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Do  ca³ej  rady  naukowej  IMGW      
Instytut  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej
Ul. Podleœna 61
01 - 673  Warszawa

Pragnê    poinformowaæ   ca³¹   naukow¹   radê   Instytutu   Meteorologii   i   Gospodarski
Wodnej,   ¿e  nast¹pi³a  pe³nia  czasu  na  zapoznanie  siê  z  superszkaluj¹cymi  superrecenzjami,
których  nigdy  nie  otrzyma³am,   i   które   zosta³y  dokonane  w  1987  roku  przez  ówczesnych
docentów:  pana  Pruchnickiego  i  Sadowskiego  odnoœnie  mojej  obronionej  pracy  doktorskiej
z  11. 07 .1985 r.  na  Wydziale  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej ze Szczecina,  która
mia³a  dobre  recenzje,  gdzie  po  3 - ech miesi¹cach 9. 10. 1985 roku komisja w zupe³nie innym
sk³adzie  nie  nada³a  mi  celowo stopieñ doktora.  Pragnê dodaæ, ¿e na na pierwszym g³osowaniu
by³o  pe³ne  kworum,   ale   ówczesny   dziekan   profesor   Aleksander  Winnicki,   który  by³  na
g³osowaniu,  rzek³,   ¿e   nie   bêdzie   g³osowa³,   bo   nie   by³   na   obronie,   co   jest  formalnie
niedopuszczalne  i  haniebne.  Jakby  wówczas  by³  mój  recenzent z Lublina,  to by³oby równie¿
pe³ne  kworum  bez  prof. A. Winnickiego,  ale  wola  Bo¿a  by³a  inna,  aby  mog³y  wype³niæ siê
odwieczne  wyroki  Niebios  w  stosunku  do  duszy  mej,  o  czym  wiêcej  piszê  na  mej  stronie
internetowej  i  na  mym  profilu.

Tê  wielk¹  niesprawiedliwoœæ  i  krzywdê  moraln¹,   jak¹  wyrz¹dzono  mi  na  polecenie 
profesora  A. Winnickiego  przy  wspó³udziale  pseudonaukowców  ówczesnych  docentów  pana 
Pruchnickiego  i  Sadowskiego  z  IMGW  z  Warszawy,  nale¿y  jak najdok³adniej przebadaæ, bo 
ona   sta³a   siê   fundamentem   wêgielnym  “  Dzie³a   ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy 
Trójk¹ta  Bermudzkiego ”  ( 9  tomów),   które   jest   naukowo  bardzo  dok³adnie  w  Chrystusie
opracowane   przeze   mnie,   i   jest  ono  u  Ojca  Œwiêtego  Franciszka  i  Prefekta  Kongregacji
Nauki  Wiary  kard. Gerharda Ludwiga Müllera,  tak¿e  ze  Stolic¹  Piotrow¹  jestem w kontakcie
od  9 - ciu  lat.

K  Aby   ratowaæ   “ wielkiego  mêdrca ”  profesora  A.  Winnickiego   i   nie  naraziæ  na
poœmiewisko  ca³ej  rady  wydzia³u  z  mojej  by³ej  pracy, to Centralna Komisja do Spraw Tytu³u
Naukowego  i  Stopni  Naukowych w Warszawie powo³a³a dwóch fizyków i to jeszcze docentów
z  tego  samego oœrodka czyli z IMGW,  co  jest  niedopuszczalne  w  œwiecie  nauki, bo nale¿a³o
powo³aæ  dwóch  profesorów,  geografów  i  to  z  dwóch  naukowych  oœrodków.  Na takie jawne
i   nad   wyraz   ra¿¹ce   bezprawie   nikt,   kompletnie   nikt   nie   zareagowa³,  i  jak  widaæ  Bóg
zostawi³   mnie   przy   ¿yciu   na   trochê   d³u¿ej,   aby   po   latach   te  bezprawnoœci  “ wielkich 
mêdrców ”  wysz³y  na  arenie  ca³ego  œwiata.

W   obecnej   dobie   czasów   jest   niemo¿liwoœci¹   zatrzeæ   niecne   czyny  ówczesnych
bezprawnych  naukowców,   bo   przecie¿   s¹   dowody,   które  œwiadcz¹  o  nad  wyraz  wielkiej 
wartoœci  mojej  pracy  doktorskiej, bo przecie¿ opublikowa³am j¹ w wersji skróconej w s³ynnym 
Ossolineum,   poza   tym  z  mej  pracy  doktorskiej  powsta³o  sporo  plagiatów   i   za   zrobiony 



- 2 -

plagiat  z  mojej  pracy  doktorskiej  “ wielcy ” naukowcy  dostali  te¿  I - wsz¹ nagrodê Ministra.

