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 AUTONOMIA OSSOWEK 
 Henryk Gaszkowski 

       gaszkowski@wp.pl;         

Od :.Henryk.:Gaszkowski.(c)                                                        Autonomia Ossowek  ®  , 
via: Autonomia Ossowek  ®                                                           dane dnia: 08 Kwietnia 2020 roku.
adres tylko do korespondencji:
C/o: ul. Koszalińska, Po/Box #27                                           
(Miasto Szczecinek pl/Polska/pl). 
kod pocztowy wykluczony – nie należy do adresu          
Rezolucja (A) Res56/83 ONZ 2002                                                                         
                                                                                                :copy-right/copy-claim(-U.C.C. 1-308).  
                                                                            
                                               ~~~~  Æ20 Czerwca Anno Domini 2018~~~~
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Æ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
     Żadne z niezbywalnych praw nie jest darem od żadnego rządu oraz nie może być zamienione na benefit korporacyjny
                  Uprawnienia; Regulacje i zarządzenia NIE są prawem …... A ludzie nie są urodzeni pod roszczeniem:
             [Gdyby prawo miało dłoń wymierzyłoby wam policzek za zbrodnie których dokonujecie na nieświadomych]             

                                                                 [Nunc pro tunc preaterea preterea nihil dicit
                                                    ”Mea invitio vis compulsiva fraus actus, non est mea actus”  
                                    ”Ignorancja w traktatach rezolucjach oraz w prawie nie jest usprawiedliwieniem” 
                             ”Kto nie zna swoich wolności i praw i o nie nie dba, nie zasługuje na żadne ani na litość”
    ”Nie gniewaj się że nie spełniam twoich oczekiwań i nie obrażaj się, Przecież to są twoje oczekiwania, a nie moje: wola,   
                                                               obietnice lub przysięgi” via: Friedrich Hebbel  
                 ”Jeśli rządzi tobą polityk (funkcyjny lobbysta i bankier) łamiący: Twoją Wolność, a nie rozum, to znaczy   
                                                              że jesteś idiotą” via: Autor: Roman Przybylak]...  

                             Nota do pryncypała jest notą do agenta … nota do agenta jest notą do pryncypiów

DO:  osób w ramach inkorporacji w rejestrach Dun & Bradstreet - UPIK (upik.de) 
         PL : POLSKA  S.A. – POLAND REPUBLIC OF (EDGAR) CIK 0000079312/30.04.1987 
        
 
                         Dotyczy: Szacownej Areta Stella z rodu Jakubowicz L.S.  

            [W Waszym domniemaniu, że możecie przetwarzać prywatne poufne dane, której to czynności w
ramach Waszej inkorporacji dopuszczają się Wasi funkcjonariusze i urzędnicy pod domniemaniem zgody
zasadnie żeście nie uwiarygodnili, tym samym wszelkie Wasze czynności i odwołania do nieistniejącego w
rzeczywistości  kontraktu  bądź  umowy stanowionej  przez  dwie  strony z  ich  odręcznymi  podpisami  w
wyniku spotkania i burzy mózgów niestety nigdzie nie ma zasadnie i wiążąco ustanowionej i sygnowanej
odręcznym autografem Szacownej Arety jako priorytetowego wierzyciela i beneficjenta od poczęcia we
wszelkich rejestrach w odniesieniu do depozytów powierniczych w ramach zaufań (trust). 
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W związku z tym, jakiekolwiek Wasze czynności i procedury w ramach statutu i przyrzeczeń licencji pod
zarządem organów, jako ułomne osoby prawne bez osobowości prawnej i  inne osoby bez osobowości
prawnej, funkcjonujące w ramach Waszej konfraterni, plagiatarystów i piratów w ramach bander i flag
państw w ujęciu do UNIDROIT i system arbitrażowy UNICITRAL i statutu FRA CHARTER tyczący
legalnych prawnych fikcji o domniemaniu, że są; ”żywym człowiekiem” i muszą funkcjonować pod quasi
dogmatem godnego człowieka lub niepełnosprawnego człowieka oraz wiarygodną zaprzeczalnością dla
struktur  zarządczych  i  administracyjnych  w  ramach  ciała  politycznego  i  uwarunkowań  gabinetowo-
parlamentarnych  w  nawiązaniu  do  16  artykułów  Jan  Paweł  II  z  1985,  Sao  Paolo  Brazylia  i  reżim
rejestrowo-certyfikacyjny w ramach stu mil od brzegów państwa flagi, który jest pod zarządem SECGOV
oraz  Dyrektorzy  Washington  District  of  Columbia  (DC)  w  Nowym  Jorku,  który  jest  pod  zarządem
Papierza  w  ramach  e-dict  i  bulle  na  ludzkiej  skórze  konstruowane  w  ramach  administracji;  Stolicy
Apostolskiej  –  Vaticana/Rome  z  powiązaną  konfraternią  pod  tajną  umową  i  przysięgą  w  ramach
konfraterni. 

