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Dzie³o  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego

Moje  odwieczne  powo³anie

O p i s   k r z y w d y   m o r a l n e j   z   9.  1 0.  1 9 8 5  r.   i   w s z y s t k o   t o, 
               c o    p o p r z e d z i ³ o   t ê    k r z y w d ê

G³os   Pana   Jezusa   nakaza³   mi   opisaæ   krzywdê   moraln¹  zwi¹zan¹  z  bezprawnym
nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora  po  3 - ech  miesi¹cach  od  momentu  obronionej  ju¿  pracy
doktorskiej.   Zbawiciel   przez   parê   dni   mówi³  do  mnie  bardzo  usilnie:  ¡ Córko  Moja,  ty 
musisz   to   opisaæ  ...  dla   potomnych  ” ,  a  poniewa¿  z  woli  Pana  mego  trochê  pisa³am  na 
ten  temat  poprzednio,   to  obecnie  postaram  siê  podaæ  trochê  wiêcej  szczegó³ów.  Pisz¹c  to 
wszystko  dopiero  po  dwóch  latach  na  pewno  nie  odda  siê  pe³nego  obrazu,   tym   bardziej, 
¿e  piszê  to  z  wielkim  spokojem  i  po  ca³kowitym  przegraniu  z  IMGW  z  Warszawy.

Przykroœci  i  upokorzenia,   jakie   znosi³am  i  znoszê  codziennie  w  tym  prymitywnym
œrodowisku  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie,  to  jedyny  Bóg 
raczy  wiedzieæ  i  ja  jedna. Przedtem ukartowali wszystko za zgod¹ pana dziekana Winnickiego, 
aby  bezprawnie  nie  nadaæ  mi  mi  stopieñ  doktora,  i  to  z³o,  które  mi  wyrz¹dzili tolerowali, 
a  grzech  swój  pochwalali,  a  wszystkim  wygodniej  by³o  zamkn¹æ  oczy  na  z³o.

Pan   Jezus    w    Odwiecznym    Swoim    Planie   zaplanowa³    odpowiednie   nazwisko 
Winnicki,  bo  pan  prof.  Aleksander  Winnicki  jest  winien,   bo   tylko   o n   j e s t   w i n i e n, 
i  chocia¿  11.07. 1985 r.  by³  on  na  pierwszym  g³osowaniu  tu¿  po  obronie  doktoratu,  ale on 
nie  bra³  udzia³u  w  g³osowaniu,   bo   mia³   bezsensown¹   wymówkê,   ¿e  nie  by³  na  obronie 
i  nie  bêdzie  bra³  udzia³u  w  g³osowaniu,  a  póŸniej  przez 3 miesi¹ce do drugiego g³osowania, 
które   odby³o   siê   9. 10. 1985 r.   podpuszcza³  prawie  ca³¹  Radê  Wydzia³u,  g³ównie  swoich 
partyjnych  wspó³towarzyszy,   ¿eby  g³osowali  na  “ nie. ”    Ju¿   zaraz   po   obronie   doktoratu 
dochodzi³y  do  mnie  g³osy,  ¿e  pan  Winnicki  liczy  g³osy,  kto  ma  g³osowaæ  “ nie. ”  W  tym 
miejscu  zbêdne  jest  podawanie  nazwisk,  bo  to  jest  nieistotne.

Do  drugiego  g³osowania  nie  dopuszczono  prof.  Eugeniusza  Grabdy,   bo  wiedziano, 
¿e  on  bêdzie  g³osowa³   na  “ tak.”    Mojego   recenzenta    prof.   Wojciecha   Warakomskiego 
z  Uniwersytetu  Marii  Curie  Sk³odowskiej  z  Lublina   nie   by³o   na   pierwszym  g³osowaniu, 
bo   nie   móg³   przyjechaæ,   a   na   drugie   g³osowanie   nie   poproszono    go,   bo   wiadomo, 
¿e  g³osowa³by  na  “ tak ”,  a  w  sumie,  to  on  mia³ najwiêcej do powiedzenia. Ojciec Niebieski
tak  wszystkim  odwiecznie  pokierowa³,  ¿e  mój  recenzent  z  Lublina  nie  móg³  przyjechaæ na 
pierwsze  g³osowanie,  bo  jakby  przyjecha³,  to  nie  by³oby  sprawy.

Pan  Juliusz  Chojnacki,  jego  druga  ¿ona  El¿bieta  Chojnacka  i  pan  Kazimierz  Miller 
przez   3  miesi¹ce  obsmarowywali  mnie,   zreszt¹   i   do  tej  pory  z  wielk¹  nienawiœci¹  robi¹ 
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to  samo,  ¿e  z  cz³owieka  prawie  “ œwiêtego ”  zroblili  ze  mnie  “ diab³a. ”

 Jedyn¹   pociech¹   pana   Winnickiego   wraz   z   jego   partyjnymi  wspó³towarzyszami, 
to  radosna  mo¿liwoœæ  wydawania  doraŸnych,  fa³szywych  wyroków,   a  g³ówn¹  doradczyni¹,
to  troska  o  w³asn¹  skórê,   chêæ  ukrycia  w³asnego  grzechu  i  zazdroœæ,   która  ze  szczególn¹ 
gorliwoœci¹  trapi  i  wêszy  ka¿dy  œlad,  nawet  urojone  z³o.    

W   mojej   pracy   nie   oszczêdzono  mi  w  niczym,   kompletnie  w  niczym,  dos³ownie 
na  ka¿dym  kroku,  i   przez  ca³y  czas  fa³szywie  mi  doradzano  i  pog³êbiano  moje cierpienia.
Podstawiono   mi   “ œ w i n i ê ”,  i   nawet  to  zosta³o  zaplanowane  przez  Boga  odpowiednim 
nazwiskiem,   bo  pan  Józef  Œwiniarski  nie  by³  na  obronie  i  g³osowa³  na  “ nie ”,  bo  kazali, 
to  zrobi³,  przecie¿  nie  bêdzie  sprzeciwia³ siê partii,  a  pan  Andrzej  Kompowski  równie¿  nie 
by³  na  obronie,  a  g³osowa³  “ nie. ”  3 - ech  panów:  Winnicki,  Œwiniarski,  Kompowski  -  nie 
byli  na  obronie,  a  g³osowali  na  “ nie ”,  nawet  nie  znali  oni  tematu mojej pracy doktorskiej,
i  na  moim  przedmiocie  absolutnie  nie  znaj¹  siê;   tak   to   s¹   ludzie   pozbawieni   wszelkiej
godnoœci.

Prof.  G r a b d a,   który  nie  by³  obecny  na  drugim  g³osowaniu,  osobiœcie  powiedzia³
mi,  ¿eby  wówczas  poproszono  go  na  Radê  Wydzia³u,   to  nie  by³oby  sprawy,   ale  Stwórca
chcia³  inaczej,  aby  ujawni³o  z³o,  jakie   istnieje  wœród  pseudonaukowców.

{ { {  Tak  musia³o  byæ;  i  pomimo,  ¿e  na  drugie  g³osowanie  nie  poprosili mojego 
recenzenta  z  Lublina,   ale   równie¿   nie  poprosili  mojego  2 - go  recenzenta  prof.  Czes³awa 
KoŸmiñskiego  ze  Szczecina.  Jak  widaæ   n i e   d o p u s z c z o n o   do   drugiego  g³osowania 
oprócz  prof.  Grabdy  nawet  2 - ch  moich  recenzentów,  w  ogóle  nie  zawiadomili   ich,   a  to 
s¹  dwa  g³osy  na   “ tak ”,    którzy   wydali   tak   pozytywne  recenzje,  i  oni  najbardziej  znaj¹ 
siê  na  mojej  pracy  doktorskiej. 

G³ównym  powodem  tej  akcji  zainspirowanej  przez  pana  Winnickiego,  Chojnackiego 
i  Millera,  to  przede  wszystkim:  po  1 - wsze  rozwi¹zanie Zak³adu Meteorologii i Klimatologii 
Morskiej,   czego   dowodem   jest,   ¿e   nawet   pan   Miller,   na   którejœ   tam  z  rzêdu  Radzie 
Wydzia³u   powiedzia³:   “ ¿e  Zak³ad  ten  jest  niepotrzebny ”,   po   2 - gie   przez   dosyæ   d³ugi 
okres   czasu   pan   Girjatowicz    nie    mia³    potwierdzenia    swojej    habilitacji   przez   CKK 
z  Warszawy,   i  zreszt¹  wszyscy  na  czele  z  panem  Winnickim  byli  pewni,  ¿e  on  przegra³, 
ale  po  dwóch  latach  pod  koniec  paŸdziernika,  dwa  tygodnie  po  mojej  krzywdzie  moralnej 
ku  zdziwaniu  ca³ej  Rady  Wydzia³u  dosta³  on  potwierdzenie,  i  by³  to szok co dla wiêkszoœci 
osób,  a  po  3 - cie  prof.  Prawdzic,   który   wiele  lat  by³  kierownikiem  Zak³adu  Meteorologii 
i   Klimatologii   Morskiej   nie   otrzyma³   prof.   zwyk³ego.    Te   trzy   powy¿sze   dosyæ  silne 
argumenty   dla   elity   pana   Winnickiego   na   czele  z  nim  samym  by³y  odpowiednie,   ¿eby
roz³o¿yæ   Flakównê,    nawet   mam   odpowiednie   nazwisko   -   rozpruæ   we   mnie   wszystko 
i  powaliæ  mnie.

Tonê³am  w  Morzu  Cierpieñ  i  na  wszystkich  frontach  w  wielkiej  pokorze   znosi³am 



- 3 -

wszystko  w  Imiê  Bo¿e,  lecz  nie  poddawa³am  siê  i  nie  rozpacza³am,  i  nigdy te¿ nie czu³am 
siê   osamotniona,   mimo,   ¿e   przeœladowali  mnie  ca³y  czas.   Na   mojej   drodze   krzy¿owej 
jedynym  pocieszycielem  i  obroñc¹  by³,  jest  i  bêdzie  Pan  Jezus  wraz  z  Matk¹  Bo¿¹. 

Z  woli  Bo¿ej  tak  bardzo  przejrza³am  prymitywny  umys³  pseudonaukowców  z  mojej
pracy,  i  wiem,  ¿e  tego  typu  ludzi  jest  ca³e  mnóstwo  na œwiecie, a ci panowie, co wyrz¹dzili 
mi  zamierzon¹  i  z  góry  ukartowan¹  krzywdê  moraln¹  nie  maj¹  u  mnie ¿adnego autorytetu, 
bo  przecie¿  s¹  pe³ni  ob³udy  i  zak³amania.    Dosyæ   d³ugo   pracujê   na   Wydziale  Rybactwa 
Morskiego  AR  w  Szczecinie,   i   napatrzy³am  siê  tym  zmys³owym  poplecznikom  z³a,  tak¿e 
bardzo  dobrze  wiem,   co  tutaj  dzieje  siê  w  tym  œrodowisku  bardzo  ob³udnym,   w   którym
wiêkszoœæ  zdradzi³a  swój  umys³,  swoje  sumienie,  myœli,  a  nawet  wiarê,   maj¹c   maskê   na 
co  dzieñ,  a  kim  s¹  tak  naprawdê ? 

Najukochañszy  Odkupiciel  tak  bardzo  cierpia³,  ¿e  moje  cierpienia  s¹ niczym z Mêk¹ 
Jego,   i   dziêki   Niemu   jestem  za  bardzo  silna  duchowo,   tak¿e   niemo¿liwoœci¹  jest,  ¿eby 
jakakolwiek  si³a  ludzka  powali³a  mnie,  bo  powaliæ  mnie  mo¿e,  ale  SI£A  BOSKA.

Wszyscy    ulegli    wp³ywom    ca³ej    Rady;   i   tym   “ biednym ”   ludziom   z   mojego 
œrodowiska   zawsze   towarzyszy³a  pogarda,  lekcewa¿enie  w  stosunku  do  mojej  osoby;  i  na 
ka¿dym   kroku   chcieli   mnie   zniewa¿yæ,   osaczyæ  i  wyszydziæ,   mimo,   ¿e   zrobili  mi  tak 
wielk¹  krzywdê  moraln¹.  Prawie  nikogo  to  nie  obchodzi³o,  ¿e panowie partyjni pokazali jak
potrafi¹  “ zagraæ ”,   có¿   nie   dotyczy³o   to   ich,  co  jest  typowow¹  znieczulic¹,  bo  przecie¿ 
by³a  i  bêdzie  zawsze  taktyka  walki  przeciwko  wszelkiej  niewygodnej  prawdzie.

[  Dziwne,  ale  prawdziwe,  ¿e  “ p i e k ³ o  ziemskie ”,   które  przesz³am  i  przechodzê 
nie  zdo³a³o  z³amaæ  mnie,  a  wrêcz  przeciwnie  teraz  jestem  gotowa  jak na najwiêksze Dzie³a 
Bo¿e  (�).

Przez   ca³y   czas   moi   wrogowie   szukali   punktu   zaczepnego  -  ju¿  nawet  zwolniæ
chcieli  mnie  i  szukali  odpowiedniego  paragrafu   ( pan  Chojnacki  i  Miller,  pani  Chojnacka, 
Winnicki i inni ),  ale  “ biedakom”  nic  nie  wysz³o,  poniewa¿  Matka  Bo¿a  wyleczy³a  mnie. 

Z   ich   powodu,    po    wyrz¹dzonej    krzywdzie   le¿a³am   w   szpitalu   na   gastrologii 
w  Lublinie,   i   póŸniej  w  drugim  szpitalu  na  oddziale  chorób  wewnêtrznych  w  Szczecinie, 
o  czym  dobrze  wiedzieli,  to  pani  Chojnacka  z  mê¿em  na ca³¹ Uczelniê Akademii Rolniczej 
roznios³a plotki,  ¿e  ja  jestem  w  szpitalu  psychiatrycznym,  i  ¿e zwariowa³am;  no tak wariata 
chcieli  zrobiæ  ze  mnie,  tak  jak  z  Pana  Jezusa;   i   tutaj   te¿   nic  nie  wysz³o  im.   Tyle   z³a 
wyrz¹dzili   mi   partyjni   wspó³towarzysze   pana  Winnickiego  na  czele  z  nim  samym,  i  nie 
cofali  siê  przed  niczym,  aby  odzyskaæ  swoje  “ ja.”

W³aœnie   wtedy  po  tej  nikczemnej  plotce  puszczonej  przez  ma³¿eñstwo  Chojnackich 
zrozumia³am,  ¿e  muszê  liczyæ  tylko  na  siebie  wed³ug  s³ów:   “ umiesz  liczyæ,  to  licz  tylko 
na  siebie  ”   i   na   si³y   nadprzyrodzone,   tak¿e   poprzez   tê   plotkê  dosta³am  jakby  “ kube³  
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zimnej  wody ”  i  wiedzia³am,  ¿e  ja  muszê  zostaæ  tutaj  do  samego  koñca  na  przekór  moim 
“ b³ogos³awionym  wrogom ”,   a   odejdê   wówczas,   a¿   Zbawiciel   zabierze   mnie   na  drugi 
kontynent,   i   w³aœnie   w   tym  czasie  odczuwa³am  g³êbok¹  obecnoœæ  Chrystusa  w  twierdzy 
duszy  swej  i  mia³am  ka¿dego  dnia  ogrom  nadprzyrodzonych  ³ask.

Œrodowisko  “ wielkich ” mêdrców  XX - go wieku  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego AR 
w  Szczecinie  o  bardzo  prymitywnej  i  ograniczonej  osobowoœci,  bardzo ob³udne i zak³amane 
z  wiecznym  podskakiwaniem  ku  “ nadzwyczajnoœci  ”,   wpadaj¹ce    w    stany    wzajemnego
uwielbienia  oraz  dmuchaj¹ce  i  chuchaj¹ce  na  w³asne  “ cenne osobowoœci ”,  aby  za  wszelk¹ 
cenê,  kosztem  krzywdy  czyjeœ  Ÿdziebko  wybiæ  siê  wy¿ej  przy  niecierpliwym  podrygiwaniu
i   nieustêpliwej   nachalnoœci,   o   czym   te¿   na   ten   temat   pisa³o  wiele  Bogobojnych  dusz 
za  ¿ycia  swego,   które   natknê³o  siê   na   tê  bezdusznoœæ  w  tym  doczesnym,  przemijaj¹cym 
pielgrzymowaniu,  które  prowadzi  dusze  nasze  do  ¿ycia  wiecznego. 

 Z  woli  Bo¿ej  przyjecha³am  z  drugiego  koñca  Polski,  aby zetkn¹æ siê z nadu¿yciami, 
niesprawiedliwoœci¹,  krzywdami  i  œwiñstwami;  i  nikt  mi  nie pomaga³ w niczym, tak¿e by³am 
zdana   wy³¹cznie   na   siebie   i   na   Boga,   który   ca³y   czas  torowa³  moj¹  drogê  i  w  wielu 
wypadkach  bez  mojej  interwencji.

Za  kadencji  prof.  Prawdzica,   kiedy   by³  on  moim  szefem  wyda³am  na  niego  sporo
pieniêdzy,   bo   prof.   mia³   sporo   prac   zleconych  i  jak  mi  dawa³  do  pisania  na  maszynie, 
to  zawsze  musia³o  byæ  skoñczone  na  nastêpny  dzieñ,   dlatego   te¿  dawa³am  maszynistkom 
do  pisaniana  i  za  2 - 3 dni  mia³  gotowe,  natomiast   ja   pisa³abym  tydzieñ,  a  dla  prof.  by³o 
to  za  d³ugo. W  tych  pracach  zleconych  zawsze  by³o  bardzo  du¿o  tabel,  i  oczywiœcie tekst.

