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S z a n o w n y   P a n i e   Generalny   Sekretarzu   Rady  Europy  w  tych  okrutnych  nad

wyraz  wyrafinowanych  ideologicznych  œwiatopogl¹dach liberalno - lewackich  niezmiernie jest
trudno  przebiæ  siê  z moj¹ niewygodn¹ skarg¹ na fikcyjny Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka 
( ETPC),  który  maj¹c  wielki  monopol  na  bezprawie  notorycznie  ³amie  prawa  orzeczeniami 
swymi,   aby   tylko   kwit³y   interesy   uprzywilejowanej   kasty,  któr¹  Pan  reprezentuje,  gdzie
z  ³atwoœci¹  i  honorami  akceptuje  siê  wypaczone  orzeczenia  i  prawa.  Piszê  do  Pana  ju¿ po
raz  10 - ty   w   tak   niewygodnej  sprawie  na  zdewastowane  “ sumienie ”  prawniczego  cielca
jakim  to  jest  ETPC,  który swoim zniewoleniem, zgorszeniem i ba³wochwalstwem promieniuje
na   wszystkie   narody   œwiata   nak³adaj¹c   opornym   i   niepoprawnym   politycznie   kaganiec
sodomistycznego  pos³uszeñstwa,  dziêki  któremu  blokuje  siê  niewygodne  prawdy,  aby  tylko
nie  wysz³y  tak  liczne  przestêpstwa  mafii lewacko - libertyñskiej, dlatego te¿ ignoruje siê moje
listy  poprzez  nie odpowiadanie  na  nie.   Nie   respektowanie   prawdziwej  praworz¹dnoœci  nie
tylko  przez  E T P C,  ale  i  przez  ca³¹  Radê  Europy  i  Komisjê  Europejsk¹  jest  niesamowit¹
eskalacj¹   przemocy   wymierzon¹   w   prawdziw¹   demokracjê,   która  obecnie  dzia³a  jedynie
teoretycznie  w  niebezpiecznym  relatywizmie,  który  na  potêgê  oœwietla  drogi  nowoczesnym
zwyrodnieniowym  ideologiom.  ETPC  sprzeniewierzy³ siê dobru i sprawiedliwoœci,  dlatego te¿
dokonuje   niesamowitych   mordów   w   niewygodnych  i  zbyt  hañbi¹cych  sprawach,   tak  jak
dokonuj¹  siê  mordy  dzieciobójstwa  w  przemys³owych  klinikach  aborcyjnych  czy te¿  mordy
chrzeœcijan,  które  nawet  dokonywane  s¹  przez  islamskich  uchodŸców.  NajwyraŸniej  widaæ, 
¿e  Rada  Europy  nie  ma  zamiaru  odpowiadaæ  na  moje  listy  w  tak  niewygodnej  skardze na 
swój  twór  prawniczy  w  Strasburgu,  który  sama  sobie  stworzy³a,  aby  móg³  on  nieludzkimi
dzia³aniami  skuwaæ  niewygodne  sprawy,   poprzez   które   ofiary   sta³y  siê  podnó¿kiem  tego
barbarzyñskiego  bezprawia,  bo  przecie¿  pozbawieni  s¹ prawa odwo³ania siê w tak haniebnych
orzeczeniach,  tak¿e  z  takimi  skazami  na  prawie  tuszuje  siê  jedynie  mafijne  bezprawie.  
 

K  Wszêdzie  siê  tr¹bi,  ¿e  nale¿y  przyjrzeæ  siê  Trybuna³owi  w  Polsce,   ale   nikt  nie
chce  s³yszeæ,  ani te¿ przygl¹daæ siê fikcyjnemu ETPC , który ma problemy ze sprawiedliwoœci¹,
której  przecie¿  nie  ma  tam, tak¿e mamy z nagminn¹ zorganizowan¹ nieuczciwoœci¹ lewackich
i  libertyñskich  pseudosêdziów,   którzy   dopuszczaj¹   siê   bezwstydnych   haniebnych  dzia³añ, 
które  s¹  przestêpstwami,  bo  przecie¿  rozpatrywane  tam  sprawy  dokonuj¹ siê w rzeczy samej 
bez   ¿adnego   rzeczywistego   rozpatrzenia   czyli   bez   ¿adnej   rozprawy,  w  sk³adzie  jedynie 
jednoosobowym,  podaj¹c  przy  tym  niepe³ne  imiona  sêdziego  ({  tak  jak  w  moim wypadku
jedynie  L. B i a n k u ).  Ponadto  przy  pomocy  sprawozdawcy  i  oczywiœcie  t³umacza, których
nazwiska  objête  s¹  s³u¿bow¹  tajemnic¹,  co  wszystko  to  nie  podlega  zaskar¿eniu  w  swoich
bezwzglêdnych  i  absolutnych  orzeczeniach nie respektuj¹cych prawowitych dowodów pisze siê 
na  poœmiewisko  swoje  jedynie  jednym  zdaniem,  ¿e  sprawa jest ostateczna i niedopuszczalna, 
nie  udzielaj¹c  te¿  ¿adnych  dodatkowych  informacji dotycz¹cych posiedzenia, ani dotycz¹cego 
postanowienia  ( czyli  nawet  nie  s¹  przes³ane  uzasadnienia ),   niszcz¹c   te¿  bezprawnie  akta
w  ci¹gu  jednego  roku  od  daty  postanowienia  czyli  bez  prawa zaskar¿enia niszczone s¹ akta, 
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bez  ¿adnego  trudu,  bez  ¿adnego  te¿  wysi³ku  wysy³aj¹c ofiarom gotowy szablonowy blankiet.
Wszystko to przy radykalnej sekularyzacji w fundamentaliŸmie relatywizmu notorycznie narusza
europejsk¹    konwencjê    praw   cz³owieka   czyli    w   bezkresie   bezkarnoœci   promowane   s¹
niesamowite  przestêpstwa  w  niewygodnych  i  zbyt  hañbi¹cych  sprawach.

