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S z a n o w n y   P a n i e   P r z e w o d n i c z ¹ c y,   6. 01.  i  9. 02. 2016 roku  wys³a³am
skargê  na  rêce  Pana  na  Europejski  Trybuna³  Praw  Cz³owieka  (ETPC),  który  jako bezkarny
nieustannie  ³amie  prawa,  które  nie  podlegaj¹  zaskar¿eniu,  czego  jestem  ¿ywym przyk³adem 
z  numerem  sprawy  23838 / 15,    lecz   Pan   przybra³   pozê   milczenia,  aby  tylko  nie  ruszyæ
tego  fikcyjnego  Trybuna³u,  który   tak   naprawdê   reprezentuje   p r a w n i c z e   d n o,   które
skrupulatnie  wyszczególni³am  w  listach  skierowanych  do  Pana,  co  wszystko  to  wraz z ca³¹
dokumentacj¹   mojej  moralnej  naukowej  krzywdy   znajduje  siê  na  mej  stronie  internetowej
/ http:annaanielaflak.eu /,  która  przekroczy³a  ju¿  286 500  odwiedzin,  tak¿e  ca³a ludzkoœæ ma 
do  wgl¹du  rzetelny  materia³,   który   jest   kompromitacj¹  na  skalê  œwiatow¹  dla  wszystkich
pseudonaukowców  i  pseudoprawników,  którzy  s¹  bezwzglêdni  i  bezduszni  w niewygodnych
i  zbyt  hañbi¹cych  sprawach.  Swoim  milczeniem  na  moje  ju¿ dwa listy daje Pan wyraz temu,
¿e  broni  Pan  niecne  dzia³ania  fikcyjnego  ETPC  czyli  boi  siê  Pan  naraziæ przedstawicielom
liberalno - lewackim,  którzy  nie  licz¹  siê z masakrami niewygodnych spraw wraz z masowymi 
egzekucjami nienarodzonych  dzieci.  Skoro  zalicza  siê  Pan  do  “ wielkich ” Unii  Europejskiej 
czyli  do  “ wielkich ”  tego  œwiata,   to    obowi¹zkiem   moralnym   i   s³u¿bowym   jest  zajêcie 
stanowiska  w   sprawie   niesamowitych  tysiêcznych  ju¿  mordów  niewygodnych  spraw,  które 
orzeka  siê  w  ETPC  przez  gremium  jednoosobowe  bez  ¿adnego  rzeczywistego  rozpatrzenia 
czyli  bez  ¿adnej  rozprawy,   co  jest  niesamowitym  przestêpstwem,  o  którym  musi  wiedzieæ 
ca³a  Komisja  Europejska,  Rada  Europejska,  jak  i  ca³y  zniewolony  œwiat.  

Z   woli  Bo¿ej  prze¿y³am  “ piek³o ”  zaserwowane  mi  przez  pseudonaukowców  tylko 
dlatego,   aby   wysz³o   na   œwiat³o   dzienne   haniebne   nadawanie   stopni   naukowych   przez 
komunistycznych  oprawców,   co  dokona³o  siê  na  Wydziale  Rybactwa  Morskiego  Akademii 
Rolniczej w Szczecinie (ul. Królewicza 4, 71 - 550 Szczecin), który obecnie zwie siê Wydzia³em 
Nauk  o  ¯ywnoœci  i  Rybactwa,  haniebne  te¿  poczynania  Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej  z  Warszawy   i   Centralnej   Komisji   do   Spraw   Stopni  i  Tytu³ów  oraz  nad  wyraz
haniebne  poczynania  i  orzecznictwa  fikcyjnego  E T P C.    Od   razu   by³o   pe³ne   wymagane
kworum,  aby  nadaæ  mi  stopieñ  doktora,   lecz   jedynie   z   winy   dziekana   prof.  Aleksandra
Winnickiego,  który  bêd¹c  na  g³osowaniu,  nie  bra³  w nim udzia³u, dokonano tego haniebnego
czynu,  co  jest  przestêpstwem,  aby  nastêpnie  po  3 -  ech  miesi¹cach  dopuœciæ siê nastêpnego
przestêpstwa,  nie  dopuszczaj¹c  do  g³osowania  moich  recenzentów,  tak¿e komisja w zupe³nie 
innym  sk³adzie  dopuœci³a  siê  haniebnego przestêpstwa, pragn¹c ukryæ je przed ca³ym œwiatem, 
dlatego  te¿  bezkarna  Centralna  Komisja  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów  dopuœci³a  siê  ogromu 
nastêpnych  przestêpstw,   bo   powo³a³a   do  ponownego  zaopiniowania  moj¹  pracê  doktorsk¹ 
do  jednego oœrodka  tj.  IMGW  i  to  do  dwóch  docentów:  Pruchnicki  i  Sadowski, zamiast do 



