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S z a n o w n y P a n i e Generalny Sekretarzu Rady Europy widz¹c “ olewanie ” mojej
tak niepo¿¹danej i niebezpiecznej skargi na Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka ( ETPC )
wy³¹czonego z ogólnych norm praworz¹dnego prawa otworzy³y siê mi oczy na ten zniewolony
libertyñsko - lewacki œwiat reprezentowany miêdzy innymi i przez Pana, gdzie nie odpowiada
siê na niewygodne pisma lub te¿ zbywa siê ich byle czym, ale jestem w Bogu przyzwyczajona
na takie zniewolone traktowanie i przygotowana te¿ na bardzo wielk¹ seriê odpisywania
nawet nielogicznych listów, aby móc przerwaæ niesamowity preceder bezprawia w tym
fikcyjnym Trybunale czyli uchroniæ przed nastêpnymi morderstwami przychodz¹cych tam
niewygodnych i zbyt hañbi¹cych spraw, do których to zalicza siê moja pora¿aj¹ca sprawa
z numerem sprawy 23838 / 15, która jest bardzo dobrze udokumentowana na internetowej
stronie mej / http:annaanielaflak.eu /, która przekroczy³a ju¿ prawie 381 000 odwiedzin.
Zniewolona R a d a E u r o p y z ka¿dym dniem ulega w coraz wiêkszym stopniu
sekularyzacji, dlatego te¿ czuje siê ona bezkarna w budowaniu niesprawiedliwego i niem¹drze
te¿ zarz¹dzanego europejskiego imperium, nad którym stoi twór prawniczy stworzony przez
nich samych tj. ETPC, gdzie wszyscy uczestnicz¹ w walkach ideologicznych i politycznych,
gdzie ¿adne niewygodne skargi w tej ich zniewolonej wolnoœci nie maj¹ si³y przebicia.
Cz³onkowie Rady Europy odpowiedzialni za stworzenie tego fikcyjnego i bezprawnego
Trybuna³u w Strasburgu nie ¿yj¹c dla prawdziwych i podstawowych zasad demokracji stali
siê bezu¿yteczni, bo przecie¿ nie wydaj¹ owoców prawdziwego cz³owieczeñstwa myœl¹c,
¿e milczeniem zmusz¹ mnie do bezgranicznego i bezwarunkowego podporz¹dkowania sobie
czyli jako serwiliœci s³u¿alczo oddani ba³wochwalczym prawom pora¿eni s¹ moj¹ skarg¹
na ich trupowaty prawniczy cielec, z którego pseudosêdziowie zrobili sobie niesamowit¹
rzeŸniê dla trudnych i niewygodnych spraw.
Liberalno - lewacki E T P C przepe³niony jest samymi t c h ó r z a m i, bo przecie¿
nie bêd¹c uprzywilejowanym pod wzglêdem prawnym boi siê on samokrytyki, jakichkolwiek
niewygodnych pytañ czyli boi siê wszystkich tych, dla których zosta³ on utworzony, dlatego
te¿ pseudosêdziowie tego Trybuna³u w swoich orzeczeniach pisz¹ bzdurne slogany,
¿e postanowienie jest ostateczne, nie podlega zaskar¿eniu i nie bêdzie udzielaæ siê ¿adnych
dodatkowych informacji dotycz¹cych posiedzenia Trybuna³u w niniejszej sprawie, ani
prowadziæ dalszej korespondencji na temat powy¿szego postanowienia, tak¿e to s¹
charakterystyczne kszta³ty w haniebnych i karygodnych dzia³aniach i decyzjach naszych
wspó³czesnych monarchistów, którzy bezkarnie, i nawet ju¿ jawnie uczestnicz¹ w nagminnych
przestêpstwach. Nie mo¿na obawiaæ siê moich niewygodnych listów w sprawie skargi na
zniewolony i nieprzydatny pod wzglêdem prawnym Trybuna³ w Strasburgu, bo to jednoznacznie
mówi, ¿e Rada Europy nie ma zamiaru poszukiwaæ jakichkolwiek rozwi¹zañ w tak niewygodnej
sprawie czyli w obawie przed utrat¹ “ wiarygodnoœci i zaufania ” w praworz¹dnoœci woli
ona milczeæ na moje pora¿aj¹ce listy, aby dalej s³u¿yæ i ¿yæ jedynie ze zniewolonymi
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podstawowe prawa cz³owieka.