� Jeœli  przyrównaæ  Trybuna³  do  przedsiêbiorstwa,   gdy   przedsiêbiorstwo  siê  rozwija
i  ma  coraz  wiêcej  klientów,  wówczas  zatrudnia  wiêcej pracowników, a nie za³atwia klientów
byle  jak,  albo  tylko  co  tysiêcznego.  Podobnie  z  Trybuna³em,   albo   Rada   Europy  powinna
proporcjonalnie  do  iloœci  skarg  zwiêkszyæ  iloœæ sêdziów w Trybunale, albo zlikwidowaæ twór,
który   jest   niewydolny  i  nieudolny,  dzia³aj¹cy  nieprofesjonalnie    ( Zdzis³aw  Raczkowski ).
Z  takim  prawniczym  tworem  w  Strasburgu,   który   za  nic  ma  godnoœæ  i  wolnoœæ  narodów
ciesz¹cy  siê  te¿  z  niesprawiedliwoœci  wiadomo te¿, ¿e Rada Europy dostaje “ bia³ej gor¹czki ”
na  moje  tak  niewygodne  listy  w  sprawie  skargi na to prawnicze nieu¿yteczne dno, które wraz
z  ni¹  wymaga  dog³êbnych  zmian  w  funkcjonowaniu,   bo   przecie¿   z  takimi  zniewolonymi
rz¹dami,  prawami  i  dzia³aniami nie ma ¿adnego dialogu, ani te¿  absolutnie ¿adnej konfrontacji
ze  spo³eczeñstwem,  jedynie  tylko  jednostki  liberalno - lewackie  decyduj¹ za wszystkich czyli
wyraŸnie widaæ,  ¿e ci zwyrodnialcy boj¹ siê demonta¿u bezprawia.  Unia Europejska wraz z ca³¹
Rad¹  Europejsk¹  i  Europejskim  Trybuna³em  Praw  Cz³owieka  nie  egzekwuje demokratyczne
standardy,   a   strachliwi,   samolubni   i  nieufni  urzêdnicy  do  dobrych  zmian  celowo  blokuj¹ 
rozpatrzenie   tak   licznych   przestêpstw,    które   dokonuj¹   siê   u   nich,  dlatego  te¿  te  moje
niewygodne  listy  nie  s¹ rozpatrywane, bo nikt z tych wspó³czesnych  mafijnych  zniewoleñców 
nie  chce,   aby  zosta³o  sparali¿owane  ich  zniewolone  królestwo  oparte  na  ich  zniewolonym 
têczowo - genderowskim  cielcu.   

S z a n o w n y    P a n i e   bezwzglêdni   materialistyczni  i   egoistyczni  “ wielcy ”  Unii
Europejskiej   na   czele  z  Panem  popieraj¹  skandaliczne  prawa  i  preferuj¹  z³o,   dlatego   te¿ 
knebluje  siê   usta  niewygodnym  mediom  i  skargom,   do  których  to  zalicza  siê  i  moja  nad
wyraz  niewygodna  skarga.  Poprzez  ignorowanie  moich  listów  nie ukryje Pan, jak i urzêdnicy
Pana  tak  wiele  niewygodnych  afer  i  czynów,   co   wszystko  to  przepojone  jest  gigantyczn¹
fal¹  nienawiœci,  bo  ja   nie  zrezygnujê z walki o dobro dla ca³ej zniewolonej Unii Europejskiej,
w  której  przecie¿  ¿yjê  i  pragnê  te¿  ¿yæ,  ale  bez sodomistycznego cielca, jakim to jest ETPC.
Pragnê  zaznaczyæ,   ¿e  widz¹c  z³o  nie  unoszê  siê  gniewem,  bo  przecie¿  w  gniewie  nic  nie
mo¿na  dokonaæ,  tylko  w  mi³oœci  i  sprawiedliwoœci  Bo¿ej,  dlatego  te¿  bêdê  wysy³a³a sporo
jeszcze  listów,   aby  ca³a  ludzkoœæ,  a  nastêpnie  wszystkie  nastêpne  pokolenia  zna³y  prawdê 
o  zniewoleniach  w  sprawach  niewygodnych,  trudnych i  hañbi¹cych,  jakie fundowane s¹ nam 
przez  wspó³czesnych  monarchistów,  którzy   bezkarnie   i   jawnie  uczestnicz¹  w  nagminnych 
przestêpstwach,  które  niejednokrotnie  popierane  s¹  nawet  przez “ œwiêtobliwych ” katolików.