- 2 -

dwóch   oœrodków   naukowych   i   do   dwóch  profesorów.  Ponadto  nigdy  nie  bra³a  ona  pod 
uwagê  tak  licznych  dowodów,  które  podawa³am mówi¹cymi o du¿ej wartoœci mojej rozprawy 
doktorskiej,   któr¹   przecie¿   opublikowa³am   w   s³ynnym   Ossolineum   w  Komitecie  Badañ
Morza,  ani  te¿  tak  licznych  plagiatów,  które  powsta³y  z  mej  pracy doktorskiej.  To s¹ same
f a k t y,    n a j p r a w d z i w s z e    d o w o d y,   a   taki   pseudosêdzia   L.  B i a n k u   napisa³ 
mi  jednym  zdaniem,  ¿e  moja  skarga  jest  niedopuszczalna,   to   przecie¿  ten  fikcyjny  ETPC 
funkcjonuje   tak   jak   S³u¿ba  Bezpieczeñstwa  z  re¿imu  komunistycznego,  bo  nawet  14. 04.
2015  roku    z    Prokuratury   Rejonowej  Szczecin  -  Niebuszewo   otrzyma³am   postanowienie 
o   odmowie   œledztwa   ze   wzglêdu  na  to,  ¿e  we  wszystkich  przedstawionych  przeze  mnie 
przestêpstwach   nast¹pi³o  przedawnienie  karalnoœci czynów na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk.
 

Pseudonaukowcy  i  pseudosêdziowie,  którzy  stoj¹  w  opozycji  do  prawdy  i m¹drzy s¹
w  czynieniu  z³a  zawsze  lekcewa¿¹  niewygodne  osoby i sprawy, dlatego te¿ zmow¹ milczenia 
bez  najmniejszego  echa  nie  odpowiadaj¹  na  ewidentne  krzywdy ofiar, czego Pan jest ¿ywym
przyk³adem  lub  te¿  z  zaplanowan¹  premedytacj¹ gnêbi¹ i ³ami¹ ofiary, czego z kolei ja jestem 
¿ywym  przyk³adem,  gdzie  wyj¹tkowo  podli  pseudonaukowcy  robili wszystko, abym zaraz po 
wyrz¹dzonej  mi  krzywdzie  z  9. 10. 1985 r.  zesz³a  z  ich  pola widzenia i nigdy nie œwiadczy³a 
o  ich  pseudonaukowych  czynach,  które  dokonywane  by³y w ich naukowym dnie, co wszystko 
to  wpisuje  siê  w  znamiona  re¿imowej  epoki   i   nigdy   nie  mo¿e  byæ  przedawnione,  jak  to 
zarz¹dzaj¹   jedynie   sêdziowie   z   jednej   opcji  tj.  re¿imu  libertyñsko  -  lewicowego,  którzy 
ustanawiaj¹  takie  zwyrodnieniowe  prawa,  aby  przy  prawowitych  dowodach  wszystko uleg³o 
przedawnieniu,  ale  pytam  siê ?  jak  mo¿e  ulec przedawnieniu moja tak jasna naukowa sprawa, 
skoro  w  poprzedniej  re¿imowej  epoce  nie  mia³am  absolutnie  ¿adnych  szans  na  obronê. 

S z a n o w n y   P a n i e   P r z e w o d n i c z ¹ c y,   przy   takim   nad  wyraz  fikcyjnym
Europejskim  Trybunale  nieunikniony  jest  upadek  ca³ej  Unii  Europejskiej,   dlatego   te¿,  aby
nie  dopuœciæ  do  tego,  to  musi  Pan  z  ca³¹  Komisj¹ Europejsk¹ znaleŸæ rozs¹dne rozwi¹zanie
dla  tego  “ super ”  pseudotrybuna³u,  albo  go  natychmiast  zlikwidowaæ  lub  te¿  naprawiæ, jak
to  zrobi³  nasz  obecny  rz¹d  na  przekór  k³amliwej opozycji, która przywi¹zuje wielk¹ wagê do
zbrodniczych  ustanowionych  praw, które pragnie je utrzymaæ oraz do szkalowania prawowitych
przedstawicieli  rz¹du,  którzy  zostali  wybrani  w  demokratycznych  wyborach. 