Prof.  Prawdzic  wiedzia³,  ¿e  p³acê  maszynistkom  pieni¹dze,  ale  to  nie  przeszkadza³o 
mu,   bo   przecie¿   by³   zadowolony,   ¿e   ma   zrobione   ekspresowo,   a   pracownik   naszego 
Zak³adu  doc.  Girjatowicz  wiedzia³  równie¿  o  tym,  ale  udawa³,   ¿e  nie  wie,   bo  wygodniej 
by³o  mu.  Bardzo  zale¿a³o  mi  na  doktoracie,  a  profesor  goni³  ze swoimi zleconymi pracami,
za  które  bra³  du¿e  pieni¹dze,  a  ja  nawet  z³otówki.  Za  ka¿dym  razem,  po skoñczeniu pracy 
zleconej  prof.  Prawdzic  odrobinê  ruszy³  mój  doktorat,  który  w³aœciwie  ci¹gle  cofa³  siê.

Z  pocz¹tku   jak   przyjê³am   siê   do   pracy,   to  t³umaczom  dawa³am  teksty  profesora 
Prawdzica,  aby  by³y  przet³umaczone  one  na  jêzyk  angielski,  bo  ja  znam  jêz. angielski tzw. 
komunikatywny,  tak¿e  te¿  musia³am  p³aciæ  za  to.   Ostatnio   prof.   Prawdzic   da³   mi   tekst 
polski,   aby   by³  przet³umaczony  na  jêzyk  angielski  do  publikacji  jego,   i   po  raz  pierwszy
odwa¿y³am  siê  i  powiedzia³am  mu,  ¿e  ja  p³acê  t³umaczom,   to  by³  bardzo  niezadowolony, 
i  poszed³  do  pani  Teresy  Radziejewskiej  z  pracy, ¿eby mu przet³umaczy³a tekst, i oczywiœcie 
musia³  zap³aciæ  jej,  a  u  mnie  mia³  za  darmo. 

Nie  potrafiê  kreœliæ  rysunków  w  tuszu  ( zawsze  tusz  rozlewa  siê  mi )   i  wiele  razy
dawa³am  kreœlarzom  do  kreœlenia  rysunki  prof.  Prawdzica  do  jego  publikacji,  co nie nale¿y 
do  moich  obowi¹zków,   i   równie¿   musia³am  p³aciæ  za  to  wszystko.  Tak,  to  nieraz  bywa, 
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¿e  niektórzy  uczeni  wykorzystuj¹  swoich  pracowników  za  wszelk¹  cenê,  a  swoje pieni¹dze 
chowaj¹  do  ” kobzy ”,   a   bywa  i  tak,   ¿e  nie  maj¹  udzia³u  w  publikacjach,  a  wpisuj¹  siê, 
a  przecie¿  to  jest  kradzie¿  ( 7 - me  przykazanie  -  nie  kradnij ).

Prof.  Prawdzic  uchodz¹cy  za  “ wielkiego  “ katolika,   który   nawet  wyg³asza  kazania 
na   ambonie,   oczywiœcie   za   pieni¹dze,   wiele   z³ego   uczyni³   mi,   ale  jedn¹  rzecz  muszê 
przyznaæ  mu,  ¿e  ile  razy  czegoœ  nie  wiedzia³am  w  sprawach  naukowych,  a  zapyta³am  go, 
to  zawsze  wiedzia³,  i  zawsze  te¿  odpowiedzia³  mi  i  wyt³umaczy³,  i  mimo,  ¿e  nie  drukuje 
ksi¹¿ek   i   publikacji   za   granic¹,    ale    wiadomoœci   ma   on   wielkie,   i   jako   pracownika 
naukowego  ceniê  go  sobie,  ale  nie  jako  cz³owieka.

Pan  Prawdzic  raz  bardzo  usilnie  zaprasza³  mnie na kazanie, które wyg³asza³ z ambony 
w   Koœciele  na  temat  dobra  i  z³a,  i  oczywiœcie,  ¿e  nie  posz³am;   i   myœlê,  ¿e  on  w  wielu 
wypadkach  nie  kojarzy  co  dobre,  a  co  z³e,  bo  np.  niedawno  by³a  gotowa  publikacja 3-ech
panów,  gdzie  jeden  z  nich  tj.  pan Joñczyk wyjecha³ do Kanady,  to  prof.  Prawdzic  wykreœli³ 
go,  i  na  publikacji  by³y  dwa  nazwiska  czyli  profesor  dostanie  wiêcej  pieniêdzy.

Pan  Krzysztof   Prawdzic  jest  ¯ydem,   ale  nie  wszyscy   ¯ydzi   byli   tacy  jak  on,  bo
przecie¿   w   ka¿dym  narodzie   s¹   najprzeró¿niejsze   “ kanalie ”  z   wypaczonymi  umys³ami, 
które   w   sposób   okrutny   umilaj¹  ¿ycie  bli¿nim  w³¹cznie  z  zabiciem  ich,  i  tak  np.  Hitler 
by³   Niemcem,  Stalin  Gruzinem, ... ,  tak¿e   II - g¹   wojnê  œwiatow¹  rozpêtali  Niemcy,  a  nie 
¯ydzi,    bombê   atomow¹    puœcili   na    Hiroszimê   i   Nagasaki   równie¿   nie   ¯ydzi,     lecz
Amerykanie.  Natomiast  ¯ydzi,  naród  wybrany,  ukrzy¿owa³  samego  Boga,  i  to  przecie¿  nie
ca³y  naród  tylko  czêœæ  diabelskich  zacietrzewieñców,   którzy   wypowiedzieli   znane   s³owa: 
“ Krew   Jego,   na   nas   i   na   nasze   dzieci   sp³ynie ” ,   które    sta³y    siê    kl¹tw¹   dla   tych
zwyrodnieniowych  z³oczyñców,  którzy  dokonali  tego  barbarzyñskiego  mordu.  K l a t w a   ta
dotyczy³a  wszystkich  tych,  którzy  byli  przeciwni  umi³owanemu  Panu  naszemu,  bo  przecie¿
wielu   ¯ydów   by³o   szczerze   oddanych   Ukochanemu,   i   faryzeusze   te¿   nie   mieli  prawa
wydawaæ  kl¹twy  w  ich  imieniu,   k l ¹ t w y,   która    jak   wiemy  z  historycznych  przekazów
zawsze  trwa  do  czwartego  pokolenia,   tak¿e  dziêki  mi³osiernemu  Boskiemu  Odkupicielowi
dawno  ona  wygas³a.

Za   karierê   panowie   pseudonaukowcy,   podobnie   jak   panowie  rz¹dz¹cy  gotowi  s¹ 
zap³aciæ  wszystko  w³¹cznie  ze  zniszczeniem  cz³owieka,  a  nawet  uœmierceniem  go, i prawie 
zawsze  oni  potrafi¹  wyjœæ  z  widocznej  winy.

Pan   Jezus   rzuci³   mnie  a¿  po  przek¹tnej  z  Lublina  do  Szczecina,   abym  przejrza³a 
w  ca³ej  pe³ni  ogrom  prymitywizmu  pseudonaukowców,  i  myœlê,  ¿e  w  tym rejonie w Polsce 
jest   ich   najwiêksze   skupisko.   Œrodowisko   Wydzia³u   Morskiego   AR   w   Szczecinie  jest 
obojêtne   na   krzywdy,   na  ból  fizyczny,  jak  i  moralny,  otêpione,  a  zarazem  przestraszone, 
bo    boj¹ce    siê    naraziæ   panu   dziekanowi    Winnickiemu,    który   ze   swoimi   partyjnymi
wspó³towarzyszami    œwiadomie    wyrz¹dzi³    mi   zamierzon¹    krzywdê    moraln¹    zwi¹zan¹ 
z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora  po  3 - ech  miesi¹cach od momentu obrony. 
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Elita   partyjnych   pracowników   na   czele   z   panem   Winnickim   pielêgnuj¹c   swoj¹ 
“ rzekom¹  doskona³oœæ ”,  oszukuj¹c,  krzywdz¹c  i  dzia³aj¹c  na szkodê innych ludzi, odrzuci³a 
w   sobie   pewne   prawdy   etyczne,   i   w   zwi¹zku   z   czym  zatraci³a  w  sobie  pewne  cechy 
ludzkie,   ¿e   ich   mechanizm   dzia³ania   psychiki   jest   wrêcz   niezrozumia³y,   a   poza   tym 
w   swoim   w³asnym   mniemaniu   oni   wolni  s¹  od  wszelkich  zahamowañ    i    b e z k a r n i 
w  dzia³aniu.

Panowie  pseudonaukowcy  typu  jak  pan  Winnicki,  Miller,  Chojnacki,  Trzebiatowski,
Drzycimski,  Kompowski,  Œwiniarski,  Che³kowski ... poprzez  swoj¹  z³oœæ  i  g³upotê  stali  siê 
niewolnikami  etyki,   a   ich   pycha   rozpiera³a   ich   na   ka¿dym   kroku,  a  ponadto  nie  znali 
oni  swojego  miejsca  i  godnoœci,   i   dalej  robili  œwiñstwa  swoim  bliŸnim,  jak  i  sobie   oraz 
ci¹gle  ¿¹dali   uznania  i  wdziêcznoœci  dla  siebie,  i  zach³ystywali siê swoim  “ ja ”,  tak¿e  nic 
nie robili bezinteresownie,  i  tak  szczerze  mówi¹c  s¹  to  ludzie  pozbawieni godnoœci ludzkiej.

Panowie  z  opisywanego  œrodowiska   nie   maj¹   poczucia   obowi¹zku  moralnego,  ale
kocham  ich  jak  Pan  Jezus  nakaza³  “ kochaæ  bliŸniego ”,  mimo,   ¿e  nie  s¹  ani  m¹drzy,  ani 
te¿  mili  dla  mnie,   tak¿e   straci³am  dla  nich  duszê,   ale  zachowa³am  j¹  dla  Trójcy  Œwiêtej 
i  Mamy  Niebieskiej.   Tak   to   bywa  na  tym  grzesznym  œwiecie,   ¿e   wiêkszoœæ  profesorów 
ju¿  nie  pisze,  lecz  koczuje  na  ciê¿kiej  pracy  innych  ludzi.

W  œrodowisku  z  mojej  obecnej  pracy,  która  jest  dla  mnie  komunistycznym  obozem
pracy,  pseudonaukowcy  ca³y  czas  czuj¹  wielk¹  niechêæ  i  opór  do  mojej  osoby,  i  nigdy nie 
chcieli  naraziæ  siê  otoczeniu,   wiêc  uciekaj¹  na  mój  widok,   a   jest  to  wynik³e  z  instynktu 
samozachowawczego,  i  te  ich  ucieczki  i  unikanie  mnie,  to  bardzo  budowa³o  mnie,  bo  by³ 
to  jeszcze  jeden  dowód  œwiadcz¹cy o ich prymitywnoœci,  a  poza  tym zawsze zmieniali swoje 
opinie  w  zale¿noœci  od  sytuacji  i  w  zale¿noœci  z  kim  rozmawiali.

Presja   otoczenia   by³a   olbrzymia,   w   zwi¹zku  z  czym  pracownicy  bali  siê  naraziæ 
panu   Winnickiemu  i  jego  towarzyszom,   bali   siê   o   ewentualne   mo¿liwe   “ zagro¿enie ”, 
dlatego   te¿   zmieniali   siê   w   zale¿noœci   od   sytuacji,  mówi¹c  jêzykiem  potocznym   “ jak 
wiatr  na  wietrze ”;   a   wiêkszoœæ   ukrywa³a   swoje  przekonania,  i  tak  naprawdê,  to  prawie 
sami   t c h ó r z e !

W  szczególnoœci  od  momentu  mojej  krzywdy  moralnej  w  tym  ob³udnym, a zarazem 
b³ogos³awionym    œrodowisku    pseudonaukowców   w   Szczecinie    przesz³am   przez    ci¹g³e
upokorzenia,   nienawiœæ,   wydawanie   fa³szywych  opinii  i  ci¹g³¹  obojêtnoœæ,   i   jeszcze   raz
obojêtnoœæ,  i  tak  sobie  myœlê,  czy  oni  kiedyœ  przyznaj¹ siê  do  swego bezprawia ?  Panowie 
“ œwiêtej  Rady  Wydzia³u ” ( s³owa  pana  Winnickiego )  ca³y  czas  robili  i  robi¹  wszystko  na 
w³asn¹  chwa³ê  i  cudzy  poklask  -  okropne !   Pan   Jezus  wiedzia³  co  robi  i  dlaczego ?,  i  to 
by³o   konieczne   z   woli   Jego,   i   mimo,   ¿e   by³am   odrzucona   przez   pseudonaukowców, 
a  sta³am  siê  ¿ywym  kamieniem  wêgielnym  w  budowli  ods³oniêcia  tajemnicy ......... �.

Wszystko  przez  co  przesz³am  w  Szczecinie  by³o  takie  nieludzkie,  i  muszê  czasami 
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przyk³adami  operowaæ,   aby  ludzkoœæ  uwierzy³a  mi,  a  oto  kolejny  przyk³ad.   Pani   Urszula 
Szurek  parê  razy  zaprosi³a  mnie  na  chwilkê  do  swojego  Zak³adu,  to  zaraz  pani Chojnacka 
donios³a   panu   Winnickiemu,   i   pani   ta   by³a  proszona  na  “ dywanik ”  do  pana  dziekana, 
i   cytujê  jego  s³owa:   “ Co  pani  Szurek,   pani   Flak   szuka   u   pani  wsparcia  moralnego ” ; 
-  ¿e  pan  Winnicki  a¿  taki  prostak,  to  nawet  nie  wiedzia³am,  i  jego postêpowanie nie mo¿e 
byæ niczym etycznie umotywowane i usprawiedliwione.  Nigdy  nie szuka³am wsparcia i pomocy 
w  cz³owieku,  jedynie  w  Bogu,   i   nawiasem   mówi¹c   ju¿  wiêcej  nie  posz³am  do  tej  pani,
bo  nie  chcia³am  nara¿aæ  jej,  tym  bardziej,  ¿e  ona  bardzo  prze¿y³a  to  i  ba³a  siê,  natomiast 
ja  mam  si³ê  Bo¿¹  i  prze¿yjê  wszystko.

Istniej¹  ludzie,   którzy   doznaj¹  lêk  w  obliczu  niebezpieczeñstwa  i  za  wszelk¹  cenê
staraj¹  siê  przeciwnika  wykoñczyæ,  ale   przecie¿   cz³owiek   nigdy,   przenigdy  nie  jest  sam, 
nawet  w  zw¹tpieniu,  bo  przecie¿  czuwa  nad  nim  Trójca  Œwiêta  i  Mama  Niebieska.

Jest   powiedziane,   ¿e  “ kruk  krukowi  oka  nie  wykole ”,   ale  rewalizacja  zawodowa
w  œrodkach  nie  przebiera,  a¿  do  zabicia  psychicznego  lub  fizycznego  w³¹cznie,  dlatego te¿
poplecznicy    z³a    nagminnie   oskar¿aj¹   niewinnego   cz³owieka   i   zarzucaj¹   mu    wszelkie 
niegodziwoœci,   bo  przecie¿  to  nic  nie  kosztuje,   tak¿e  zawsze  niszcz¹  niewygodnych  ludzi 
b¹dŸ  z  zawiœci  lub  te¿  kieruj¹c  siê  tym  czy  innym  interesem.

Panowie   pseudonaukowcy    ze   Szczecina,    przy    póŸniejszym   poparciu   z   IMGW
z  Warszawy  chcieli  znokautowaæ  mnie  i  okraœæ  z  dobrego  imienia,  dlatego te¿ bez ¿adnego 
zmru¿enia  oka  i  bez  skrupu³ów  oczerniali  mnie,  i  z  tego  powodu  bawili siê moj¹  tragedi¹. 
W  tak  ob³udnym   œrodowisku   mojej   pracy  w  Szczecinie   by³am   na   wszelkie  oczerniania 
bezsilna  i  zupe³nie  bezradna,  i  krzywdê  jak¹  mi  wyrz¹dzili obieg³a lotem b³yskawicy prawie 
ca³¹  Polskê.

 
{ { {  Na   marginesie   dodam,   ¿e   docenci   z   Instytutu  Meteorologii  i  Gospodarki 

Wodnej  z  Warszawy,    którzy   wydali   mi  super szkaluj¹ce  recenzje  z  obronionej  ju¿  pracy
doktorskiej,   nigdy  nie  przys³ali  mi  tych  recenzji,  i   ja   nie   widzia³am  ich  w  ¿yciu  swym, 
jako  osoba  najbardziej  zainteresowana.

Cz³owieka  mo¿na  zabiæ  nie  tylko  narzêdziem  zbrodni,  ale  równie¿  s³owem,   i   moi 
b³ogos³awieni   wrogowie   ze   Szczecina   dobijaj¹  mnie  przez  ca³y  czas  s³owami,  tak¿e  oni 
nie   poczuwaj¹  siê  do  ¿adnej  odpowiedzialnoœci,   a   przecie¿   jakbym   umar³a ?,   to   byliby 
mordercami  !,  oni  zabiliby  mnie,  ale  Pan  Jezus  inaczej  zaplanowa³,   bo  “  tylko  dobro  ma 
si³ê  do  pokonania  z³a.”   Jestem   pewna,   wiêcej  jak  pewna,   ¿e   Pan   Bóg  w  odpowiedniej 
chwili  upomni   siê  o  dobre  moje  imiê,   i   prawda  wyjdzie  na  wierzch  nie  tylko  na  arenie 
ca³ej  Polski,  ale  i  na  arenie  ca³ego  œwiata.