Nowe   nabytki   ateistycznej   agresji  ze  zniewolonymi  i  z  nad  wyraz  zatrwa¿aj¹cymi 
prawami  i  dzia³aniami  zagnie¿d¿onymi  zarówno w ETPC, jak i Radzie Europy uniemo¿liwiaj¹
dojœcie  do  prawdy,  bo  przecie¿  przy  wspieranym  k³amstwie,  które  sprzeniewierza siê dobru 
i   sprawiedliwoœci   nie   mo¿e   byæ  mowy  o  procesie  naprawy  tych  zniewoleñ,  nad  którymi 
czuwa  ob³udna  poprawnoœæ  polityczna. Z takimi nieu¿ytecznymi mafiozami o zdewastowanych 



- 3 -

sumieniach,   którzy   nie   chc¹   ¿adnej  konfrontacji,  ani  te¿  dialogu  w  sprawie  tak  licznych
przestêpstw  zadomowionych  w  tym  trupowatym  trybunale  w Strasburgu jest na ludzki rozum
niemo¿liwoœci¹   ruszyæ   moj¹   tak   pora¿aj¹c¹   dla   nich   skarg¹,   bo  przecie¿  oni  wszystko 
zakazuj¹,   tak   jak   zakazali   Rosjanie   otwieraæ   trumny   wszystkich  cia³  naszych  rodaków, 
którzy  zginêli  w  katastrofie  smoleñskiej,  a  jak  póŸniej  okaza³o  siê,  ¿e  ca³a  ta sekcja zw³ok 
by³a  wielk¹  fikcj¹,  tak  jak  fikcyjny  jest  ca³y  ETPC,  który  zara¿ony  jest  tr¹dem  bezprawia.
Nie   zra¿am   siê   tym,   ¿e   ze   zniewolonej   Rady   Europy   nikt   nie   ma  zamiaru  otwieraæ
¿adnego   posiedzenia,   ani  te¿  moich  listów  w  tak  niewygodnej  sprawie  na  ten  nies³usznie
tak  nazwany ETPC,   który  przecie¿  wy³¹czony  jest  z  ogólnych  norm  praworz¹dnego prawa,
bo  przecie¿  dziêki  mojej  stronie  internetowej / http:annaanielaflak.eu /, która przekroczy³a ju¿
394 000  odwiedzin,  na  której  wszystko  jest  bardzo  dobrze  udokumentowane  z moj¹ skarg¹
na  ten  nieludzki  trybuna³  z  numerem  mojej  sprawy  23838 / 15  ca³y  œwiat powoli dowiaduje
siê   o   wyrafinowanych   okrucieñstwach   nasi¹kniêtymi   przestêpstwami,   które  jak  dot¹d  s¹
nietykalne  przy  wprowadzonych  zwyrodnieniowych  ideologiach.   

K  ETPC,  który  zosta³  stworzony  na  u¿ytek  libertynów  i  lewaków  dzia³a  jedynie na
fundamentach  bezprawia  wydaj¹c  skandaliczne  orzeczenia  w niewygodnych i zbyt hañbi¹cych
sprawach   czyli   przy   dokonywanych  tak  wielkich  przestêpstwach  nie  s³u¿y  on  demokracji
i  powinien  byæ  natychmiastowo  zlikwidowany.  Jasno siê on wyra¿a, ¿e sprawa jest ostateczna
i  nie  podlega  ¿adnemu  zaskar¿eniu  czyli  trzeba  przyznaæ,  ¿e  jest  on  nad wyraz nieomylny,
ale   jedynie   w   zwyrodnieniowych   poczynaniach   swych  pisz¹c  bzdury  do  ofiar,  aby  tylko
zapomnieæ  i  nie  rozpamiêtywaæ  niewygodnych  spraw,  z którymi obywatele Unii Europejskiej 
zwracali  siê  do  nich,  nie  wiedz¹c  o  tym,   ¿e   tutaj   nie   leczy   siê   ran   zadawanych  przez 
oprawców,  jedynie  tylko  rozdrapuje  siê  te  rany,  podczas  których  ofiary  niejednokrotnie nie
wytrzymuj¹ takiego celowego dzia³ania zadawanego przez pseudosêdziów, którzy za wyrz¹dzane
z³o  nie  ponosz¹  absolutnie  ¿adnych  konsekwencji.