Jak   wynika   z   mojej   sprawy,   jak   i   z   tysiêcznych   innych   spraw,   które   zosta³y
“ wyr¿niête ”  przez  ETPC  poprzez  bezprawne  orzecznictwa, to urzêduj¹ tam pseudosêdziowie
przy   przyæmionych   swoich   i   tak   ograniczonych   umys³ach,   którzy   za   nic   maj¹   dobro
rozpatrywanych  spraw,  tak¿e  przy  tak  wypaczonej sprawiedliwoœci nie ma ¿adnej prawdziwej 
wolnoœci  i  prawdy,  któr¹ niestety, ale przelewa siê na wszystkie narody ca³ej Unii Europejskiej. 
Z  takim  ETPC,  który  jest  czyrakiem  dla  wszystkim  cz³onów  Unii  Europejskiej, bo przecie¿
sodomistycznymi  standardami  chroni  siê  haniebne  sprawy  oprawców  skazuj¹c  je bezkarnym
orzecznictwem  na  wieczne  utopienie  w  morzu  zapomnienia,   nie   mo¿na   te¿   pouczaæ   np. 
Polski  w  sprawie  Trybuna³u  Konstytucyjnego,  skoro  samemu  ma  siê  najgorsze dno prawne, 
które  wszelkimi  sposobami  pragnie  ukryæ  siê  przed  ludŸmi,  podaj¹c  k³amstwa  za  prawdê, 
co  jest  najgorszym  horrorem  wszechczasów,   ¿e   pseudosêdziowie  nie  chc¹  widzieæ  i  znaæ 
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prawdy,  tak  jak  latami  poplecznicy  nowej  zwyrodnieniowej ideologii nie chcieli znaæ prawdy 
o  Katyniu  czy  te¿  zamordowaniu  ks.  Jerzego  Popie³uszki.

ETPC  swoimi  tysiêcznymi  ju¿  bezprawiami  uleg³  doszczêtnie  zepsuciu,  a  poniewa¿
jest   bezkarny   jak   dawniej   by³a  bezkarna  Centralna  Komisja  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów
z  Warszawy,  która  tak  naprawdê,  to  by³a  centralna w bezprawiu, nie mo¿e ju¿ funkcjonowaæ 
w  takiej  nieludzkiej  formie,   bo   przecie¿   sprawy   nie   podlegaj¹   zaskar¿eniu,   tak¿e   jako
bezprawny  stwór  wie,  ¿e  nikt  go  nigdy  nie  zaskar¿y,   zwi¹zku  z  czym jako  “ z³oty cielec ”
czuje  siê  bezkarny   w   amfiteatrze   mordowania   niewygodnych   spraw.  E T P C  stoczy³  siê
w  najokropniejsz¹  przepaœæ  przesi¹kniêt¹  pod³oœci¹  pseudosêdziów,  którzy  nie  szanuj¹ praw 
naturalnych,  ani  te¿  Bo¿ych,   jedynie   tylko   prawa   sodomistyczne  ustanowione  przez  nich 
samych.   Wiêkszoœæ  trybuna³ów  pañstw  cz³onkowskich  przyjê³o  bardzo  wybiórczy  stosunek
do  prawdy,   która   jako   zafa³szowana   prawda   wraz   z   poprawnoœci¹  polityczn¹  ma  tylko
poklask  wœród  wszystkich  tyranów  libertyñsko - lewackich,  czego  przyk³adem  jest chocia¿by 
sodomistyczne  orzecznictwo  londyñskiego  trybuna³u z 28 lutego 2011 r. w sprawie ma³¿eñstwa
chrzeœcijañskiego,   którzy   odrzucaj¹c  homoseksualny  styl  ¿ycia  nie  mogli  zostaæ  rodzicami 
zastêpczymi, o czym napisa³ Józef Majewski w artykule “ Dziecko albo wiara.”  W dalszej czêœci 
tego  artyku³u  by³o  podane,  ¿e 9 marca 2011 r.  premier Wielkiej Brytanii Cameron powiedzia³,
¿e  trybuna³  rozpatrzy³  sprawê   J o h n s ó w   we  w³aœciwy  sposób,  i  ¿e  nale¿y  przyj¹æ  jego
rozstrzygniêcie. To nadzwyczajne stanowisko skomentowa³  Stephen Green s³owami:  � Ze s³ów 
pana  premiera  zdaje  siê  wynikaæ,   ¿e   chrzeœcijanie   musz¹  porzuciæ  nauczanie  Biblii,  jeœli
chc¹  pe³niæ  jak¹œ  rolê  w  ¿yciu  publicznym,  a  jeœli  do  tego  nie  stosuj¹  siê,  oskar¿a  siê ich 
o  jak¹œ  fobiê.   Jak podano dalej, ¿e w imiê równoœci dyskryminuje siê wyznawców Chrystusa, 
i   mimo,   ¿e   w   kraju   nad   Tamiz¹   brakuje   przynajmniej   8   tys.  rodzin  zastêpczych,  ale
¡  Johnsonowie  zostali  wykluczeni  z  zaadaptowania  dziecka,  bo  nie  chcieli  mówiæ  ma³emu 
dziecku,  ¿e  praktykowanie  homoseksualizmu  jest  rzecz¹  dobr¹. ¢

