 Pułku Ułanów w Lublinie, dowodząc plutonem brał udział w 
bitwach pod Słonimem i Sawiczami oraz tzw. zagonu na Lidę. W dorobku artysty z czasów służby 
w Legionach pozostała liczna kolekcja portretów żołnierzy służących w pułku dowodzonym przez 
Władysława Belinę-Prażmowskiego. Jest autorem słów piosenki legionowej "Belinowe ułany", któ-
ra powstała podczas pobytu pułku na Wołyniu w 1916.

Zbigniew Dunin -Wąsowicz 

Dowódca  i rotmistrz  Legionów  Polskich poległ  w szarży  pod  Rokitną  1915.Szarża pod Rokitną
– szarża ułanów 2 szwadronu II Brygady Legionów Polskich podczas I wojny światowej w dniu 13 
czerwca 1915.Na wiosnę 1915 roku II Brygada Legionów uległa reorganizacji. Została podzielona 
na 3 grupy taktyczne pod dowództwem odpowiednio majora Januszajtisa, pułkownika Hallera i 
podpułkownika Roji. 1 kwietnia dowódcą II Brygady mianowano Austriaka Ferdynanda Küttnera, 
16 dni później oddziały polskie zostały skierowane na pogranicze Bukowiny i Besarabii. Zostały 
podporządkowane generałowi Ignazowi Edler von Korde. 3 Pułk Piechoty Legionów zostaje rozlo-
kowany na odcinku frontu pomiędzy wsiami Dobronowce i Toporowce. Artyleria w Bałamutówce, 
ułani 3 szwadronu w rejonie Rarańczy, a 2 szwadron w oddalonej o około 10 kilometrów miejsco-
wości Kotul-Ostrica. W pierwszych dniach czerwca została przeprowadzona reorganizacja 2 i 3 
szwadronu ułanów w II dywizjon kawalerii legionowej. Dowództwo nad dywizjonem powierzono 
rotmistrzowi Zbigniewowi Dunin-Wąsowiczowi. Dowódcą 2 szwadronu został porucznik Jerzy 
Topór-Kisielnicki, a 3 szwadronu porucznik Juliusz Klasterski.

Mieczysław Dunin- Wąsowicz  założycielem  ZUS

Kajetan Koźmian w poemacie Stefan Czarniecki pisze, iż jeden z synów Piotra, wąsem zdobiąc 
lice, Duninów-Wąsowiczów rozpoczął dzielnicę.
Z grona zasłużonych przodków wspomina się nierzadko generała Stanisława Dunin-Wąsowicza, 
adiutanta Napoleona, wiernego cesarzowi po Elbę, który wrócił następnie do kraju, ale umarł w Pa-
ryżu. Wybijali się członkowie tej rodziny na polu wojskowości i w medycynie. 
Tej drugiej poświęcił się Mieczysław, urodzony w r. 1849, absolwent i doktor uniwersytetu we Fry-
burgu. Jak wielu światłych Polaków doby rozbiorowej, wykształconych poza granicami nieistnieją-
cego państwa polskiego, wrócił do cieszącej się względną autonomią Galicji,    by w r. 1881 objąć 
Katedrę Farmacji i Farmakognozji utworzoną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza. Redagował "Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego", publikował prace naukowe. 
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 Przyszłą żonę MDW  poznał w pociągu pancernym nr I podczas obrony Lwowa w r. 1918. Później 
oboje kończyli studia w Uniwersytecie Jagiellońskim - ona rolnictwo, on medycynę. Teresa urodzi-
ła się w Poznaniu, jednym z miast, w których jej ojciec odsługiwał stypendium (trzy lata służby za 
rok studiów). W cywilu zaangażował się w tworzenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opraco-
wując jego strukturę, wówczas najnowocześniejszą w Europie. Uczestniczył w budowaniu, z fun-
duszy ZUS, sanatoriów, głównie na Podkarpaciu, które w latach 1945-47 dewastowano na rozkaz 
nowych komunistycznych  i sowieckich jałtańskich władz.

Teodor Dunin (ur. 1 kwietnia 1854 we wsi w   majątku Wygnanowie, zm. 16 marca 1909 w 
Warszawie) 
polski lekarz internista i działacz społeczny. W 1870 ukończył gimnazjum w Pińczowie i rozpoczął
studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, do grona jego wykładowcow należeli
Włodzimierz Brodowski, Henryk Fryderyk Hoyer i Feliks Nawrocki. W 1876 otrzymał dyplom le-
karski  cum eximia laude, a następnie został asystentem w klinice Jana Lewińskiego. W 1880 roz-
począł  pracę w Szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie cztery lata poźniej został wybrany na ordynatora 
oddziału  wewnętrznego.

 W 1881 uzyskał tytuł doktora medycyny przedstawiając rozprawę na temat patologii nerek. W 
1884 po zatargu z duchowym prawosławnym został czasowo zawieszony w sprawowanej funkcji, 
w związku z tym wyjechał do Paryża, gdzie otrzymał etat w klinice lekarskiej  Jeana-Martina Char-
cota. Wspołpracował tam z Władysławem Matlakowskim, Alfredem  Sokołowskim,  Edmundem 
Biernackim i Władysławem Krajewskim.  Po powrocie w 1886 ponownie piastował funkcję ordy-
natora, na oddziale stworzył pracownię naukową,  gdzie prowadzono badania chemiczne, bakterio-
logiczne i doświadczalne. 

Dużą część wyposażenia zakupił z własnych funduszy. Przez osiem lat wspołpracował z Gazetą Le-
karską i był redaktorem  dodatku „Odczyty kliniczne”. Po 1890 odbył wiele podroży po europej-
skich ośrodkach leczenia sanatoryjnego, gdzie poznał ideę leczenia gruźlicy wśrod niższych warstw
społecznych. Swoje wnioski i obserwacje przedstawił wygłaszając 20 stycznia 1899 w Towarzy-
stwie Higienicznym referat dotyczący otwierania prywatnych sanatoriow, ktore powinny być finan-
sowane w drodze bezinteresownej  działalności społecznej. Jako prezes Wydziału Szpitalnego War-
szawskiego Towarzystwa Higienicznego zainicjował w 1902 zbiorkę funduszy na budowę zakładu 
leczniczego dla chorych na gruźlicę w Rudce pod Warszawą. Grunty podarował hrabia Stanisław 
Sebastian Lubomirski, a w efekcie głośnej akcji propagandowej środki zebrano od warszawskiej 
arystokracji. Pierwsza część sanatorium została uruchomiona w 1908, niecały rok poźniej Teodor 
Dunin zmarł w wyniku choroby nowotworowej. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w War-
szawie (kwatera 36-3-30). Zajmował się chorobami wewnętrznymi, patologią i bakteriologią. Pod-
czas trzydziestu trzech lat praktyki  był autorem siedemdziesięciu trzech prac naukowych .

Wszystkie   lub większość  biogramów  pochodzi z Wikipedii.  Tym bardziej  jest to dziwne, że 
nie zostały zamieszczone na  stronie  internetowej  stowarzyszenia. 
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                                                             Wysłane  emailami do 

                                                          Prokuratura Rejonowa Lublin–Północ
                                                                ul. Narutowicza 32
                                                                     20-950 Lublin
                            
                                                      e-mail: rejlpn@lublin.po.gov.pl

                                             Prokuratura Rejonowa w Kozienicach 
                                                     ul. Konstytucji 3-go Maja 22
                                    e-mail: pr.kozienice@prokuratura.radom.pl

       

 UWAGA  
 Prokuratura  Rejonowa   Warszawa  Mokotów
                       ul.Wiktorska 91A
                     02-582 Warszawa 

nie posiada  emaila-  proszę  o  przesłanie  tego  Załącznika  do  tej prokuratury  jakimś  
emailem wewnętrznym.
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             8 grudnia 2021  zeznanie do protokołu  V Komisariat Policji w  Lublinie.