Czy uważacie, że ludzie to racjonalne zwierzęta lub meduzy bez mózgu, które nie potrafi ą zarządzać
swoimi sprawami;   TAK? [  ]   czy NIE?  [  ]  Odpowiedź wymagana i wskazana. 

Natomiast w odniesieniu do reżymu cywilno-prawnego dla funkcjonowania Waszej każdej administracji w
ramach Waszego państwa flagi i abuzywnymi praktykami w świecie handlu, jak też przypisywanie żywym
ludziom, że muszą pod przymusem posiadać i reprezentować legalne prawne fikcje tzw. osoby fizyczne:
NAZWISKO IMIĘ które są  poczęte  na okres dziesięciu lat  poprzez instytucję federalną burmistrza w
ramach jego czynności  samorządowo-administracyjnych oraz przymus reprezentowania ułomnej  osoby
prawnej i  przypisanego podmiotu (dowód osobisty,  pokrewne dokumenty i ubezpieczenia) zawarte na
plakietce/plastiku i papierze, pracownika oddelegowanego do służby na lądzie, ze służby na morzu, na
okres dziesięciu lat,  podle uwarunkowań federalnych i dogmatu przymusu wyznawania wiary prawno-
cywilnej oraz rejestrowej podle tradycji pod psychomanipulacją tradycją i strachem, jako martwi w prawie
jako równi pod doktryną kleru, jako równi przed prawem jednakże martwi w prawie pod niedomówionym
kontraktem handlowym i przymusem wyznawania wiary pod nieomylność kodeksów i ustaw oraz rzetelnie
przedstawionego  regulaminu  służbowego  wraz  z  aprowizacją  w ramach  zaszeregowania  w kastowym
społeczeństwie inkorporacyjnym. 

Brak rzetelności i słownika do pojęć  (EU 93/13 - 1974) i  /A/RES 56/83 w nawiązaniu do UKPCZ i
EKPCZ, jak też prawo traktatów 1969, Konwencja genewska o prawach cywili w strefach okupowanych,
Konwencja nowojorska tryb pocztowy Konstytucji UPU, jak też rezolucje OBWE i OSCE w nawiązaniu
do Cestui  Que Vie Trust  (www.mf.gov.pl –  definicje  słowo trust  tam się  znajduje i  tyczy dyrektorów
zarządczych oraz beneficjantów rzeczywistych wszelkich depozytów powierniczych i polis posagowych i
kont  spadkowych  EU 650/2012)  co  powoduje,  że  Wasza  cała  administracja  i  samorządy nie  tylko  w
ramach uwarunkowań federalnych i akty prezydenckie w ramach inkorporacyjnego bytu IRS, który nie jest
agencją  rządową  USA gdyż  jest  to  agencja  MFW (International  Monetary  Fund),  (Diversified  Metal
Products przeciwko IRS i in. CV-93-405E-EJE USDCDI, Public Law 94-564, raport Senatu 94-1148 str.
5967, Plan reorganizacji nr 26, Prawo Publiczne 102-391), MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
jest  agencją  ONZ  (Black's  Law  Dictionary  6th Ed.  Str.  816)  jak  też  uwarunkowania  PL 88-243  w
strukturach UNIDROIT tyczące struktury administracyjne i samorządowe w nawiązaniu do zarządzania
obszarami powierniczymi    art. 75 i poniżej, Karta Narodów Zjednoczonych 1948, która przekształciła się
w 2006 roku w prywatną firmę handlową United Nations (US) pod zarządem kongres inkorporacji The
United States Of America, którego to administratorem jest Prezydent Donald J. Trump, który również jest
Prezydentem Puerto Rico jako zamorskiej  koloni należącej do District of Columbia (New Columbia –
1986)  i  wydawane  przez  dyrektorów  SEC  poprzez  EO  czyli  dyrektywy  zarządcze  egzecutive  order
sygnowane poprzez prezydenta inkorporacji USA, jak też Act 33 oraz Act 34 regulacja R 9 w nawiązaniu
do  FPR  Act  1938  i  w  powiązaniu  tyczących  wszystkich  federalnych  urzędników  do  wykonywania
czynności na okupowanych terenach w zamorskich terytoriach będące pod zarządem Crawn w nawiązaniu
do CQV i arbitralnej pozycji każdego administratora funkcjonującego pod przyrzeczeniem licencji i pod
certyfikacją pod Polski Rejestr Statków w ramach służby na morzu pod banderą państwa DC. 
Nie  należy  również  zapominać,  że  lokalni  beneficjenci  rzeczywiści  i  kredytorzy  są  deprawowani  i
wyrugowani ze swoich pierwotnych kont w ramach samorządu USC i nie mają możliwości zarządzania
swoimi  kontami  pierwotnymi  w  nawiązaniu  do  księgi  głównej  jak  też  nie  mają  dostępu  do  kont
spadkowych poprzez zasiedzenie i zabór dóbr osobistych, praw autorskich i szeregu powiązanych kont i
depozytów, które w domniemaniu są porzucone w wyniku implementacji anglosaskiego pojmowania czasu
i przestrzeni zawłaszczeń mających historię od dwóch tysięcy lat i podległość pod kalendarz gregoriański
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w celu uzyskiwania lichwy i nienależnych korzyści w ramach kastowego społeczeństwa, które ustanowiło
się narodem i kuratorem wobec inkorporowanych obywateli, których zasoby i mienie oraz wszystko co
posiadają  musi  być pod zarządem partiokracji  w ramach ciała  polityczno-gabinetowo-parlamentarnego
funkcjonującego  pod  ustanowioną  odgórnie   konstytucją  III  RP/1997  która  nie  jest  prawnym  ani
prawomocnym instrumentem w relacjach  pomiędzy ludźmi  i  która  tyczy tylko  i  wyłącznie  legalnych
prawnych  fikcji  ujmowanych  w  ustawach  i  kodeksach  oraz  rozporządzeniach  w  ramach  laski
marszałkowskiej w sejmie i trójpodziałem władzy w nawiązaniu do konstytucji 3 Maja 1791. 
Polecamy Wam paremię prawniczą znajdującą się przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