Tylko  na  prawdzie  buduje  siê  przysz³oœæ  narodów,  ale  jaka  to  prawda jest w ETPC,
Radzie  Europy  i  Komisji  Europejskiej ?,  kiedy brak  jest  dzia³añ  w  sprawach  niewygodnych
wprowadzonych   przez   antyewangelick¹  masoneriê  najprzeró¿niejszych  totalitaryzmów  wraz 
z   obecn¹  masoneri¹  libertyñsko  -  lewack¹  nasi¹kniêt¹  niesamowitymi  wypaczeniami,  która
nie  reaguje  na  tak  ewidentne  dowody,  które  podajê  bardzo  dok³adnie  w  ka¿dym  liœcie, jak
i  obecnie  podam,   aby   w   ka¿dym   liœcie   by³a  ca³oœæ  tego  sodomistycznego  europejskiego
zniewolenia,  które  na  swoje  poœmiewisko  pragnie  poruszaæ  sercami  i  sumieniami ludzkimi,
aby  one  by³y  bez  ¿adnych  wartoœci  moralnych  i  duchowych.   

P i e r w s z e    p r z e s t ê p s t w o     -   11. 07. 1985 r.   po   obronionej   mojej   pracy
doktorskiej   na   Wydziale   Rybactwa   Morskiego   Akademii   Rolniczej   w   Szczecinie   (  ul. 
Królewicza  4, 71 - 550  Szczecin ),   który   obecnie   zwie   siê   Wydzia³em  Nauk  o  ¯ywnoœci 
i   Rybactwa   obroni³am   pracê   doktorsk¹   maj¹c¹  dobre  recenzje  przy  pe³nym  wymaganym 
kworum,   aby   od   razu   nadaæ   mi   stopieñ   doktora,   lecz   nie¿yj¹cy  ju¿  od  paru  miesiêcy 
bezkarny  komunistyczny  oprawca  prof.  Aleksander  Winnicki dopuszczaj¹c siê niesamowitego 
przestêpstwa  nie  bra³  udzia³u  w  g³osowaniu  mimo,  ¿e  by³  na  nim.
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 D r u g i e g o   p rz e s t ê p s t w a   i  to  z  jak najhaniebniejsz¹ premedytacj¹ dopuœcili 
siê  ci  cz³onkowie  Rady  Wydzia³u,   którzy   byli   wiernie   oddani   komunistycznej   partii   tj.
pseudomêdrzec  prof.  Aleksander  Winnicki,  Idzi  Drzycimski, Rajmund Trzebiatowski, Juliusz
Chojnacki,   Zygmunt  Che³kowski,   Andrzej  Kompowski  i  Józef  Œwiniarski   oraz   nie¿yj¹cy
ju¿  docent  mianowany  czyli  doktor  Kazimierz  Miller,   bo   w³aœnie  wszyscy  oni  œwiadomie 
uczestniczyli   w   przed³u¿onym   przestêpstwie  zainspirowanym  przez  nieludzkiego  dziekana 
prof.  A.  Winnickiego   zwo³uj¹c   drugie   g³osowanie  na  9. 10. 1985 r.,   w   którym   to    n i e 
d o p u s z c z o n o    d o    g ³ o s o w a n i a    moich   recenzentów,   tak¿e  komisja  w  zupe³nie 
innym  sk³adzie  zrealizowa³a  perfidny   i   zamierzony  plan  komunistycznych  na  pó³  gwizdka 
mêdrców,   którzy   jako   nietykalna   sitwa  do  tej  pory  chroniona  jest  przez  zwyrodnieniowy
re¿im  liberalno - lewicowy,  w  którym ustala siê prawa o przedawnieniu, aby chroniæ oprawców 
mimo,  ¿e  ma  siê  niezbite  dowody,  tak  jak  w  moim  wypadku.  
   

T r z e c i e g o    p r z e s t ê p s t w a    dopuœci³a   siê   Centralna   Komisja   do   Spraw 
Stopni  i  Tytu³ów  w  Warszawie,   bo   zamiast   skierowaæ   moj¹   pracê  doktorsk¹  do  dwóch 
oœrodków  naukowych  i  to  do  profesorów  geografów,  to  skierowano  j¹  jedynie  do  jednego 
oœrodka  naukowego  tj.  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Warszawy, i to docentów 
fizyków,  tj.  do  pana  docenta  Pruchnickiego  i  docenta  Sadowskiego,  którzy dopuszczaj¹c siê 
przestêpstwa  czyli  jest  to  ju¿   c z w a r t e   p r z e s t ê p s t w o,  na zamówienie napisali nad 
wyraz  szkaluj¹ce  recenzje,  których  nigdy  nie otrzyma³am, i które zawsze by³y podtrzymywane 
mimo,  ¿e  opublikowa³am  moj¹  pracê  doktorsk¹  w  s³ynnym  Ossolineum w Komitecie Badañ
Morza  i  powsta³o z niej te¿ sporo plagiatów,  co  jest   ju¿   p i ¹ t y m   p r z e s t ê p s t w e m,
co  nigdy  to  nie  by³o brane pod uwagê przez pseudonaukow¹ sitwê obsadzon¹ w tej bezprawnej 
Centralnej  Komisji  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów,   która   by³a  i  jest  nie  tylko  niesamowitym
czyrakiem,  ale  i  trupem  dla  polskiej   nauki.  S z ó s t e   i   to  dotkliwe   p r z e s t ê p s t w o 
nast¹pi³o   ze   strony   sêdziego   L.  B i a n k u   z   Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka, 
który    nadu¿ywaj¹c    swojego   stanowiska   napisa³   na   odczepnego   jedynie   jedno   zdanie, 
¿e   sprawa   jest   niedopuszczalna   maj¹c   za   nic  orzeczenie  z  14. 04. 2015 r.  z  Prokuratury 
Rejonowej  Szczecin - Niebuszewo,   ¿e   przedstawione   przeze   mnie   przestêpstwa   podleg³y
przedawnieniu  karalnoœci  czynów   na  podstawie  art. 17 § 1 pkt 6 kpk,   w   zwi¹zku   z   czym 
otrzyma³am  postanowienie  o  odmowie  œledztwa. 