W  dniu 2  grudnia  2020 zostało  wniesione  zawiadomienie o przestępstwie z wnioskiem o ściga-
nie i wszczęcie śledztwa  lub dochodzenia   do  Policji w  Głowaczowie   w sprawie  rodu  Duni-
nów, z którym moja osoba jest  związana  genealogicznie.

Z powodu  odrzucenia emaila  to samo zawiadomienie   zostało wniesione do  trzech   prokuratur  
rejonowych  - w  Kozienicach, w Warszawie  oraz w  Lublinie,  ponieważ   zawiadomienie dotyczy 
członków  tego rodu  którzy  mieszkają  oraz  pracują w   Warszawie,  Lublinie  i Studziankach Pan-
cernych, które podlegają pod  Prokuraturę w  Kozienicach. 

Zawiadomienie dotyczy    podejrzenia  działania na  szkodę  Stowarzyszenia Rodu  Duninów  przez
 przez  szajkę fałszerzy  a   być  może   także  i morderców  podszywających się pod ten  staropolski
ród  szlachecki Duninów .Osoby te  założyły  fałszywą  stronę  internetową  jako  Stowarzyszenie   
Rodu  Duninów z siedzibą w  Studziankach Pancernych, w  roku 2020,  podczas  gdy samo  stowa-
rzyszenie  rodowe istnieje od  roku 1996. 

 W   związku w tym, że  jestem  osobą  jako historyk zajmującą się  historią  tego rodu   oraz znaw-
cą heraldyki i genealogii   zostało ustalone,  że  na stronie  internetowej tego  nowego stowarzysze-
nia  mogą się  znajdować  nazwiska  podszywające się pod  gałęzie  tego   rodu w  celu  wyłudzania
na podstawie  fałszywych dokumentów    praw  majątkowych  do    znacjonalizowanych majątków
ziemiańskich  to  jest dochodzenia  tych  prawa  na drodze  sądowej  na  podstawie  przepisów   o
nieważności  ustawy o nacjonalizacji majątków ziemiaństwa  i szlachty  polskiej   to jest tak zwanej
reformy rolnej.

Reforma rolna w Polsce z 1944 – zmiana stosunków własnościowych połączona ze zmianą struk-
tury agrarnej wsi, poprzez  wywłaszczenie  zwane nacjonalizacją, na mocy dekretu   komunistycz-
nego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu  tak zwanej reformy rolnej,
z 6 września 1944 r. która polegała na odebraniu  majątków  wraz z  całym  dobytkiem. 

Zawiadomienie  zawiera  ustalenia  oraz  podejrzenia  co do prawdziwości danych osobowych
obecnego zarządu  tego stowarzyszenia oraz   prowadzonej  przez  nich działalności.  
Należy zapoznać się z  tymi  danymi   zebranymi  przeze  mnie z  internetu  oraz  przeprowadzić
dochodzenie,  czy osoby podające się za  członków  zarządu Stowarzyszenia  Rodu Duninów  to są
prawdziwi członkowie  tego rodu, czy  przypadkiem  prawdziwi członkowie rodu nie zostali zamor-
dowani    a  jakieś  podstawione osoby  udają , że  są  prawdziwymi członkami rodu,  oraz -  czy le -
żąca  osoba na zdjęciu 
pod  linkiem  
https://muzeum-oreza-polskiego-im-1-brygady-pancernej-im.business.site/

to jakieś zwłoki.  I dalej należy postępować zgodnie z  tokiem  moich  ustaleń    .

 Należy  dokładnie wczytać się w  te ustalenia,  zdanie po zdaniu, strona po  stronie  i  podjąć   sto-
sowne  działania w celu  wyjaśnienia  wszystkich  okoliczności   zebranych i ujawnionych w zawia-
domieniu. 
Śledztwo  należałoby zacząć w  Lublinie od  osoby  Bożydara  Dunin  Kozickiego, który  jako  były
kanclerz  Stowarzyszenia  Rodu Duninów  jest w posiadaniu wykazu  członków  tego stowarzysze-
nia  oraz  danych  adresowych, nazwisk  i miejsc  pracy  , i który  wszczął  przeciwko mnie akcję
wywiadowczą  wg  danych w  moim zawiadomieniu  .  Jeżeli  jest to prawdziwy  Bożydar  Dunin
Kozicki. Prawdziwy  raczej tak  by się nie zachowywał. Niczego nie wolno lekceważyć !   
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Wg mnie śledztwo  takie  wymaga działań wywiadowczych  oraz operacyjnych. Należy raczej zało-
żyć, że  doszło do  morderstw  oraz  przejęcia tożsamości wraz z podszywaniem się pod  działal-
ność  nie tylko samego stowarzyszenia  ale także  biznesów wielu członków  tego rodu. 

I dalej  wg  danych w zawiadomieniu   stron 64  A – 4  oraz  pisma do prokuratur.   

Ja wiem  kto za  tym może  stać, ale  jest  to dla mnie  zbyt  niebezpieczne  ujawnienie  tego.  
Jest to  wielka  organizacja  militarna i paramilitarna o charakterze  satanistycznym   posiadająca
własny  wywiad  i struktury  której    potrzebne  są  miejsca  zamaskowane i podszywające się pod
legalną działalność.  Ród  Duninów ma wojskowe  tradycje  rodowe.  Jest wiele  tego rodzaju  orga-
nizacji na  świecie w różnych  krajach. 

Dlatego  nie  wystarczy zwykłe dochodzenie  czy    rutynowe śledztwo, konieczne 
 są działania wywiadowcze. 

Do tego celu   konieczne  może  być zaangażowanie wydziału  wywiadu  kryminalnego. 
ABW  nie zajmuje się  takimi  sprawami. 
Bo  trzeba  chodzić po  terenie,  prowadzić  obserwację,  zbierać dane, wraz z nasłuchem
  lub podsłuchaniu i wiele innych.

                       Niekoniecznie  trzeba  ujawniać od  razu wiedzę  o tej organizacji.
………………………………………...

Wnoszę w związku z  tym  o utajnienie  moich danych osobowych  przed  sprawcami  jeśli  będą
zatrzymani  i będą się domagać  udostępnienia  im  danych  osoby która  wniosła  zawiadomienie. 
Minął  już  jakiś  okres  czasu  od  dnia wniesienia  pierwszego zawiadomienia,  sprawcy  nie  mu-
szą  kojarzyć  tego   zawiadomienia  z moją osobą.  Nie byli powiadamiani o  tym zawiadomieniu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik poglądowy  str  1. 



Krystyna  Ziemlańska                                                                    Dnia 29 luty 2021,pon
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
email: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                              
                                                                               wydzialkontroli@lu.policja.gov.pl 

                                                                            Komenda Miejska Policji w Lublinie
                                                                              ulica Północna 3, 20 - 064 Lublin

ZESPÓŁ KONTROLI

EKSPERT - podinsp. Beata KIERAGA

                                             SKARGA Z WNIOSKIEM  
                        O  PRZEPROWADZENIE  CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH

Na  podstawie  uprawnień Wydziału Kontroli KWP w  Lublinie  :
Do zadań Wydziału Kontroli między innymi należy: 

analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu komórek organizacyj-
nych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek organizacyjnych Policji województwa 
lubelskiego oraz wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszaniu prawa przez policjan-
tów lub pracowników; 

• przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji należących do kompe-
tencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz nadzór i kontrola w tym zakresie
nad jednostkami organizacyjnymi Policji woj. lubelskiego; 

• współdziałanie z Biurem Kontroli Komendy Głównej Policji oraz innymi organami kontroli 
i nadzoru w zakresie działalności Policji, a także z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji; 

- wnoszę  o  przeprowadzenie    kontroli  oraz  postępowania wyjaśniającego   przez  BSW w 
sprawie  zajścia w dnu 26  luty 2021  z  udziałem  dzielnicowego V  Komisariatu  Policji w Lu-
blinie  asp. sztab. Krzysztofa  Kępy  - adres  Komisariatu  ul. Koncertowa  4
20- 843  Lublin.

