List pożegnalny śp. Piotra Kopczyńskiego, lat 31
Jego ostatnią wolą było nagłośnienie i upublicznienie nadużyć jakich
dopuściły się różne instytucje zaufania publicznego w celu zniszczenia
rodzinnego biznesu
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[…] Oni nas tato traktują jak worek treningowy i przestrogę dla innych. Pracownicy banku
państwowego to przecież ludzie zaufania publicznego. Jak żyć, jak tacy ludzie wykorzystują swoje
stanowiska, swoją wiedzę w perfidny sposób, aby niszczyć wszystkich, którzy im się sprzeciwią i
nie dadzą łapówek. Tato to wrzód i hańba dla Polski, że prawo im na to pozwala, że mogą robić co
tylko zechcą. Tato może powinieneś dać tym łotrom te 200.000. złotych jak chcieli. Dużo o tym
ciągle myślę, czy dobrze zrobiłeś, że nie dałeś. Teraz gdy już jestem pogodzony z decyzją o swojej
śmierci, myślę, że dobrze zrobiłeś. Ja bym też nie dał. Czytałem ich zeznania. To dla mnie nie do
pomyślenia jak można kłamać tak przed sądem. Udają, że

„Tato w którym domu wstaje
się z fotela lub od stołu gdy w
telewizorze brzmi hymn
narodowy? Tak jak u nas? To
wszystko ja wyniosłem z
naszego domu”

się nic nie stało i perfidnie uchylają się od odpowiedzialności. Tato, przepraszam Cię, ale muszę Ci przypomnieć, czego mnie uczyłeś i jakie tradycje patriotyczne mi wpajałeś,
które wyniosłeś ze swojego domu od dziadka Miecia. Ja do-

piero w USA zrozumiałem ile dałeś mi siły i godności, że jestem Polakiem i nazywam się Piotr Kopczyński. Myślę, że to poczucie honoru dało

dziadkowi tę siłę, że przetrwał Oświęcim i Buchenwald. Nieopisane cierpienia, które przeżył za
swoje przekonania i odwagę utrzymały go przy życiu, chociaż pamiętam, jak mi opowiadałeś, że
gdy uczyłeś się języka niemieckiego to dziadziuś wychodził z domu, a przecież znał niemiecki, to
jednak nie chciał go więcej słuchać. Nie chciał z Tobą jechać do Oświęcimia, żeby Ci pokazać to
wszystko, gdzie cierpiał. Zrezygnował z udziału w filmie o Oświęcimiu. Ja Go zrozumiałem. Tato w
którym domu wstaje się z fotela lub od stołu gdy w telewizorze brzmi hymn narodowy? Tak jak u
nas? To wszystko ja wyniosłem z naszego domu. Dziękuje Ci za to. Mówiłeś mi że dałeś mi na imię
Piotr, bo to oznacza opokę, skałę, odporność. Niestety ja nie jestem tak odporny jak dziadziuś Mieciu i Ty. Ja się załamałem tato. Dlaczego uczyniono nas trędowatymi? Moi koledzy, których ojcowie płaszczą się i liżą tyłki gangsterom z PKO BP, śmieją się ze
mnie i z Ciebie, że zachciało Ci się być honorowym i uczciwym i te mrzonki zaprowadziły Cię na dno i nas przy Tobie. Nie mogę znieść tej hipokryzji. Tato, proszę Cię, zadbaj

„Niech moja śmierć będzie

zawsze wyrzutem sumienia dla
tych bestii z PKO BP i nie tytko
ich ale i dla sędziów, którzy

o to aby moje życie, moje cierpienie, moja udręka i moja tra-

wsparli działania bezprawne

giczna decyzja o śmierci nie popadły w zapomnienie. Niech

przeciwko nam”
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moja śmierć będzie zawsze wyrzutem sumienia dla tych bestii z PKO BP i nie tytko ich ale i dla sędziów, którzy wsparli działania bezprawne przeciwko nam i swoją powagą i siłą prawno-sprawczą
usankcjonowali te działania czyniąc nam niewyobrażalną krzywdę i zmusili mnie do śmierci w
proteście. Jak się czują uczciwi sędziowie, którzy widzą prze-