Wiêkszoœæ  pracowników,   g³ównie   z   partyjnej  elity  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego
AR  w  Szczecinie  na  czele  z  pani¹  Chojnack¹  i  jej  mê¿em  zawsze  udawa³a  przed  ludŸmi, 
¿e  s¹  najlepszymi,  ni¿  naprawdê  s¹  w  rzeczywistoœci,  i  ka¿dy  o  tym  wie,   ¿e   nie  ma  nic 
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obrzydliwszego   ni¿   granie   na   pokaz,   co   nie   jest   prawd¹,   dlatego   te¿   gardzê   ob³ud¹ 
i   faryzejstwem,    tak   jak   Pan   Jezus,   który   zdecydowanie   wystêpowa³   przeciwko   temu.
P o m y œ l e æ   -   jakie   to   straszne   szukanie   wzglêdów   ludzkich   i   przypodobywanie   siê 
ludziom,   szukanie   podziwu  i  oklasków  u  ludzi,   a   wiadomo,   ¿e   tacy   nigdy   nie   wyjd¹ 
z   op³otków   przeciêtnoœci   i   miernoty,   jak   to   dobrze   wiedz¹   prawdziwi   czciciele  Pana
naszego.   Zbawiciel   pragn¹³   zawsze,   ¿eby   byæ   prawym,  szlachetnym  i  œwiêtym,  ale  dla
Samego  Boga,  a  nie  dla  przypodobania  siê  ludziom.

W  œrodowisku  w  którym  pracujê,   gdzie   poprzez    moj¹   krzywdê   moraln¹   zosta³a 
zap³acona   cena   za   ods³oniêcie   tajemnicy  ......... �,  nie   okazywano   mi   ani  pomocy,  ani 
taktu,  i  ci¹gle  mnie  upokarzano  i  raniono  moralnie,  a  przecie¿ wyrz¹dzaj¹c komuœ krzywdê 
mo¿na   zabiæ   nie   tylko   osobê   do   której   tyczy   siê  wszystko,  ale  i  najbli¿szych,  i  moja 
Rodzina  przetrwa³a  to  wszystko  dziêki  ³asce  Pana  Jezusa.

Zawsze   by³o  i  bêdzie   a¿   do   skoñczenia  œwiata,  ¿e  to  co  w  oczach  ludzkich  jest
marne,  w  oczach  Bo¿ych  jest  jeszcze  ¿ywe,  a  poza  tym  ludzie zawsze mówi¹ to ju¿ koniec, 
natomiast  Bóg  powiada   to   p o c z ¹ t e k,  ludzie  mówi¹  te¿  on  skoñczony,  a  Bóg powiada 
on   w y g r a n y.

W  tym  tak  ob³udnym  i  zawistnym  otoczeniu  w Szczecinie by³am ci¹gle poniewierana 
i  “ deptana ”,  i   ci¹gle  mia³am  stycznoœæ  z  krzywdz¹cymi  ludzkimi  s¹dami,   ale   nigdy  nie 
szuka³am  uznania  i  oklasków  u  ludzi.   Zawdziêczam  jedynie  Bogu,   ¿e  by³am  odepchniêta 
i   wzgardzona   przez   ludzi   zak³amanych;   a   najwy¿szym   darem   dla   duszy   mej   jest  to, 
¿e  nieustannie  obcujê  z  Trójc¹  Œwiêt¹  i  Mam¹  Niebiesk¹. 

Panowie  pseudonaukowcy  maj¹  zawsze  takie  mniemanie o sobie,  ¿e lepiej  “ wiedz¹ ” 
od  Samego  Boga,  a  w  gruncie  rzeczy  ich  pycha  wczeœniej  czy  póŸniej,  ale  i  tak  zostanie 
zdeptana  przez  Boga,   a   poza   tym   nigdy,   przenigdy  nie  ods³oniêtoby  tajemnicy ......... �, 
je¿eli  szukaliby  uznania  u  ludzi,  bo  tutaj  nale¿y  szukaæ  uznania,  ale  jedynie  Bo¿ego.
 

Pan  Sadowski  i  pan Pruchnicki, panowie docenci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej  w  Warszawie,  jeszcze  nie  s¹  profesorami,  a  ju¿  prawymi  i  rzetelnymi  ludŸmi  nie 
s¹,  bo  przystêpuj¹c  do  super  recenzowania mojej pracy doktorskiej z góry wiedzieli, ¿e musz¹ 
odpowiednio “ za³atwiæ ” mnie,  tak¿e  podporz¹dkowali  siê  odgórnemu  nakazowi,  bo  wed³ug 
mniemania  u  panów  partyjnych  lepiej  szarego  pionka  wykoñczyæ  czyli  mnie,  ni¿ podwa¿yæ 
autorytet  “ œwiêtej  Rady  Wydzia³u ” ( s³owa pana Winnickiego, który jest ateist¹ )  i  oœmieszyæ 
j¹  na  arenie  ca³ej  Polski.

Jakie  to  dziwne  i  wprost  nieprawdopodobne,   bo   przecie¿  do  moich  super  recenzji 
powinni   wybraæ   fachowców  i   to   dwóch   profesorów   z    dwóch  ró¿nych  Uniwersytetów, 
a   wybrali   docentów  z  jednego  oœrodka,  pracuj¹cych  w  IMGW   w  Warszawie,   którzy   s¹ 
fizykami,  i  panowie  ci  w  moim  fachu   nie  napisali  ¿adnej  publikacji,   a   znaj¹   siê  tak  na 
mojej   bran¿y   jak   ja  na  chemii,  i  w  dodatku  wystawili  podobne  recenzje,  których  zreszt¹ 
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nigdy  nie  dosta³am,  co  ju¿  o  tym  wczeœniej  wspomnia³am.  Prof. Krzysztof  Prawdzic, który 
by³  œwiadkiem  na  g³osowaniu  w  Warszawie  ({ przedtem pisa³am  na ten temat przy œwiêtych 
znakach  czasu  i  nie  bêdê  powtarzaæ  siê )  powiedzia³   mi,   ¿e   atmosfera   by³a   nie¿yczliwa 
w  stosunku  do  mojej  osoby  i  wszystko  z  góry  ukartowane,  tak¿e  nie  by³o  ¿adnej dyskusji 
i  nie  dopuszczono  do  g³osów  nikogo,  bo  przecie¿  panowie  partyjni  maj¹  wszêdzie wp³ywy 
i  razem  trzymaj¹  siê.

Nie  mam  pretensji   i   nie   mogê  winiæ  ca³ej  Rady  Wydzia³u  IMGW  w  Warszawie,
bo  panowie  Sadowski  i  Pruchnicki  tak  mnie  obsmarowali  w  recenzji,  ¿e  po jej odczytaniu, 
tych   wielkich   okropnoœci,   nawet   jak   ja   bym   by³a   tam,  a  nie  zna³abym  tematu,  to  te¿ 
g³osowa³abym  na  “ nie ” , myœl¹c,  ¿e  oni  rzetelnie  wszystko  ocenili.  Z  ca³ej Rady Wydzia³u 
IMGW  nikt  nie zna³ mojej pracy,  tak¿e  wszyscy  zaufali  panu Sadowskiemu i Pruchnickiemu, 
którzy  s¹  wszystkiemu  winni.  Nie  mogê  te¿  mieæ  równie¿  pretensji  do  Centralnej  Komisji 
Kwalifikacyjnej  w  Warszawie  -  po  prostu  poparli  to,  co  otrzymali,  chocia¿  jestem  pewna, 
¿e  maczali  w  tym  palce,  ¿eby  tylko  nie  oœmieszyæ  swoich partyjnych kolegów ze Szczecina.

Wszyscy  na  wszystkich  frontach  chcieli  wykoñczyæ  mnie,  i  robili  wszystko,   ¿ebym
zwolni³a  siê  z  pracy,  a  pani  Chojnacka  przesz³a  sam¹  siebie  w  dokuczaniu  mi,   nie   doœæ,
¿e   puœci³a   plotkê,   ¿e  “ odesz³am  od  zmys³ów ”,   ¿e  “ oszala³am ”   jak   by³am  w  szpitalu, 
to  jeszcze  ca³y  czas  m¹ci³a  i  m¹ci  wiele  z³ego  wokó³  mojej  osoby.    Nie   znam   wyroków 
Bo¿ych  i  pani   E l ¿ b i e t a   C h o j n a c k a   nie   wie,   co  stanie  siê  z  ni¹  w  póŸniejszym 
czasie,  i  wcale  nie  zdziwi³abym siê,  chocia¿  wcale  nie  ¿yczê  jej  tego,  jakby ona znalaz³aby 
siê  na  stare  lata  w  domu  wariatów,  jak  to  ca³y  czas  rozg³asza³a  ona  bzdury  na mój temat. 
Tak   szczerze   mówi¹c,   to   jestem   bardzo   wdziêczna   pani   Chojnackiej,   ¿e   w³aœnie  ona 
ze   wszystkich   wspó³towarzyszy   pana   Winnickiego   przez   ca³y   czas   najbardziej  urabia³a 
i  urabia  duszê  moj¹  na  podobieñstwo  Bo¿e,   tak¿e   nie   czujê   ¿alu   do  niej,  i  za  ka¿dym 
razem  przebaczam  jej,   i   nawet  dosz³o  ju¿  do  tego,   ¿e  im  bardziej  ona  dokucza  mi,  tym 
bardziej  j¹  lubiê,   bo   dziêki   niej   mam   coraz   wiêcej   ³ask  Bo¿ych,  i  za  spraw¹  Stwórcy 
wchodzê  coraz  g³êbiej  w  niepojête  tajemnice  Jego,  które  s¹  mi  odwiecznie  przeznaczone.

Pani  El¿bieta  Chojnacka  wraz  ze  swoim  mê¿em,  pan  Winnicki,  Miller, Drzycimski,
...  chcieli  mnie   “ zmia¿d¿yæ ”,   powstrzymaæ  za  wszelk¹  cenê  od  czynienia  dobra,   ¿ebym
nigdy  nie  dosz³a  swoich  praw;  chcieli  mnie  wyœmiaæ,  skompromitowaæ,  poni¿yæ,  wydrwiæ,
podwa¿yæ  autorytet  raz  na  zawsze.   Pan   Jezus   bêd¹c   wœród   nas  i  czyni¹c   wolê  Swego 
Ojca  mia³  to  samo  co  ja,  tylko  bez  porównania  na  wiêksz¹  skalê,   bo   przecie¿   mówiono 
o  Nim   “ odszed³  od  zmys³ów ” ;   i   jako   córka   Boga   musia³am  upodobniæ  siê  trochê  do 
Ojca  Niebieskiego.

Za  ods³oniêcie  tajemnicy ......... �   przez   Pana  Jezusa  dla  duszy  mej  trzeba zap³aciæ 
cierpieniami  i  czyniæ  dobro,   aby   mieæ  udzia³  w  DZIELE  ODKUPIENIA.   Za  s³awê  p³aci 
siê  straszn¹  cenê,  która  zdobyta  jest  uczciw¹  prac¹.

Na   czele   z   pani¹   Chojnack¹   i   Che³kowsk¹   bardzo  czêsto  mówiono  te¿  o  mnie, 
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¿e  jestem  “ pozbawiona  rozumu ”;  wiem,  ¿e  oni  bardzo pragnêli, abym faktycznie postrada³a 
rozum,   i   t¹   broni¹  walczyli  przez  d³ugi,  d³ugi  czas,  a  “  kto  broni¹  tak¹  walczy  i  kogoœ 
oczernia,  od  takiej  broni  ginie ! ”,   co   wiemy   bardzo  dok³adnie  o  tym  z  Pisma  Œwiêtego. 
W  tym  œrodowisku,  gdzie  obecnie pracujê, ludzie s¹ tak beznadziejnie przewrotni, ¿e cz³owiek 
jest  bezsilny,  ¿eby  wygraæ  z  partyjn¹  elit¹. 

[  W   szczególnoœci   po   krzywdzie   moralnej   by³am   w   chwili   beznadziejnej,  bez 
¿adnej  pomocy  ze  œrodowiska,   gdzie   pracowa³am,   zaszczuta  pod³oœci¹  ludzk¹,  atakowana
oszczerstwami   ze   wszystkich   stron,   podeptana  w  swej  godnoœci  przez  niestety  -  ( jestem 
zmuszona   nazwaæ   to   po   imieniu )  bezczelnoœæ   ludzk¹,   ale   Pan   Jezus   stan¹³  w  mojej 
obronie;   i    mówi¹c   szczerze  z  punktu   widzenia   ludzkiego  znalaz³am  siê  w  sytuacji  bez 
wyjœcia,  a  jednak,  dla  Boga  nie  ma  nic  niemo¿liwego,  i   za   spraw¹  Umi³owanego  prawie 
nikt  z  Uczelni  nie  zna  mojego  celu  ¿ycia  (�)  i  kompletnie  nikt  nie  wie  o  mojej wielkiej 
za¿y³oœci  z  Nim. 

Po    tej    krzywdzie    moralnej    tak    bardzo    chorowa³am   -   krwi¹   wymiotowa³am,
5   miesiêcy   nie   spa³am,   by³am   w   takim   jakby   letargu,    ale   wszystko   kontaktowa³am, 
i  momentalnie  zatrzyma³  siê  mi  okres  na  równo  5  miesiêcy;   i   po   raz   pierwszy  w  ¿yciu 
mia³am  k³opoty  z  wysokim  ciœnieniem   i   prawie   non - stop    bola³  mnie  ¿o³¹dek,  trzustka 
i  w¹troba,   a   poza  tym  mia³am  wielkie  pieczenia  w  okolicy  serca,  a  przy  tym  wszystkim 
bardzo  kaszla³am.   Tak,   moi   wrogowie  chcieli  wykoñczyæ  mnie,   ¿eby  nie  by³o  mnie,  ale 
jakbym  umar³a,  to  wszyscy  zapomnieliby  o  mnie  i  nie  by³oby  sprawy. 

Kiedy  by³o  pierwsze  g³osowanie  nad  moj¹  prac¹  doktorsk¹,  to  prof.  Prawdzic,  mój 
promotor  wsta³  i  powiedzia³  pod³e  s³owa:  “ Nie  rokuje  nadziei  naukowych. ”;  w¹tpiê,  ¿eby 
to  powiedzia³  od  siebie  tym  bardziej,   ¿e  ba³  siê  pana  Winnickiego,   i   myœlê,   ¿e  to  by³a 
sprê¿yna  pañstwa  Chojnackich,  Millera  i  samego  dziekana.  Nie wiem, jak prof. Prawdzicowi 
takie   pod³e   s³owa   mog³y   przejœæ   przez   gard³o,   cz³owiekowi,    który   wyg³asza    kazania 
w   katolickim   Koœciele   i    uchodzi   za   “ œwiêtoszka ”,   i   dla   którego  wyda³am  tak  wiele 
pieniêdzy   na   p³acenie   maszynistkom  ... ,   aby   jego   prace   zlecone   mog³y  byæ  wykonane 
najpóŸniej  do  2 - 3  dni.

 ¡ Nie  rokuje  nadziei  naukowych ¢,  a  przez  Boga  wybrana  do  ods³oniêcia tajemnicy
......... �,  co  z  woli  Bo¿ej  trzeba  tak  niepojêcie  trudny  temat opracowaæ jedynie i wy³¹cznie 
n a u k o w o   i   to   bardzo   szczegó³owo,   aby   nie   by³o   ¿adnych   w¹tpliwoœci   dla   ca³ego 
zdemoralizowanego  œwiata,  jak  i  nastêpnych  pokoleñ.

Z  Bior¹c  pod  uwagê  pana  Winnickiego,  ateistê  i  w  dodatku zagorza³ego komunistê, 
i  pana  Prawdzica,  gorliwego  katolika,   muszê  przyznaæ,   ¿e   obaj  dobrze  dali  mi  we  znaki 
i  postawi³abym  ich  na  równi.

W   swojej   pracy   jestem   na   tapecie   ca³y   czas,   jakby   mogli   toby  mnie  “ utopili 
w  ³y¿ce  wody ”,   i   te  ich  obmowy,   szyderstwa  i  plotki  znudzi³y  mnie,  tak¿e  ju¿  do  tego 
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przyzwyczai³am   siê,   a   wszystkich   traktujê   jak   powietrze,   jakby   ich   nie  by³o,  i  mimo, 
¿e  jestem  sama  z  Bogiem,  którego  kontemplujê  w  twierdzy  duszy  swej,   ale  czujê  siê  tak
jakbym  by³a  w  Przedsionku  Nieba.   Bo¿e,   mój   Bo¿e   jacy   oni   wszyscy  s¹  ob³udni;   czy 
oni  zmieni¹  siê,  zanim  Panie  zabierzesz  ich  z  tej  przejœciowej,  grzesznej  pielgrzymki ?

¡ Nie  ma  drogi  bez  wyjœcia ¢,   bo   trzeba   szukaæ   nowych  dróg,  aby  z  woli  Bo¿ej
dojœæ  do  celu,  tak¿e  biorê  przyk³ad  z  Aposto³ów,   którzy   jak   ja   byli   pos³ani   jako  owce 
miêdzy  wilki.  Wiadomo,  ¿e  z  g³upot¹  moich  wrogów  walczyæ  nie  bêdê,  bo  nikt  z g³upot¹ 
nie  wygra,  ominê  ich  z  woli   Opatrznoœci  Bo¿ej  i  pójdê  inn¹  drog¹  Bo¿¹,  ale  zawsze do 
raz  obranego  celu,  do ods³oniêcia tajemnicy ......... �,  która zawarta jest w Trójjedynym Bogu.