UZASADNIENIE  

W  dniu  26  luty 2021  między  godziną  10 i 11  przed południem  był  u  mnie dzielnicowy  
Krzysztof Kępa z zamiarem  wejścia do  mieszkania z  po  pretekstem  doręczenia  oraz  składania 
wyjaśnień w  sprawie  jakiegoś  pisma,  co do którego  nie chciał  udzielić  informacji.
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O ile  mi wiadomo,  żadne  przepisy  ani  regulaminy działania Policji  takiej  sytuacji  nie 
dopuszczają,  policja powinna   wystosować  wezwanie  do  złożenia wyjaśnień  przez 
świadka  lub osobę podejrzaną.

Dzielnicowy, nie dość, że  się  nie przedstawił,  chociaż poznałam   go po głosie  przez  domofon,  
odmówił    informacji w  sprawie  tego pisma,  i po  dłuższej rozmowie  ,  ja odmówiłam wpuszcze-
nia go do  mieszkania  pod  tym  pretekstem  ( wychodziłam poza  tym do lekarza)  i  umówiliśmy 
się, że  zadzwoni do  mnie  tego samego dnia około  godziny 15- tej.

Dzielnicowy zadzwonił o  godzinie   16’25  spod  numeru  695 021  768.

 Ponownie    chciał  przyjechać do  mnie w  sobotę w  sprawie  tego  pisma ale  nie zgodziłam się  
na to i wydusiłam z  niego  nie bez   oporów z  jego  strony,  że   dostał  jakieś zdawkowe  pismo z  
jakiejś  komendy  w  sprawie  rzekomych gróźb  kierowanych  przeze  mnie nie wiadomo do  kogo i
kiedy w  sprawie  rodu Duninów, mojego rodu  i moich  krewnych. 

Udzieliłam  mu  przez  telefon  wyjaśnień,że w  sprawie   rodu Duninów   i podejrzenia  zamordo-
wania  kilku  osób z   tego rodu  przez   jakąś  grupę przestępczości zorganizowanej
( co miało  być  wyjaśnione w śledztwie)   zeznawałam w  V Komisariacie w dniu  8 luty 2021 
  w  obecności   mł. aspiranta  Emila Szulca  ,  na co posiadam dowód   to jest dwa  pouczenia      
dla  KPP w Kozienicach  PK-  KR-  285/2021  ERM   oraz dla  Prokuratury Rejonowej Lublin  Pół-
noc  Sygn Ko  973.2020  Sygn V Komisariatu  Ln- 09-2020-237244.

I od  tamtej pory nie  wnosiłam  żadnych  pism ani skarg ani  żadnych  innych  zawiadomień a tym
bardziej  zmyślonych  gróźb. 
  Dzielnicowy  przyjął wprawdzie  moje  wyjaśnienia  oraz  odmowę  wpuszczenia go do mieszka-
nia  ale  nie chciał  tym    nie mniej  wystosować  wezwania  w  tej sprawie  .

Uznałam   to za  przekroczenie  uprawnień  oraz   nieuzasadnione najście    i próbę uzyskania  ja-
kichś wyjaśnień  bez protokołu  oraz w  sposób  podstępnym .Nie  znam szczegółów  tego pisma ale
na pewno  zostało ono  spreparowane    być  może   aby obalić  moje zawiadomienie  o  przestęp-
stwie w sprawie  rodu  Duninów  przez  jakieś  skorumpowane  układy w policji  lub w prokuratu-
rze, żeby  odwrócić  kota  ogonem i ze  mnie zrobić  przestępcę zamiast śledztwa. 
       
                      W  związku z  czym  uprzejmie proszę o wyjaśnienie  tej sprawy, 
to jest  od kogo  personalnie  dzielnicowy otrzymał  to pismo,  jaka  była  jego treść  oraz  data  wy -
stawienia, przez  jaki  organ  i w jakim celu, czy  były do tego pisma załączone  jakieś  akta  
lub  inne  dokumenty  , czy pismo   zostało odnotowane  oficjalnie w  rejestrze  Komisariatu i  przez
kogo,  oraz  na  jakiej  podstawie dzielnicowy domagał się wpuszczenia   go do mieszkania z  tym
pismem -  a nie wezwaniem .Czy przyjechał sam  czy z  jakąś inną  osobą. Poza  tym jest covid i
obowiązują  odpowiednie  przepisy,  więc co to było za  najście? 

                                                                          
Z wyrazami  szacunku  -
                                                                          
oczekując  szybkiej odpowiedzi 
                                                                          
Mgr  Krystyna  Ziemlańska 

                         skan podpisu 
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DO WIADOMOŚCI

aspirant sztabowy Krzysztof KĘPA

telefon 47 811 47 03, telefon komórkowy 695 021 768

dzielnicowy.koncertowa2@lu.policja.gov.pl

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: PISMO Krystyna Ziemlańska 1 marca 2021
Data: 2021-03-01 6:54
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: dzielnicowy.koncertowa2@lu.policja.gov.pl; 

Przesyłam  Panu dzielnicowemu  Krzysztofowi  Kępie do wiadomości  pismo  które  dotyczy  jego 
osoby  i uprzejmie  proszę o  wypowiedzenie się  na temat  tego pisma  -  pismem  do  mnie  oraz 
do  Wydziału  Kontroli.

PISMO DO WYDZIAŁU    KONTROLI KMP w Lublinie

proszę  przekazać  emailem
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Krystyna  Ziemlańska                                                                               Dnia 8 marca 2021. 
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                     pr.kozienice@prokuratura.radom.pl
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                            Zażalenie na  postanowienie z dnia 26 luty 2021  
                                     aspirant  Eweliny Ruby -Majewskiej
                 KPP w  Kozienicach  Wydział  Kryminalny o odmowie wszczęcia  śledztwa

  Na  podstawie    KPK  zaskarżam w.w postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa  w  całości  i
domagam  się  podjęcia  szczegółowych czynności dochodzenia to jest czynności  wyjaśniających
oraz uzupełniających to jest  okoliczności wskazanych w zawiadomieniu  o  przestępstwie  oraz  za-
łączonych  poniżej,   bez  przekazywania  zażalenia do  sądu.

  UZASADNIENIE

Aspirant  Ruba-  Majewska  napisała w  uzasadnieniu do w.w postanowienia, że  zostały  podjęte
czynności  mające  na celu  wszechstronne  wyjaśnienie  sprawy, które  wg niej  polegały na zada-
niu  kilku pytań   podejrzanemu  jakim  jest   osoba  podszywająca się pod Pawła  Dunina  Czaro-
dziejskiego  czyli  jakiś  mężczyzna  używający tego nazwiska. 

Zadane  pytania  do niczego nie prowadziły  ani  nie zmierzały do wykrycia  dowodów  przestęp-
stwa  oraz   osoby  przestępcy  i jego pomocników.  Aspirant  Ruba- Majewska    pokpiła  sprawę  i
nie wysiliła się na    porządne dochodzenie  jakie  powinien  wykonać  profesjonalny  funkcjona-
riusz Wydziału  Kryminalnego, i nawet nie ruszyła się w Komendy. Ponadto,  nie  napisała w  swo-
im  postanowieniu  kiedy  to jest w  jakim  dniu  przesłuchiwała  tego Pawła  Dunina-  
Bartodziejskiego, czy  był on wzywany do Komendy  oraz  kiedy  i  w   jakim dniu się  stawił w
Komendzie.