„Twój sprzeciw we wręczeniu
kolejnej łapówki […] był aktem

cież co wyprawiają sędziowie w Sądzie gdzie toczy się proces
karny przeciwko bandytom z PKO BP? Kto zmienia sę-

odwagi”

dziów, żeby proces pięć razy rozpoczynał się od początku? I tak przez 10 lat Tato ja teraz
wiem, że Twój sprzeciw we wręczeniu kolejnej łapówki te 200.000zł był aktem odwagi. Wcześniej
myślałem pod naciskiem kolegów i środowiska, że był to akt bezmyślności, a nawet głupoty mówiono mi. Ale Ty jesteś wyjątkowy, spod znaku prawdziwej ryby. Tylko ryby śnięte płyną z prądem
rzeki. Prawdziwe ryby zawsze pod prąd. Gdy wszyscy Cię podziwiali w rozmowach i przyrzekali, ze
też opowiedzą w Prokuraturze i w U.O.P. o tym ile i komu z ban-

„Mówił, mi kolega, że jego

ku PKO BP dawali łapówek, lub fundowali wczasy lub wycieczki za-

ojciec z przerażeniem

graniczne za umarzanie podatków, jak naczelnikom Urzędu

powiedział, że nie będzie się

Skarbowego to gdy nas gangsterzy z PKO BP w zmowie z Na-

stawiał bo wszyscy widzą co

czelnikiem U. Skarb zaczęli niszczyć i rujnować to oni wtedy

bandyci z PKO BP robią z

uklękli ze strachu i odmówili zeznań lub zaprzeczyli wcześniejszym dekla-

Kopczyńskim „

racjom, ze wszystko ujawnią. Mówił, mi kolega, że jego ojciec z przerażeniem powiedział, że nie
będzie się stawiał bo wszyscy widzą co bandyci z PKO BP robią z Kopczyńskim i dla niego ważniejsza jest rodzina i majątek niż ujawnienie prawdy, bo i tak łapówek w tym banku się nie ukróci, a
on zostanie zniszczony, bo ma też kredyt. Kult pieniądza zwyciężył. Nie ważne, że to rozzuchwala
tych łotrów. Tato, kto podpowiedział Premierowi Tuskowi, żeby Jolantę Chełmińską powołać na
wojewodę łódzką? Przecież to jest kobieta po szyję ubabrana w

„Tato, kto podpowiedział

układy korupcyjne. Z banku uczyniła sitwę mafijną ponad pra-

Premierowi Tuskowi, żeby
Jolantę Chełmińską powołać

wem działającą. Tato to ona mataczy w Sądzie, to ona stoi za

na wojewodę łódzką?

tymi zmianami sędziów i torpeduje ten proces karny. Ja to wiem

Przecież to jest kobieta po

od kolegi ze służb specjalnych. Jak Tusk mógł taką osobę obda-

szyję ubabrana w układy

rzyć zaufaniem. Ja głosowałem na P.O na Tuska bo nam młodym

korupcyjne”