Zawsze  by³am  sob¹  i  zawsze  te¿  mia³am siê  na  bacznoœci  przed  wrogami,  i  z  woli
Bo¿ej  ju¿  dawno  umys³em  Bo¿ym  “ przejrza³am ”  ich  wszelkie  zamiary  i  umys³y,   bo   oni 
zawsze   udawali,   ¿e   s¹   lepszymi  jak  faktycznie  s¹  w  rzeczywistoœci ,   co  napawa³o  mnie 
okropnym  wstrêtem,   a   tak   naprawdê,   to   oni   s¹   strasznie   “ mali ”   i   cechuje  ich  tylko 
i  wy³¹cznie  prostactwo. 

¡  Nie  bojê  siê  tych,  którzy  zabijaj¹  cia³o,  lecz  duszy  zabiæ  nie  mog¹ ¢ (Mt 10, 28), 
dlatego  te¿   moi   b³ogos³awieni   wrogowie   nie   mog¹   zabiæ   mi   nadprzyrodzonego   ¿ycia, 
co  jest  najwa¿niejsze  w  ¿yciu  cz³owieka,  bo  ja  mogê  sama  zabiæ to ¿ycie, ale tylko poprzez 
grzech.  Najukochañszy  Bo¿e,  broñ  i  strze¿   mnie  przed  grzechem !

Perfidni   ludzie   ze   sztucznymi   uœmieszkami   na   czele  z  pani¹  Chojnack¹   zawsze
pragnêli  zniszczyæ  mnie,  i  zag³uszyæ  sumienie  me;  -  “ biedacy ” nic  nie  wysz³o  im. Gardzê 
i  brzydzê  siê  takimi  ludŸmi, którzy za wszelk¹ cenê chc¹ podobaæ siê mi czy sobie wzajemnie, 
bo  to  ju¿  jest  szczyt  g³upoty.

Pracowa³am    dosyæ    d³ugo    z    pseudonaukowcami   i   z   ca³¹   œwiadomoœci¹   mogê
powiedzieæ,  ¿e  bardzo  czêsto  dusze  tych  z³owrogich  ludzi  ociekaj¹  krwi¹,  która  sp³ywa na 
nich  z  niewinnie  skrzywdzonych  ludzi,   tak¿e   tych   zacietrzewieñców   z³a   jest  miliony  na 
ca³ym   œwiecie   i   to  we  wszystkich  œrodowiskach,   w   których   co   poniektórzy,   to   nawet 
potrafi¹   piêknie   mówiæ,   ale   nic   nie   czyni¹   z   prawd¹   i   mi³oœci¹,   bo  maj¹  usta  pe³ne 
frazesów,  nawet  jak  najbardziej  pobo¿nych,  które  depcz¹  godnoœæ  i  prawa  ludzi.

¡  Z  serca   bowiem   pochodz¹   z³e   myœli,  zabójstwa,  cudzo³óstwa,  czyny  nierz¹dne,
kradzie¿e,   fa³szywe   œwiadectwa,   przekleñstwa,   to   w³aœnie  czyni  cz³owieka  nieczystym  ¢
(Mt 15, 19 - 20),  tak¿e  tak  to  przewa¿nie  bywa,  ¿e  je¿eli  ktoœ  czyni  dobrze,  bêdzie zawsze 
budzi³  niechêæ,  która  zawsze  przemienia  siê  w  zawiœæ,   i   ci   zawistni  ludzie  zdolni  s¹  do 
wszystkiego,  a  poza  tym  oni  zawsze  doszukuj¹  siê  interesu i nic bezinteresownie nie czyni¹, 
i  jak  to  czêsto  te¿  bywa  bêd¹c  zupe³nymi  zerami  dochrapuj¹  siê  kierowniczych  stanowisk 
na  szkodê  bliŸnich. 

Milczenie  nie  zawsze  jest  z³otem,   bo   przecie¿   nie   mogê  milczeæ  wobec  jawnego 
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przekroczenia   prawa   sprawiedliwoœci   wobec   znêcania  siê   psychicznego  nad  bezbronnym 
cz³owiekiem.   Ka¿dy  o  tym  wie,   ¿e   jest   milczenie   wartoœciowe,   przebaczaj¹ce,   ale  jest 
milczenie  szkodliwe,  pe³ne  pogardy  i  egoizmu  dla  otoczenia.

Z  ³aski  Bo¿ej  zachowa³am  spokój  i  jestem  tak  bardzo  twarda,  a  umys³  mój dojrza³, 
¿eby  byæ  gotowym  na  tak  wielkie  Dzie³o  Bo¿e,   jakim   jest   ods³oniêcie  dla  ca³ego  œwiata
tajemnicy ......... �,   tak¿e   w   swojej   drodze   duchowej   nigdy  nie  szuka³am  przyjació³,  bo 
i  przyjaciele  niekiedy  zdradzaj¹,   a   moim   jedynym   towarzyszem,   który  nie  zdradza  mnie 
jest  Sam  Pan  Jezus,  który  ma  pieczê  nad  wszystkim.

Wiêkszoœæ  z  moich  wrogów   jest   brudna   moralnie   i   nigdy   nie   mog¹  oni  znieœæ 
widoku  dobroci,   bo   w   takich   ludziach   budzi   siê   zawsze   zawiœæ  w  stosunku  do  wiary 
i  czystoœci  moralnej,   chocia¿  nigdy  nie  przyznaj¹  siê  do  tego.   Moim  wrogom  ju¿  dawno 
przebaczy³am  wed³ug  s³ów:   -  Piotr  pyta  Jezusa:   “  Panie,   ile  razy  mam  przebaczyæ,   jeœli
mój  brat  wykroczy  przeciwko  mnie ?   Czy  a¿  7  razy? ”   Jezus  mu  odrzek³:    “ Nie  mówiê 
ci,  ¿e  a¿  7  razy,  lecz  77  razy ” ( Mt  18,  21 - 22 ).

Panowie   pseudonaukowcy  swoj¹  gadanin¹  i  plotkami  dawno  zmrozili  moje  uczucia
i  nigdy,  przenigdy  na  ¿aden  kompromis  nie  pójdê  z  nimi,  i  z  woli  Bo¿ej z walki i prawdy 
zrezygnowaæ   nie   mogê,   bo   to   prowadzi  mnie  poprzez  ods³oniêcie  tajemnicy ......... �  do 
zbawienia.  

Nast¹pi³o   dosyæ   du¿e   spiêcie   miêdzy   ¡ œwiêt¹   Rad¹   Wydzia³u ¢   a   mn¹,  jak  to
poniektórzy  twierdzili,  ¿e  ¡ zadar³am  z  Rad¹  Wydzia³u ¢,   poniewa¿  odwo³a³am  siê  od  ich
perfidnej  decyzji;  i  przebaczyæ  to  ja  ju¿  dawno  przebaczy³am  im,  ale  nigdy  nie ust¹piê im, 
bo   to   znaczy³oby  brak  zasad.   Cz³owiek,   który  ustêpuje  w  sprawach  swego  idea³u,  wiary
jak   i   honoru   jest   cz³owiekiem   bez   idea³u,  bez  wiary  i  bez  honoru,   a   przecie¿,  to  jest 
o k r o p n e !

Moja  tak  wielka  krzywda  moralna  zwi¹zana  z  bezprawnym  nie nadaniem mi stopnia
doktora  po  3 - ech  miesi¹cach  po  obronionej  pracy  doktorskiej   sta³a  siê  z  pobudek  czysto
nadprzyrodzonych,  tak¿e  jest  to  dla  mnie  najwiêkszym  sukcesem.

Na  oko³o  mnie  niezdrowa  ciekawoœæ,   egoizm,  niechêtne  szepty  i  brak  zrozumienia
oraz  bezmyœlna  krytyka,  bo  krytykowaæ,  niszczyæ  to  takie  ³atwe;  tak  naprawdê  to  oni  ¿yj¹ 
tylko  plotkami,   nie   wiedz¹c  o  tym,   ¿e   ponad   pychê   jeszcze   nikt  nie  wzniós³  siê  i  nie 
wzniesie,  bo  zawsze  to  prowadzi  do  rozpusty,  strachu  i  gniewu.

Z  W   mojej   pracy   panowie   pseudonaukowcy   w   swoich  zawê¿onych  mózgowych
komórkach,  tak  sobie  wszystko  pouk³adali,   ¿e   ja   na   zawsze  utraci³am  ju¿  wszystko,  nic
nie  osi¹gnê,  poddam  siê  przera¿eniu,  a  poza  tym,   ¿e  moja  sytuacja  jest  tak  beznadziejna, 
¿e  ju¿  ze  mn¹  koniec;  -  ludzie,  ludzie,  ludzie  godni  pogardy  spójrzcie  na  siebie,  a  potem 
na   Œwiêty   Krzy¿   i   nie   igrajcie   nigdy  z  Nim,  bo  wasze  chwilowe  fa³szywe  zwyciêstwo 
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obróci  siê  przeciw  wam.  Miej  litoœæ  nad  nimi  Panie  w  godzinie  œmierci ! 

Na   mojej   drodze   krzy¿owej   mam   mniejsze   i   wiêksze   Krzy¿e,   ale  muszê  sama
uporaæ  siê  ze  wszystkim,   bo   Pan   Jezus  powiedzia³by  nam:  ¡ Skoro  nie  umiecie  poradziæ
sobie  z  ma³ymi  rzeczami,  kto  wam  powierzy  rzeczy  wielkie. ¢

Moi   b³ogos³awieni   wrogowie   ze   Szczecina   maj¹   serca   tak  zb³¹kane  i  nie  znaj¹ 
duszy  mej  ani  dróg,   którymi  Stwórca  prowadzi  mnie,  i  ¿adna  si³a  ludzka  nie  mo¿e  mnie 
zniechêciæ  lub  zagrodziæ  drogê,  która  prowadzi  do  ods³oniêcia  tajemnicy   ......... �,  bo  nad 
wszystkim  ma  pieczê  Ojciec  Niebieski,  który  obieca³  mi, ¿e w³aœnie mi ods³oni tê tajemnicê, 
która  zawarta  jest  w  Nim.

{  A   oto   jeszcze   kilka   poni¿szych   przyk³adów    maltretowania    psychologicznego 
w   stosunku   do   mojej   osoby   tu¿  przed  ciosem  i  zaraz  po  ciosie  na  Wydziale  Rybactwa 
Morskiego  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie. 

        Przed   obron¹   doktoratu   przyszed³  do  mnie 
pan   Chojnacki   i   pyta   mnie  -  czy   ja   gdzieœ   nie   nale¿ê  ( przy  tym  by³a  jedna  z  moich 
kole¿anek ),  a  dobrze  wiedzia³,  ¿e  ja  nigdzie  nie  nale¿ê,  i  cytujê  jego  s³owa:  ¡  Pani Aniu 
tak  przed  obron¹  i  nigdzie  pani  nie  nale¿y ? ¢  Wielu  partyjnych  panów  na  œwiecie  uwa¿a, 
¿e  jak  cz³owiek  nie  nale¿y  do  partii,  to  mo¿na  pisaæ  na  temat  jego,  co  im  podoba  siê.

Kiedy   wyrz¹dzono  mi  krzywdê  moraln¹  pan  Winnicki  powiedzia³  do  Chojnackiego
i  Millera,  co  parê  osób  s³ysza³o,  cytujê:   ¡ Napisz    o d p o w i e d n i o,   ¿eby   nie   czepiali
siê  nas  ¢,   o   czym  poinformowa³  mnie  prof.  Prawdzic.   Pan   Chojnacki   wraz  z  Millerem 
odpowiednio   napisali   na   mój   temat   po  “ podstawieniu  mi   œwini ”,  aby  sta³a  siê  zadoœæ
partyjnym  wspó³towarzyszom  pana  dziekana  na  czele  z  nim  samym,  a  wiadomo,  ¿e opinia 
musia³a  byæ  negatywna,  ¿e  jestem  anty ... .

   Tak  zastanawiam  siê,   czy  ja  doczekam  siê  tej
chwili  chocia¿by  po  wielu,   wielu   latach   w   Polsce,   gdy   wszystko  zmieni  siê  na  lepsze, 
aby   przeczytaæ   te   brednie,   co  oni   napisali  do  Warszawy,    czy   mo¿e   te¿   wszystko   to 
zniszcz¹  oni ?,  ¿eby  nie  kompromitowaæ  siebie  na  arenie  ca³ego  œwiata.

Tu¿   przed   obron¹   pracy   doktorskiej   pan   Miller  najbardziej  ob³udny  i  zak³amany
cz³owiek   na   ca³ym   Wydziale   spotka³   mnie   na   przystanku   i   mówi,   cytujê:  ¡ nareszcie 
drapie¿ca  dopad³  swojej  ofiary ¢;    a  ja  na  to  odpowiadam:  ¡ Wie  pan  jakaœ  dziwna  akcja
jest  w  stosunku  do  mojej  osoby,   i   to  powiedzia³abym  zastraszania ¢;   na   to  on:   ¡ Za  to
mi   p³ac¹  ¢;   a   ja   na   to:   ¡  Proszê   pana   ludzie  prze¿yli  II - g¹  wojnê  œwiatow¹,  to  i  ja 
doktorat   prze¿yjê  ¢,    i   po   tej   mojej   odpowiedzi    pan   Miller   zmieni³   temat   rozmowy 
i  poszed³  w  swoj¹  stronê.

To   ostatnie   zdanie   skierowane   do   docenta  mianowanego  pana  Millera,  ( {  który 
w  ogóle  nie  powinien   g³osowaæ  w  nadawaniu  mi  stopnia  doktora,  bo  nie  zna siê na mojej 
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pracy naukowej i nie ma zrobionej habilitacji ),  to  by³y  prorocze  s³owa, które wypowiedzia³am 
pod   natchnieniem   Ducha   Œwiêtego,  nie  wiedz¹c  o  tym,  ¿e  ja  tak  bardzo  bêdê  cierpia³a, 
i   w³aœnie   miêdzy   innymi  prze¿ycia  i  cierpienia  ludzi   z   II - ej  wojny  œwiatowej  pomog³y 
prze¿yæ  mi  tak  ciê¿ki  okres  mojego  ¿ycia.

Bardzo   czêsto   we   snach   pan   Miller   œni³   mi  siê  pod  postaci¹  czarnego  szczura, 
a  raz  pod  postaci¹  Hitlera,   tak¿e  to  wszystko  by³o  okropne,   najgorszy  horror  na  œwiecie.
N a j b a r d z i e j   z   ca³ej   Uczelni,   to   dokucza³a  mi  pani  Chojnacka,  pan  Chojnacki,  pan 
Winnicki  i  omawiany  pan  Miller  i  to  przez  ca³y  czas,  tak¿e wszyscy chcieli zniszczyæ mnie
psychicznie  i  sta³am  siê  ofiar¹,   jak  to  zaznaczy³  ju¿  wczeœniej  pan  Miller,   ale  Pan  Jezus
przed   tym   ludŸmi   ostrzega³   mnie   dosyæ  czêsto  w  snach,   i   widzia³am  ich  pod  postaci¹ 
czarnych  szczurów,  czasami  nad  tymi  obrzydliwymi  szczurami  dusza  ma  lewitowa³a, ¿e oni 
nie  mieli  dostêpu  do  niej.

Z  Panowie  pseudonaukowcy  kwestionowali  moj¹  wartoœæ naukow¹, talenty, atakowali 
mnie  na  wszystkich  frontach  i  chcieli  koniecznie  wprowadziæ  mnie  w  stan  deprymuj¹cy tj. 
przygnêbiæ,  zniechêciæ,  wprowadziæ  w  stan  depresji,  ale  przegrali  z  woli  Bo¿ej.
 

Najbardziej  z  tej  powy¿szej  podanej  4 - ki  dokucza³a  mi,   jak   to   przewa¿nie  bywa
kobieta  - pani  El¿bieta  Chojnacka,  która  najpierw  puœci³a plotkê na ca³¹ Uczelniê, ¿e obla³am 
doktorat,   i   ¿e   skompromitowa³am  siê,   potem,  ¿e  zwariowa³am  i  ca³y  czas  na  mój  temat 
rozpowiada³a  najokropniejsze  brednie.

Pani  Chojnacka  raz  dopad³a  mnie,  jak  sz³am  sobie spokojnie z jednym pracownikiem 
naukowym  z  Uczelni,  który  by³  œwiadkiem  rozmowy  ( wiem,  ¿e  boi  siê  o  swój  sto³ek, ale 
jak   zmieni¹   siê  rz¹dy  w  Polsce,  to  nie  bêdzie  ba³  siê )  i  z  ca³¹  z³oœci¹,   a¿   trzês³a   siê, 
i  z  wielkim  krzykiem wrzasnê³a do mnie:  ¡ Ty  stara  plotkaro  obsmarowujesz  ca³y  Wydzia³, 
nied³ugo  po¿egnasz  siê  z  prac¹. ¢;  bo  to,  ¿e  napisa³am  odwo³anie  do  Warszawy, to wed³ug 
niej   i   jej   towarzyszy   partyjnych   jest   obsmarowywanie.    Pani   C h o j n a c k a    myœla³a, 
¿e   ja  przestraszê  siê  i  zwolniê  siê  z  pracy,  a  ja  nawet  o  tym  nie  pomyœla³am,  bo  odejdê 
wtedy,  kiedy  bêdzie  wola  Bo¿a.