 ETPC,  jak  i  Rada  Europy,  która  stworzy³a  sobie  taki bezu¿yteczny prawniczy cielec
nie  mog¹  zas³aniaæ  siê  kator¿niczymi  i  niewolniczymi  ustawami,   które   zosta³y  przez  nich
wprowadzone,   bo   przecie¿   z  takimi  zerowymi  autorytetami  przemijaj¹cej  doczesnoœci  nie
ostoj¹  siê  one  na  takim  laickim  patriotyzmie  opartym  o  takie  zwyrodnieniowe  wypaczenia,
które  propaguj¹  cywilizacjê  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci,   i  gdzie  nawet  przymyka  siê  oczy 
na  niesamowite  bezprawia  wœród  uchodŸców.   Dopiero  teraz  nast¹pi³a  reakcja  na tak liczne
szturmy  uchodŸców,  kiedy  zaczêli  oni  przebywaæ  tak  licznie  ju¿  tysi¹cami dopuszczaj¹c siê 
niejednokrotnie  terrorystycznych  ataków  na  europejczykach,   aby   na  si³ê  wykorzeniæ  wiarê 
chrzeœcijañsk¹,  w  zwi¹zku  z czym mój pojedyñczy g³os w tak wielkim bezprawiu serwowanym 
nam  w  fikcyjnym  ETPC  nie  jest  brany  pod uwagê,  ale  co  pozosta³o mi na tej ziemi, to bêdê 
s z t u r m o w a ³ a   Radê  Europy  licznymi  listami pisz¹c te¿ jeszcze przez bardzo krótki okres 
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czasu  m¹dre  komentarze  na  YOUTUBE,   aby   poprzez  nie  zainteresowaæ  obywateli,  kto  ja
jestem ?,   przez  co   owce   Bo¿e   bêd¹   wchodziæ  w  moj¹  stronê  internetow¹,   dziêki  której 
zapoznaj¹   siê   z   niesamowitym   mechanizmem   prawniczej   pogardy   jaka  zadomowi³a  siê
w  tym  Trybunale,  który  dopuszcza  siê  zatrwa¿aj¹cych  posuniêæ  w  niewygodnych sprawach. 
Umieszczaj¹c  komentarze  na  YOUTUBE  z  takim  mechanizmem  pogardy  do niewygodnych
spraw,   które   zawsze   dosadnie   i   w   wysokim   tonie  przedstawiam  zetknê³am  siê  równie¿
przy  zniewolonych  mediach,  które  nazywaj¹  siê  “ M e d i a   i   S e j m ”,  ¿e  nawet  najwy¿si
przedstawiciele  rz¹du  o  tym  nie  wiedz¹,  co  oni  wyprawiaj¹ ?,  bo  w³aœnie  oni  tak  szumnie
nazwani   “ M e d i a   i   S e j m ”  bezprawnie   likwiduj¹   po  pewnym  czasie  wszystkie  filmy 
ze  swoimi  wiadomoœciami,  tak  jak  sumnie  nazwany  E T P C  równie¿  bezprawnie likwiduje
akta  w  ci¹gu  jednego  roku  i  to  bez  ¿adnego  zaskar¿enia,  o  czym  ju¿ wy¿ej wspomnia³am. 
Pragnê  zaznaczyæ,  ¿e  o  tym  usuwaniu  wiadomoœci  na  YOUTUBE  przez  “ Media  i  Sejm ” 
wpad³am  tylko  dlatego,  ¿e robi¹c korektê obecnej tj. 29 - tej duchowej ksi¹¿ki, gdzie wszystkie
komentarze   dokumentujê   równie¿   na   swoim   interfejsie  Google +,   wszystko  skrupulatnie
sprawdza³am  te¿  czy  one  istniej¹  na  kanale ?,  którego  podawa³am  adres linku i zawsze by³a
odnotacja: “ Film jest niedostêpny. Przepraszamy za usterki. ”  Nie  ma  historycznej prawdy tych
zniewolonych  mediów,  które  w  ma³ej  kropelce  isniej¹  na  moim interfejsie, tak jak ca³a moja
dokumentacja z numerem sprawy 23838 / 15,  która  mimo  zniszczenia  zachowa³a  siê  na mojej 
tak  niewygodnej  stronie  internetowej,  ¿e  najchêtniej  E T P C  i  Rada  Europy  zablokowaliby
j¹,  tak  jak “ Media i Sejm ” obecnie  zablokowa³  mi  dostêp do swojego kana³u za wy³o¿on¹ im 
prawdê,  tak¿e  nie  mogê  ze  swojego  komputera  dostaæ  siê do nich, a na dok³adkê w ostatnich
moich  komentarzach,   za  które  dostawa³am  u  nich  punkty  w  swojej   cenzurze  napisali  mi, 
¿e naruszone s¹ prawa autorskie przes³ane przez osoby trzecie, a te same komentarze podawa³am 
te¿  na  innych  kana³ach  i  nikt  nie  usun¹³ je, i bez ¿adnej poprawnoœci  politycznej istniej¹ one
tam,   tak   jak  moja  sprawa  z   niewygodn¹  skarg¹  na  ten  nieludzki  ETPC  równie¿  istnieje, 
ale  nieruszona  do  tej  pory przez Radê Europy. Za zamkniêtymi drzwiami Rada Europy pragnie 
wszelkimi  sposobami  zablokowaæ  omawian¹  moj¹  skargê,  jak  to  ju¿  zosta³o  uczynione, ale 
w  stosunku  do  moich  komentarzy  nie  tylko  przez  “ Media i Sejm ”, ale równie¿ przez na pó³
gwizdka  dziennikarzy:  tj.  pana  Rafa³a  Aleksandra Ziemkiewicza i Cezarego Gmyza, którzy po 
paru  dniach  istnienia  moich  komentarzy na YOUTUBE  zastosowali cenzurê do nich usuwaj¹c 
je  wszystkie  pisz¹c,   ¿e   naruszy³am  prawa  autorskie  mimo,  ¿e  czasami  nawet  dostawa³am 
punkty  za  nie  czyli  dali  œwiadectwo  swojej  niedojrza³oœci dziennikarskiej dyskryminuj¹c nad 
wyraz  odwa¿ne  wypowiedzi,  do których nie doroœli, dlatego te¿ nie przyjmuj¹ ich, tak jak Rada 
Europy  nie  przyjmuje  mojej  tak  nad  wyraz  dobrze  wy³o¿onej  i  udokumentowanej skargi na 
ten  fikcyjny  i  bezprawny  ETPC,  bo  po  prostu  nie  doros³a  ona  do  wymogów  demokracji.  