Z    jej postanowienia wynika, że  nie  zadała sobie  trudu  wniknięcia w sprawę oraz  wiele  aspek-
tów  sprawy,  które  pominęła  .

W  związku  z czym  wnoszę  i domagam się  przeprowadzenia  całościowego  śledztwa celem 
 wyjaśnienia wskazanych  okoliczności  uzupełniających ,co  wymaga  pozyskania danych ze  stron
internetowych  wskazanych  przeze  mnie ,   jeśli się w  międzyczasie zmieniły 
oraz  danych  takich jak:

                                                             1.
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1.  Gdzie  pracuje  Paweł  Dunin   Bartodziejski, od  jak dawna,  adres  i dane  miejsca  pracy  oraz
pracodawcy – jakie ma  wykształcenie ,   stan rodzinny, żona ,dzieci,  rodzeństwo, krewni, czy ma
samochód  i jaki,  od  kiedy  jest członkiem  Stowarzyszenia, kto go  przyjmował do  Stowarzysze-
nia , czy posiada  jakiś dokument  na   potwierdzenie  tego  faktu , przez  kogo podpisany  i kiedy,
czy może  także  przedstawić sam  dokumenty  wniesione  przez  niego do  Komisji  Historycznej
Stowarzyszenia   celem  sprawdzenia ich  wiarygodności,

2. Gdzie  mieszka  -  adres  zamieszkania ; czy  mieszka  na terenie  Muzeum w  Studziankach   jak
twierdzi  na  stronie  internetowej  -   a  jeśli tam mieszka,  to w  jaki sposób  został wezwany   do
Komendy

3. Z  jakich środków    utrzymuje  Muzeum  , od  kiedy  jest dyrektorem  tego muzeum,  czy  posia-
da  pozwolenie na prowadzenie  tego  muzeum, od   kogo i od kiedy,  czy  muzeum  jest  przez  ko -
goś sponsorowane  jeśli  tak  to przez  kogo i w  jaki sposób;skąd wziął  eksponaty do muzeum

4.  Od  jak dawna  mieszka na  terenie  tego muzeum , czy posiada  tam  warunki sanitarne  oraz
inne  czyli   kuchnię, łazienkę,  meble codziennego użytku-  wskazana  jest  wizyta w  tym  muzeum
celem  potwierdzenia  tych  danych.
                         Czy normalny człowiek  mieszka w  muzeum na  terenie szkoły?

5.  W jaki sposób  został  wybrany kanclerzem  Stowarzyszenia  Rodu Duninów  -  przez  kogo, kie-
dy  czy  posiada  jakiś dokument  członków  tego stowarzyszenia  który może  potwierdzić  jego
wybór  na  kanclerza  stowarzyszenia z  podpisami  członków rodu Duninów  w formie  jakiejś
uchwały  lub innego  aktu,

6.Czy  posiada  wykaz  imienny  członków  Stowarzyszenia  Rodu  Duninów,  gdzie on jest, czy
może  go okazać, dlaczego nie ma  wykazu członków  na stronie  internetowej Stowarzyszenia   od
czasu zmiany  strony 

7. Co  oznacza, że  poprzednia  strona  internetowa  Stowarzyszenia  była  niewydolna - w jakim
sensie była  niewydolna  skoro  był na  niej pełny  wykaz  wszystkich członków  stowarzyszenia
wraz z emailami i w jakim  celu została  zmieniona ; przy czym powoływanie się na  RODO  nie
jest właściwe,  bo  RODO  nie zabrania udostępniania na stronach  internetowych  danych  człon-
ków  zarządów,  spółek,  i innych  organizacji;  

8.Czy posiada  jakiś  dokument  , że członkowie  Stowarzyszenia  nie zgodzili się na  dalsze  za-
mieszczanie  ich danych na  nowej  stronie  internetowej  i jakich i których członków i dlaczego nie
zgodzili sięgając

9. Kto redaguje nową  stronę  internetową  i od jak dawna,  nazwisko  i adres  tej osoby, czy jest to
członek  stowarzyszenia  Rodu  Duninów  czy inna osoba

10. Z   jakich źródeł  pochodzi  opracowanie’  Upiory   i zjawy z łabędziem w  herbie ‘szkalujące
rożnych  członków  stowarzyszenia  i  przez   kogo  zostało  opracowane,  czy  był  to                    
Mirosław Dunin Sulgostowski  i skąd  miał  dane  do tego opracowania 

11.Co mają oznaczać i  symbolizować  upiorne  postaci na stronie stowarzyszenia zamieszczonej na
facebooku -  strona 4 mojego zawiadomienia , czy  są to  jacyś  członkowie    rodu   ? 
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12. Co oznacza  wpis ...   na  facebooku   ..  bo jak  Dunin leży  na wznak.  Z  roku 2019.
             O  którego Dunina  chodziło  , gdzie  miał leżeć i  i dlaczego ? 

13. Kto  opracował  drzewo  nowe  genealogiczne    gałęzi  rodu Duninów na  stronie   9 mojego
zawiadomienia  i dlaczego  nie ma do  tego drzewa  wykazu członków  gałęzi  rodu ?

14. Na  stronie  28 mojego  zawiadomienia  widać  leżącą na  ziemi  postać,  kto to jest  lub  był,

15. Czy   poprzedni kanclerz   rodu    Bożydar Dunin  -Kozicki    sam się  zrzekł  funkcji  kanclerza
i dlaczego  oraz    kiedy,

16.  Dlaczego  nie ma  statutu  Stowarzyszenia  na nowej  stronie  internetowej , czy posiada  ten
statut    i   czy   może  go okazać,

17. Na  stronie  49 mojego zawiadomienia  jest mowa o  sprzecznych  informacjach  co do Rady
Funduszu  Stowarzyszenia  które  należy wyjaśnić   to jest  jak to jest  możliwe,że 3 stycznia 2019 r.
w wieku 91 lat zmarł Jacek Szpotański-Dunin ,i po śmierci  zwracał  się do członków  rodu  o wpła-
canie składek.

18.  Na stronie  50  mojego zawiadomienia  jest mowa  o  sprzecznych danych  które  są do wyja-
śnienia, a mianowicie  dotyczące  XXV Zjazdu Rodu  Duninów

19.Dlaczego nie została  usunięta z  obecnej czyli nowej  strony  internetowej  Stowarzyszenia 
litografia szkalująca  założyciela    rodu którą  był wielki  człowiek władca  Śląska  Petrus  Włosto-
wic  przedstawiany na tej  niemieckiej litografii  w scenie  oślepienia  Piotra Włostowica  jako   ja -
kiś  Turek  bo na pewno nie  Piotr Włostowic, tym bardziej, że  osoba podająca się za  Dunina  Bar-
todziejskiego otrzymała  za pośrednictwem   Cezarego Dunina  Muglera  biografię  Piotra  Włosto-
wica z  której   wynika że  nie był  on nigdy  oślepiony    oraz, że  takie  przedstawienia   jego posta-
ci pochodzą  ze  źródeł  antypolskich 

Litografia  lub  rysunek  pod  linkiem 

https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/historia-rodu

strona  została  niedawno zakodowana  i nie  można  pobrać materiałów , ale można  zrobić  zdjęcia.
Ponieważ  policja w Polsce  nie  robi nawet  zdjęć  jako dowody więc  załączam  zdjęcie z dnia 5
marca 2021  roku z  tą sceną  oślepienia Piotra Włostowica.

