
 

Wszystkie linki, które były przedmiotem wszczęcia postępowania albo zostały oznaczone 

stosownym podpisem wykonanym zgodnie z postanowieniem sądu, albo wręcz zniknęły. 

Zniknęło w sumie 5 z 38 artykułów, w których zgodnie z postanowieniem miały się znaleźć 

informacje o toczącym się postępowaniu. Z czego 4 z 4 artykułów jakie były na domenie 

Wiadomosci.tvp.pl zostały usunięte i tylko jedna na domenie TVP.info. Trzeba zauważyć, że 

na domenie Wiadomosci.tvp.pl już nie ma dostępnej ani jednej publikacji, której naruszenie 

dóbr osobistych powodów zarzucane jest w treści pozwu. 

 

1. https://www.tvp.info/40102742/zaczelo-sie-od-kontroli-skarbowej-sledztwo-

abw-w-fundacji-otwarty-dialog - wykonano, piękny duży napis 

2. https://www.tvp.info/38601599/chca-powrotu-kozlowskiej-do-ue-petycja-w-

sieci, - wykonano, piękny duży napis 

3. https://www.tvp.info/38626908/otwarty-dialog-finansowany-przez-rosyjskie-

firmy-kramek-sami-dajemy-pieniadze, - wykonano, piękny duży napis 

4. http://wiadomosci.tvp.pl/33320885/kto-pisze-scenariusz-rebelii, - zniknęła w 

otchłani 

5. http://wiadomosci.tvp.pl/33425115/otwarty-dialog-pod-okiem-sluzb, - zniknęła 

w otchłani 

6. https://www.tvp.info/35053443/wpolitycepl-rodzina-i-darczyncy-kramka-i-

kozlowskiej-z-fod-maja-rosyjskie-paszporty - wykonano, piękny duży napis 

7. http://wiadomosci.tvp.pl/35054165/kto-chcial-zdestabilizowac-sytuacje-w-

polsce, - zniknęła w otchłani 

8. https://www.tvp.info/38572050/jezeli-gosc-zaczyna-nas-wyrzucac-z-naszego-

domu-to-mamy-prawo-go-wyprosic, - wykonano, piękny duży napis 

9. https://www.tvp.info/38572056/andruszkiewicz-o-wydaleniu-kozlowskie-to-

dzialanie-prewencyjne, - zniknęło w otchłani 

10. https://vod.tvp.pl/video/studio-polska,25082018,38382515, - wykonano, piękny 

duży napis 
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11. https://www.tvp.info/38630392/wspolpracowniczka-trzaskowskiego-byla-w-