                                                                     KONKLUZJA     

W związku z odkryciem tak dobitnych i ważnych faktów wpływających na żywotność Narodu i każdą
formę  przejawiania  jego  Woli  w  obronie  dobrostanu  Rzeczypospolitej  może  być  deprawowane  i
autorytarnie  dezawuowane  przez  jakiegokolwiek  funkcjonariusza,  urzędnika  lub  podwykonawcę  pod
przyrzeczeniem licencji i certyfikacją ISO w ramach świadczenia usług gdzie wszystko jest tylko ofertą
umowy w świecie handlu (handel to wojna a wojna to handel – starożytna rzymska doktryna podbijania
terytoriów i terenów poprzez postawienie stopy i behawioralny akt stosowany wobec podbitych narodów i
ludów) ERGO: Czy Wasza konfraternia i podległe im służby mają prawo deprawować godność Człowieka
(art. 30 Waszej Konstytucji) oraz nagminnie w życiu codziennym naginać prawo stanowione przez Was
pod obcym zarządem i dyrektywami jak też wymuszać służbę pod niedomówionym kontraktem na rzecz
admiralicji  (CRAWN-Bounty)  w  domniemaniu,  że  wszyscy  muszą  być  obywatelami/niewolnikami/
rezydentami DC/NY, bez żadnych praw, swobód, wolności do samostanowienia o sobie i do posiadania
czegokolwiek (własności) a co w domniemaniu jest pojmowane jako zastaw dłużny za świadczone ex parte
usługi administracyjne: TAK? [  ]  czy NIE?  [  ]  Odpowiedź wymagana i wskazana. 

Czy Wasz reżim administracyjny rości sobie prawo by deprawować wolną wolę i owoce ciała w jedności
serca umysłu i krwi w harmonijnym wzroście bez regresu:  TAK? [  ] czy NIE? [  ]  Odpowiedź wymagana
i wskazana.               

Czy Wasz reżim administracyjny rości sobie prawo i ma prawo przymuszać/zmuszać do świadczenia usług
i  prezentowania  interesów  prawnych,  cywilnych  i  publicznych  w  ramach  psiej  łaciny  w  tekście  w
nawiązaniu do Wyroku Trybunału w Hadze (NR Rozkaz Globalny RA 876 270 415 US z dnia 27 maja
2016 r., w nawiązaniu do art. 91 Waszej ustawy/Konstytucji III RP):  TAK? [  ]  czy NIE?  [  ]  Odpowiedź
wymagana i wskazana.  