“ Wielcy ” Unii  Europejskiej  bardzo  dobrze  wiedz¹,  ¿e  cielec prawniczy w Strasburgu
przesi¹kniêty   jest   kampaniami  niszczenia  niewygodnych  nap³ywaj¹cych  tam  skarg,  dlatego 
te¿   nie   ma   co  dziwiæ  siê,  ¿e  bezgranicznie  i  bezwarunkowo  nie  odpowiada  siê  na  moje 
niewygodne  listy  w  tych  wyrafinowanych  najokropniejszych  ich  zniewoleniach,  bo  przecie¿ 
nikt  nie  ma  zamiaru  anga¿owaæ  siê  w  jakiekolwiek  zmiany  obecnego  re¿imu, aby naprawiæ 
prawniczy  twór  bez  ludzkiej  twarzy,   jakim   to   jest   ten  unijny  trybuna³.  � Odgra¿anie  siê 
wniesieniem  sprawy  do  Strasburga,  jakie nieraz mo¿na zaobserwowaæ na ³amach mediów i sal 
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s¹dowych  przez  poszkodowanych,  œwiadczy  wiêc  tylko  o  niewiedzy  osób  poszkodowanych
o  tym,  jak  postêpowanie  w  Trybunale  w  Strasburgu siê odbywa, w rzeczywistoœci i jak nik³e, 
jak  ma³o  realne  s¹  szanse,   ¿e   ich   zasadna   i   nale¿ycie  udokumentowana  skarga  zostanie 
nale¿ycie  rozpatrzona  w  Trybunale  w  Strasburgu.  Trzeba  mieæ  wiêcej szczêœcia ni¿ rozumu,
aby  skarga  zosta³a  dopuszczona  do  rozpatrzenia.  Sam  dowód przyjêcia i nadanie numeru jest
tylko  podstaw¹  do  wynagrodzenia  siedz¹cych  tam  urzêdników.   Najwy¿sze  w³adze  krajowe 
o  tym  wiedz¹  i  dlatego  œpi¹  spokojnie    ( Zdzis³aw Raczkowski ).