Prof. A. Winnicki przez swój haniebny, widoczny czyn w sprawie nie nadania mi stopnia 
doktora,  jak  i  ówczeœni  docenci:  pan  Pruchnicki  i  Sadowski  przez superszkaluj¹ce recenzje,
na  podstawie  których  odby³o  siê  negatywne  g³osowanie,  chcieli  z³amaæ  mnie, abym straci³a 
wszelk¹   nadziejê   przetrwania,   i   abym   zupe³nie   za³ama³a   siê   i   pozby³a   siê   wszelkich
naukowych  aspiracji  oraz,  abym  by³a  opuszczona  przez  wszystkich.  Chcieli  odebraæ mi si³y 
fizyczne  i  os³abiæ  odpornoœæ  psychiczn¹,   ale   te   ich   nieprawoœci   dzia³a³y   bardzo,  ale  to 
bardzo  pozytywnie,   bo   nabiera³am   niepokonanej  mocy  Bo¿ej  w  Dziele  Bo¿ym,  o  którym 
wy¿ej  wspomia³am,  które  w  ówczesnym  czasie  prowadzi³am  w  wielkim  ukryciu,  o  którym 
z  uczelni  nikt  nie  wiedzia³.

Jak   na   ironiê   wszystkich   sprawców   mej   krzywdy   moralnej  w  1992  i  1993 roku 
bra³am  udzia³  w  serii naukowych rejsów pod auspicjami najs³ynniejszych jednostek naukowych 
ze  Stanów  Zjednoczonych   i   Kanady,  mia³am  równie¿  zaproszenia  z  Wielkiej  Brytanii, ale
zrezygnowa³am,   bo   wiedzia³am   w   Bogu,    ¿e   mam   byæ   na   kontynencie   amerykañskim 
( dokumentacja  na  mej  stronie  internetowej ),    i    we    wszystkich   wypadkach   by³am   jako
pierwszy  naukowiec  z  Polski,  a  w  jednym  wpadku  jako  pierwszy  naukowiec z Europy, aby 
móc  wykonywaæ  nie  tylko  badania biometeorologiczne, ale równie¿ dalsz¹ czêœæ odwiecznych 
zamys³ów  Bo¿ych  w  stosunku  do  duszy  mej. 

Pragnê  jeszcze  dodaæ,  ¿e  od  tej  mojej  krzydy  moralnej  napisa³am  w  Chrystusie  ju¿ 
26 ksi¹¿ek  z  dziedziny  najtrudniejszej  jaka  mo¿e  byæ w ca³ym Wszechœwiecie  tj. z dziedziny 
teologii  duchowoœci  mistycznej,   a   oto   ich   tytu³y:  ¡ Dzie³o  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢  ( 9  ksi¹g ),   o   czym  wy¿ej  wspomnia³am,  ¡  Œwiat³oœæ 
w  ciemnoœci  w  rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej ¢,  ¡  Lewitacje duszy wybranej w niepojêtych 
sferach  doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci ¢ (4 czêœci), ¡ ¯ycie  mistyczne  Anny Flak na ciernistej 
i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci ¢  ( 9  czêœci )   oraz   ¡  Zdobywanie   mistycznego   szczytu  Góry 
Karmel ¢  (3 czêœci),  a  wkrótce  bêdzie  gotowa 27 duchowa ksi¹¿ka.  Wszystkie  moje  ksi¹¿ki, 
jak  i  dokumenty  zwi¹zane  z  Dzie³em  Pana  naszego  s¹  w  Stolicy  Piotrowej,  do  których  to 
dokumentów  do³¹czona  jest  moja  krzywda  moralna  z  9. 10. 1985 r.,  która jest fundamentem
wêgielnym  mojego  odwiecznego  powo³ania,  tak¿e  ona  musi  byæ rozpatrywana ³¹cznie z ca³¹ 
moj¹  misj¹,    bo   to   wszystko   jest  powi¹zane  i  stanowi  jedn¹  niepojêt¹  doskona³¹  ca³oœæ. 
Obecnie  czekam na wszczêcie przewodu badawczego nadprzyrodzonej misji mej w Kongregacji
Nauki  Wiary  w  Watykanie,  który  mo¿e  nast¹piæ  w  ka¿dej  chwili,   poniewa¿  wszystko  jest
ju¿  zakoñczone  i  dobrze  dopracowane  pod  wzglêdem  pisemnym, oczywiœcie na miarê moich 
mo¿liwoœci.