 
W³aœnie  pani  El¿bieta  Chojnacka  donosi³a  o  ka¿dym moim kroku panu Winnickiemu, 

i  parê  razy,   kiedy  by³am  na  sto³ówce  g³oœno,  lekcewa¿¹co  i  bardzo  ostro  mówi³a  na  mój 
temat,  a  ja  nigdy  nie  odzywa³am  siê  do  niej,   i   ten   mój  spokój  dzia³a³  jej  na  nerwy;  bo 
ona  bardzo  lubi  intrygi,  plotki,  i  bardzo jest zazdrosna i zawistna o stopieñ naukowy u innych 
osób,  a  nawet  o  ka¿d¹  rzecz  now¹  u  kogoœ,  i  do  wszystkiego  musi  wtr¹ciæ siê, a poza tym 
wiêcej  nie  bêdê  pisa³a  o  niej,  bo  jej  zachowanie  mêczy  mnie,  i  wiem,  ¿e wszystko jest do 
czasu.  Pani  Chojnackiej  wszystko  wybaczy³am  i  proszê  Ojca  Niebieskiego,  aby  mia³ litoœæ 
nad  dusz¹  jej  w  godzinie  œmierci. 

Sprawa   z   odwo³aniem   mojego   doktoratu   przed³u¿a³a   siê,   i   póŸniej  okaza³o  siê, 
¿e   Centralna   Komisja   Kwalifikacyjna   do   spraw   Kadr   Naukowych   przy   Prezesie  Rady 
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Ministrów   odes³a³a   z   powrotem   moje   dokumenty   na  Uczelniê  w  Szczecinie  zamiast  do 
IMGW   w   Warszawie,    tak¿e   ca³¹   dokumentacjê   musia³am   zawieŸæ   do   tego    Instytutu 
w   Warszawie.   Moje   dokumenty,   które   wioz³am  do  Warszawy  by³y  bardzo  zapakowane, 
i  bardzo  opieczêtowane,   ¿e   tyle  pieczêci   nie  widzia³am  w  swoim  ¿yciu,   i   w s z y s t k o 
b a r d z o,    a l e     t o    b a r d z o    p r z e d ³ u ¿ a ³ o   s i ê,    tak    jak     sprawa    Katynia  ...
i  szereg  innych  spraw  na  œwiecie.

Przez   ca³y  okres  mojej  pracy  na  Wydziale  Rybactwa  Morskiego  AR  w  Szczecinie,
w  szczególnoœci  od  momentu  wyrz¹dzonej  mi  krzywdy moralnej,  by³am os¹dzana tak podle, 
niesprawiedliwie  i  to  na  wszystkich  frontach,  a  wszystko po to, aby mnie z³amaæ, wykoñczyæ 
i  zniszczyæ  za  wszelk¹  cenê,  tak  jak  zawsze  to  by³o  i  bêdzie  z  niewygodnymi  ludŸmi.

[  �  Wy  wydajecie  s¹d  wed³ug  zasad  tylko  ludzkich.  Ja  nie  s¹dzê  nikogo.  A  jeœli
nawet  bêdê  s¹dzi³,  to  s¹d  mój  jest  prawdziwy,  poniewa¿  Ja  nie  jestem  Sam,  lecz Ja i Ten, 
który  Mnie  pos³a³     ( J 8, 15 - 16 ).

Jak   ja   mog³am   baæ  siê  choæ  odrobinê  s¹du  ludzkiego,   maj¹c   Jezusa  w  twierdzy
duszy  swej   -  wiadomo,  ¿e  nigdy !,   a   œrodowisko   ze   Szczecina  nie  wiedzia³o  o  tym,  bo 
s¹  zbyt  “ mali ”  i  prymitywni.

Jak   ostatecznie   odwo³a³am   siê   od   wyrz¹dzonej   krzywdy   na   krótki   okres  czasu
panów   pseudonaukowów   ogarn¹³   strach,    który    zawsze    przyczynia    siê    do   k³amstwa,
i  w  takim  wypadku  szukali  koz³a  ofiarnego,   chocia¿   wszystko   sami   to   zrobili,  i  chcieli
przypisaæ  odpowiedzialnoœæ  wszystkim  innym,  tylko  nie  sobie.

 
Sam   fakt   jak   potraktowa³  mnie  dziekan  pan  Winnicki,   gdy  przysz³am  z  pismem,

odwo³uj¹cym  siê  od  decyzji  Rady  Wydzia³u  œwiadczy   o   jego  zamierzonej  “ nagonce ”  na 
mnie,   bo  wówczas  wrzasn¹³  przeraŸliwie  na  mnie,   cyt:  “  Jak  pani  œmie  podwa¿aæ  œwiêt¹ 
Radê  Wydzia³u  ”,   a   póŸniej   opanowa³   siê   i   w   zdenerwowaniu   zacz¹³  paliæ  papierosa, 
nastêpnie  wyci¹gn¹³  paczkê  z  papierosami,   ¿ebym  poczêstowa³a  siê,   ale  ja  powiedzia³am, 
¿e   “ nie  palê ”,   i   w   koñcu   zaproponowa³   mi,   ¿ebym  odwo³ania  nie  pisa³a,  a  pracowaæ 
tutaj  mogê  d³ugo  i  spokojnie,  a  widz¹c,  ¿e  nic  nie  wskóra  u  mnie  z  ca³ym roztrzêsieniem 
wzi¹³  pismo,  a  ze  z³oœci  ca³y  by³  a¿  siny.

W  tym  momencie,   kiedy   pan   Winnicki   tak   bardzo   wrzeszcza³   na   mnie,  bardzo
cierpia³am  duchowo,  jak  i  fizycznie,   ale   widz¹c   reakcjê   jego  na  pismo  moje  chcia³o  mi 
siê  œmiaæ;  szkoda,  ¿e  nie  by³o  gdzieœ  ukrytej  kamery,  toby ludzie mieli poœmiaæ siê z czego, 
i  nie  wiem  czy  jakikolwiek  aktor  dobrze  zagra³by  tê  scenê ?

Przed  drugim  g³osowaniem   pan   Winnicki,   pan   Chojnacki,   pani  Chojnacka  i  pan
Miller   przez   3  miesi¹ce  ustawiali  swoich  partyjnych  wspó³towarzyszy,   ¿eby  g³osowali  na 
“ nie ”    à   propos   mojego   doktoratu,   o   czym   te¿    poinformowa³a   mnie   miêdzy  innymi 
sekretarka  pana  Drzycimskiego  -  Ewa  Sobolewska, która wszystko s³ysza³a jak pan Winnicki, 
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Drzycimski,  Chojnacki  robi¹  wszystko,  ¿ebym  nie  przesz³a  w  drugim  g³osowaniu.

W   mojej   pracy   panowie   pseudonaukowcy   pos³ugiwali   siê   wszystkimi   fortelami,
jakie  mieli  do  dyspozycji,  aby  za³amaæ  mnie,  -  “ biedacy ”;   do  tej  pory  z³oœæ  ich  jest  tak 
olbrzymia,   ¿e   nie   da   opisaæ   siê;   osaczyli   mnie   ze   wszystkich   stron,   tak¿e  ca³y  czas 
pos³ugiwali   siê   rzeczami   o   przemyœlanej  zrêcznoœci,   które   mia³y   pozory   “ dobra ”,  ale 
zawsze  by³am  na  bacznoœci  wœród  ich  przebieg³ej  chytroœci,   a   poniewa¿   wola   moja  jest 
zjednoczona  z  wol¹  Bo¿¹,  tak¿e  nikt  i  nic  na  ziemi  nie  jest  w  stanie pokrzy¿owaæ Planów 
Opatrznoœci  Bo¿ej. 

Elita   ob³udnych   ludzi   pana   Winnickiego   na   czele  z  nim   samym,   która   dobrze
wiedzia³a,   ¿e   j e s t    b e z k a r n a,   lubi¹ca  wszelkiego  rodzaju  intrygi,  poœwiêci³a  bardzo, 
ale  to  bardzo  du¿o  czasu,  aby  z³amaæ  mnie,  ale  nic  im  nie  wysz³o,  bo  dawno przejrza³am 
ich   grê   i   nigdy   nie  uda³o  siê  im  uœpiæ  mojej  czujnoœci,   poniewa¿   znam   moc   szatana,
a  poza  tym  bardzo  dobrze  wiem,   ¿e   ludzie   nie   maj¹cy  w  sercu  Boga,  za  wszelk¹  cenê
d¹¿¹cy   do   w³adzy   maj¹   wadliwe  zachowuj¹ce  siê  sumienie  i  wolê  swoj¹,  i  zdani  s¹  na 
w³asne  si³y  i  si³y  swoich  wspó³towarzyszy,  które  z  czasem  opadaj¹. 

Najdro¿sza  Mama  Niebieska,  która   widzi  wszystko  i  widzi  te¿,  ¿e  bardzo kocham 
nie   ten   œwiat,  i  gardzê  pseudonaukowcami,   którzy   maj¹   wielu  towarzyszy  popieraj¹cych 
ich  fa³szyw¹  grê,   pomaga   córce   Swej   Annie  uœwiêciæ  siê  na  drodze  doskona³oœci,  która
prowadzi  do  Nieba. 

 W   mojej   pracy  w  Szczecinie   by³am   mocno   atakowana   na   wszystkich   frontach 
i  mimo,   ¿e   decydenci   z³a   chcieli   zbiæ  mnie  z  tropu,  ale  z  woli  Bo¿ej  wszystkie  próby 
przesz³am  zwyciêsko  i  zawsze  by³am  sob¹,   i   nigdy   nie   zmienia³am  siê  w  zale¿noœci  od 
trudnoœci  czy  nastroju,   bo  zawsze  jestem  wierna  Trójjedynemu  Bogu  i  wytrwa³a  w  czasie 
bolesnych  prób.

Nigdy  nie   by³am  “  t r z c i n ¹    n a    w i e t r z e ”,   jak  to  prawie  wszyscy  panowie 
pseudonaukowcy  ze  Szczecina,  i  z  woli  Bo¿ej  wszystko  przetrzyma³am,  i  nie  cofnê³am siê 
przed  niczym  i  wiernie  trzymam  siê  tego,   do  czego  odwiecznie  zosta³am  powo³ana  przez 
Trójcê  Œwiêta  i  Mamê  Niebiesk¹.

Wiem  bardzo  dobrze,  ¿e  dopóki  nie  wyjadê  na  drugi  kotynent,  co mam zapewnione 
od  Boga w mistycznym, proroczym œnie z Babci¹ Katarzyn¹,  to  przetrzymam  wszystkie  swoje 
pokusy  lêku  i  niepokoju,  dziêki  wiernoœci  duszy  mej  do  Pana  mego  za  spraw¹  ³aski Jego. 

Jak  przedtem  ju¿  napisa³am  przebaczyæ,  to  ja  swoim  wrogom  przebaczy³am,  ale nie 
znaczy  to,  zatuszowaæ  i  powiedzieæ  na  czarne  -  bia³e  i  odwrotnie;  i  wiem  jedno,  ¿e kiedy 
z  woli  Bo¿ej  wejdê  w  orbitê  planów  Bo¿ych   à   propos  ods³oniêcia  tajemnicy  .........�,  to 
równie¿  wyjdzie  na  œwiat³o  dzienne  ca³ego  œwiata  moja  krzywda  moralna,  bo  to  wszystko 
jest   ze   sob¹   powi¹zane   i   nie  mo¿na  tego  oddzielnie  rozpatrywaæ,  bo  to  by³a  cena  jak¹ 
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zap³aci³am  za  swoje  odwieczne  powo³anie,   abym   mog³a   przebóstwionym   umys³em  Boga 
kontemplowaæ  i  rozumieæ  Jego  tajemnice,  które  zawarte  s¹  w  Nim. 

 
Na  Wydziale  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie   znalaz³am  siê 

jako  owca  miêdzy  wilkami   wed³ug   s³ów   Pana   naszego:   �  Oto   posy³am   was  jak  owce 
miêdzy  wilki:  b¹dŸcie  zatem  przezorni  jak  wê¿e,  a  proœci jak go³êbie. Strze¿cie siê ludzi, bo
bêd¹  wydawaæ  wam  s¹dom   i   biczowaæ  was  bêd¹  w  swych  synagogach.  Z  Mego  powodu 
zawiod¹  was  przed  nimi  i  przed  poganami.  A  gdy  was  im  wydadz¹  nie  troszczcie  siê,  co 
i  jak  mówiæ  macie:   to  co  mówiæ  macie,   bêdzie   wam  w  onej  godzinie  dane,   bo  nie  wy 
mówiæ  bêdziecie,   lecz   Duch  Ojca  waszego,   który  przez  was  mówiæ  bêdzie.  Staniecie  siê 
dla   wszystkich   przedmiotem   nienawiœci  z  powodu   Imienia  Mego.   Lecz   kto   wytrwa  do 
koñca  bêdzie  zbawiony    ( Mt 10, 16 - 22 ).

Z  W  moim  œrodowisku  pracy   na   Wydziale   Rybactwa   Morskiego   nie   ba³am   siê 
ludzi  tak  ograniczonych   i   zawistnych   w   myœl   s³ów  mi³osiernego  i  niezast¹pionego  Pana 
Jezusa:   �  Nie  bójcie  siê  tych,   którzy  zabijaj¹  cia³o,  a  duszy  zabiæ  nie  mog¹.   Bójcie  siê 
raczej  tego,  który  mo¿e  i  duszê  i  cia³o  str¹ciæ  do  piek³a  na  zatracenie.  Czy¿  nie sprzedaje 
siê  za  grosz  pary  wróbli ? Tymczasem ani jeden nie spadnie na ziemiê bez woli Ojca waszego. 
A  co  was  tyczy  siê,  to  nawet  w³osy na g³owach waszych wszystkie s¹ policzone. Nie lêkajcie 
siê  zatem !  Jesteœcie  du¿o  wiêcej  warci  ni¿  ca³a  gromada  wróbli   ( Mt 10, 28 - 31 ).

Pan  Jezus  tu¿  przed  Mêk¹  Œwiêt¹  by³  Sam,   nikt   nie   stan¹³  w  Jego  obronie,   tak
jak   ja   zosta³am   sama  na  Wydziale  Rybactwa  Morskiego  AR  w  Szczecinie,   ale  z  Ojcem
Niebieskim,  który  interweniowa³  zgodnie z odwiecznymi zamierzeniami bez mojej interwencji.

A  oto  nastêpny  przyk³ad   gnêbienia   mnie   przez  panów  pseudonaukowców  pe³nego
zak³amania,  gdzie  pracujê.  Jak  tylko  wyrz¹dzili  mi  krzywdê  moraln¹, szef mojego Instytutu, 
najlepszy  towarzysz  pana  Winnickiego,  by³y  rektor Uczelni Akademii Rolniczej w Szczecinie 
pan   prof.  D r z y c i m s k i    zadzwoni³   do  Farmacji  Obrony  Cywilnej,  informuj¹c,  ¡ ¿e  ja 
le¿ê  w  szpitalu,  i  ¿eby  cofnêli  mi  kartê  przydzia³u,  bo  ja  nie  bêdê pracowa³a na Uczelni ¢,
po  tym  telefonie  Sekcja  uwierzy³a  s³owom  profesora  i  cofnêli  mi  kartê  przydzia³u.

Nale¿a³am  do  sekcji  sanitarno - medycznej  i  by³a  to  jedyna  funkcja  spo³eczna,   jak¹
pe³ni³am,  tak¿e  z  tego  powy¿szego  przyk³adu  widaæ,  ¿e  wszyscy  byli  pewni,  ¿e ja zwolniê 
siê,  albo  oni  zwolni¹  mnie.

Po  2 - ch  latach  spotykam  pani¹  Basiê,   która   pracuje   na  Uczelni  i  do  której  prof.
Drzycimski  dzwoni³  i  prosi³  j¹,  aby  ona  pozbawi³a  mnie funkcji sanitarno - medycznej, i ona
pyta mnie:  “ Czy  ja  jeszcze  pracujê ? ” ,  a  ja  odpowiedzia³am  jej: “ oczywiœcie  ”, tak¿e pani 
Basia  by³a  bardzo  zdziwiona  i  oburzona na postêpowanie by³ego rektora pana Drzycimskiego, 
i  znowu  przywróci³a  mi  kartê  przydzia³u  do  farmacji  obrony cywilnej, dlatego te¿ ponownie 
by³am  na  kursie,   i   na   9  osób,   które   wówczas   by³y,   tylko   mnie   wybra³a   instruktorem 
sanitarnym  do  spraw  medycznych  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie.
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Potem,  jak  wysz³am  ze  szpitala,  a  mia³am  trochê  zwolnieñ  z  ich  przyczyny,  to pan 
Drzycimski   zabra³   mi   premiê,   i   myœla³   pewnie,   ¿e  odwo³am  siê  i  prêdzej  zwolniê  siê, 
a z mojej strony  nie  by³o  ¿adnej  reakcji.  W piœmie skierowanym do mnie,  które  informowa³o 
mnie,   ¿e   pan   Drzycimski  zabiera  mi  premiê,  by³o  takie  mocne  okreœlenie  ... ,  aby  dobiæ 
mnie:   ¡  ze   wzglêdu  na  nieobecnoœæ  w  pracy  spowodowan¹  permanentnymi  zwolnieniami 
lekarskimi   na   skutek   choroby ... ¢  ( pismo  w  za³¹czeniu );    jakby   mia³   odrobinê   kultury
w  sobie  móg³by  napisaæ  “ sta³ymi ”  lub  “ ci¹g³ymi ”  -   ³agodniej  i  lepiej  to  brzmi,   ale  co 
tutaj  mo¿na  wymagaæ  od  partyjnego  wspó³towarzysza  pana  Winnickiego ?

Pan   Drzycimski   zawsze   obserwowa³   mnie  -  jak  ja  mogê  chodziæ,   uœmiechaæ  siê
i  ¿yæ  na  tej  Uczelni,  i  zawsze   g³upio  uœmiecha³  siê  i  cieszy³ siê z mojej moralnej krzywdy, 
w  której  sam  bra³  udzia³,  i  o  wszystkim  wiedzia³  i  to  w  najdrobniejszych szczegó³ach jako 
szef  mojego  Intytutu. 