ETPC  swoimi  zwyrodnieniowymi  orzeczeniami  w  stosunku  do  niewygodnych  spraw
równie¿  pragnie  zniewoliæ  swoje  ofiary,  jak  podany  powy¿szy  przyk³ad, dlatego te¿ swoimi
bezprawnymi  orzeczeniami  w  sprawach  trudnych i hañbi¹cych obdziera ofiary ze wszystkiego,
œmiej¹c   siê   w   swym   moralnym   dnie   z   ich   bezradnoœci,   bo  przy  monarchii  absolutnej
opartej  na  dyktaturze  jednow³adztwa,  gremia  jednoosobowe  w  orzecznictwach  s¹ nietykalne 
i ostateczne w tym laickim bezkrólewiu tego Europejskiego Trybuna³u pe³nego ob³udy, k³amstwa 
i  œmierci.   E T P C   we   w³asnym   imieniu   zaprowadzi³   zniewolony   porz¹dek,  dlatego  te¿
sêdziowie  jako  zdrajcy  sprawiedliwoœci i autorytet zerowy nie przesy³aj¹ ¿adnego uzasadnienia
swych   bezprawnych   orzeczeñ   w   sprawach   niewygodnych   czyli  jako  “ wielcy ”  czciciele
z³otego  cielca,   którego   sami   sobie   ulepili,   o   czym   wy¿ej   wspomnia³am   za   nic   maj¹ 
rzetelne  rozpatrywanie  spraw,  których  zreszt¹  nie  ma,   tak¿e  on  ma  racjê  bytu  jedynie  dla
sodomitów.   Nie   mo¿na   demontowaæ  prawdziwej  sprawiedliwoœci,  aby  ona  funkcjonowa³a 
w  oparciu  o  zwyrodnieniowe  prawa,  które  dostosowane  s¹  do potrzeb dyktatury jednej opcji
politycznej,  dlatego   te¿  roz¿arzona   ogniem  mi³oœci  Boskiego  Odkupiciela  sprzeciwiam  siê 
mrocznym  dzia³aniom  tego  fikcyjnego  i  nad  wyraz  bezprawnego  Trybuna³u  Europejskiego, 
który  jest  pora¿aj¹cy  dla  milionów  prawych  obywateli  ca³ej  Unii  Europejskiej.   
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 Fikcyjny  Europejski  Trybuna³  funkcjonuje  na  zak³amaniu,  ob³udzie   i  œmierci   czyli
na  takich  samych  przes³ankach   na   jakich   buduje   siê   ca³y   zdemoralizowany  œwiat,  tak¿e
deprawatorzy  z³a  wy¿ywaj¹  siê  na  swoich  braciach i siostrach,  którzy reprezentuj¹ niemodny
patriotyzm oparty na ¿yciu i mi³oœci,  i  w³aœnie  dziêki  takim  gangsterom  tego upad³ego œwiata 
mamy   do   czynienia  z  kryzysami  i  plagami  na  ka¿dym  kroku,   i   to   dziêki   poczynaniom 
“ wielkich ”  Unii  Europejskiej,   którzy   nie   mog¹   ju¿   poradziæ   sobie   z   nap³ywow¹   fal¹ 
uchodŸców.   Jestem   przekonana,   ¿e   ca³a   Komisja   Europejska   znacznie   szybciej  i  lepiej
poradzi  sobie   z   fikcyjnym  E T P C,  jak  z  nap³ywaj¹cymi  uchodŸcami,  tak¿e  nie  bêd¹  ju¿
funkcjonowaæ  w  nim  ustanowione  zniewolone i zdemoralizowane prawa, które jak dotychczas
s¹  absurdalnymi  ideologicznymi  trendami,  które  usilnie  przestrzega  siê  nie  tylko za pomoc¹
wprowadzonej  poprawnoœci  politycznej,   która   jest   kagañcem   na  prawa  naturalne  i  Bo¿e, 
ale   równie¿  za  pomoc¹  si³y,  tak¿e  na  dobro  wielu  ju¿  zasnê³o,  a  ci  co  nie  zasnêli,  to  s¹ 
przeœladowani   na   najprzeró¿niejsze   sposoby,   bo   d¹¿y  siê  do  tego,  abyœmy  wszyscy  ¿yli
we  wspó³czesnej  sodomii  nasi¹kniêtej  bestialskimi  prawami,  czynami  i  mordami. 