S z a n o w n y   P a n i e  jeszcze  raz zaznaczam, ¿e w obliczu haniebnego i karygodnego
milczenia  na  moje  tak  liczne  listy  w  sprawie  skargi na fikcyjny ETPC pozbawiony szacunku
do  prawa  musia³  ktoœ  na  œwiecie  zmierzyæ  siê  z  tym  niesamowitym  problemem  nie niskiej
jakoœci  demokracji,   ale  z  niesamowitym  zwyrodnieniem  demokracji,  a  skoro  z  woli  Bo¿ej
pad³o  to  na  mnie,   wiêc   moim   obowi¹zkiem   jest   doprowadzenie   do   rozpatrzenia  mojej
skargi,   aby  nareszcie  ca³y  œwiat  dowiedzia³  siê  o  niedopuszczalnych  przestêpstwach,  które
dokonuj¹  siê  w sprawach niewygodnych i trudnych w tym folwarcznym trybunale w Strasburgu,
który   wraz   z   Panem   oraz   pozosta³ymi   “ wielkimi ” przywódcami  ca³ej  zniewolonej  Unii
Europejskiej  goni¹ jedynie za pieniêdzmi i uk³adami szczyc¹c siê totalitarnym nad wyraz silnym
przywództwem.  Nie  mam  zamiaru byæ s³u¿alcza do mafii libertyñsko - lewackiej, która pragnie
wielkiej   uni¿onoœci  do  swoich  zwyrodnieniowych  dzia³añ  i  praw  œpi¹c  spokojnie  przy  tak
zatrwa¿aj¹cych  swoich  posuniêciach,   które  przepojone  s¹  kampaniami  niszczenia  nie  tylko
niewygodnych  spraw,  ale  i  skarg,  na  które  nie  odpowiada  siê,  czego  przyk³adem  jest moja
omawiana  sprawa.  W  doktrynie europejskiej masonerii, w sk³ad której wchodzi miêdzy innymi
i  Pan  nie  mog¹  byæ  si³¹  wprowadzane  prawa  i  dzia³ania  establishmentu,  który  wprowadza
dyktatury  przesi¹kniête  rytua³ami  ba³wochwalczymi,  gdzie  brak jest poszanowania wzajemnej
niezale¿noœci  i  prawdziwej  obyczajowoœci  oraz  praworz¹dnoœci. 

Niedemokratyczny  ETPC  w  zakamuflowanym  niejasnym  i niezrozumia³ym bezprawiu
swym  dzia³a  jedynie w zmasowanych indoktrynacyjnych zniewolonych, natarczywie wpajanych 
libertyñsko - lewackich  prawach  przy  radykalnej  sekularyzacji,   w   zwi¹zku  z  czym  robi  on 
wszystko,  aby  tylko  nie  wysz³a  niesamowita  kaŸnia  k³amstw i mordów niewygodnych spraw,
które  dokonuj¹  siê  przy  tak  licznych  przestêpstwach,   które   poda³am   powy¿ej.   Nie  mog¹
standardy  europejskie  zale¿eæ  jedynie  od przywódców takich jak Pan czy Pan Juncker, Schulz,
Tusk czy te¿ Pani Merkel,  gdzie  nie  ma  dialogu  ze  spo³eczeñstwem  i  nie  bierze  siê  te¿ pod 
uwagê  wiedzy,  ani  te¿  doœwiadczenia,  jakie  dokonywane  s¹  w  prawdziwej praworz¹dnoœci, 
bo jak okazuje siê,  ¿e w wielu sprawach ci “ wielcy ” przywódcy  Unii  Europejskiej  s¹  “ mniej
ni¿  zero ”,  bo  dla  nich  program  to  przede  wszystkim  kultura  multi - kulti, aborcja, edukacja
gender  z  ma³¿eñstwami  tej  samej  p³ci  i  inne  prawa  chronione przez sodomistycznego cielca
stworzonego  przez  nich,  w  których  to  podaje  siê  bezkrytycznie  orzeczenia  pseudosêdziów. 

S z a n o w n y   P a n i e   z   takimi  za¿artymi  zwolennikami  zniewolonych praw, gdzie 
planuje  siê  rozwaliæ  Chrystusowy  Koœció³  od  œrodka  nale¿y  wprost  powiedzieæ,  ¿e ¡ jest to
wspó³czesna   forma   niewolnictwa,   która   jest  pogwa³ceniem  godnoœci  wielu  naszych  braci
i   sióstr  i  jest  prawdziw¹  zbrodni¹  przeciwko  ludzkoœci ¢  ( Ojciec  Œwiêty  Franciszek ),   bo 
przecie¿   odrzuca   Pan   wraz   z   pobratymcami   swymi  ofiary  wszelkich  niesprawiedliwoœci 
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zmuszaj¹c  je  w  ten  sposób  do  ¿ycia  z  odpadów,  aby  one  ¿y³y  jedynie w kulturze odpadów
( Ojciec  Œwiêty  Franciszek ),   a   przecie¿   na  Panu  spoczywa  wielka  odpowiedzialnoœæ,  aby
sprzeciwiæ  siê  wszelkim  niesprawiedliwoœciom,  w  zwi¹zku  z  czym  najwy¿sza ju¿ pora,  aby
na   forum   ca³ej   Rady   Europy   zaj¹æ  siê  t¹  moj¹  tak  niewygodn¹  skarg¹  na  ten  nieludzki
ETPC,  który  przynosi  jedynie  zgni³e  owoce  dla  ca³ej  zniewolonej  Unii  Europejskiej.