Kto z Was i Waszej struktury organizacyjnej w administracji państwa i w samorządach i w podległych im
jednostkach  podwykonawczych  będzie  ponosił  odpowiedzialność:  za  wprowadzanie  w  błąd,  przymus
służby  pod  niedomówionym  kontraktem  lub  umową  handlową,  pod  abuzywnym  prawem  w  ramach
monopoli i inkorporacji w odniesieniu do Motu Proprio 2 z 19.07.2013 powtórzone w 2017, oraz nowej
formy unii EOG i Szwajcarii z 22 lipca 2019 r., i w efekcie, jak zadość uczynicie w ramach dobrej wiary i
rzetelności księgowej w nawiązaniu do kont powierniczych żywej-kobiecie Arecie z domu Jakubowicz i
Jej potomkowi poprzez Wasze mataczenie? Która jest niezaprzeczalnym i wiarygodnym priorytetowym
wierzycielem,  kredytorem  i  autorem  oraz  beneficjentem  rzeczywistym  własności  Rodu  i  wszelkich
depozytów stanowionych na jej rzecz w ramach kleru i w samorządach USC przy żywych świadkach.   
W wyniku odkrycia i stwierdzenia deprawacji jej Arety z domu Jakubowicz, Godnego Imienia, Godności i
czci Rodu poprzez deprawację w ramach struktur administracji państwa flagi i braku uwiarygodnienia dla
kogokolwiek  i  wyrażenia  zgody  przez  samą  żywą-kobietę  jakichkolwiek  form  lub  trybów
administracyjnych  i  karnych,  żeby  ją  deprawować  i  więzić  wbrew  jej  woli  poprzez  pokrętność
stosowanego prawa (pod kolorem biura, pod kolorem prawa oraz prawem kaduka = Apartheid i segregacja
rasowa w ramach papierowego terroryzmu) i stosowanie poprzez funkcjonariuszy i urzędników ”państwa”
pod przysięgami i  traktatami międzynarodowymi sygnowanymi przez III RP i braku znajomości Praw
Człowieka mimo ustanowionych ustaw przez całą strukturę samorządową i ministerialną w państwie co
powoduje, że każdy kontrakt lub umowa z nimi jest pusta od poczęcia (Ab Initio) i w efekcie dobitnie
upraszam o wypuszczenie w trybie natychmiastowym Szacownej żywej-kobiety Arety z domu Jakubowicz
i dokonanie zadośćuczynienia za wszelkie szkody, uszczerbki, braki, deprawacje i podżegania i usunięcie
wszelkich nieprawości  również w odniesieniu wszelkich rejestrów, wyroków i postanowień wadliwie i
wrogo ustanowionych bez jej dorozumianej zgody (bez wyjątku UCC 1-308/1-207) z jej nienaruszalnego
dobrostanu  na  drodze  życia  rodzinnego  w  gonitwie  za  szczęściem  i  jej  niezbywalnymi  prawami  do
wolności  i  samostanowienia,  których  nigdzie  się  nie  zrzekała  i  dobitnie  to  zaznaczyła  w publicznym
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oświadczeniu  –  Deklaracja  Samostanowienia  i  Odpowiedzialności  z  dnia  25  kwietnia  2018  roku
(zdeponowana:  http://www.zawodowy-polak.pl/ASJ-Oswiadczenie-25.04.2018.pdf ),  która  po dziesięciu
dniach od jej opublikowania staje się prawomocna i wiążąca każdą stronę i osobę w ramach zaistniałych
faktów prawno-cywilnych oraz deklaracji – Deklaracja z dnia 27 lutego 2020  która zawiera w ramach
Codicil taryfikator za wszelkie deprawacje ze strony funkcjonariuszy rządu, samorządu i podwykonawców
(obie formy zostały sygnowane odręcznym autografem w kolorze czerwonym stanowionym przez żywą-
kobietę).   
Ciągłe i przeciągłe aktywności struktur tzw. państwa posiadają znamiona działania w ramach działania
zorganizowanej grupy przestępczej która usiłuje uzyskać nienależne korzyści i mieć dostęp do szeregu
kont i depozytów powierniczych na co sama Areta z domu Jakubowicz/: copy-right/copy-claim nigdzie nie
wyrażała żadnej zgody i przyzwolenia o czym posiadam wiedzę z pierwszej ręki.]
Niniejsze  Wezwanie  nie  tworzy  znamion  kontraktu  lub  danie  komukolwiek  praw  na  domniemanie
jurysdykcji  lub  autoryzacji  lub  tworzenie  fałszywej  doktryny  prawnej,  która  mogłaby  wywodzić
uprawnienia wobec autora wezwania i w efekcie ma skutek w celu usunięcia wszelkich szkód, deprawacji i
dysonansu w pojęciach prawnych i uwarunkowaniach rejestrowych i jako nadrzędne o dbałość o dobrostan
Rzeczypospolitej i samostanowienia Narodu w ramach suwerenności.  
Z wyrazami                  