Z tym o s t a t e c z n y m postanowieniem wydanym przez wynaturzony pod
wzglêdem prawnym ETPC, to przecie¿ wyraŸnie przedstawiona jest taktyka, aby zastraszyæ
ofiary i wepchn¹æ je do do³u lêku, terroru, wypaczeñ i bezmyœlnego bezprawia, które nigdy
nie mia³yby ju¿ najmniejszego prawa we w³asnym imieniu czy te¿ przy pomocy prawnika
dochodziæ swoich praw w tym ideologicznym re¿imie, który zatruwa prawdziw¹ demokracjê.
Nie mam zamiaru przymykaæ oczu na te niesamowite bezprawia w Europejskim Trybunale,
który na szerok¹ skalê dopuszcza siê deprawacji i z³u w ³amaniu podstawowych ludzkich
praw, 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 ),
przy pomocy sprawozdawcy i oczywiœcie t³umacza, których nazwiska objête s¹ s³u¿bow¹
tajemnic¹, co wszystko to nie podlega zaskar¿eniu, i 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, bez ¿adnego
trudu, bez ¿adnego te¿ wysi³ku wysy³aj¹c ofiarom gotowy szablonowy blankiet. Wszystko to
przy radykalnej sekularyzacji w fundamentalizmie relatywizmu notorycznie narusza europejsk¹
konwencjê praw cz³owieka czyli w bezkresie bezkarnoœci promowane s¹ niesamowite
rzeŸnie w niewygodnych i zbyt hañbi¹cych sprawach.
W takim kompromituj¹cym zakamuflowanym niejasnym i niezrozumia³ym bezprawiu,
w którym to funkcjonuje ETPC jako topi¹cy siê Titanic, jak to mówi¹ nawet sami pracownicy
Trybuna³u ( Zdzis³aw Raczkowski ) nie mo¿e on ju¿ d³u¿ej zatapiaæ niewygodnych spraw
plagami niesamowitych przestêpstw swych, które tam non - stop dokonuj¹ siê, dlatego te¿
musi on byæ jak najszybciej zlikwidowany, aby nie móg³ ju¿ s³u¿yæ interesom lewackim
i libertyñskim, które dbaj¹ jedynie o zniewolone prawe, którymi nieustannie pos³uguj¹ siê.
 Zastanawiaj¹ce, i¿ Konwencja w Art. 13 wymaga od pañstw sygnatariuszy wprowadzenia
mo¿liwoœci apelacji /odwo³añ, podczas gdy sam Trybuna³ (Rada Europy) tego prawa wzglêdem
siebie nie przewiduje i nie stosuje oraz nie zezwala na odwo³anie od odrzucenia czy
oddalenia skargi. Powstaje zatem pytanie: sk¹d takie podwójne standardy wzglêdem pañstw
sygnatariuszy Konwencji i wzglêdem postêpowania przed Trybuna³em ? Czy¿by z tego mia³o
wynikaæ, ¿e Trybuna³ uwa¿a siê za nieomylny, ¿e pracownicy Trybuna³u lub poczta nigdy
nie mog¹ zagubiæ dokumentów, albo pope³niæ innych zaniedbañ i ¿e sêdziowie Trybuna³u
w Strasburgu s¹ nieomylni ?
( Zdzis³aw Raczkowski ).
K Zapytujê siê ca³¹ Radê Europy - jakim prawem ETPC nie zezwala na odwo³anie
siê od fikcyjnych i bezprawnych orzeczeñ swych, które s¹ przestêpstwami nie œciganymi na
mocy prawa ? Przy mojej sprawie z numerem sprawy 23838 / 15 dokonano szeregu przestêpstw,
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patologiami przesi¹kniêtymi narzuconymi zwyrodnieniowymi ideologiami ten niepo¿¹dany
prawniczy czyrak dla ca³ej Unii Europejskiej dzia³a niezgodnie z prawowit¹ prawnicz¹ prawd¹.
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.
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.