W  tym  zdeprawowanym  œwiecie  sprzedajne  i skorumpowane elity polityczne op³acane
przez   zacietrzewionych   libertynów   i   lewaków   ucz¹  nas  pogardy  do  elementarnych  praw
ludzkich,  co  widaæ  to  bardzo  dok³anie  nie  tylko   w   E T P C,   w   którym  w  niewygodnych
sprawach  pseudosêdziowie  decyduj¹  za  wszystkich  i  za  wszystko  bez prawa jakiegokolwiek
odwo³ywania siê,  ale  i  po naszej polskiej totalnej libertyñsko - lewackiej opozycji, która dobrze
wie,  ¿e  z  pomoc¹  swoich  pobratymców  z  Brukseli,   do   których  przecie¿  donosz¹  na  nasz
kraj  mog¹  przekroczyæ  demokratyczne  granice,  aby  wiele  dokonaæ dla swojej hipokrytycznej
zniewolonej  demokracji,  ¿e  nawet  16. 12. 2016 r.  byli  zdolni  okupowaæ  sejmow¹  mównicê.
W³aœnie   tacy  fa³szywi  obroñcy  demokracji  znajduj¹  siê  w  ETPC,  Radzie  Europy,  Komisji 
Europejskiej  i  Radzie  Unii  Europejskiej,  i  w³aœnie  to  lewactwo  i  libertyñstwo wprowadzi³o 
ob³¹kane  regu³y dla unijnych narodów,  które s¹ zgodne z ich sodomistycznymi przemyœleniami,
w  zwi¹zku  z  czym  uwa¿aj¹  siê  za “ sprawiedliwych ”,  i  st¹d ta ich presja chronienia chorych 
praw  w  tym  marnym  siedlisku  gwa³tu  i  œmierci.

Takie  bezprawne  dzia³ania  Rady  Europy,  która milczy na moj¹ tak niewygodn¹ skargê
na  fikcyjny  ETPC  mog¹  byæ  tylko  chwalone i tolerowane jedynie przez ich pobratymców, jak 
i  zniewolone  media,  które  w  rzeczy samej s¹ propagandowymi tubami, które maj¹ niezliczon¹ 
iloœæ  na  pó³  gwizdka  dziennikarzy,  o  czym  wy¿ej  wspomnia³am. Tego brutalnego bezprawia
nie  da  siê  narzuciæ  ca³ej  opinii  publicznej,  bo  z  takimi  zmys³owcami  przebywa  siê jedynie
w ekstremistycznym barbarzyñskim i bezlitosnym dyktacie politykierstwa liberalno - lewackiego.
Rada  Europy  musi  wiedzieæ  o  tym,  ¿e  zosta³a  wezwana  do budowania sprawiedliwego ³adu 
spo³ecznego  w  codziennym  poszukiwaniu  ewangelicznego  dobra  (Ojciec Œwiêty Franciszek), 
tak¿e  nie  mo¿e  ona staæ po stronie ob³udy, k³amstwa i œmierci ¿yj¹c zwyrodnieniow¹ rewolucj¹ 
kulturow¹,  która  uderza  w   Koœció³  Pana naszego, dlatego te¿ nie mo¿e ona d¹¿yæ do istnienia
jedynie  liberalnych  i  lewackich  narodów,   aby   poprzez   swoje   mêtne   i  zniewolone  media
mo¿na  by³o  zabiæ  czy  te¿  zniszczyæ  niewygodnych  ludzi, którzy maj¹ ju¿ dosyæ tego re¿imu, 
który  w  rzeczy  samej  jest  mniej  jak  zero.  

S z a n o w n y   P a n i e   ¿yczê   Panu,  aby  w  koñcu  naby³  Pan  odwagi  prawdziwego
cz³owieczeñstwa  i  ju¿  nie  zamyka³ siê w swoich re¿imowych libertyñsko - lewackich prawach, 
przez  co  nie   bêdzie   Pan   stawia³  ¿adnych  przeszkód  w  zwo³aniu  przewidzianego  unijnym 
prawem   pe³nego   kworum   do   rozpatrzenia   mojej   tak  niewygodnej  skargi  na  niegoœcinny
E T P C,  który   przecie¿   jest   zamkniêty  czyli  niedostêpny  dla  prawdziwej  sprawiedliwoœci. 
Pragnê  dodaæ,  ¿e  gdy  dalej  w  swojej  nienawiœci  i  przemocy  zarówno  Pan,  jak  i urzêdnicy
Pana  bêd¹  dalej  “ olewali ”  moje  tak  niewygodne  listy  w  sprawie  tak  licznych  przestêpstw 
dokonywanych  przez  pseudosêdziów  urzêduj¹cych  w  tym  europejskim re¿imowym trybunale 
w  Strasburgu,  to  wkrótce  znowu  odezwê  siê.   Szczêœæ  Bo¿e !  
                                                                           Anna  Aniela  Flak 
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