Z  Pseudom¹drzy   ludzie   widz¹c,  ¿e  Pan  Jezus  tyle  dobrego  czyni,   to   nie   mogli
tego  znieœæ,  ¿e  ¿aden  arcykap³an  nie  by³  w  stanie  niczego  dokonaæ, tak¿e musieli zabiæ Go, 
bo  obawiali  siê  swoich  stanowisk,   i   w  ich  mniemaniu  by³o  lepiej  jednego  niewygodnego 
cz³owieka   wykoñczyæ   ni¿   ca³y   naród,   w  myœl  s³ów:  ¡  Wy   nic   nie   rozumiecie  -  rzek³ 
Kajfasz  spokojnie,  nie  zdajecie  sobie  z  tego  sprawy,  ¿e  jest  dla  was  korzystniej, aby jeden 
cz³owiek  umar³  za  naród,  a  nie  zgin¹³  ca³y  naród ¢  ( J 11, 49 - 50 ).

W  mniemaniu  pseudonaukowców  z  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego  AR ze Szczecina 
by³o  lepiej  mnie  szarego,  jednego  pionka  wykoñczyæ  ni¿  na  szwank  i wielkie poœmiewisko 
naraziæ  ¡ ca³¹  œwiêt¹  Radê  Wydzia³u ¢  ( s³owa  w  cytacie  s¹  s³owami  pana  Winnickiego ).

Pismo   Œwiête   podaje   nam,  jak  to  “ m¹drzy ”  ludzie  pragn¹,  aby  pozdrawiano  ich 
w  miejscach  publicznych,  pragn¹  te¿  pierwszych  miejsc  w  synagogach,  a na ucztach miejsc 
honorowych  ... ,  a  takich  ludzi,  których  jest  ca³e  zatrzêsienie  na  tym  zniewolonym  œwiecie 
-  nale¿y  strzec  siê,  o  czym  mówi  nam  Pan  Jezus. 

Aposto³owie  i  Judasz  zostali  odwiecznie  wybrani,   tak   jak   zosta³o   wybrane   grono 
ze   œrodowiska   szczeciñskiego   na   moj¹   drogê   krzy¿ow¹,   i   gdzie  z  woli  Bo¿ej   zosta³a 
zap³acona   straszna   cena,   po   to   tylko,   aby  w  mniemaniu  pseudonaukowców,  mog³y  byæ 
za³atwione  miêdzy  nimi  wszelkie  rozgrywki  personalne,   i   ¿eby   mogli   zabawiæ  siê  moim 
kosztem,   a   tak   naprawdê,   to   by³a  wielka  cena  za  ods³oniêcie  tajemnicy  ......... �,  której
poznanie  warte  jest  o  wiele  wiêkszych  cierpieñ,   aby   z   ukrzy¿owanym   Chrystusem   mieæ 
udzia³  w  Dziele  Odkupienia.

Jezusek   tyle   cudów   czyni³,   ale   pod³oœæ   ludzka   nie   ma   granic   -   zabiæ,  dobiæ, 
zniszczyæ,  zniszczyæ  za  wszelk¹  cenê,  bo  wybije  siê,  i  to  tyczy  siê  prawie  wiêkszoœci,  bo
decydenci  z³a  obawiaj¹  siê,  ¿e  ktoœ  mo¿e  byæ  m¹drzejszy,   choæ   sami   nie  oszukujmy  siê 
s¹   g³upcami,   ale   zawsze   trzeba   mówiæ:  “ Panie  Bo¿e,  b¹dŸ  wola  Twoja,  jako  w  Niebie 
tak  i  na  ziemi.”
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Du¿o   ludzi   jest   takich,   ¿e  tr¹bi¹  o  swej  pobo¿noœci,  i  wszystko  co  uprawiaj¹,  to
tylko  na  oczach  ludzi  ( np.  pan  Prawdzic,  czy  pan  Girjatowicz ),   a   w   gruncie   rzeczy  s¹
ob³udni  i  zak³amani,  a  przecie¿  jest  powiedziane:  ¡  kiedy  zaœ  ty  ja³mu¿nê  dajesz,   niechaj 
nie  wie  twoja  lewa  rêka,   co  czyni  prawa,   a¿eby   ja³mu¿na   twa   zosta³a   ukryta,  a  Ojciec 
Twój,  który  widzi  tak¿e  w  skrytoœci  odp³aci  tobie ¢  ( Mt  6, 3 - 4 ).

Nigdy   nie   zwraca³am   uwagi   na   stworzenia   i   na   moich   wrogów   uwiedzionych 
i  zepsutych  przez  szatana,   którzy   ci¹gle   rzucaj¹   siê   na   mnie  z  gwa³town¹  nienawiœci¹, 
bo  dziêki  dzie³om  Œwiêtego  Jana  od  Krzy¿a,  które  toruj¹  mi drogê do umi³owanego Jezusa,
zawsze  traktowa³am  i  traktujê  ich  jak  powietrze,   jakby   nie   istnieli,   jak   to   pisa³am   ju¿ 
wczeœniej.   Nigdy   nie   da³am   nikomu   uwiêziæ   siê   na   tej   ziemi   i   zawsze   by³am  sob¹, 
i   zawsze  te¿  patrzê  na  ukochane  oblicze  Mamy  Niebieskiej  i  Jej  Syna,  Jezusa  Chrystusa, 
którzy  tak  bardzo  wspomagaj¹  mnie  w  tych  przejœciowych  przeciwnoœciach.

Panowie  pseudonaukowcy,  ¿e  œrodowiska,  gdzie  z  woli Bo¿ej jeszcze pracujê swoimi 
podstêpnymi  i  oszukañczymi  dzia³aniami   na   ka¿dym   kroku  zadawali  mi  cierpienia,  które 
coraz  bardziej  przybli¿a³y  mnie  do  Trójcy  Œwiêtej  i  Mamy  Niebieskiej,  i  utwierdza³y mnie 
w  przeogromnym  przekonaniu  o  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  która  odbyæ siê  ma  w  ¿yciu 
ziemskim.

        Nie   wiem   jak   Zbawicielowi   mam  dziêkowaæ  za  to  tak  ob³udne  œrodowisko, 
i  za  tê  krzywdê  moraln¹,  któr¹  mi  wyrz¹dzili,  bo  przecie¿  to  wszystko sta³o siê kamieniem 
wêgielnym   tak   przeolbrzymiego   Dzie³a   Bo¿ego,   jakim  jest  ods³oniêcie  œwiatu  tajemnicy
......... �,  która  frapuje  ludzkoœæ  od  wielu,  wielu  wieków. 

Poprzez  swoj¹  b³ogos³awion¹,   moraln¹   krzywdê   zrozumia³am   pragnienia,  k³opoty, 
troski  i  cierpienia  ca³ej  ludzkoœci,   a  przede  wszystkim  tych  przeœladowanych  ludzi,  którzy
zostali   wyrzuceni  poza  nawias  spo³eczeñstwa,   i   którzy   przez   panów   pseudonaukowców, 
ludzi  prymitywnych  i  ograniczonych  uwa¿ani  s¹  za  nic.

Do   tak   wielkiego  Dzie³a  Bo¿ego  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  ......... � 
nie  potrzeba  nale¿eæ  mi  do  ¿adnych  organizacji,   ani   posiadaæ   ludzkich  przywódców,   ani 
¿adnych  œrodków  ludzkich,  jedynie  wówczas,  gdy  s¹  one  pob³ogos³awione  przez Rodziców 
Niebieskich.

Wp³yw  tak  prymitywnego  cz³owieka   jakim   jest   pan  Winnicki  by³  i  jest  olbrzymi, 
bo    jego    ¿¹dza   w³adzy,    podstêp,    ob³uda   i   zak³amanie   z   ca³¹   elit¹    jego   partyjnych
wspó³towarzyszy  trwa  do  tej  pory,  tak¿e  kim  potrafi¹  byæ  ludzie ?,    to  mia³am  niechlubne
przyk³ady  w³aœnie  ze  swojego  ob³udnego  œrodowiska  pracy,   tak¿e   godny   politowania  jest 
los  panów  pseudonaukowców,   którzy   staj¹  siê   igraszk¹  przypadku  chwilowej  fantazji  lub 
ofiar¹  samowoli  oraz  zainteresowania  ludzkimi  systemami  myœlenia. 

Zawsze  gardzi³am  pocieszeniami  ludzkimi,   bo  mog³am  otrzymaæ  pomoc  jedynie  od
Boga,  a  moi  pseudoprzyjaciele  wszystko  sprytnie  obmyœlili,  ale  nic  im  z  tego  nie  wysz³o, 
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bo  zawsze  mia³am  przed  sob¹  obraz  Jezusa  w  Cierniowej Koronie, pokutuj¹cego za grzechy 
ludzi,   od   którego  czerpa³am   n a d p r z y r o d z o n ¹    m o c,  dlatego  te¿  nigdy,  przenigdy
nie  dba³am  i  nie  dbam,  ¿eby  przypodobaæ  siê  ludziom,  bo  ja  muszê  zrobiæ  wszystko,  aby 
w  czystoœci  i  w  wielkiej  pokorze  podobaæ  siê  tylko  Bogu. 

Polskie przys³owie mówi:  “ prawda w oczy kole ”,  ale  musz¹ panowie pseudonaukowcy 
zdaæ  sobie  sprawê  z  prawdy,   bo   tylko  przez  prawdê  mo¿na  og³osiæ  tak  wielk¹  tajemnicê 
Bo¿¹ ......... �,  do  której  odwiecznie  zosta³am  powo³ana;  i  tak dzie³o zbawienia i odkupienia 
ca³ej  ludzkoœci  dokona³o  siê  na  Golgocie,  na  Krzy¿u,  na  którym  zawisn¹³  Jezus  Chrystus, 
tak   i   moja   misja   ods³oniêcia   tej   ca³ej   Boskiej   tajemnicy   danej   mi   od   Boga,  nast¹pi 
równie¿  poprzez  Krzy¿,  poniewa¿  ona  zwi¹zana  jest  z  Krzy¿em  i  zawarta  w  Nim.  

Ods³oniæ   œwiatu   tajemnicê ......... �,   to   ka¿dy   dobrze  o  tym  wie,   ¿e   tak  wielkie
Dzie³o  Bo¿e  przenigdy  nie  mo¿e  byæ  ods³oniête za pomoc¹ kompromisów, k³amstwa, ob³udy
... ,  bo  tutaj  na  ka¿dym  kroku  musi   byæ   d o b r o æ   i    m i ³ o œ æ   Bo¿a,   bo  ¡  tam  gdzie 
zazdroœæ  i  niezgoda,  tam  niesta³oœæ  i  wszelki  z³y  czyn  ¢ [ Jk 3,  16 ].

Z  W  tym  tak  ob³udnym  œrodowisku   na   czele  z  panem  Winnickim,   gdzie  pracujê 
musia³o  coœ  dojœæ  do  krytycznego  punktu,  bo  za  du¿o  ju¿ z³ego wyrz¹dzili ró¿nym ludziom 
i   za   pewnie  czuli  siê  u  steru  swojej  w³adzy,   tak¿e   byli   bezkarni,   wydawali   nieustanne 
oszczerstwa,  poni¿ali  innych,  a  poza tym rozprzestrzenione jest tutaj niesamowite plotkarstwo; 
i   ja   jako   œwiadek   tego   autentycznego  “ ziemskiego  piek³a  ”,   które  najbardziej  dotknê³o
duszê   moj¹   najwiêcej   mogê   powiedzieæ  o  tych  faryzeuszach  Pana  naszego,   którzy  sami 
spowodowali   wszystko,   wiêc  musz¹  zebraæ  ¿niwo  odpowiednie  w  myœl  s³ów:  ¡  kto  sieje 
wiatr,  zbiera  burzê ¢  [ Oz  8,  7 ]. 

Ludziom  wygodniej  jest  zaprzeczyæ  istnienie  Boga,  ani¿eli  naprawiæ  swoje grzeszne 
¿ycie,  i  jest  to  wielka  ³aska  Bo¿a,   ¿e   Stwórca   zes³a³   mi   zatrzêsienie   œwiêtych   znaków
czasu,  ¿e  jestem  t¹  dusz¹  wybran¹  do  ods³oniêcia  œwiatu  tajemnicy ......... �, aby naukowcy 
i   pseudonaukowcy,   jak   i   inni   ludzie,   g³ównie   niewierz¹cy   i   ró¿nych  religii  nigdy  nie 
zw¹tpili  i  uwierzyli.

W  œrodowisku,  w  którym  przebywam  okreœli³abym  go  s³owami Pana Jezusa: � Biada 
wam  uczeni  w  Piœmie  i  faryzeusze,  ob³udnicy,   ¿e   podobni   jesteœcie  grobom  pobielonym, 
które   wydaj¹   siê   zewn¹trz   piêknymi,   a   wewn¹trz   pe³ne   s¹  koœci  umar³ych  i  wszelkiej 
nieczystoœci     [ Mat  23,  27 ].  Zrobili  mi  panowie  pseudonaukowcy  straszn¹  krzywdê  jako 
cz³owiekowi,   i   jako   pracownikowi   naukowemu   z   powodu  fa³szu   i   przewrotnoœci  serca 
ludzkiego;   i   tylko   w   tak   prymitywnym   i   ograniczonym   œrodowisku   na  czele  z  panem 
Winnickim  mog³am  spotkaæ  siê  ze  z³oœliwym  pogardzaniem  bliŸniego.

Panowie   pseudonaukowcy   i   pseudoprzyjaciele   nie   tylko  w  moim  œrodowisku,  ale 
i  na  ca³ym  œwiecie  k³ami¹  codziennie,  i  ci  ob³udni,  nieszlachetni  i  prymitywni  ludzie,  bez 
wy¿szych  idei  i  bez  idea³u,  którzy  nie  chc¹  cierpieæ,  pragn¹  nie  tylko  wygodniej  ¿yæ,   ale 
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równie¿  za  wszelk¹  cenê  wybiæ  siê  kosztem  krzywdy  drugiej  osoby,   w³¹cznie  z  zabiciem,
tak¿e   na   ka¿dym   kroku   ci  ob³udnicy  wyrz¹dzaj¹  ogrom  niewymownego  z³a  Majestatowi 
Bo¿emu,   i  w³aœnie  ods³oniêcie  niepojêtej  tajemnicy ......... �  za  spraw¹  mi³osiernego  Boga 
przyniesie  Chwa³ê  Jemu  i  po¿ytek  bliŸnim.

Znalaz³am  siê   wœród  tylu  ob³udników  na  Wydziale  Rybactwa  Morskiego  Akademii
Rolniczej  w  Szczecinie,   gdzie   znalaz³am  tam   jasn¹   plamê   S³oñca,   któr¹  to  by³a  Mama 
Niebieska  wraz  ze  swoim  Synem  Jezusem  Chrystusem.

Ten  wielki  Krzy¿  z  dnia  9. 10. 1985 roku   w   mniemaniu   tak   prymitywnych   ludzi 
z  mojej  pracy,  nie  móg³  zniszczyæ  mnie,  bo  by³  z  woli  Bo¿ej,  i w³aœnie ten b³ogos³awiony 
Krzy¿  niesie  w  sobie   zwyciêstwo   dobra   nad   z³em   poprzez   ods³oniêcie  nadprzyrodzonej 
tajemnicy  ......... �,  która  zawarta  jest  w  Stwórcy.

W   tak    prymitywnym    œrodowisku    ze    Szczecina    spotka³am   siê   ze   wszystkim:
z   ob³udnymi   modlitwami,   postami,   ofiarami,   a¿   po   zatwardzia³ych  grzeszników,  którzy
zabijaj¹  swoje  sumienie,  ¿e  trac¹  ju¿  wszelkie  cechy  ludzkie,   tak¿e   oni   nie   dopuszczaj¹
do  œwiadomoœci  swojej  tego,  ¿e  o  wartoœciach  ¿ycia  nigdy  nie  rozstrzygaj¹ fa³szywe czyny, 
ale  mi³oœæ,  choæby  najmniejsza. 
                                                         

Mimo   tak   d³ugiego   czasu,   bo  a¿  3 lata  od  momentu  krzywdy,  ale  tych  ludzi  nic 
nie  nauczy³o:  najwy¿sza  niechêæ  w  stosunku  do  mojej  osoby,   odwracanie   siê,   wianie   na 
mój  widok ... ,  dos³ownie  na  ka¿dym  kroku  znêcanie  siê  nad  moj¹  osob¹;  i  jak  to  dobrze, 
¿e  z  woli  Bo¿ej  ja  tu  jeszcze  zosta³am  i  widzê  to  wszystko,   a   zarazem   mam  wspania³e 
warunki  do  opracowania  naukowego  swojego  odwiecznego  powo³ania. 

Bardzo   pokocha³am   swoje   c i e r p i e n i e,   bo  ono  prowadzi  mnie  do  ods³oniêcia
tajemnicy  ......... �,  i  w  tym  Morzu  Cierpieñ  Bo¿ych  mam  ogrom  ³ask  Bo¿ych z nie z tego 
œwiata  i  to  ka¿dego  dnia. 

Na  ziemi  wszystko  zmienia  siê, zarówno prawdy naukowe, jak polityczne w zale¿noœci 
od sytuacji w danym czasie historycznym,  jak  np.  wypadki  grudniowe,  sierpniowe,  Katyñ ... ,
a   jedynie  prawdy  Bo¿e  s¹  sta³e,  i  dlatego  te¿  z  woli  Bo¿ej  dusza  ma  dosta³a  tak  wielkie 
zadanie,  aby  w³aœnie  ods³oniæ  prawdê  Bo¿¹  za  spraw¹  Boga.