powiedział, że nie będziemy szukać chleba na obczyźnie, że uporząd3

kuje Polskę i będzie uczciwie. Wiem, że Ty jesteś innego zdania i przestrzegałeś mnie przed tą łatwowiernością. Nie wiem co teraz powiedzieć. Albo Jacek Bonowicz dyscyplinarnie wyrzucony z
banku. Czytałem protokoły z rozprawy. Teraz jest dyrektorem w Elektrowni Bełchatów z pensją
kilkanaście tysięcy zł. miesięcznie. A Ty tato zbierasz puszki po piwie pod marketami gdy jest
ciemno, żeby Cię nikt nie widział, bo nie masz na chleb. Żyjecie w zimnym domu, gdzie ubrania
rano są wilgotne, bo nie ma na opał lub na gaz. Pomagałem Ci z USA i teraz z Hiszpanii ale już nie
mogę więcej. Tato może ludzie tacy jak my muszą być na marginesie życia. Może część polaków
lubi żyć w obłudzie i zakłamaniu w korupcji. Bo tak jest łatwiej i wygodniej. I dlatego mogą się
bezprawnie panoszyć tacy jak Bonowicz, Chełmińska, Pel, Krysztofik, Wojtasik i inni. A dla nas z
naszymi zasadami, uczciwością, honorem nie ma już miejsca? Tato Kochany lepiej mi zginąć, niż
godzić się do końca życia, być może długiego życia, być poniżanym, zaszczuwanym, zadręczanym,
pozbawianym honoru ja i moja rodzina. Mój synek maleńki nie wie jeszcze do jakiego bezprawia i
bestialstwa posuwa się bank PKO BP i co najgorsze, że prawo polskie nie tylko temu zwyrodniałemu bankowi pozwala, ale go czynnie wspiera. Jak ja tato wytłumaczę Hadriankowi, że całe życie
musi się bać, że musi się ukrywać i z przerażeniem patrzeć w okno, tak jak wy teraz bo może już
idą nasłani przez ten bank egzekutorzy, aby mu zniszczyć życie, nawet tu w Hiszpanii. Co ja mu
mam powiedzieć Tato? Co? że jego dziadek Leszek chciał naprawiać Polskę i honorowo się zbuntował sitwie i bandyckiemu układowi w PKO BP?
Tato, proszę Cię zrozum mnie, ja w 2000 roku przeżyłem szok, który trwa do dziś i tkwi we
mnie. Zawaliły mi się wszystkie wartości, które ml wpajałeś i uczyłeś norm i zasad, które mam w
życiu przestrzegać. Pamiętam, co mi mówiłeś, pochodzimy ze starej historycznej rodziny w której
uczciwość i bycie przyzwoitym człowiekiem to obowiązek itd.
Domyślam się, że Tobie mówił to dziadziuś Mieciu. Nie rozumiem do dzisiaj na chwilę
przed śmiercią, jak to możliwe, żeby w państwowym banku stosowano takie bezprawie. Utwierdziło mnie to wszystko w przekonaniu, że na nic Twoja Tato walka, że na nic nadzieja, że liczenie na
cud, że się ktoś znajdzie uczciwy w PKO BP i nie pozwoli dalej nas niszczyć i gnoić to naiwność.
Cóż z tego, że mamy rację, że mówią o naszej racji opinie i ekspertyzy, dokumenty, zeznania
świadków a nawet sami bankowcy. Cóż z tego? Ja wiem, że dla Ciebie wielką sprawą jest przeko-
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„[…] ja Tato zwątpiłem i to

nanie, że masz rację i to przekonanie trzyma Cię przy życiu i

zwątpienie jest tak silne,

trwaniu w tej walce. Ale Tato ci gangsterzy z PKO BP mają władzę,

bo oparte o 10 lat cierpie-

mają sądy, mają chore prawo, które ich chroni i wspomaga w nisz-

nia i żadnej nadziei, że to

czeniu nas. Ale ja Tato zwątpiłem i to zwątpienie jest tak silne, bo

się wyprostuje”