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natarczywie wpajanych libertyñsko - lewackich prawach, o których nawet nie informuje siê
opiniê publiczn¹ czyli maj¹c totalitarn¹ w³adzê na wniosek totalitarnej te¿ w³adzy Rady
Europy sta³ siê on zagorza³ym przeciwnikiem niewygodnych spraw, w zwi¹zku z czym
podj¹³ siê on wydawania niesprawiedliwych wyroków a w³aœciwie orzeczeñ, które przecie¿
odbywaj¹ siê bez ¿adnej rozprawy czyli nasuwa siê jasny wniosek, ¿e przy radykalnej
sekularyzacji moje niewygodne listy w sprawie skargi na ten Trybuna³ sta³y siê niebezpieczne,
aby zabraæ jakikolwiek g³os, bo przecie¿ przy takim niedemokratycznym autorytatywnym
dzia³aniu najlepiej jest milczeæ, aby tylko nie wysz³a niesamowita kaŸnia k³amstw i mordów
przy niewygodnych sprawach tego nieludzkiego Trybuna³u, który w takim stanie nie ma ju¿
racji bytu. ETPC nie mo¿e ju¿ d³u¿ej dzia³aæ w takich fundamentalistycznych liberalno
- lewackich prawach, w które wpisane s¹ zwyrodnieniowe œwiatopogl¹dy, bo przecie¿ przy
takim zniewoleniu nie jest on zdolny nie tylko na otwarcie siê krzywd ludzkich, które
tam wp³ywaj¹, ale równie¿ na otwarcie siê na siebie samego, w zwi¹zku z czym nie ma
tutaj absolutnie ¿adnych szans, aby opatrywaæ rany wszelkiej niesprawiedliwoœci.
S z a n o w n y P a n i e nie mo¿e Pan, ani te¿ ca³a zniewolona Rada Europy trzymaæ
w tajemnicy mojej niewygodnej skargi na ten zniewolony te¿ od wzglêdem prawnym ETPC,
bo przecie¿ powo³ani zostaliœcie do dzia³ania na rzecz prawdziwej praworz¹dnoœci, aby
ca³a Unia Europejska dzia³a³a jako oaza sprawiedliwoœci w wolnoœci religijnej i tolerancji
( Ojciec Œwiêty Franciszek ), w zwi¹zku z czym ta moja skarga ju¿ dawno powinna byæ
rozpatrzona w odwa¿nym duchu prawdziwej sprawiedliwoœci. Niegoœcinny dla niewygodnych
spraw Trybuna³ w Strasburgu, podobnie te¿ jak Rada Europy stali siê obcymi chrzeœcijañskim
wartoœciom, i to w³aœnie sta³o siê powodem, ¿e nie dzia³a prawdziwa demokracja, która
pozbawiona jest nie tylko zasad, ale i wartoœci duchowych, dlatego te¿ wszystko rozlatuje
siê na oczach ca³ego œwiata.
Na podstawie wniesionej mojej skargi do Rady Europy na ten niedemokratyczny
ETPC widaæ wyraŸnie jak pracownicy tej ca³ej zniewolonej Rady traktuj¹ niewygodne listy
pragn¹c poprzez ciszê unikn¹æ od odpowiedzi, aby w dalszym ci¹gu kreowaæ fa³szywy
obraz sprawiedliwoœci w tym prawniczym tworze, który dopuszcza siê bezprawnych dzia³añ
w niewygodnych i zbyt hañbi¹cych sprawach. Nie mo¿e Rada Europy, ani te¿ Trybuna³
w Strasburgu dzia³aæ hermetycznie w prawach liberalno - lewackich przyzwalaj¹c na to,
aby moja ju¿ niebezpieczna skarga na to brutalne i nieludzkie bezprawie rozmy³a siê w czasie,
i jak to potocznie mówi siê: rozmy³a siê po koœciach czyli bez ¿adnego rozg³osu posz³a
w zapomnienie, co oczywiœcie jest ju¿ niemo¿liwoœci¹ i to dziêki mojej stronie internetowej,
dziêki której trafiam do serc i œwiadomoœci ludzkiej daj¹c œwiadectwo o zatrutym “ sumieniu”
ETPC, jak i zatrutym dzia³aniu Rady Europy w stosunku do nad wyraz niewygodnych spraw.
Przysz³a ju¿ pora, aby przerwaæ haniebn¹ pogardê do elementarnych praw ludzkich, które
dokonywane s¹ przez sodomistyczn¹ pseudoprawnicz¹ sitwê w E T P C, w którym to tak
nagminnie cudzo³o¿y siê z nieprawd¹, w zwi¹zku z czym, gdy dalej nie bêdê mia³a
rzeczowej odpowiedzi na moje przedstawione tak liczne przestêpstwa w stosunku do tego
fikcyjnego Trybuna³u, to wkrótce znowu odezwê siê. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