19.Czy  obecny Paweł  Dunin  Bartodziejski posiada  jakieś  zdjęcia ze  zjazdów  Stowarzyszenia
na  których jest widoczny, celem porównania  jego wyglądu obecnego z poprzednim ,  jeśli nie brał
udziału w zjazdach  , to z  jakiego powodu    .   Musiał   na  pewno  brać  udział  jako  członek rodu
Duninów we  wszystkich zjazdach  i  musiał  jeździć wraz z  innymi członkami rodu w  różne 
 miejsca  razem z  poprzednim  Kanclerzem Bożydarem  Dunin  Kozickim  organizatorem wszyst-
kich zjazdów  rodowych, 

     Wykaz  27 zjazdów  jest  pod  linkiem   https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/zjazdy
 
        W  których  zjazdach brał  udział  oraz  z  kim ?  Czym podróżował  na te  zjazdy  ?
               Gdzie   nocowano w czasie  tych zjazdów  -  miejsce, nazwa  hotelu  etc.
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20.  W  postanowieniu  aspirant   Ruby    - Majewskiej jest  mowa w  uzasadnieniu, że    ten Paweł
Dunin  Bartodziejski miał  zaprzeczyć, że  Stowarzyszenie nie  kierowało  się odzyskaniem ziem
tego staropolskiego  rodu.

Po pierwsze - jest  to przeinaczenie  mojego zawiadomienia -w którym   jest mowa o  majątkach a
nie o ziemiach   , a po drugie - z  majątkami  ,które  zostały znacjonalizowane  ,wiążą  się  także i
jakieś  tereny, czy to pola    czy łąki , czy     nawet  jakiś  ogród  i  dziwne  jest takie  jego  pokrętne
stwierdzenie.   Bowiem  każda  osoba w Polsce  pokrzywdzona  nacjonalizacją,  starałaby się  o
zwrot  własności  rodowej  nawet z  jakimś  terenem  należącym   do tej    własności  jak dwór,  pa-
łac  czy  inna  nieruchomość. 
I to samo zaprzeczenie  stawia pod znakiem  zapytania  o  prawdziwość  tożsamości  tego człowieka
podającego się za  Pawła  Mściwoja  Dunina  Czarodziejskiego.

21. Twierdzi  on  wg  uzasadnienia  w  postanowieniu, że    celem Stowarzyszenie  Rodu  Duninów
jest upamiętnianie  zmarłych członków rodu i historii  ich pochodzenia.

W  takim razie  - należy  ustalić w  jaki sposób  członkowie  rodu  upamiętniają  zmarłych człon -
ków rodu, i dlaczego w  taki  ohydny sposób    upamiętniają  założyciela  rodu w  scenie oślepienia
Piotra Włostowica, wywodzącego się z rodu samego cesarza  Bizancjum  , wschodniego Cesarstwa
Rzymskiego  . Piotr Włostowic  był  ponadto  szwagrem  władcy   polskiego Bolesława  Krzywo-
ustego ,ale  tych  informacji  historycznych  nie na  na nowej  stronie  internetowej  stowarzyszenia. 

Wydaje  się, że  jakimś  ‘’ upamiętnieniem ‘’ zmarłego członka rodu  jest wpis    na facebooku;

….bo jak Dunin  leży na  wznak….  

22. Na  stronie 49 mojego  zawiadomienia  jest mowa  o tym,że:
Stowarzyszenie działalność swą opiera na bezinteresownej pracy członków, gromadząc na nią fun-
dusze ze składek i wkładów członkowskich oraz innych dochodów z projektowanej działalno-
ści.  

Jakich  innych dochodów ?  Należy  to  ustalić.

 Dalsze  dane   wymagałaby  obserwacji  Pawła  Dunina  Bartodziejskiego   oraz  założenia  podsłu-
chu   na jego telefon.  Nie jest to prawdziwy  Dunin  podobnie jak Cezary  Mugler- Szmugler. 
Są to osoby  podstawione  i udające członków rodu  Duninów  i  na  pewno  brali udział w zamor-
dowaniu  innych członków  tego rodu  bo są  na pewno częścią  jakiejś  organizacji.

Załącznik-   scena  oślepienia Piotra Włostowica  oraz  dane o  tej wielkiej  postaci. 
10  stron materiału foto  dowody.
Wniosek  o  wydanie  dowodu.

Razem  str 19.                                                      Mgr  Krystyna  Ziemlańska   skan podpisu 
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Ten  napis  Przyjaciel  Ludu  jest  złośliwy w  kontekście  tej sceny i świadczy o tym,że  taki  ukara-
ny    Piotr  Włostowic  był    takim nieszczerym przyjacielem  ludu.Leszno (łac. Lessna Polonorum,
miasto na prawach powiatu w województwie wielkopolskim, położone w zachodniej części Polski,
pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi – Poznaniem i Wrocławiem. Taka polska  gaze-
ta na pewno nie  zamieściłaby takiego rysunku. Czasopismo wydawane było z inicjatywy Antonie-
go Poplińskiego i Józefa Łukaszewicza, przy wsparciu finansowym i ideologicznym Edwarda Ra-
czyńskiego. Było pismem wielkopolskich organiczników i stanowiło jeden z pierwszych na zie-
miach polskich magazynów ilustrowanych. 
Z czasopismem współpracował litograf Teofil Mielcarzewicz  oraz Stanisław Plater, polski geograf,
kartograf, statystyk i encyklopedysta. 

T. Mielcarzewicz  na  pewno nie  stworzył  tej litografii. Jednym z jego najważniejszych dzieł był 
album Wojsko polskie w roku 1831 wydany przez Karola Antoniego Simona, składający się z 24 li-
tografii ukazujących szereg scen rodzajowych z życia powstańców listopadowych, na których 
przedstawił szeregowych żołnierzy, jak i kadrę oficerską. Do innych jego dzieł należały m.in.: 
Święta Jadwiga rozdaje jałmużnę, Zbiór wizerunków wsławionych w ostatnich czasach Polaków, 
Wolni strzelcy, l'Abandonne, Orzeł Biały, Kosynier, Gwardia Narodowa, Cień królowej Barbary, 
czy zbiory rycin typów i strojów ludowych (np. Rodzina słowiańska). 



Krystyna  Ziemlańska                                                                               Dnia 8 marca 2021. 
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl
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Wnoszę  do  Prokuratury w  Kozienicach wniosek o  wydanie/ udostępnienie  xerokopii  dowodu  to
jest  wezwania  aspirant Eweliny Ruby Majewskiej jakie  miała  wystosować do  Pawła  Dunin
Czarodziejskiego celem   przesłuchania go w  Komendzie.

W  jaki sposób  Dunin  Bartodziejski  został powiadomiony i  konieczności  złożenia zeznań,  czy
zostało do  niego wysłane  wezwanie pocztą  i czy  zostało  wysłane do  Muzeum w  Studziankach a
jeśli nie tam to w  jakie  inne  miejsce , i   czy był  to list polecony  czy inna forma  wezwania. 

Osobiście nie wierzę,  że    Dunin Bartodziejski  był w  ogóle  przesłuchiwany a to z  tego powodu,
że skoro  mieszka  na terenie  Muzeum w  Studziankach,  to tam musiał odebrać wezwanie z  Ko-
mendy . W  takim razie  w  aktach  powinno być to wezwanie  oraz  zwrotne  poświadczenie odbio-
ru  lub inny  dowód  wezwania. 

Proszę mi wydać  stosowne  kopie  wraz z  datą    i godziną   przesłuchania w  Komendzie  
z   akt  Prokuratury    emailem zeskanowane  oraz  protokół zeznania  i opis  wyglądu tego człowie-
ka- jak  wyglądał w czasie  zeznania z Komendzie. 

Domagam się  tego  przed  przeniesieniem  zażalenia do  sądu, może się okazać, że nie było żadne-
go  przesłuchania  skoro brak jest daty   tego  przesłuchania w  postanowieniu  i w uzasadnieniu.
W  dniu 8  luty  wniosłam w  tej sprawie  zeznanie do protokołu w  V Komisariacie Policji w  Lu-
blinie, potem    protokół  był  wysłany do Kozienic   do Komendy , zajęło  to jakieś  dwa   dni i od
razu  zaraz  potem  miało  miejsce  przesłuchanie  ?  Kiedy  ?  Doprawdy  bardzo szybko. 