K  Nie  nie  mo¿na  ju¿  d³u¿ej  kryæ  na  arenie  ca³ego  œwiata nieprawniczych poczynañ
ETPC  w  sprawach  niewygodnych,   tak   jak   w  poprzedniej  epoce  wszelkimi  nienaukowymi
sposobami  skrywano  i  uniemo¿liwiano  rzetelne przebadanie mej ewidentnej moralnej krzywdy 
zwi¹zanej  z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora,  mimo  tak licznych dowodów na
jej  obronienie  i  wielk¹  wartoœæ  mojej  pracy  doktorskiej, bo czasami po latach mogi³a krzywd 
zmartwychwstaje,  czego  jestem  ¿ywym  przyk³adem,   tak¿e   obecnie   wychodzi  perfidna  gra
wielkich  specjalistów  w  robieniu afer i karier, którzy za nic mieli prawdê naukow¹ i prawnicz¹. 

 S z a n o w n y   P a n i e   P r z e w o d n i c z ¹ c y,   wszyscy   otrzymujemy  ³askê  Pana
naszego,  aby  ¿yæ  w  prawdzie i sprawiedliwoœci, tak¿e mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e nie wystraszy
siê  Pan  mojego  ju¿  trzeciego  listu  w  sprawie  nad  wyraz  fikcyjnego  i  bezprawnego  ETPC,
tak  jak  to  Pi³at  maj¹c  wielk¹  w³adzê,  podobnie  zreszt¹  jak  i  Pan,  wystraszy³  siê  pogró¿ek 
¯ydów  i  wyda³  Jezusa  Chrystusa  na  mêkê  i  œmieræ,  bo  Pana obowi¹zkiem jest obrona praw 
cz³owieka,  a  nie  obrona  zniewolonych  praw,  które  uw³aczaj¹  godnoœci  ludzkiej,  w zwi¹zku
z   czym   bêd¹   powziête   odpowiednie   kroki   w   sprawie   tego   trêdowatego  Europejskiego
Trybuna³u,  aby  zlikwidowaæ  lub  uzdrowiæ  go  dla  dobra ca³ej Unii Europejskiej, o czym bêdê
poinformowana.   Jednoczeœnie  pragnê  dodaæ,   ¿e  obecnie  wysy³am  list  równie¿  do  Premier
Polski  Pani   B e a t y   S z y d ³ o   prosz¹c  j¹  o  interwencjê  w  tej  omawianej  sprawie (pismo
w  za³¹czeniu ),   bo    ona    id¹c    drog¹    niepodleg³oœci,  sprawiedliwoœci  i  ¿ycia  ma  zawsze 
dobro  bliŸniego  i  nigdy  nie  idzie  na  kompromisy  ze  z³em,   co   jest   nie   do   przyjêcia  dla 
decydentów   z³a,  którzy  niszcz¹  wartoœci  narodowe  i  chrzeœcijañskie,  i  postawili  na  proces
moralnej  deprawacji wraz z nazistowskimi rozwi¹zaniami, do których to zalicza siê mordowanie 
niewygodnych  spraw  i  nienarodzonych,  niechcianych  dzieci.     

Szczêœæ  Bo¿e !  

                                                                                                         Anna  Aniela  Flak
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