oparte o 10 lat cierpienia i żadnej nadziei, że to się wyprostuje, że tyl-

ko moje radykalne uwolnienie z tej przemocy i bezprawia utkwiło we mnie tak mocno, tak Jak w
Tobie siła i przekonanie, że wygrasz tą mafią. Na zasadzie odwrotności. Tato racja Twoja i nasza
nie przekłada się na sprawiedliwość. Ile mam czekać, aby zwyciężyła? A może w ogóle nie zwycięży
i co dalej i co wtedy? Czy pomyślałeś, że bandycki bank i inni, którzy mu pomagają może wszystko
uwalić i nasza racja i uczciwość i determinacja w nadziei przegra. Widzisz co się dzieje. Politycy
mają pełne usta frazesów o walce z korupcją, i tak okłamują naród, a my i wielu niesłusznie pokrzywdzonych i zrujnowanych bezprawnie, tkwimy w walce sami! Zwracałeś się chyba do wszystkich w Polsce, masz 100 segregatorów dokumentów świadczących bezspornie o winie banku I co?
Proszę Cię zwróć się do Sejmu o powołanie komisji śledczej. Niech to wszystko się wyda. Czytałem
o sprawie Olewnika. Przecież u nas jest podobnie. Sitwa owładnęła Polskę. Myślę czy racja i słuszność może być taką siłą, żeby znieść te upokorzenia, pozbawienie nas środków do życia, próby pozbawienia nas tożsamości polaka i obywatela. Martwię się, że posuną się do zabicia Ciebie gdy
proces będzie karny po naszej sprawiedliwej stronie się rozstrzygał. Przecież już próbowali. Czytałem Twoje notatki z rozmów z różnymi ludźmi, i co mówił Krysztofik jak chce nas załatwić. Masz
broń do ochrony osobistej to może się obronisz. Ten Krysztofik, który dzielił w Urzędzie Miasta
cegłą i cementem, teraz jest wielkim dyrektorem. Kto z banku powierzył mu to stanowisko, człowiekowi który z bankowością nie miał nic wspólnego.
Ja wiem Tato kto-układ sitwa Wojtasika. Tego Woj-

„Proszę Cię zwróć się do Sejmu o
powołanie komisji śledczej. Niech to

tasika, którego się sędziowie boją bo ma takie układy

wszystko się wyda”

z Polski komunistycznej pochodzące. Na co mam czekać Tato? Dla mnie to
za dużo jak na moje 31 lat i przeciwnik którym jest bandycki bank PKO BP, który wyrósł za ludzkie
pieniądze. To ludzie ufając temu bankowi wyhodowali tę bestię na własnej krwi i teraz ta bestia za
nic ma uczciwość, prawo i ludzkie sprawy. Wyrósł i jest ponad prawem i ponad państwem polskim, ponad społeczeństwem, któremu przecież zawdzięcza swoje istnienie. Tato to tragedia i nie5

„Koledzy ciągle do mnie

szczęście dla narodu, że to widzi i nie ma dość sił aby zareago-

piszą i mówią, czemu Twój

wać. Powstało przecież setki programów telewizyjnych i napisa-

ojciec nie rozumie, że nie

no niezliczoną ilość artykułów i nic! Koledzy ciągle do mnie piszą

ważna jest prawda i racja,

i mówią, czemu Twój ojciec nie rozumie, że nie ważna jest praw-

oni maja władzę, ludzkie

da i racja, oni maja władzę, ludzkie powierzone pieniądze nieogra-

powierzone pieniądze

niczone, prawników i jak on chce z nimi wygrać kiedy nie ma

nieograniczone, prawników i
jak on chce z nimi wygrać
kiedy nie ma na życie, bo
musisz mu pomagać. Krew
się we mnie gotuje gdy to
słyszę”

na życie, bo musisz mu pomagać. Krew się we mnie gotuje
gdy to słyszę. A Ty mi ciągle powtarzasz, że masz zaufanie do

państwa i do tego prawa, które jest przeciwko nam i które nie
chroni uczciwego człowieka, ale przestępcę. Nie mogę tego zrozumieć. Może po tamtej stronie zrozumiem. Kochany Tato, straci-

liśmy majątek, ja tracę przez nich życie, ale nie pozwolę sobie odebrać honoru, żadni