  A  gdzie    są Studzianki a gdzie  Kozienice  ?  Trzeba  jakoś  i czymś dojechać do  Komendy.

                                                              Mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                           

skan podpisu 



MESJAŃSKI RÓD DUNINÓW

Stron A-4 240  Cena  30 zł z VAT    
   Opracowanie źródłowe  badawczo -  naukowe
   Autor:  Krystyna  Ziemlańska                                                                                       

 Imperium  Romanum  w  Polsce -    Petrus Włostowic -   tajemnice  Góry Ślęży  - prawdzi-
wy herb Wrocławia  - historia  Olbińskiej fundacji  rodowej-  i rewelacje z  historii Wrocła-
wia .Są to pierwsze  ustalenia na ten  temat. 
                                                                                                                                                   
Studiowanie i czytanie  biografii  wielkich postaci powinno być  obowiązkowe, gdyż są to 
dzieje  narodu  oraz  bardzo ciekawa  historia.  Odkrywcza biografia badawcza Petrusa Vlo-
stovica  legendarnego możnowładcy z czasów Bolesława Krzywoustego fundatora 77 ko-
ściołów oraz słynnego  Ołbina wrocławskiego, mecenasa  kultury , sztuki i nauki , dyplo-
maty i władcy Śląska a  de  facto namiestnika    cesarza   Bizancjum  Cesarstwa Wschod-
niorzymskiego, greckiego. 

Postać  Petrusa Vłostovica  wykasowana z polskiej  historii obrosła  tak wieloma  drakońskimi
legendami,że  wypada się zastanowić dlaczego akurat on ? Wszystkie jego donacje  i rodowe
siedziby oraz liczne  fundacje   naukowe zostały zniszczone  lub przerobione wraz z  historią
jego potomków ?

Petrus  Vlast zwany  Piotrem Włostowicem  to  jedna z największych i najważniejszych posta-
ci w naszej  historii , którego  biografa została zafałszowana i sprymityzowana.  Obmalowano
go jako zdrajcę Bolesława  Krzywoustego (którego był szwagrem) oślepionego za  karę , po-
kutnika  i i te  wersje  do tej pory funkcjonują  nawet w oficjalnej    genealogii  Stowarzyszenia
Rodu Duninów.  

‘’Do najbardziej znanych czynów Piotra należy porwanie księcia Wołodara. Włostowic, jak
każdy pobożny człowiek, poszedł do spowiedzi. Pokuta była surowa, miał bowiem ufundować
siedemdziesiąt lub więcej kościołów.’’ Ale jeszcze coś  po nim  pozostało i udało się  także  do-
konać wielu  sensacyjnych  odkryć  nie tylko  o nim ale także o  samej Ślęży . 

Piotr Włostowic pojął za żonę księżniczkę Marię, córkę Olega Michała z  dynastii  Rurykowi-
czów,  także  zafałszowaną  na germańsko-skandynawską,  córkę wielkiego księcia kijowskie-
go, praprawnuczkę św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej i praprawnuczkę greckiego
chrześcijańskiego cesarza Bizancjum Romana VII Porfirogenety.Związki  dynastyczne z  Ce-
sarstwem  Bizantyńskimi  miała w  Polsce  tylko dynastia  piastowska  oraz ród  Duninów  i
jego założyciel. Swój urząd   Petrus  Wlostovic sprawował od 1117 do 1125 roku.   Był  naj-
bardziej znanym człowiekiem w wieku XII w Polsce  .Dynastia  Rurykowiczów , dynastia
także  carów rosyjskich,  nieznana w  ogóle w polskiej historii ,była  określana w Polsce  poni-
żająco  jako ruska .
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Publikacja zawiera także ciekawe  fakty z dziejów  Wrocławia a także ustalenia dotyczące wła-
ściwego herbu tego miasta . Jak też  fakt, że  Piotr Włostowic , nominalny władca  Śląska,  był
założycielem  miasta Wrocław a nawet  jego przodkowie  i wielu  innych  miast i grodów. Cała
romańska ( a może  też  i inna) architektura  we  Wrocławiu  to dzieło  samego Piotra oraz
rodu  Włostowiców. Najsławniejszy  polski  kronikarz  Wincenty  Kadłubek pochodzi z rodu
Piotra  Włostowica. Nie jest także  prawdą, że  początek Polski  to jakaś dziura i gmina  Gnie-
zno,  legenda  ukuta na gruncie  wyznania  rzymsko - katolickiego, bowiem początki państwo-
wości  polskiej  i osadnictwa w  obecnej Polsce  to  przede  wszystkim   Góra Ślęża .

 Góra Ślęża na której znajduje  się  sfałszowane na pogańskie  z krwawymi obrzędami sanktu-
arium kultowe,  kryje  przywalone fałszywą  historią tajemnice,podobnie jak Ostrów  Tumski
we  Wrocławiu. Przy okazji badania  źródeł wyjaśniły się także przyczyny  powodzi wrocław-
skich. Od końca X wieku Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jedną z głów-
nych siedzib królestwa (łac. sedes regni principalis). W średniowiecznej Kronice Polskiej Gal-
la Anonima Wrocław obok Krakowa oraz Sandomierza zaliczony został do jednej z trzech
głównych stolic Królestwa Polskiego. Dolny Śląsk był jednym z przodujących regionów pań-
stwa. We Wrocławiu, Trzebnicy i Legnicy znajdują się miejsca spoczynku władców Polski.
Jest  to znakomita lektura dla historyków, uczniów i studentów a  także wszystkich innych
Czytelników,  zainteresowanych  badaniem i odkrywaniem nieznanej i fascynującej  historii
Polski.                                                                                      

                    „Piotr Włost sprowadza Cystersów do Polski” obraz namalowany rzekomo
                       na  zlecenie  Jerzego Dunin-Borkowskiego, ale takie zdarzenie nigdy nie miało
                        miejsca w historii Polski . 
                                                                                                                     Obraz Jana Matejki   1881 

                                          Herb Łabędź  Piotra i Marii Włostowic 

            

                         Książę Jaksa z Kopanicy 
                szwagier Petrusa Włostowica/ Vlostidesa    
                    fundator  miasta Berlin  

Zamek Górka. Zamek w Sobótce pod  Ślężą .
Na stronie zamku pojawiła się informacja, iż od 22 sierpnia 2016 roku jest on rezydencją prywatną 
do wyłącznej dyspozycji właścicieli, nocleg nie jest już możliwy. Obecnie właścicielem zamku jest 
Spółka Ecoinwest.   Zamek Górka był palatium – letnim pałacem Piotra Włostowica. 
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      U góry rycina zamek -  zamek  Piotra Włostowica  na Ołbinie zamieniony
                                            na tak  zwane opactwo. Wiek  XII.
                                                                                                                                                    