W    re¿imie    komunistycznym    i    postkomunistycznym    w   œrodowisku   naukowym
rozprzestrzeni³o  siê  wiele  z³a,  i  jestem  ¿ywym  œwiadectwem  tego  z³a,  które  mia³o  miejsce
na  Wydziale  Rybactwa  Morskiego  w  Szczecinie,   które  obecnie  zwie  siê  Wydzia³em  Nauk 
o  ¯ywnoœci  i  Rybactwa,   w   Instytucie   Meteorologii   i   Gospodarki   Wodnej  w  Warszawie
i   w  Centralnej  Komisji  do  spraw  Tytu³u  Naukowego  i  Stopni  Naukowych,   która  obecnie 
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zwie  siê  Centraln¹  Komisj¹  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów,  i  to  œwiadectwo z³a na wszystkich 
frontach  chcieli  zniszczyæ,  zaszczuæ,  ¿ebym  milcza³a,  a  skoro  z  woli  Bo¿ej  prze¿y³am,   to 
muszê  na  drodze  odwagi, sprawiedliwoœci i niebezpieczeñstw,  na  której zawsze s¹ najwiêksze 
sukcesy,   wykazaæ   to   z³o,   aby  “ wielcy ” naukowcy   nie   czuli  siê   bezkarni,   tak¿e  nale¿y 
rozliczyæ  siê  z  przesz³oœci¹  dla  dobra  nauki  polskiej,  jak  i  nauki  ca³ego  œwiata.

Dawniej   nie   mia³am   absolutnie   ¿adnych   szans   na   obronê,   chocia¿  broni³am  siê
bezowocnie  przez  7  d³ugich  lat, odwo³uj¹c siê od tych superszkaluj¹cych recenzji omawianych
panów  docentów  z  IMGW,  bo  przecie¿  nikt  nie  chcia³  skompromitowaæ ca³¹ radê Wydzia³u
Rybactwa  Morskiego  na  czele  z  g³ównym winowajc¹ prof. A. Winnickim, dlatego te¿ na moje
tak   liczne   pisma   do   najwa¿niejszych   urzêdów   w   Polsce   prawie  zawsze  otrzymywa³am
odpowiedzi  pozbawione  najmniejszego  sensu  i  logiki w obliczu przedstawianych tak licznych
dowodów. 

K  Na  obecnej  mej  odrodze  doczesnoœci  ponownie odwo³ujê siê od decyzji Centralnej 
Komisji  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów,  aby  mog³a  ona  zrehabilitowaæ  haniebne postêpowanie
swoich  poprzedników  w  tak  ra¿¹cych  sprawach,   które   dotycz¹   celowego   nie  nadania  mi
stopnia  doktora  po  obronionej  pracy  doktorskiej   czyli   skierowaæ  moj¹  pracê  doktorsk¹  do
ponownego  zaopiniowania  przez  dwóch  naukowców  ze  stopniem profesora z dwóch ró¿nych 
naukowych  oœrodków,   tak¿e   nie   dam  siê  zbyæ  byle  czym,  aby  tylko  kompetentne  organa 
nie  zajmowa³y  siê  oczywist¹  moj¹  krzywd¹  moraln¹,   bo   jestem   nawet   gotowa   wejœæ  na
drogê  s¹dow¹,   aby  mog³y  wyjœæ  kompromituj¹ce  fakty  “ wielkich  mêdrców ” mej  krzywdy
moralnej,  które  mam  bardzo  dobrze  udokumentowane. 

 
Robi³am   doktorat   nie   po   to,   aby   stopieñ   naukowy   zdobyæ,   ale   dla   pragnienia

wiedzy,  i  skoro  z  woli  Boskiego  Nauczyciela  nie  nadano  mi  ziemski,  przemijaj¹cy stopieñ 
naukowy,  mimo,  ¿e  obroni³am  pracê  doktorsk¹  przed  ludŸmi  i  Bogiem,   maj¹c   te¿   dobre 
recenzje,  to  byæ  mo¿e  odzyskam  go  po  œmierci,  jeœli  bêdzie  taka  wola  Pana  mego,  bo dla 
mnie   to   ju¿   nie   ma   absolutnie   ¿adnego   znaczenia,   bo   dusza  moja  idzie  do  piêknoœci 
nieskoñczonej,  �ród³a  Wiecznego,   aby  spocz¹æ  w  Bogu  na  ca³¹  wiecznoœæ,  dlatego te¿ tak
pewnie  i  z  wielk¹  mi³oœci¹  realizujê  duchowe  Dzie³o  Niebios, które skierowane jest do ca³ej
ludzkoœci  i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.  

Na   mojej   stronie   internetowej   znajduje  siê   ten   list   w   pasku   numer  38,   a   list 
skierowany   do   Centralnej   Komisji   do   Spraw   Tytu³u   Naukowego   i   Stopni  Naukowych
w  pasku  numer  36,   natomiast   list   do   Wydzia³u   Nauk  o  ¯ywnoœci  i  Rybactwa  w  pasku 
numer  37.   W   tym   samym   czasie   wys³a³am   równie¿   duchowy   list   do   Ojca   Œwiêtego
Franciszka,  który  zawarty  jest  w  pasku  numer 34,  jak  i  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary 
kard. Gerharda Ludwiga Müllera  w  pasku  numer 35,  informuj¹c Ich o dalszych moich krokach 
w  Dziele  Niebios,  które  z  wielkim  namaszczeniem  prowadzê  w  Bogu,  i  w  którym jedynie 
w  ca³ej  pe³ni  mogê  spe³niæ  siê. 

Szczêœæ  Bo¿e !
         Anna  Aniela  Flak
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