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W odpowiedzi  na  bezsensowne  i  pozbawione  najmniejszej logiki t³umaczenia w liœcie
skierowanym   do   mnie   z   27  paŸdziernika   od   Sekretarza   tej   Komisji,   tj.  prof.  Huberta 
Izdebskiego,   pragnê   poinformowaæ   ca³¹   Centraln¹   Komisjê  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów,
¿e  skierowa³am  skargê do Europejskiego Trybuna³u  Praw Cz³owieka w Strasburgu na Pañstwo, 
zaskar¿aj¹c  decyzjê  z  23 stycznia 1993 r.,  jak  i  obecn¹  decyzjê. 

To  trzeba  byæ  niespe³na  rozumu,   ¿eby  na  tyle  dowodów  przedstawionych  w  moim
liœcie  z  20  paŸdziernika  br.   otrzymaæ   tak   kompromituj¹c¹   odpowiedŸ   od   Sekretarza  tej
Komisji,  który  najwyraŸniej   pragnie   na³o¿yæ   kaganiec  na  ewidentn¹  m¹  krzywdê  moraln¹
zwi¹zan¹   z   nie   nadaniem   mi  stopnia  doktora  po  obronionej  pracy  doktorskiej  w  1985 r. 
w   re¿imie   komunistycznym  na  by³ym  Wydziale  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej 
w  Szczecinie,  która  mia³a  te¿  dobre  recenzje, i po obronie by³o te¿ pe³ne wymagane kworum, 
aby  od  razu  nadaæ  mi  stopieñ  doktora.

Centralna   Komisja  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów bezkarnie   pogwa³ci³a   elementarne 
prawa   w   rzetelnym   przebadaniu  mej  przedstawionej  sprawy  i   decyzja   zosta³a   wydana
w   obu   przypadkach   w   wyniku   podwójnego  przestêpstwa,   poniewa¿   do   ponownego 
zaopiniowania  mojej  pracy  doktorskiej   nie   zosta³a   ona   skierowana   do   dwóch  oœrodków 
naukowych   i   do   dwóch  profesorów  geografów,  tylko  do  dwóch  docentów  fizyków,   i   to
z  jednego  oœrodka  naukowego  z  Instytutu  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  z Warszawy, 
tj.   pana  docenta  Pruchnickiego  i  docenta  Sadowskiego,   co   jest   kompromitacj¹   na   skalê 
miêdzynarodow¹.

Drugie  przestêpstwo  Centralnej   Komisji  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów  dotyczy tego,
¿e   przedstawione   moje   tak   liczne   dowody   œwiadcz¹ce   o  wielkiej  wartoœci  mojej  pracy
doktorskiej  zawsze  by³y  pomijane,  tak  jakby  nie  istnia³y,  a  wszystko  robione jest po to, aby 
tylko  nie  skompromitowaæ  oprawców  mej  krzywdy  moralnej,   i  nie  oœmieszyæ  “ wielkich ”
polskich  naukowców  na  arenie  miêdzynarodowej.

Na   podstawie   przyk³adu   mojej   omawianej   sprawy    widaæ   jak   Pañstwo    blokuj¹ 
fa³szerstwa  swej  komisji,   która   za   wszelk¹   cenê   pragnie   zamkn¹æ  usta  tej  niewygodnej 
prawdzie,  czyli  jak  widaæ  era  bezprawia  wci¹¿  u  Pañstwa  trwa,  i  to  nale¿y  jak najszybciej
przebadaæ,  co  mo¿liwe jest jedynie poprzez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu.
List   od   Centralnej   Komisji   do   Spraw   Stopni  i  Tytu³ów,   jak  i  odpowiedŸ  moja  na  ten 
kompromituj¹cy  list  bêd¹  wkrótce  umieszczone  na  mej  stronie  internetowej. 
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