Standardowa   wersja  historii Dolnego Śląska 
Ślązacy ( polskie : Ślężanie ) były plemię z Słowianie zachodni , a konkretnie z Lechitic / polskiej
grupie, zamieszkujących terytoria Dolnego Śląska , niedaleko Ślęży góry i Ślężańskiego rzeki, na
obu brzegach Odry ,  do obszar nowoczesnego miasta Wrocławia . Byli pierwszymi stałymi miesz-
kańcami Wrocławia, gdzie w IX wieku lub wcześniej budowali fort na Ostrowie Tumskim , który
był wówczas wyspą na Odrze. Bawarski Geograf , który odnosi się do nich jako Sleenzane stwier-
dza, że mieli 15 osiedli lub gords ( Civitates ) i wyświetla je jako jedną z kilku plemion zlokalizo-
wanych na Śląsku .   Karta praska (opis granic biskupstwa praskiego ) z 1086 r. odnosi się do nich
pod alternatywną nazwą Zlasane . Kronika Thietmara , z drugiej dekady XI wieku, nazywa je Silen-
si . Ich plemienne imię było znane Frankom i Bizantyjczykom .Ślężanie osiągnęli wysoki stopień
organizacji społecznej i zbudowali ufortyfikowane miasta do VIII wieku naszej ery , jeśli nie wcze-
śniej. Znaleziska archeologiczne fortyfikacji zbudowanych przez różne plemiona śląskie pochodzą
już z IV wieku, a dowody ciągłego osadnictwa na tym terenie sięgają 1 wieku naszej ery. W rzeczy-
wistości  4 wieku przed naszą erą, czasy  Republiki Rzymskiej  oraz  greckiej antycznej  Hellady .
Długi mur obronny, wzmocniony licznymi fosami, rozciągał się od dzisiejszej Jeleniej  Góry do
Krosna Odrzańskiego i po obu stronach rzeki Bobr .Całkiem  nieźle , ale więcej     jest w e-booku .
 Kto czyta nie błądzi ...nie  kupisz nie dowiesz się..
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                 ZEBRANE  DOWODY W DNIU 5  MARCA 2021  ze  strony  

                          https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/wydarzenia

                 wejście  przez  Aktualności   potem   w  Obiektywie  

Materiał  foto  potwierdza, że  poprzedni  Dunin Bartodziejski  wyglądał  inaczej, nie miał  
okularów  i miał  podgoloną  głowę  i nie nosił  żadnej  wojskowej  panterki.

                                             Tu jest   w  stroju historycznym. 

Zdjęcie nie podpisane  czyli nie wiadomo gdzie zrobione. 

                                                                        1.

https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/wydarzenia


Tu  jest inny   w  panterce.

Zdjęcie nie podpisane są  tylko same  cyfry 
Zdjęcie nie podpisane  czyli nie wiadomo gdzie zrobione.                                             2.



Zdjęcie podpisane   jako           studzianki all 2                                                              3.



XXVII    ZJAZD  CHAŃCZA   OPATÓW  KIJE  - za  kogo on się  tu  przebrał?
                                                                                             Skąd  wziął  ten  strój ? 
20-  23  czerwca  2019  zgodnie ze wpisem

...bo jak Dunin leży na wznak…..

Pod tym linkiem

https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/zjazdy

 w wykazie  zjazdów    brakuje zdjęć do  wszystkich zjazdów 

żeby  go nie można  było  porównać 
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Zdjęcie nie podpisane  czyli nie wiadomo gdzie zrobione.   Ma  wyraźnie bardziej pociągłą  
twarz  a  jego sobowtór  ma  gębę szeroką.
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Tu jest bez  brody, może  ją sobie  dokleja.  
Zdjęcie nie podpisane  czyli nie wiadomo gdzie zrobione. 

Jest  też  taka możliwość, że od  samego początku udawał  Dunina,  

przebierał  się  w  stroje  historyczne, żeby   kupić  członków  rodu.
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 Od  garnituru  i zbroi do  panterki i czołgu ?  I mieszkania  w szkole  ? 
       I nie ma rodziny  ani żony ani dzieci  jak  inni członkowie rodu  ? 
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                                 I   mieszka w czymś  takim jak ta  szkoła  muzeum  ??
                              Ta  graciarnia nazywa  się  Muzeum  Oręża Polskiego !! 
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                            To są  hełmy hitlerowskie  nie  polskie .
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https://muzeum-oreza-polskiego-im-1-brygady-pancernej-im.business.site/

Studzianki Pancerne 14
26-903 Głowaczów
Polska
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Krystyna  Ziemlańska                                                                               Dnia   20 kwietnia   2021. 
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                   

                                                                               
                                                                 Prokuratura  Rejonowa w  Kozienicach
                                                                              26-900  Kozienice
                                                                       ul.  Konstytucji 3 Maja 22
SYGN  PR Ds. 45.2021

dot.   PK-KR-285/21   

             Zażalenie na  brak  odpowiedzi na zażalenie z dnia  8  marca 2021.

Oczekuję  odpowiedzi na  zażalenie z dnia  8 marca  oraz  uzasadnienie  braku  odpowiedzi na  to
zażalenie pod  rygorem  zaskarżenia prokurator Bogusławy Perety  o    naruszenie
  Art.  231  KK- niedopełnienie  obowiązków  i działanie na szkodę  postępowania.

W  załączeniu zażalenie z dnia  8  marca z  drugim  pismem 
 oraz  nowymi załącznikami dowodowymi.

Razem   stron  19 plus pismo zażalenie.

                                                                    Krystyna  Ziemlańska

                                                                …………………………….          



Krystyna  Ziemlańska                                                                               Dnia   20 maja   2021. 
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
                                                                  
                                                                               
                                                                 Prokuratura  Rejonowa w  Kozienicach
                                                                              26-900  Kozienice
                                                                       ul.  Konstytucji 3 Maja 22
SYGN  PR Ds. 45.2021

Odpowiedź na zarządzenie z dnia  12  maja  2021  o  odmowie  przyjecie  zażalenia  od   prokurator
Magdaleny Jakubowskiej.
  Na  fałszerstwo, preparację i  poświadczenie  nieprawdy  oraz  niedopełnienie  obowiązków i po-
świadczenie  nieprawdy  nie wnosi się  zażalenia ale  zawiadomienie  o  przestępstwie.

Prokurator  Jakubowska   w  swoim  spreparowanym zarządzeniu  poświadczyła  nieprawdę,  że
rzekomo  nie  uzupełniłam braków  formalnych  na  zarządzenie w  tej sprawie z dnia  14  kwietnia
2021.    Prawda  jest taka, że   w dniu   20 kwietnia wniosłam  drogą pocztową  ponownie  to samo  
 prawidłowo podpisane zażalenie z dnia 8 marca  poszerzone o nowe  ustalenia dowodowe  na co
nie udzielono mi  odpowiedzi. W  związku z czym należy uznać  zarządzenie  prokurator  Jakubow-
skiej z dnia  12  maja  za  poświadczenie  nieprawdy  jak wyżej, oraz  przekroczenie  uprawnień  i
niedopełnienie  obowiązków.
                      W załączeniu  jako dowód  pismo z dnia  20 kwietnia  2021  roku.

KPK  Rozdział  2  Wyłączenie  sędziego  oraz  prokuratora  następuje na mocy   Art. 40  pargf 1 -
gdy sędzia  lub prokurator  
6) brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie;
9) brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw; 
Art. 42. § 1. Wyłączenie następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony. 

§ 117 Wyłączenia prokuratora od udziału w sprawie

Dz.U.2017.0.1206 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin we-
wnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 1. Jeżeli prokurator uznaje, 
że zachodzi przyczyna wyłączająca go od udziału w sprawie na mocy art. 40 wyłączenie sędziego z mocy 
prawa (judex inhabilis). § 1 pkt 1–4, 6 i 10 k.p.k. w związku z art. 47 wyłączenie prokuratora i innych osób 
prowadzących postępowanie § 1 k.p.k., stosuje się odpowiednio tryb postępowania określony w art. 42 tryb 
wyłączenia sędziego § 2 k.p.k. Prokurator bezpośrednio przełożony, po złożeniu przez prokuratora, którego 
dotyczy wyłączenie, oświadczenia na piśmie, wyznacza do prowadzenia lub nadzorowania postępowania in-
nego prokuratora.
2. Jeżeli istnieją podstawy wyłączenia, o których mowa w ust. 1, a prokurator nie złożył stosownego oświad-
czenia, prokurator bezpośrednio przełożony z urzędu wyłącza tego prokuratora od udziału w sprawie i wy-
znacza do prowadzenia lub nadzorowania postępowania innego prokuratora.   KPK  Art.47.§1. Przepisy 
art.40 §1 pkt1–4,6 i10, §2 oraz art.41, art.41a i art.42 stosuje się odpowiednio do prokuratora, innych osób 

prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych.                                    