Du¿o  jest  pseudonaukowców  na  ca³ym  œwiecie  i  ka¿d¹  prawdê nadprzyrodzon¹ wol¹ 
oni  zbywaæ  milczeniem,  tak¿e   cz³owiek   jest   zdolny   do   wszystkiego,   nawet,  aby  religiê 
odrzuciæ  za  wszelk¹  cenê,   i  ¡ by  wszelk¹  odpowiedzialnoœæ  z  niego  zrzuciæ  zgodzono  siê 
z  lekkim  sercem,   ¿e  cz³owiek  pochodzi  od  ma³py.   Ma³pa   religii   nie   potrzebuje,   ma³pa 
s¹dzona nie bêdzie. Wygodne zasady, ale jak upadlaj¹ce  ¢ [ Rycerz  Niepokalanej, 1929 r., VII ].

O   panach   naukowcach  -  karierowiczach,   tak   zwanych   pseudonaukowcach,  którzy
reprezentuj¹  nasz kraj,  24. 04. 1988 r.  w  “ Przegl¹dzie  Technicznym ”  napisa³  bardzo  trafny 
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i   m¹dry   artyku³   -   prof.   dr   hab.   Stanis³aw   Zalewski,   pracownik   AR  z  Warszawy   pt.: 
“ Kadry  Uczelni  Wy¿szej ”,  tak¿e   jak   widaæ   powoli   zaczynaj¹   coœ  drukowaæ,  ale  trzeba 
jeszcze  d³ugo  poczekaæ  na  wolnoœæ  s³owa  i   wolnoœæ  prasy  w  pe³niejszym  wydaniu.  

Nie   jeden   by³   ju¿   autorytet,   który   blad³   i   nikn¹³;   byli  i  tacy,   którzy  stwarzali 
za   ¿ycia   szko³y,   otaczali  siê  ludŸmi  w  ich  rozumieniu  “ s³awnymi ” ,   a   potem  wszystko
rozpada³o   siê,   jak   np.   Arystoteles,   Platon,   Sokrates,    Aleksander   Wielki,   Napoleon ... , 
natomiast nad mogi³ami ludzi dobrych,  jak  i  z³ych  wyg³aszano  wzruszaj¹ce  mowy, ¿e pamiêæ 
ich  przetrwa,   a   po   pewnym   czasie   ju¿  nikt  o  nich  nie  wspomni,   jedynie  tylko  o  Panu 
Jezusie  nikt  nie  zapomni  na  ca³ym  œwiecie,   który   jest   jedynym   naszym   Przewodnikiem, 
Doradc¹  i  Wsparciem  na  ka¿dy  dzieñ  ziemskiej,  przejœciowej  pielgrzymki.

3 - ej  podstawowi  moi  wrogowie,  którzy  s¹  pseudonaukowcami  na  arenie  Polski  to: 
pan  Winnicki  ze  Szczecina  oraz  pan  Pruchnicki  i  Sadowski  z  Warszawy,  którzy  wype³nili 
w  stosunku  do  mojej  osoby  wolê  Bo¿¹,  myœl¹c  w  swoich  ograniczonych  umys³ach,  ¿e ju¿ 
wszystko  skoñczone,  ¿e  nareszcie  spokój,  i  ¿e  sprz¹tnêli  mnie  ze  swojej areny, nie wiedz¹c 
o   tym,   ¿e   czeka   ich   smutny   koniec,   bo   to   dopiero   pocz¹tek   Dzie³a   Bo¿ego   ascezy 
mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy .........�.

           Panie  miej  litoœæ nad  moimi  wrogami !,  bo  ja ju¿ 
dawno  wszystko  przebaczy³am  im;   bo   tak   jak  Ciebie  wyda³  Judasz,  aby  mog³a  wype³niæ 
siê  odwieczna  wola  Bo¿a,   tak   i   mnie   wydali  w  ca³ej  pe³ni  powy¿si  3 - ej  panowie,  aby 
mog³a  wype³niæ  siê  wola  Twoja  zgodnie  z  Odwiecznym  Planem  Twoim. 

 Z  By³am    ofiar¹    mobberów,     którzy    znêcali    siê   nade   mn¹   i   to   nieustannie, 
i   najwiêksz¹   kar¹   w   moim   wypadku   za   mobbing,   który   mia³    miejsce   w  Szczecinie, 
z  poparciem   IMGW   z   Warszawy,   by³oby   wydrukowanie   moich   duchowych  ksi¹¿ek  na 
arenie  ca³ego  œwiata,  aby  œwiat  dowiedzia³  siê  do  czego  zdolni  s¹  pseudonaukowcy, którzy 
poprzez  mobbing  kszta³towali  duszê  m¹  na  podobieñstwo  Pana  naszego, nie wiedz¹c o tym, 
¿e  w³aœnie   u   nich  poprzez  mobbing  dokonuje  siê  ods³oniêcie  tajemnicy ......... �,  gdzie  ja 
jestem   jedynie   grzesznym   narzêdziem   w   Rêkach  Stwórcy,   a   tajemnica   ta   zawarta  jest 
w  nieskoñczenie  mi³osiernym  Bogu.

W  Szczecinie   pracowa³am   wœród   tak   prymitywnych  i  ograniczonych  ludzi,  którzy 
nie   potrafili   opanowaæ   w³adz   zmys³owych   do   tego   stopnia,   ¿e   gdy  niebezpieczeñstwo
nadchodzi  pope³ni¹  ka¿d¹  pod³oœæ,  aby  ocaliæ  swoj¹   “ godnoœæ ”  i   ¿ycie. 

Je¿eli  komuœ  na  œwiecie  zdarzy  siê  podobna  sytuacja,   ¿e   bêdzie   mia³   wszystkich
przeciwko   sobie,   to   proszê   braæ   przyk³ad   ze   mnie,  tak¿e  na  zachowanie  prymitywnych 
ludzi  trzeba  jak  najszybciej  zobojêtnieæ  i  umartwiaæ  siê   oraz  traktowaæ  ich  jak  powietrze, 
poza   tym   gardziæ   ich   s¹dami,   krytykami   i   zdaæ   siê   we   wszystkim   na   Boga,   a   On 
poprowadzi  nas  Swoimi  niewidzialnymi  drogami  do  Portu  Zbawienia. 

A¿   wierzyæ   siê   nie   chce,    ¿e    wœród    panów    pseudonaukowców    przeogromnie 
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rozwiniête  jest  donosicielstwo,  plotkarstwo,  fa³szywe  doradztwo  ... ,  i  tak  szczerze  mówi¹c
jakby  byli  naukowcami  z  prawdziwego  zdarzenia,  to  na  bzdury  nie  mieliby  czasu.  

W  moim  œrodowisku  pracy  pan  Winnicki   z   ca³¹   swoj¹  “ œwiêt¹  Rad¹  Wydzia³u ”,
jak  j¹  sam  osobiœcie  nazwa³,  nieustannie  grali  rolê  pod³¹,  z  chêci  przypodobania siê komuœ 
przez   z³e   mówienie   o   bliŸnim.   Je¿eli   faktycznie   by³aby   to   “  œwiêta  Rada  Wydzia³u ” 
Rybactwa  Morskiego  AR  w  Szczecinie,  to  ¿y³aby  wed³ug  przykazañ  Bo¿ych,  a  nie wed³ug 
przykazañ  pana  Winnickiego,  który  przecie¿  jest  ateist¹  i  jest  odwrotnoœci¹  œwiêtoœci. 

W   ci¹gu   1 sekundy   pan   Winnicki,  Chojnacki,  Miller,  Trzebiatowski,  Drzycimski, 
Œwiniarski,    Kompowski,   Che³kowski   ( 6  g³osów   “ nie ”   i   2  g³osy   wstrzymuj¹ce  =   8 ) 
zadecydowali   o   moim   ¿yciu,   oczywiœcie   w   ich   mniemaniu,    chc¹c    mnie    wykoñczyæ
psychicznie,   nie   wiedz¹c,   ¿e   ta   gra  wyjdzie  w  odpowiednim  czasie  na  œwiat³o  dzienne. 
Mam  g³êbok¹  litoœæ  dla  tych  wymienionych  panów,   bo  przecie¿  z  takich  ludzi  nigdy  nikt
nie  bra³  i  nie  bêdzie  bra³  kompletnie  ¿adnego  przyk³adu,   bo   autorytet  tych  ludzi,   mimo, 
¿e  nikogo  nie  zabili,  ale  jest  godny  Judasza,  Lucypera,  Hitlera,  ludzi  o spaczonej psychice.

Krzywda  moralna  z  9. 10. 1985 r.,   dziêki  której  by³am  w  samotnoœci  i  opuszczeniu 
by³a  dla  mnie  wielkim  czynnikiem  zbawiennym,   poniewa¿  w  mojej  ziemskiej  pielgrzymce
Pan   Jezus   chcia³   naprawdê   byæ   j e d y n y m   moim   Przewodnikiem  i  Doradc¹. 

Po   zapoznaniu   siê   ze   œwiêtymi   znakami   czasu,    najprzeró¿niejszymi    dowodami
mojego  odwiecznego  powo³ania,  jak  i  z  krzywd¹  moraln¹  nikt  na  œwiecie nie bêdzie w¹tpi³ 
o  prawdziwoœci  mojej  nadprzyrodzonej  misji.

 Bardzo   czêsto   trzeba   przedstawiaæ   siê   wobec   œwiata   zupe³nie  kimœ  innym,  aby
osi¹gn¹æ  cel  Bo¿y  (�),   dlatego   te¿   nikt  ze  “ œwiêtej ”  Rady  Wydzia³u  w  Szczecinie  nie 
wie  o  moim  odwiecznym  powo³aniu,  ani  o  mojej  wielkiej  za¿y³oœci z mi³osiernym Bogiem, 
i  wszyscy  oceniaj¹  mnie  pod³ug  siebie  i  myœl¹,   ¿e   jestem   osob¹   typowo  œwieck¹,  a  tak 
naprawdê  to  w  twierdzy duszy mej  jest  wielka  pustelnia  Bo¿a,  mój  umi³owany   K a r m e l, 
tak¿e  ja  jestem  zakonnic¹  wewnêtrzn¹  wed³ug  regu³  mojego  ukochanego  Mistyka Œwiêtego 
Jana  od  Krzy¿a.  
  

O  moim  odwiecznym  powo³aniu,  które  w  obecnej  chwili  jest  miêdzy mn¹ a Bogiem 
nie   mog³am  nikomu  mówiæ,  po  1 - wsze,   poniewa¿   nie   nast¹pi³a   jeszcze   pe³nia   czasu, 
¿ebym   mówi³a,   po  2 - gie,   ci  ludzie  nie  doroœli  umys³owo,  abym  im  o  rzeczach  Bo¿ych 
mówi³a,   a   po  3 - cie,   jest  jeszcze  za  wczeœnie,  ¿eby  o  tym  mówiæ,  bo  wyœmieliby  mnie 
i   jeszcze   faktycznie   wariata  zrobiliby  ze  mnie,    jak   to   przedtem   roznosi³a   plotki   pani 
Chojnacka,  ¿e  ja  zwariowa³am,   bo   doktorat   obla³am   i   le¿ê  w  szpitalu  psychiatrycznym; 
a  wszyscy  wówczas  dowiedz¹  siê,  kiedy  wszystko  bêdzie  zgodne  z  wol¹  Bo¿¹.

[  W  Szczecinie   od   1979  roku,   od   samego   pocz¹tku  przesz³am  przez  cierpienia 
niepewnoœci,  odosobnienia,  kompletnego  pozbawienia  pomocy  ludzkiej  ( g³ównie  w  pracy ) 
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oraz  przesz³am  równie¿  przez  szereg  cierpieñ  wewnêtrznych  duszy i serca, i bardzo czêstych 
chorób,    tak¿e   do   tego   wszystkiego   przyzwyczai³am   siê,    ale    bez    pomocy   Rodziców
Niebieskich  i  duszy  mojej  Œwiêtej  Pamiêci  Babci  Katarzyny,  która  pomaga  mi  z polecenia 
Bo¿ego,  nie  by³abym  w  stanie  unieœæ  tak  ciê¿kiego  Krzy¿a.

W  tym  b³ogos³awionym  “ szczeciñskim  piekle ”  w   tak  wielkich  trudnoœciach  by³am 
sama cierpi¹c w nieprzerwanych upokorzeniach,  tak¿e  ból  cisn¹  siê  z  ka¿dej  stony  do  mnie, 
ale  Pan  Jezus  nieustannie  by³  ze  mn¹  i  ca³y  czas  podtrzymywa³  mnie, dodawa³ si³y i wiele 
³ask,   dlatego   te¿   bardzo   czêsto   odczuwa³am   coœ   tak   bardzo   s³odkiego  i  mocnego,  co 
o¿ywia³o  duszê  moj¹,  i  by³o  to  jakby  pocieszenie  na  d³ugiej  drodze  Kalwarii.  Obecnie jak 
to  wszystko  piszê,   to   cierpiê  w  g³êbi  duszy,   poniewa¿  widzê  tyle  z³a  na  ca³ym  œwiecie, 
które  rani  Rodzinê  Œwiêt¹.

[  Gdyby   dusza  moja  nie  mia³a  zdolnoœci  wspó³cierpienia  wraz  z  Panem  Jezusem,
który   cierpia³   a¿   do   œmierci  Swej,   nigdy  nie  znalaz³aby  ona  odwagi  do  przedsiêwziêcia 
tak  wielkiego  Dzie³a  Bo¿ego  jakim  jest  poznanie  i  ods³oniêcie  œwiatu  tajemnicy  ......... �.

Najprzeró¿niejsze   cierpienia   prowadz¹   duszê   moj¹,   aby   porwa³a  siê  ona  z  coraz
wiêkszym    zapa³em   Bo¿ym   do   realizacji   Odwiecznego   Planu   Stwórcy   i   stawi³a   czo³a
trudnoœciom,   jakim   zwyczajnie   cz³owiek   nie  odwa¿y³by  siê  pokonaæ  i  przetrwaæ  sytuacji
beznadziejnych.

Dla  ziemskiej  kariery  panowie  pseudonaukowcy  gotowi  s¹  odejœæ  od  Boga,  zapisaæ
siê   do   organizacji   np.  do   partii,   która   przynios³aby   im  korzyœæ,  a  ponadto  wznios³ymi 
i  piêknymi  s³owami  witaj¹  siê  i  ¿egnaj¹   na  akademiach  i  zebraniach   oraz   na   zawo³anie 
maj¹  fa³szywy  i  fascynuj¹cy  uœmiech,   a   ja  jestem  ponad  tym  wszystkim  i  strasznie  mnie 
to  mêczy  i  œmieszy,  kiedy  widzê  ten  prymityw.

Wspinaj¹c  siê  po  mistycznych  schodach  Góry  Karmel   marzeniami  nigdy  nie  ¿y³am 
i  nie  ¿yjê,  i  nie  szukam  te¿  s³awy,   bo   jestem  córkê  umi³owanego  Boga  i  Jemu  odda³am 
ka¿d¹  chwilê  przemijaj¹cej  pielgrzymki,  rozum  i  ca³e  moje  ¿ycie.

Zawsze  by³o  i  bêdzie  a¿  do  skoñczenia  œwiata,   ¿e   im   w i ê k s z y   cz³owiek,  tym 
ma    w i ê c e j   wrogów,   i   zawsze  atakuje  go  bezinteresowna  zawiœæ,  i  tak  jak  Pan  Jezus
mia³  i  ma  wrogów,   tak  i  ja  jako  córka  Jego  nie  mogê  byæ  inna,   i   równie¿   mam   du¿o 
wrogów,  dlatego  te¿  uderzam  we  wszystkich  pseudonaukowców,  którzy  rozprzestrzenili  siê 
w  olbrzymich  iloœciach  na  ca³ym  œwiecie,  aby  duchowo  uzdrowiæ  ich.

Kto  jak¹  broni¹  walczy  w  stosunku  do  innych,  to  zawsze  od  takiej  broni  ginie,  co 
mamy  to  ju¿  zapewnione  w  Piœmie  Œwiêtym,   tak¿e   jestem   œwiêcie  przekonana,   ¿e  moja 
sprawa  z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora  w  pe³ni  czasów wyjdzie na œwiat³o 
dzienne  ca³ego   œwiata   wraz   z   moim   odwiecznym   powo³aniem,   aby   móg³  wype³niæ  siê 
odwieczny  testament  Pana  naszego,  Jezusa  Chrystusa  na  chwa³ê  Jego.  
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Ten   mój   cios,   ta   moja  krzywda  moralna   z   9. 10. 1985 r.   by³a   zadana   Mi³oœci¹
Boga,  i  rana  ta  nigdy  nie  zagoi  siê,  bo  dziêki  tej  b³ogos³awionej   r a n i e   mog³am   wejœæ
w  nadprzyrodzony  œwiat,   aby  dusza  ma  z  pomoc¹  Mistrza  Niebieskiego  powoli  zaczyna³a
zas³ugiwaæ  sobie  na  wieczne  zbawienie  w  Nim,  który  jako  jedyny  mo¿e zbawiæ j¹ w Sobie.

Panowie  tak   bardzo   ob³udni   i   prymitywni   z   Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego  AR
ze  Szczecina  od  samego  pocz¹tku  myœleli,  ¿e  jak  oni  “ podstawili  mi  œwiniê ”, zabawiaj¹c 
siê moim kosztem,  to  ca³e  moje ¿ycie  bêdzie  rozpacz¹  czyli  bêdê  osob¹ bez celu, skoñczon¹ 
na  zawsze  a¿  do  œmierci,  i  tak  szczerze  mówi¹c,  to  oni  zawsze  byli  zazdroœni,  a przecie¿ 
zazdroœæ  wszystko  zniszczy;   -   a   mo¿e   czegoœ  w  podœwiadomoœci  lêkali  siê ?,  mo¿e  coœ 
czuli ?   -   czy¿bym  by³a  zagro¿eniem  dla  nich ? ;   -   tak,  oni  byli  przeogromnie  zazdroœni, 
gdy  wyjecha³am  na  pierwszy  naukowy  rejs  na  ³owiska  chilijskie  z  Wy¿sz¹  Szko³¹  Morsk¹ 
ze  Szczecina.