bandyci z banku PKO BP mi go nie odbiorą.
Przypominam sobie proste i mądre stwierdzenie, że gdy usiądziesz z szulerem do stołu, to
już w momencie gdy usiądziesz już przegrałeś.
Dlaczego z tym szulerem bankiem PKO BP rozpocząłeś współpracę? Tyle banków innych
chciało z nami budować tę Inwestycję stację Opla. Dlaczego? Może to jest przeznaczenie i moje
też, że muszę umrzeć. Ja głęboko wierzę, całym sercem, że imperium zła jakim jest PKO BP w końcu runie, ponieważ zarządzany jest przemocą, przeciwko ludziom, którzy oddali mu dorobek życia
i zaufali, a ten bank sprzeniewierzył się zasadzie uczciwości i poszanowaniu tych, którzy powierzyli
mu swoje pieniądze i swoje nadzieje na swoją przyszłość. Przecież my też mieliśmy wielkie
oszczędności w tym banku i co? Prezes Jagiełło chełpi się sukcesami finansowymi banku wydaje
ogromne pieniądze na reklamę bank jest blisko Ciebie, tak blisko że w każdej chwili cię zrujnuje
bezprawnie, chce wiarygodności dla tego imperium zła, jakiej wiarygodności Tato, niech najpierw
naprawią szkody niewinnym ludziom wyrządzone. Tato napisz do niego niech przeprosi i zadośćuczyni za zło które bank wyrządził.
To jest wiarygodność. Najpierw uczciwość, a później reklama i przywracanie twarzy dla tego banku. Tylko przez uczciwe załatwienie szkód, wyrządzonych bezprawnie można budować pre6

stiż i zaufanie. Proszę napisz niech ma cywilną odwagę przyznać się do tego zła wyrządzonego ludziom i publicznie złoży oświadczenie i odetnie się od swoich skorumpowanych urzędników.
Niech zapłaci najpierw odszkodowania, a później wydaje ludzkie pieniądze na reklamy. Bo teraz to
nie jest dobro ale zło narodowe, ten bank. Tylko w ten sposób może nastąpić odnowa tego banku
gdy zacznie od uczciwości wobec swoich klientów. Powtarzałeś mi, że są ludzie w tym banku uczciwi i że masz nadzieję, że przejmą kontrolę i zmiotą tych niegodziwców. Dlaczego tak się nie dzieje?
Ja postanowiłem nie uciekać ale polec na polu walki z tym nikczemnym bankiem aby pozostać
niezwyciężonym, ale wierzę, że Ty doprowadzisz do tego, że ten bank ugnie się pod naporem ludzi
z Internetu, którzy ponasz ból i nieszczęście jak
się inni pokrzywdzeni i
złem, które wyrządził i

„Internet to wielka siła. Porusz
tę lawinę. Opublikuj wszystkie
dokumenty. Nie bój się. Ja nie
boję się umrzeć. Co Ci zrobią za

dy, że obudzi się sumienie

prawdę! „

przejmą nad nim kontrolę i odmie-

niosą naszą krzywdę
również, że przyłączą
ten bank uklęknie, przed
naprawi ludziom szkouczciwych ludzi w banku i

nia oblicze tego banku, żeby służył

uczciwie ludziom jako wiarygodna instytucja finansowa. Jeśli tak się nie stanie to niech ten bank
zginie. Niech go sumienie i siła godności uczciwych ludzi zmiecie z powierzchni ziemi. Nie pomogą
mu wtedy nowe obligacje aby wyłudzać kolejne pieniądze od naiwnych nieświadomych ludzi. Jest
dość uczciwych banków, które będą przestrzegać i szanować prawa człowieka. Tato nie zaprzepaść
mojej wiary i determinacji w akcie poświęcenia się wyższym celom i racjom.
Internet to wielka siła. Porusz tę lawinę. Opublikuj wszystkie dokumenty. Nie bój się. Ja
nie boję się umrzeć. Co Ci zrobią za prawdę! Ludzie ruszą do tego banku i zrobią właściwy użytek
ze swoich mizernych praw i zlikwidują lokaty i konta przerwą współpracę przeniosą się do innych
banków. Upadają cywilizacje i kultury, państwa, niech runie na kolana i dozna klęski ten moloch,
takiej klęski, którą zgotował wielu uczciwym ludziom!, którzy mu niepotrzebnie zaufali.
Tato poproś ludzi z Internetu o pomoc. Oni zorganizują wielką narodową akcję przeciwko
PKO BP. Ten ruch społeczny odniesie sukces. To wielka siła, bo tylko taką siłą można na bezprawie. Proszę Cię nie bój się. Zapal ten ogień. Pomogą Ci też ludzie uczciwi z tego banku, bo tacy też
tam są. Oni się wstydzą i boją, ale co mają zrobić. Zrób to. Pamiętaj, że w tym bandyckim, prze7