                                                                   Krystyna  Ziemlańska 







Krystyna  Ziemlańska                                                                               Dnia 2  czerwca  2021. 
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                

                                                                               
                                                                 Prokuratura  Rejonowa w  Kozienicach
                                                                              26-900  Kozienice
                                                                       ul.  Konstytucji 3 Maja 22
SYGN  PR Ds. 45.2021

dot.   PK-KR-285/21   

                            Dotyczy   postanowienia z dnia 26 luty 2021  
                                     aspirantki  Eweliny Ruby -Majewskiej
                 KPP w  Kozienicach  Wydział  Kryminalny o odmowie wszczęcia  śledztwa

W  związku z  postanowieniem z dnia  26 luty  2021  roku  aspirant Eweliny Ruby -Majewskiej
informuję  Prokuraturę, że  postanowienia i inne  decyzje  aspirantów  są nieważne z   mocy  prawa.

Poniżej jest  wyjaśnienie  tego zagadnienia.

Aspiranci w  ogóle nie  ruszają się z   komisariatów  tylko wklepują zeznania do  protokołu, które
potem przekazują  do prokuratury ,  i w dodatku    trzeba  zgłosić się do  komisariatu  nawet po 4
lub  5  tygodniach od  dnia  wniesienia  pisemnego zawiadomienia. A  protokół   zgłoszenia prze-
stępstwa  lub inny formularz powinien  być  dostępny  online , w dobie  informatycznej nie  jest to
problemem.

POLICJA

Inspektor  Mo(j)żejko w  serialu Ojciec  Mateusz,  który wciska  bezczelnie ludziom  kit o pracy po-
licji w Polsce ( mozes  wszystko).  W  którym komisariacie  są  inspektorzy policji w Polsce  ? Są
sami aspiranci.
I jeszcze  do  tego ksiądz  hulajnoga   detektyw  , z  której  parafii  ? 

Czym się zajmują  inspektorzy  inspektorzy  policji w Polsce i gdzie  oni są  oraz  komisarze?   Ale
jest komisarz  Alex  od wciskania ciemnoty , tylko z  którego  komisariatu  ? 
Komisariat kojarzy się z  komisarzem, ale  takich tam nie znajdziecie.
 Inspektor Policji (insp.) – najwyższy stopień oficerów starszych w polskiej Policji. Niższym stop-
niem jest młodszy inspektor, a wyższym nadinspektor. Podobnie jak  i komisarz  stanowią korpus
oficerski  - gdzie  się mieszczą i czym  się  zajmują  ? 
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Komendantem  Wojewódzkim Policji   w  Lublinie jest  inspektor   czyli,że  Mojżejko powinien
być komendantem  wojewódzkim,  czy tak ?  Nadkomisarz  także  urzęduje w  KWP  i zajmują się
ci panowie  biurokracją,a  jak sama  nazwa wskazuje  -  czyli komisariat,  powinni tam pracować
komisarze  policji  ani aspiranci aspirujący do zawodu, zgodnie z nazwą. A  tymczasem dzielnico-
wymi i przełożonymi  komisariatów są  aspiranci  a  sami aspiranci w Policji  bardzo  długo tkwią
na tych  stanowiskach. 

Aspirant  to kandydat,zainteresowany  który  aspiruje do czegoś.  Chyba wystarczy  ? 

Kilkadziesiąt  tysięcy takich aspirantów w całej  Polsce,  nawet  po 20 lat na tej  fikcyjnej  funkcji  ,
daje do myślenia.

Niestety,  etymologia oraz  słownik  języka polskiego wskazują  na inne  znaczenie słowa  aspirant. 

Aspirant  to kandydat,zainteresowany , który  aspiruje do czegoś.  

Synonimy aspiranta  : 
chętny,   kandydat,  pretendent,  reflektant,   zainteresowany,

I na pewno nie  jest   policjant  ani   funkcjonariusz. 

W  II  RP czyli  przed  wojną,  był  taki  aspirant  sztabu  jako osoba  na przyuczeniu,  oczekująca
na    stałe  zatrudnienie  czyli  coś w rodzaju stażysty.    W  tym  rozumieniu,  nie można  traktować
aspirantów  jako zawodowych  policjantów, bo nimi  nie  są.

W  związku  z  czym  postanowienie  jakiejś   aspiranta Ruby  - Majewskiej jest z mocy  prawa  nie-
ważne. Domagam się  wszczęcia postępowania  przygotowawczego  oraz  postawienia  zarzutów
sprawcom  przestępstw opisanych   i udokumentowanych w  zawiadomieniu  o  przestępstwie w
sprawie  rodu Duninów .

W  załączeniu  także  moje ostatnie pismo  z  dnia 20 maja na  które  nie udzielono  odpowiedzi  .

                                                                                 Mgr   Krystyna  Ziemlańska

                                                                                    ………………………….
                                                                                             Pokrzywdzona    



Krystyna  Ziemlańska                                                                               Dnia  9  licpa  2021. 
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179

                                                                            Sąd  Rejonowy w  Kozienicach
                                                                                      II  Wydział  Karny
                                                                                 ul.  Konstytucji  3  Maja  22
                                                                                26- 900  Kozienice

SYGN AKT  II  Kp 142/21 z dnia  29.06.2021  zawiadomienie o posiedzeniu w dniu  28  lipca w
przedmiocie zażalenia  pokrzywdzonej  na postanowienie z dnia  12.05.2021  na zarządzenie  o od-
mowie wszczęcia  śledztwa w sprawie  PR  Ds.  45.2021  Prokuratury  Rejonowej w Kozienicach.
  

W  związku z  w.w zawiadomieniem, informuję Sąd,  że  nie  wnosiłam żadnego  zażalenia’ na  po-
stanowienie z dnia  12.05.2021  na zarządzenie  o odmowie wszczęcia  śledztwa w sprawie  PR  Ds.
45.2021  Prokuratury  Rejonowej w Kozienicach’ .  Takiego postanowienia  nie ma  i nie było,  ale
zarządzenie.  

Zarządzenie  zostało zaskarżone  moim  pismem z dnia  20 maja  wraz z wnioskiem o  odsunięcie
prokurator  Jakubowskiej  od postępowania z powodu popełnienia  przez  nią  przestępstwa  po-
świadczenia nieprawdy  , na które  to pismo nie udzielono mi  odpowiedzi. 
Pismo  to o charakterze  zawiadomienia o  przestępstwie  nie  było wobec  tego zażaleniem  ale  
informacją  prawną. 

Ponadto- w dniu  2  czerwca wniosłam  pismo,  dotyczące   postanowienia z dnia 26 luty 2021  
                                     aspirantki  Eweliny Ruby -Majewskiej
                 KPP w  Kozienicach  Wydział  Kryminalny o odmowie wszczęcia  śledztwa
które  stwierdza, że  postanowienie   to jest  nieważne  . Na pismo to  także  nie  udzielono mi żad-
nej  odpowiedzi.

W  związku z czym  nie  wyrażam  zgody  na  posiedzenie  Sądu  w dniu  28  lipca w przedmiocie
zażalenia  pokrzywdzonej  na postanowienie z dnia  12.05.2021  na zarządzenie  o odmowie wsz-
częcia  śledztwa w sprawie  PR  Ds.  45.2021  Prokuratury  Rejonowej w Kozienicach – ponieważ
nie chodziło  o  postanowienie ale o  zarządzenie   . 

W  załączeniu pisma z dnia  20 maja i 2  czerwca  2021.

                                                                                  Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                                 
                                                                    ………………………………………...
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