  Wiedzia³am,   ¿e   muszê   p³ywaæ,   a  klimatologia  i  meteorologia  morska  jest  dobr¹ 
“ przykrywk¹ ”    do   mojego   odwiecznego   powo³ania,   i   prof.   Drzycimski   wyrazi³   zgodê 
i  podpisa³  pismo,   ¿e   jak   sobie   sama   za³atwiê   rejs,   to   mogê   wyp³yn¹æ,  i  tak  szczerze 
mówi¹c  podpisa³  od  parady,  bo  by³  pewny,   ¿e  ja  sobie  absolutnie  nie  za³atwiê  rejsu  jako 
osoba  bezpartyjna,  i  by³  bardzo  zdziwiony,  kiedy  sobie  za³atwi³am  naukowy rejs i na pewno 
“ plu³  sobie  w  brodê ”,   co  zrobi³,   jak  to  popularnie  mówi  siê,   a   na   marginesie   dodam, 
¿e  ma  brodê.  

Panowie    pseudonaukowcy    z    mojej    pracy   w   swoich    zawê¿onych   mózgowych
komórkach  tak  sobie  wykalkulowali,  ¿e  po  ciosie szybko zmieniê sobie otoczenie, “ ucieknê” 
od   miejsca   dla   mnie   bolesnego,   ale   ja   nigdy   nie   mia³am   zamiaru   uciekaæ  od  siebie 
i  odchodziæ  od  ludzi,   którzy  wyrz¹dzili  mi  krzywdê.   Panowie   karierowicze  ze  Szczecina 
odizolowali  mnie  od  wszystkich,   i   ka¿dy  ba³  siê  rozmawiaæ  ze  mn¹  i  iœæ  ze  mn¹,   tak¿e 
zawsze  wiali  na  mój  widok,  myœl¹c,   ¿e  swoim  postêpowaniem  przyspiesz¹  moje  odejœcie; 
ale  ja  odejdê  wtedy,  kiedy  bêdzie  wola  Bo¿a.

Kiedy    napisa³am   odwo³anie   od   decyzji   Rady   Wydzia³u   do   Centralnej   Komisji
Kwalifikacyjnej  do  spraw  Kadr  Naukowych  (CKK)  w  Warszawie,  to pan dziekan Winnicki, 
Drzycimski,  Trzebiatowski  ...  wpadli   w   pop³och,  panikê  i  lêk,   a   póŸniej   oczywiœcie   na 
krótki  okres  czasu  ca³a  “ œwiêta  ” Rada  Wydzia³u. 

Panowie   pseudonaukowcy:    pan   Pruchnicki   i   Sadowski   z   IMGW   z   Warszawy, 
myœleli,   ¿e   swoimi   super  pseudorecenzjami   za³atwili   mnie  na  wieki,  ale  jeszcze  trochê, 
a   wszystko  w  odpowiednim  czasie  w  tzw.  pe³ni  Bo¿ej  bêdzie  wydane  na  œwiat³o  dzienne
tego  zniewolonego œwiata,  który  ujrzy  jakich  to  mamy  prawdziwych  “ naukowców ”, którzy 
wydaj¹  tak  super  szkaluj¹ce  recenzje.

Wszyscy  myœleli,  ¿e  dotkliwymi  cierpieniami  dobij¹  mnie,  tak¿e dokuczali mi bardzo 
d³ugo,  i  dokuczaj¹  nadal   i   wiem   jedno,  ¿e  bêd¹  dokuczaæ  mi  do  samego  koñca,  ale  nic 
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im  nie  wysz³o,   i   nie   wyjdzie;  i  pomyœleæ,  ¿e  mia³am  do  czynienia  z  ludŸmi,   ale  trzeba
zaznaczyæ  z  jakimi  ludŸmi ?

Na   ka¿dym   kroku   znieczulica,   a   przy   tym   obawa  o  w³asny  sto³ek,   zreszt¹   nie
oszukujmy   siê   -   s t a ³ a m    s i ê    d l a    n i c h     n i e w y g o d n a;    i    tak    byli   pewni, 
¿e  oddal¹  mnie  od  tego  czym  ¿y³am,  co  mobilizowa³o  mnie  do  pracy,    ¿e   nie   bêdê   ju¿ 
mia³a    ¿adnych    bodŸców    pracowaæ    i    zostaæ   tutaj,    ale   nie   wiedzieli   jednego,   i   to
najwa¿niejszego,  ¿e  ja  mam  Pana  Jezusa  w  sercu  i  st¹d  ta  ich  przegrana. 

Panowie    pseudonaukowcy    bezmyœlnie   zgodzili   siê   na   wszelkie   wytyczne   pana
Winnickiego  w  stosunku  do  mojej  osoby,  bo  przyzwyczajeni  s¹  do  fa³szu  i  pozostawienie
kogoœ  w  nieszczêœciu,   bo   przecie¿   “  to   ju¿   nie   ich   sprawa  ”,   jak   to  wyrazi³  siê  pan 
Rajmund  Trzebiatowski  bezpoœrednio  do  mnie  tu¿  po  krzywdzie.

Tu¿  po  krzywdzie  moralnej   mówiê   do   prof.   T r z e b i a t o w s k i e g o,   jako   do 
przewodnicz¹cego   komisji   do   prowadzenia   doktoratów:   ¡ dlaczego,  wyrz¹dzono  mi  tak¹ 
wielk¹  krzywdê  moraln¹ ¢,  to   on  powiedzia³   mi  z  wielk¹  radoœci¹,  ¿e  ¡ sobie zas³u¿y³am 
na  ni¹,  ¿e  wiele  brakuje  mi  do  doktora,  i  ja  nigdy  nie  mogê  byæ nim. ¢ Po tych radosnych 
powy¿szych    s³owach    wyrzuconych   z   g³êbi   brudnego   sumienia   pana   Trzebiatowskiego 
powiedzia³am   mu   jeszcze   jedno   zdanie,    bo    wiedzia³am,    ¿e   dyskusja   z   tak   pod³ym 
cz³owiekiem  jest  bezsensowna,  i  mówiê  do  niego: ¡ panie  profesorze  po  tak  wielkiej mojej 
krzywdzie  moralnej,   osoba  która  by³aby  na  moim  miejscu,   to   jej   reakcja   by³aby   ró¿na: 
mog³aby  za³amaæ siê  i  umar³aby,  a  mo¿e  nawet  zrobi³aby  sobie  coœ  z³ego,  albo  wybra³aby 
straszne  i  d³ugie  cierpienia  ¢,    a   on   wówczas   ze  z³oœci¹  odpowiedzia³  mi:   ¡ to  ju¿  nie 
nasza  sprawa,  to  ju¿  jest  pani  sprawa,  nas  nic  to  nie  obchodzi,   i   proszê  mi   daæ   œwiêty 
spokój,  bo  jestem  zajêty. ¢

Znalaz³am   siê   w   pustce,  równej  niebytowi  i  z  punktu  widzenia  œrodowiska,  gdzie
pracowa³am   powinnam   za³amaæ   siê,   zwolniæ   i   ze   wszystkim   skoñczyæ  raz  na  zawsze, 
a   nawet   proponowano   mi   z   ironi¹  i  z  wielk¹  radoœci¹,   ¿e  oni  by  sobie  w  ³eb  palnêli,
jakby  ich  takie  coœ  spotka³o. 

Najœwietniejsze  warunki  do  pracy  nad  dzie³em  Bo¿ym,  najbardziej  wymarzone jakie 
dusza   mo¿e   posiadaæ  na  ziemi  mia³am  wtedy,   kiedy   odrzuci³am   wszystkich   fa³szywych 
ludzi,  i  ¿y³am  w  izolacji,  samotnoœci,  bólu,   zdana   wy³¹cznie   na  siebie  i  na  Boga,   który 
prowadzi³  mnie  Swoimi  œladami;   i   w³aœnie   w   takich  warunkach   i   w  tak  d³ugim  czasie 
powstawa³o    Dzie³o   Bo¿e   ascezy   mistycznej   ods³oniêcia   tajemnicy ......... �,   do  którego 
zosta³am  odwiecznie  powo³ana.

Œrodowisko  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego  AR  w  Szczecinie  pe³ne  zak³amania,  od
momentu  mojej  krzywdy  moralnej  sta³o  siê  dla  mnie  obojêtne,   a   ich  ob³udne  sprawy  nie 
maj¹   dla   mnie   ¿adnego   znaczenia,   bo  nie  s¹  zwi¹zane  z  Bogiem;   i   w  ich  prostackim 
mniemaniu   byli   oni   tak  bardzo  pewni,   ¿e  swoj¹  pod³oœci¹  bez  granic  wygasz¹  we  mnie 
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jakiekolwiek  zainteresowania  naukowe,   i   ¿e   ¿adnego   wysi³ku  nie  bêdê  ju¿  podejmowa³a 
à  propos   nauki,   i   ¿e   jestem   ju¿   cz³owiekiem   “ spalonym ”  na  arenie  naukowej,  jak  to
wyra¿ali  siê  panowie  z  elity  pana  Winnickiego  na  czele  z  nim  samym i z pani¹ Chojnack¹, 
jako  “ praw¹ ”  rêk¹  dziekana.

Od   momentu   obrony   do   momentu   drugiego  g³osowania,  to  te  3 miesi¹ce,  to  by³ 
horror   dla   mnie,   bo   wszêdzie   nadawano   na   mój   temat,   g³osy   zliczano,    ¿eby   potem 
za    poci¹gniêciem     “ sznurka ”   pana   Winnickiego,    który    wszystkiemu    jest    w i n i e n
wyrz¹dziæ  mi  zamierzon¹  krzywdê  moraln¹,   która  by³a  odwiecznie  zaplanowana  dla  duszy 
mej,   aby   ona   mog³a   wejœæ   na   prawid³ow¹   drogê  Bo¿¹,   która  prowadzi  do  ods³oniêcia 
tajemnicy .........�.

Pan   Jezus   przez   ca³y   czas,    kiedy    dusza   moja   by³a   w   Oceanie  Boleœci  Bo¿ej 
w  Szczecinie  by³   dla  mnie  bardzo  cierpliwy,  sprawiedliwy,   nauczy³   mnie   pokory,   abym 
godnie  naœladowa³a  Go,   i   choæ   w   minimalnym   stopniu  odpokutowa³a  za  grzechy  moich 
b³ogos³awionych   wrogów.   Od   Mistrza   Niebieskiego   za   przyczyn¹  Jego  Œwiêtego  Ducha
otrzyma³am  tak  wiele  darów  Bo¿ych,  bo  mi³oœæ,  wiarê  i  nadziejê,   tak¿e,   jak   ja   mog³am 
zw¹tpiæ  choæ  na  moment ? ,  wiadomo,  ¿e  nigdy ! 

Nie  oszukujmy siê  przebywanie  w  b³êdzie  i  fa³szu  zawsze  z  czasem  nudzi, i prêdzej 
czy   póŸniej,   i   tak   wychodzi   wszystko  na  œwiat³o  dzienne,   tak¿e  w  pe³ni  czasu  kamieñ
wêgielny  misji  mej  bêdzie  przekazany  dla  ca³ego zniewolonego œwiata na przekór  “ œwiêtej ” 
Rady  Wydzia³u,  której  nie  da  siê  œwiêtego  spokoju,  jak  to  ¿yczy³  sobie pan Trzebiatowski, 
bo  ona  nie  zas³u¿y³a  sobie  na  to,  tak¿e  wszystko  to, co wykonujê muszê trafnie rozpatrywaæ
za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego  z  wielkiej  mi³oœci  do  Trójcy  Œwiêtej  i  Mamy  Niebieskiej. 

Ods³oniæ  tajemnicê  ......... �,  to  trzeba  stan¹æ  po  stronie  prawdy  i  dobra,   bo   innej 
drogi  nie  ma  i  byæ  nie  mo¿e;   po   prostu   potrzeba   h e r o i z m u,   który  za  spraw¹  Boga 
ma  staæ  siê  czymœ  zwyczajnym  na  ka¿d¹  chwilê  dla  dobra  ludzi  i  Chwa³y  Boga. 

Z   mojej   pracy   doktorskiej   korzysta  bardzo  du¿o  osób  g³ównie  z  Wy¿szej  Szko³y
Morskiej,   o   czym   poinformowa³a   mnie  bibliotekarka  pani  Ewa  z  wydzia³owej  biblioteki, 
i  w³aœnie  ona  równie¿  powiedzia³a  mi,  ¿e  z  ¿adnej  pracy  tak  nie  korzystaj¹,   jak  z  mojej.
Pan  Zygmunt  Che³kowski  g³osowa³  na  “ nie ” w  drugim  g³osowaniu,  ale  dla  syna swojego, 
który   pisze   pracê   magistersk¹   po¿yczy³   moj¹   pracê  doktorsk¹,  tak¿e  nie  rozumiem,  jak 
mo¿na  by³o  po¿yczyæ  j¹ ?,  skoro  wed³ug  niego  by³a  ona  taka  do  kitu,  bo  po  prostu kazali 
g³osowaæ   mu   “ nie ”,   to   zrobi³   to,    bo    przecie¿    nie    bêdzie   sprzeciwia³   siê    swoim 
wspó³towarzyszom.

Po  mojej  obronie  w  dniu  11. 07. 1985 r.   pan  Chojnacki  i  Miller  podeszli  do  mnie, 
i  pan  Miller  powiedzia³  mi:  ¡ Chcê  powiedzieæ  pani,  ¿eby  pani  wiedzia³a,   ¿e  g³osowa³em 
“ nie ”  i   to  wszystko  by³o  do  kitu,  i  do  doktora,  to  du¿o  brakuje  pani ¢,  a  pan Chojnacki 
przytakn¹³  na  to.  Obaj   ci   panowie   s¹   zagorza³ymi   komunistami,   karierowiczami,  a  pan 
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Miller  jest  docentem  mianowanym,   tak¿e  ma  tylko  doktorat   i   nie   powinien  braæ  udzia³u 
w  moim  g³osowaniu,  i  w  ogóle  nie  zna  siê  na  mojej  pracy  doktorskiej. 

Nikt  w  ¿yciu  nie  bêdzie  wiedzia³,  ile  wycierpia³am  z  wyj¹tkiem  Pana  mego,   tak¿e 
niektóre  rzeczy  muszê  zabraæ  do  grobu,   a   poza  tym  w  tych  moich  duchowych  ksi¹¿kach 
nie   chcia³am   te¿   wszystkich   oœmieszaæ,  choæ  s¹  warci  tego;   i   nie   chcê  ju¿  wszystkich 
krzywd  opisywaæ  jakich  dozna³am  w  tak  ob³udnym  œrodowisku w Szczecinie, bo opisywanie 
by³oby  bezsensowne  i  nu¿¹ce,  dlatego  te¿  opisa³am  tylko  to,  co  Duch  Œwiêty  nakaza³  mi, 
¿ebym  napisa³a.

Wœród   tak   wielkiej   wrogoœci   ludzi,    gdzie   pracowa³am   w   Szczecinie   nie   by³o
skar¿yæ  siê  komukolwiek,   bo  nikt,   ale   to   nikt   nie   by³   godny,  wszêdzie  strach,  ob³uda,
szkoda  s³ów ... ,   nawet   nie   ma  okreœlenia,  jak  w  obozie  koncentracyjnym,  tylko  tutaj  nie 
bili  i  nie  zabijali.

Tylko  w  Panu  Jezusie   mog³am   znaleŸæ   zawsze   trochê   pocieszenia,  i  Odkupiciel
przychodzi³   do   duszy   mej   najczêœciej   wtedy,   jak   by³o   mi   bardzo  ciê¿ko,   i   wówczas
nape³nia³  j¹  pokojem   i   nieskoñczon¹  s³odkoœci¹.   Krzy¿e  by³y  i  bêd¹  moim  niedostêpnym 
towarzyszem  a¿  do  œmierci,  bo  wiem,  ¿eby  ods³oniæ  tajemnicê ......... �,   to  mo¿na  jedynie 
poprzez  liczne  krzy¿e. 

Wszystkie   cierpienia   w   stosunku   do   duszy  mej  by³y  zaplanowane  i  dopuszczone 
przez  Trójcê  Œwiêt¹  i  Mamê  Niebiesk¹,  abym  mog³a  zbawiæ  siê  i  wykonaæ  Ich odwieczn¹
wolê  odnoœnie  tajemnicy ......... �,  która  zawarta  jest  w  nieskoñczenie  mi³osiernym  Bogu.

Pan   Jezus  ju¿  wielokrotnie  porywa³  mój  umys³  do  Siebie  i  da³  mi  znaæ,   ¿e   bêdê
wiele  cierpia³a,  ale  daje  mi  te¿  On  du¿o  si³  i  ³ask  Swych,  abym  mog³a  przetrwaæ  w  Nim 
i   osi¹gn¹æ  cel  Jego  w  Nim,   który   odwiecznie   przygotowa³   na   dusz¹   m¹,    tak¿e  warto
cierpieæ  i  to  bardzo,  aby  mieæ  udzia³  w  Mêce  Pana  Jezusa   i   za¿ywaæ   s³odkich  rozkoszy
przez   œcis³e   z j e d n o c z e n i e   z   Nim. 

          Ci¹g  dalszy  -  zeszyt  nr 3 D
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