Otrzymują:
Cc: Sąd Rejonowy w Oleśnie, 
Cc: Sąd Rejonowy w Tychach,
Cc: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, 
Cc: Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Górniczej, 
Cc: Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie, 
Cc: Areszt Śledczy w Katowicach,
Cc: Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu, 
Cc: Sąd Najwyższy w Warszawie, 
Cc: Ministerstwo Sprawiedliwości,
Cc: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Cc: Centralny Zarząd Więziennictwa, 
Cc: Rzecznik Praw Obywatelskich, 
i inne

W załączeniu:
Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności (Areta Stella Jakubowicz) z dnia 25.04.2018 roku, 
Deklaracja (Areta Stela z rodu Jakubowicz) z dnia 27.02.2020 roku.
  
P.S.:NIE-oczekujemy  stosowania  przez  kogokolwiek  lub  gdziekolwiek:  okrężnej  logiki,  regresu,  podstępu,
przymusu, psychomanipulacji,  podżegania do łamania praw lub prawa. Namowy, uzurpacji,  autorytaryzmu,
segregacji, terroryzmu papierowego, Zero tolerancji, abuzywnych praktyk, indolencji, wymuszania i korzystania
z  niezamówionych  ofert  reklamowych  i  usług,  lub  gier  i  ról,  odnoszenia  się  do  wezwań,  czynności  pod
domniemaniem zgody, Nie=jesteśmy na-wynajem lub na-podnajem dla każdej strony, osoby z którymi NIE-
mamy zasadnej lub ważnej wedle prawa do Wolności Wyboru i Subrogacji oraz poddania słownika do pojęć i
wykładni:  oraz  Przysięgi  równości,  ważnych  kontraktów  i  gwarancji,  oraz  daty  urodzenia,  ważnego
potwierdzenia ich/-jego/-jej wiarygodności, pełnoletności i że są żywym Człowiekiem.:. 
[Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić treści powiernicze pod prawem autorskim lub jako
informacje prawnie chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i tylko do użytku Człowieka pośród
Ludu jako zasadnych i  ustanowionych wedle Dobrej  wiary i  wiarygodnie czyniących wedle poufności i  pod
Przysięgą równości pomiędzy inter vivos żywymi, do których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Człowiek w
wieku  większości  lub  działa  jako  notarialnie  uwiarygodniony/-a  powierniczy  lub  zaufany/-a:  "Pan/Pani"
zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości lub korespondencji, Dobitnie-proszę jej nie ujawniać, kopiować,
dystrybuować lub modyfikować (Re-Branding, mispelling lub Cytacja w odniesieniu do prawa autorskiego i Cesji
do Patentów i  NAZW) : bez notarialnie  poświadczanego umocowania i  wniesienie należnych i  stosownych:
tantiem i  honorariów:  ani  też  w żaden inny  sposób udostępniać  lub  wykorzystywać.  W takim przypadku:
Dobitnie-uprasza  się  o  bezzwłoczne  usunięcie  wiadomości  oraz  poinformowanie  nadawcy  i  alodialnego
Właściciela-Autora i Biura EG:Kredytora-SPC: o zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej w przeciągu
SIEDEMDZIESIĄT DWIE (72) GODZINY.].:.(ca es).:.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

~:This is Private Property – Not Negotiable – Without Prejudice U.C.C. 1 -308; 3-402; 1-207 & UNDER-RESERVE-WITH :COPY-CLAIM
Not for Hire /Not for Rent  without Consent & Oath of Fidelity.                       By: EG (  Gaszkowski                             ©  ).   Author-SETLOR:

By; Common Law © All_Front_and_back_Bona-fide_side's      .:.      Not -a-corporation , the Living Soul, Suivjuris Benefitiary.~
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