
Załącznik 

 

E-mail od M.Paradowskiego do W.Porębskiego: 

 

Pan Włodzimierz Porębski 
W związku z Pana publikacją pod pseudonimem "jacooś" z dnia 3 marca 2012 roku na forum 
strony internetowej brytan.com.pl (adres publikacji: 
http://brytan.com.pl/forum/read.php?4,24997,25457#msg-25457), na podstawie Art. 24. § 
1. Kodeksu Cywilnego żądam: 

1. Zaniechania naruszania dóbr osobistych moich oraz Fundacji WSPINKA poprzez 
usunięcie treści Pana publikacji pod wskazanym wyżej adresem, w szczególności 
sformułowania "A swoje postanowienie wyrażane w drugim zdaniu niniejszego 
postu podjąłem po wulgarnych i kłamliwych wypowiedziach Mateusza 
Paradowskiego pod moim adresem. I nie tylko moim. Czary goryczy dopełniło 
stwierdzenie że "Nasze Skały powinny zajmować się tylko pomocą rodzinom 
durniów którzy zginęli w górach"." 

2. Usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych moich oraz Fundacji WSPINKA 
poprzez zamieszczenie na stronie głównej brytan.com.pl, przez okres nie krótszy 
niż okres od 3 marca 2012r. do dnia usunięcia przez Pana ww. publikacji na 
forum, oświadczenia o następującej treści: "Przepraszam za naruszenie dóbr 
osobistych Mateusza Paradowskiego - Prezesa Zarządu Fundacji WSPINKA oraz 
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" poprzez zamieszczenie 
przeze mnie publikacji-wpisu w dniu 3 marca 2012 roku na forum brytan.com.pl w 
wątku "PD - panel - Dario komentario". Równocześnie oświadczam, że Mateusz 
Paradowski nigdy nie stwierdził, że "Nasze Skały powinny zajmować się tylko 
pomocą rodzinom durniów którzy zginęli w górach" oraz, że błędnie 
przedstawione przeze mnie formy współpracy Fundacji WSPINKA z "Naszymi 
Skałami" nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości za wyjątkiem mojego 
udziału w sprzątaniu Doliny Będkowskiej. [podpisano] Włodzimierz Porębski 
pseudonim "Jacooś"". 

 
 
Mateusz Paradowski 
Prezes Zarządu Fundacji 
E-mail: mateuszparadowski@wspinka.org 



E-mail M. Paradowskiego do M. Biedrzyckiego: 
 

Pan Mariusz Biedrzycki 
W związku z Pana publikacją pod pseudonimem "bieDruo" z dnia 3 marca 2012 roku na 
forum strony internetowej brytan.com.pl (adres publikacji: 
http://brytan.com.pl/forum/read.php?4,24997,25421#msg-25421), na podstawie Art. 24. § 
1. Kodeksu Cywilnego żądam: 
 

1. Zaniechania naruszania dóbr osobistych moich oraz Fundacji WSPINKA poprzez 
usunięcie treści Pana publikacji pod wskazanym wyżej adresem, w szczególności 
sformułowania "Podsumuję jednym zdaniem - działania dostępowe "Wspinki" to 
celowe działanie na szkodę środowiska polskich wspinaczy." 

2. Usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych moich oraz Fundacji WSPINKA poprzez 
zamieszczenie na stronie głównej brytan.com.pl, przez okres nie krótszy niż okres od 
3 marca 2012r. do dnia usunięcia przez Pana ww. publikacji na forum, oświadczenia o 
następującej treści: "Przepraszam za naruszenie dóbr osobistych Mateusza 
Paradowskiego - Prezesa Zarządu Fundacji WSPINKA oraz Fundacji Wspierania 
Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" poprzez zamieszczenie przeze mnie publikacji-wpisu 
w dniu 3 marca 2012 roku na forum brytan.com.pl w wątku "PD - panel - Dario 
komentario". Równocześnie oświadczam, że błędnie przedstawione przeze mnie 
efekty działao dostępowych Fundacji WSPINKA nie miały odzwierciedlenia w 
rzeczywistości oraz, że Fundacja WSPINKA nigdy nie prowadziła celowych działao na 
szkodę środowiska polskich wspinaczy. [podpisano] Mariusz Biedrzycki pseudonim 
"bieDruo"". 

 
 
Mateusz Paradowski 
Prezes Zarządu Fundacji 
E-mail: mateuszparadowski@wspinka.org 