zespole-politycznym-fundacji-otwarty-dialog- wykonano, piękny duży napis 

12. https://www.tvp.info/38971323/niemcy-ludmila-kozlowska-wystapi-w-

bundestagu- wykonano, piękny duży napis 

13. https://www.tvp.info/38989343/wystapienie-ludmily-kozlowskiej-w-

bundestagu-zdecydowana-reakcja-polskich-wladz- wykonano, piękny duży napis 

14. https://www.tvp.info/39018096/sprawa-wysluchania-kozlowskiej-

niezakonczona-czym-kierowali-sie-niemcy - wykonano, piękny duży napis, ale nie 

działa obrazek 

15. https://www.tvp.info/39178291/belgia-wydala-wize-kozlowskiej-polskie-msz-

decyzja-godzi-w-bezpieczenstwo-strefy-schengen - wykonano, piękny duży napis 

16. https://www.tvp.info/39174590/verhofstadt-wzywa-timmermansa-do-zajecia-

sie-sprawa-kozlowskiej - wykonano, piękny duży napis, ale nie działa obrazek 

17. https://www.tvp.info/39228556/decyzja-niemieckich-i-belgijskich-wladz-ws-

kozlowskiej-swiadczy-o-braku-solidarnosci - wykonano, piękny duży napis 

18. https://www.tvp.info/39373632/ludmila-kozlowska-w-strasburgu-andrzej-

duda-jest-marionetka-pis-u - wykonano, piękny duży napis 

19. https://www.tvp.info/39415181/sbu-wszczela-dochodzenie-przeciwko-ludmile-

kozlowskiej- wykonano, piękny duży napis 

20. https://www.tvp.info/40305274/kozlowska-na-zdjeciu-z-ambasadorem-rp-w-

belgii-nieuczciwa-manipulacja-wizerunkiem-dyplomaty - wykonano, piękny duży 

napis 

21. https://www.tvp.info/41130470/verhofstadt-kozlowska-przesladowana-przez-

wladze-moldawii - wykonano, piękny duży napis 

22. https://www.tvp.info/38580264/szef-abw-ludmila-kozlowska-zostala-objeta-

zakazem-wjazdu-do-polski-i-ue - wykonano, piękny duży napis 

23. https://vod.tvp.pl/video/minela-dwudziesta,26092018,38864790 - wykonano, 

piękny duży napis 

24. https://www.tvp.info/40835634/przedwyborczy-strach-europejskiego-

mainstreamu-opinia - wykonano, piękny duży napis 

25. https://www.tvp.info/38994904/zapraszajac-kozlowska-niemcy-graja-polsce-

na-nosie - wykonano, piękny duży napis 
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26. https://www.tvp.info/33560157/fundacja-otwarty-dialog-na-kontrmanifestacji-

w-warszawie, - wykonano, piękny duży napis 

27. https://www.tvp.info/33565401/kramek-wspieram-obywateli-rp-i-czuje-sie-z-

tego-dumny - wykonano, piękny duży napis 

28. https://www.tvp.info/33565401/kramek-wspieram-obywateli-rp-i-czuje-sie-z-

tego-dumny - wykonano, piękny duży napis 

29. http://wiadomosci.tvp.pl/33413345/sponsorzy-fundacji-otwarty-dialog, - 

zniknęła w otchłani 

30. https://www.tvp.info/33448513/koncesja-na-bron-dla-otwartego-dialogu-

opiniowal-ja-byly-szef-skw-piotr-pytel-ktory-ma-zarzuty-wspolpracy-z-fsb - 

wykonano, piękny duży napis 

31. https://www.tvp.info/35444945/fundacja-otwarty-dialog-zada-zamkniecia-

rosyjskiej-v-kolumny-w-polsce-i-pol-mln-zl - wykonano, piękny duży napis 

32. https://polandin.com/39427322/poland-deportee-could-face-charges-of-high-

treason-in-ukraine-reports - wykonano, piękny duży napis 

33. https://polandin.com/38582999/reasons-for-deporting-ukrainian-activist-form-

poland-revealed - wykonano, piękny duży napis 

34. https://polandin.com/38610307/opposition-leaders-want-expelled-ngo-head-

back-in-eu - wykonano, piękny duży napis 

35. https://polandin.com/38981953/germany-invites-deported-ukrainian-activist-

to-discuss-poland, - wykonano, piękny duży napis 

36. https://polandin.com/39189708/deported-ngo-activist-receives-belgian-visa - 

wykonano, piękny duży napis 

37. https://polandin.com/39359862/polands-deputy-fm-protests-blacklisted-ngo-

activists-uk-visit, - wykonano, piękny duży napis 

38. https://polandin.com/38526912/ngo-head-deported-reasons-unknown - 

wykonano, piękny duży napis 

 

 

 

Tak wyglądają strona Wiadomosci.tvp.pl po wprowadzeniu adresu usuniętego artykułu 
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A tak wygląda strona TVP.info po wprowadzeniu adresu usuniętego artykułu 

 

 

 

Tak wyglądają napisy na VOD.TVP.pl 



 

 

Tak wyglądają napisy na TVP.info 

 

 

 

  



A tak na anglojęzycznej odłonie TVP tj. „PolandInfo” 

 