stępczym banku istnieje cała specjalna komórka do walki z krytycznymi komentarzami w Internecie. Za ludzkie pieniądze mają zadanie likwidować wszystkie krytyczne wypowiedzi na temat pracy
PKO BP. Taka jest uczciwość- nie dopuścić do krytyki. Nie słuchać uwag i słusznej krytyki i wyciągać wnioski, ale te uwagi natychmiast gasić. Tak działa ten bank. I kto powie, że to uczciwy bank.
Tato opisz to wszystko. Żądam tego od

„Tato opisz […] jak sędzia z Piotrkowa

Ciebie w ostatnich chwilach mojego życia. Opisz co

sprzedał naszą hurtownię o wartości
ponad 2.400.000zł za ponad

nas spotkało. Jak sędzia z Piotrkowa sprzedał naszą
hurtownię o wartości ponad 2.400.000zł za ponad

200.000zł a więc mniej niż za jedną
dziesiątą prawdziwej rynkowej

200.000zł a więc mniej niż za jedną dziesiątą prawdziwej rynkowej wartości. Komu sprzedał?, a swojej

wartości. Komu sprzedał?, a swojej

chrześnicy, córce swojej rodzonej siostry bez przetargu.
Wiem to, bo ich znam. Jak sprzedał stacje Opla w Bełcha-

chrześnicy, córce swojej rodzonej
siostry bez przetargu”

towie o wartości ok. 10 milionów zł za 1.300.000. a więc też za około jedną ósmą wartości. Komu
sprzedał? Podstawionym ludziom bez przetargu na zasadzie pozornej oferty kopert. Pytanie narzuca się samo jakich kopert? Jak chcą obecnie sprzedać nasz dom rodzinny i wyrzucić nas na ulicę. Również za jedną piątą wartości. Bez uczciwej wyceny. Komu to znowu szykują! Niech ludzie to
wiedzą! Co na to CBA i ABW i Prokuratura? Pewnie nic!

„[…] moja śmierć wymaga

Rozkład państwa Tato trwa. Więc Jak żyć mam i patrzeć i godzić

aby przekląć tych łotrów i

się z tym bezprawiem. Bandycki bank PKO BP uzyskał na nas ty-

ujawnić to co robią”

tuły egzekucyjne w przestępczy sposób okłamując Sąd. Przedstawił

w Sądzie nieprawdziwe dokumenty! I co? Opisz to aby przestrzec innych, którzy nie mają tyle odwagi co my. Ja wiem, że to wszystko co Ci piszę może odnieść odwrotny skutek, że ludzie zaczną
się bać i będą dawać pokornie łapówki. Bo to jest przerażające, że kto się sprzeciwi układowi i sitwie ginie. Sprawa Olewnika Krzysztofa, Kluski i wielu innych. Ale moja śmierć wymaga aby przekląć tych łotrów i ujawnić to co robią. Proszę Cię spal moje ciało, a prochy rozsyp na kochanych
przeze mnie skałach w Lloret de Mar nad morzem. Wiem, że to straszne, iż o to proszę. Pamiętam
co dziadziuś Mieciu mówił Ci o krematoriach Oświęcimia. Jaki był w naszym domu strach i krytycyzm wobec tej formy pogrzebu ale tak wybrałem i proszę uszanuj moja decyzję. Proszę też żebyś
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część prochów zabrał do Polski mojej kochanej ojczyzny i urządził mi pogrzeb skromny bez rozgłosu w gronie kilku najbliższych osób na cmentarzu, abyście mieli gdzie zapalić mi znicz pamięci,
symboliczny zgodny z naszą wiarą. Proszę też o to abyś część prochów pochował w poświęconej
ziemi na działce na ul. lipowej pod moim dębem który zasadziłem i jest już duży. To jest dla mnie
bardzo ważne zrób mi grób na łące koło domu. Ja tam będę przychodził z tamtej strony. Myślę że
mi pozwolą! Nie mogę żyć w uczciwej Polsce. Musiałem uciekać przed przemocą bezprawia bo nie
mogłem tego zmienić i zgasła we mnie nadzieja że dożyję zmian, które nastąpią w mojej ojczyźnie.
W innym kraju gdy minister płaci służbową kartą za prywat-

„Podziękuj za odwagę Panu

ne zakupy to podaje się do dymisji i nikogo to nie dziwi, a w

posłowi Januszowi
Wojciechowskiemu Pani

Polsce udowadnia się bankowi że jego urzędnicy brali łapówki za

redaktor Jaworowicz i

kredyty, a ten bank udaje że nic się nie stało i niszczy mści się i

poproś Panią redaktor żeby
się nie bała tej bandy”

gnoi ludzi, zamiast przeprosić ich i podziękować za ujawnienie
tego procederu.

Tato żegnaj. Na grobowcu napisz mi klepsydrę o tym wszystkim i napisz, żeby każdy przechodzień wiedział co jest przyczyną mojej śmierci. Zapomniałem jeszcze o ważnej sprawie. Podziękuj za odwagę Panu posłowi Januszowi Wojciechowskiemu Pani redaktor Jaworowicz i poproś
Panią redaktor żeby się nie bała tej bandy, niech nagłaśnia wszystkie okrutne i nieludzkie sprawy.
Podziękuj Panu Skłepowiczowi za determinację i cierpienie bezprawia którego doświadczył z rodziną i mimo katastrofy życiowej walczy dalej. Podziwiam Go. Podziękuj ode mnie wszystkim, którzy nie ulękli się przemocy i zachowali honor i godność osobistą i nie poddali się. Teraz na koniec
podziękuj, ale w cudzysłowiu Panu Prezydentowi Wałęsie i Panu Premierowi Mazowieckiemu za
to, że pozostawili przy władzy bandę dawnego układu UB i SB, która tak naprawdę przejęła kontrolę i władzę nad państwem polskim. Oni wiedzieli o tym, a pomimo tej wiedzy pozostawili społeczeństwo na ich łaskę i na „pożarcie”. Pamiętam jak mi mówiłeś, że woziłeś pieniądze do Łodzi w
stanie wojennym i dawałeś na podziemne struktury Solidarności. Widziałem u nas w domu biuletyny i gazetki podziemne, wszystkie numery gazety Solidarność, które ze czcią chowałeś w szafce w
segmencie. Głosowaliście na Solidarność i na Wałęsę. Widziałem wpłaty na komitet wyborczy. Po
co mi było kończyć studia i uczyć się języków które bardzo dobrze znam angielski, hiszpański, ka-
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taloński. Po co? Gdy nie mogę żyć w Polsce jak w

„Kochany Tato napisz że umieram

normalnym kraju, a na obczyźnie jest mi ciężko i tęsknię. I moja wrażliwość, która mnie osłabia. Kocha-

przez sitwę z PKO BP, przez

Chełmińską. Bonowicza, Krysztofika,

ny Tato napisz że umieram przez sitwę z PKO BP,

Pel, Trębalę-adwokata z banku który

przez Chełmińską. Bonowicza, Krysztofika, Pel,

miał czelność zapytać w Sądzie skąd

Trębalę-adwokata z banku który miał czelność

masz pieniądze na opinie i adwokatów

zapytać w Sądzie skąd masz pieniądze na opinie i

skoro bank zabrał nam cały ponad 15

adwokatów skoro bank zabrał nam cały ponad 15

milionowy majątek”

milionowy majątek, a na korytarzu Sądu w Piotrkowie, krzyczał, że bank
sprzeda cały nasz majątek za grosze, bo mu nie zależy na pieniądzach, ale po to żeby majątku nie
było, a my żebyśmy zostali z długami do końca życia. Ten Trębala to przecież człowiek bez godności i ciągle pijany i śmierdzący. To obraz powagi banku. Czy warto było zaufać naszemu państwu
Polsce? Zaufałeś Prokuraturze, UOP, Policji i co się dzieje w Sądach?
Tato kocham Cię ale żądam abyś opisał to wszystko, aby ludzie dowiedzieli się w jakim
państwie żyją, aby też usprawiedliwić nas młodych z decyzji wyjazdu z Polski, którą przecież kochamy, ale nie chcemy z takim państwem mieć nic wspólnego, ponieważ nie możemy nic zmienić
to nie możemy w nim żyć. Z konieczności musimy uciekać!
Tato niech Cie mój Bóg prowadzi i Błogosławi oraz wszystkich, którym są bliskie normy
zasady I ideały o których piszę i którzy Cię wesprą w dziele naprawy Polski i banku PKO BP. Ja,
Ciebie i innych będę wspierał z tamtej strony. Przyrzekam Ci to! Pamiętaj mój ukochany synek jest
na Twojej głowie. Dbaj o niego tak jak o mnie. Powiedz mu, że nie zostawiam Go bo się załamałem
ale że muszę bo takie mam przeznaczenie umrzeć za słuszną sprawę dla niego. Uszanuj Lidię. Będzie bardzo cierpieć beze mnie. Pomóż Jej. Niech urządzi swoje życie od nowa. Niech nie wracają
do Polski, dopóki się nie zmieni.
Tato chroń Asię ona musi żyć, nie może umrzeć bo bandyci z PKO BP w białych kołnierzykach będą się cieszyć
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Tato proszę Cię, nie pozostaw mamy na pastwę losu i szpitali psychiatrycznych. Mama w
naszej tragedii fizycznie żyje, ale psychicznie umarła w swojej chorobie ciężkiej i nie odwracalnej.
Ona poniosła straszny ciężar tego bezprawia. Z szanowanej powszechnie naszej rodziny i zamożnej
uczynili nas nędzarzami, sami bogacąc się na łapówkach i krzywdzie innych.
Nie chcę Cię swoim samobójstwem osłabić, ale chcę Cię wzmocnić abyś jeszcze w większej
determinacji walczył o sprawiedliwość, chociaż wiem że mnie bardzo kochasz i będziesz cierpiał
niewyobrażalnie, ale pamiętaj Zemsta to SIŁA i HONOR.
KARTEZJUSZ napisał, że Dusza jest oddzielna od Ciała i może żyć bez niego w bycie niematerialnymi Będę z Tobą i z Wami. ŻEGNAJ
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Piotr Kopczyński odszedł umierając tragicznie dnia
18 listopada 2010 roku w Hiszapnii…
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Linki do stron opisujących sprawę:


http://www.youtube.com/watch?v=i0IOyrkaAqA



http://www.dailymotion.com/video/xpmji9_interwencja-polsat-leszek-kopczyyski-vs-pko-bp_news



http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/banki/1644-qtato-popro-ludzi-z-internetu-opomocq



http://www.tvnwarszawa.pl/material/napisze-do-szymona-majewskiego-jaki-to-prawdziwy-wzor-donasladowania-promuje,169717,27189,0.html



http://www.sklepowicz.pl/art30



http://forum.niedajmysie.com.pl/viewtopic.php?
t=81&start=0&sid=0b7ecfda79abe3d0ef0642ff8bf2a244



http://www.bankier.pl/forum/temat_tato-popros-ludzi-z-internetu-o-pomoc,11058936.html

Strony, które zostały zablokowane na żądanie banku:


http://www.leszekkopczynskibelchatow.dbv.pl



http://www.leszekkopczynski.pl
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